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indledning

mune har ønsket ophævet, er blevet ophævet 
med vedtagelsen af Kommuneplan 2009.

hovedstruktur
En kommuneplan består af en Hovedstruktur og 
Rammer for lokalplanlægningen. Dette hæfte er 
hovedstrukturen. Heri angives de overordnede 
mål for udviklingen og arealanvendelsen i en kom-
mune som helhed. Hovedstrukturen er redskabet 
til at give overblik og sikre sammenhæng i byud-
viklingen bredt taget samt til at afveje de forskellige 
interesser over for hinanden – f.eks. placering af nyt 
byggeri i forhold til den nuværende og fremtidige 
trafikstruktur og centerstruktur, ny byudvikling i for-
hold til arealinteresser i det åbne land eller hensynet 
til grundvandet og væsentlige naturinteresser.

Miljøvurdering af koMMuneplan 2009
Der er gennemført en miljøvurdering af Kommu-
neplan 2009. 

Det konkluderes blandt andet, at kommunepla-
nens fokus på at skabe en sammenhæng mellem 
byudvikling og kollektiv trafik har potentiale til at 
nedsætte mængden af kørsel i bil. Dette medfører 
mindre luftforurening og bidrag til den globale op-
varmning, og har også positive effekter på sundhe-
den. Derudover giver hovedalternativet (svarende til 
Kommuneplan 2009) bedre muligheder for at byg-
ge tættere og opretholde åbent land tæt på byen. 

Ligeledes skal hovedalternativets langsigtede per-
spektiver fremhæves, idet den allerede udstukne 
retning giver mulighed for en langsigtet planlæg-
ning. For så vidt angår 0-alternativet (en udvikling 
ved at bygge lag på eksisterende byområder) for-
modes det, at yderligere planlægning i direkte for-
længelse af 0-alternativet vil forværre de negative 
konsekvenser ved dette.

Det såkaldte ’Ikke tekniske resumé’ af miljøvurde-
ringen er i sin helhed gengivet i sidste afsnit i det-
te hæfte.

GrundlaG oG forudsætninGer
Århus Byråd vedtog Kommuneplan 2009 den 16. 
december 2009. Planstrategi 2008, som blev ved-
taget af Byrådet 25. juni 2008, har med dens kon-
krete udformning udgjort grundlaget og de over-
ordnede rammer for indholdet i Kommuneplan 
2009 om den fremtidige fysiske udvikling i Århus 
Kommune.

Århus’ position som Vestdanmarks hovedby har 
været afsættet i mange års planlægning og stra-
tegiarbejde. Kommuneplan 2009 tager udgangs-
punkt i en overordnet byudviklingsstrategi, der 
skal sikre, at Århus er parat til at tage imod frem-
tidens vækst samtidig med, at Århus fortsat op-
fattes som en velfungerende og attraktiv by.

Byudviklingsstrategien er indrettet på, at Århus 
kan tage imod i størrelsesordenen 50.000 ekstra 
arbejdspladser, 10.000-15.000 nye studiepladser, 
og 50.000 boliger, svarende til ca. 75.000 indbyg-
gere i perioden frem til 2030. Der er kun tale om 
en moderat forøgelse af væksthastigheden i for-
hold til de seneste 10-15 år. 

Byudviklingsstrategien hviler samlet set på År-
hus Kommunes overordnede vision om, at ”Århus 
skal være en by i bevægelse” og ”Århus skal væ-
re en god by for alle” og i den sammenhæng også 
på at Århus skal være en bæredygtig by – en mil-
jø- og energimæssig bæredygtig by, en sund by og 
en socialt bæredygtig by.

Med strukturreformen fik Regionplan 2005 status 
som landsplandirektiv.

I Kommuneplan 2009 er der taget højde for 
samtlige temaer i Regionplan 2005 – bortset fra 
Grundvand og Natura 2000, der fastlægges i de 
statslige vandplaner og Natura 2000 planer. Frem-
adrettet findes de overordnede planbestemmelser 
således overvejende alene i kommuneplanen.

Miljøcenter Århus har på den baggrund meddelt 
at regionplanretningslinierne, som Århus Kom-
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århus – vestdanMarks hovedby

GrundlaG oG forudsætninGer

national og international rolle
Byrådet ser Århus’ markante rolle som hovedby i 
Vestdanmark som en parallel til udviklingen inter-
nationalt. Væksten i det moderne videns- og op-
levelsessamfund sker i store byer og byregioner. 
I Danmark er Århus og København centre og ho-
veddrivkræfter for udviklingen. Århus er inde i en 
særdeles positiv udvikling og har udviklet betyde-
lige internationale og nationale styrker. I den re-
gionale geografi tegner det østjyske område om-
kring Århus sig som en stærk samlet vækstregion.

Byrådet ser det som afgørende for en fortsat po-
sitiv udvikling i regionen og landsdelen, at Århus 
sætter fuldt fokus og kraft på at udvikle sin natio-
nale og internationale konkurrencedygtighed. 

Udviklingen skal ske i samspil med regionens og 
landsdelens øvrige byer og i samarbejde med in-
ternationale, statslige, regionale, kommunale og 
private samarbejdspartnere. I den sammenhæng 
skal fremhæves Byrådets strategi om et samarbej-
de med København og Hamborg som to betyden-
de centre i forhold til Århus, samarbejdet i regio-
nen blandt andet med udgangspunkt i den regio-
nale udviklingsplan, det aktuelle samarbejde om 
udvikling i Bybåndet mellem Randers og Kolding, 
7-kommunesamarbejdet og samarbejdet med na-
bokommunerne om den fysiske planlægning.

Ambitionen om at fastholde og videreudvikle År-
hus som Vestdanmarks hovedby handler blandt 
andet om at give de rigtige rammer for et dyna-
misk, stærkt og forandringsvilligt erhvervs-, kul-
tur- og uddannelsesliv med gode og sunde vækst-
betingelser. Det er afgørende, at Århus kan tilbyde 
et dynamisk miljø kendetegnet ved et højt uddan-
nelses- og vidensniveau, og at Århus er en ambi-
tiøs og kreativ by med mange talenter og med et 
stærkt netværk af samarbejdsrelationer – blot for 
at nævne nogle af de vigtigste af storbyens vækst-
forudsætninger. 
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århus – vestdanMarks hovedby

ler ’StorÅrhus’ – træder således stadig tydelige-
re frem som Danmarks vigtigste vækstlokomotiv 
sammen med Hovedstaden.

For at sikre fremtidens vækst er der i byudviklin-
gen behov for at understøtte en styrkelse af un-
dervisnings- og forskningsmiljøet, erhvervslivet 
m.v. og attraktioner i bred forstand. Der skal ska-
bes rum for videnscentre og vidensvirksomheder 
og for by- og erhvervsturisme – men også for me-
re traditionelle erhverv som transport, industri, 
håndværk og service.

Rum for videnscentre og -virksomheder
Kommuneplan 2009 skal understøtte, at der kan 
skabes store og attraktive udviklingsmulighe-

århus’ udvikling soM hovedby
Århus’ position som Vestdanmarks hovedby har 
været afsættet i mange års planlægning og stra-
tegiarbejde. Kommuneplan 2009 tager udgangs-
punkt i en overordnet byudviklingsstrategi, der 
skal sikre, at Århus er parat til at tage imod fremti-
dens vækst samtidig med, at Århus fortsat opfat-
tes som en velfungerende og attraktiv by.

Byudviklingsstrategien er indrettet på, at Århus 
kan tage imod i størrelsesordenen 50.000 ekstra 
arbejdspladser, 10.000-15.000 nye studiepladser, 
og 50.000 boliger, svarende til ca. 75.000 indbyg-
gere i perioden frem til 2030. Der er kun tale om 
en moderat forøgelse af væksthastigheden i for-
hold til de seneste 10-15 år. 

Byudviklingsstrategien er en model for, hvordan 
den fysiske udvikling kan ske på længere sigt. Det 
er ikke centralt i den forbindelse, præcis hvornår 
eller hvor hurtigt udviklingen kommer til at ske. 

Byudviklingsstrategien hviler samlet set på Århus 
Kommunes overordnede vision om, at ”Århus skal 
være en by i bevægelse” og ”Århus skal være en 
god by for alle” og i den sammenhæng også på at 
Århus skal være en bæredygtig by – en miljø- og 
energimæssig bæredygtig by, en sund by og en 
socialt bæredygtig by.

en by i bevægelse
Århus skal kunne opfylde visionen om at være en 
by i bevægelse – en by med et stærkt og nyska-
bende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv. 

I de seneste 10 år har Århus skabt rigtig mange 
nye arbejdspladser. Erhvervsstrukturen i Århus 
har i samme periode ændret sig. I dag er det de 
nye væksterhverv som IT og forretningsservice, 
der kendetegner Århus og trækker væksten. Ople-
velseserhvervene er også i kraftig vækst.

Århus er endvidere kendetegnet ved, at væksten 
skabes i et bredere geografisk opland. Århus – el-

andre politikker, planer og beslutninger
Århus Kommunes overordnede vision afspejles i politikker, 
planer og beslutninger inden for en lang række områder, 
hvis primære fokus ikke er spørgsmålet om arealanvendel-
se og planlægning. Disse politikker, planer og beslutninger 
er også en del af fundamentet for byudviklingsstrategien, 
selvom de ikke nødvendigvis kan aflæses direkte i kommu-
neplanen. Der skal således tages højde for de planmæssige 
konsekvenser af mål og beslutninger på blandt andet:

 ○ Erhvervsområdet

 ○ Miljøområdet

 ○ Sundhedsområdet

 ○ Integrationsområdet

 ○ Kultur- og idrætsområdet

 ○ Børneområdet

 ○ Ældreområdet

 ○ Handicapområdet.
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kvadratmeter. Visionen for det nye sygehus på ca. 
450.000 etm2 er, at det skal være blandt de føren-
de universitetshospitaler i Europa, og således yde 
en højt specialiseret behandling, understøttet af 
forskning, udvikling og uddannelse. Det kommen-
de storsygehus forventes at beskæftige ca. 9.000 
medarbejdere.

Også Århus Universitet ekspanderer. Over de næ-
ste 10-15 år vil Universitetet bringe sig i stand til at 
kunne modtage betydeligt flere studerende end i 
dag - i størrelsesordenen op mod 10–15.000 stu-
derende. Byudviklingen skal tage højde for den 
forventede ekspansion, som skal forberedes i god 
tid. I takt med at funktionerne på Århus Sygehus, 
Nørrebrogade, flyttes til Det Nye Universitetsho-
spital i Århus på Skejby Mark, kan sygehusområ-
det være en oplagt udvidelsesmulighed for Uni-
versitetet. En udvidelsesmulighed, der vil fasthol-
de universitetsområdet som et sammenhængen-
de Campus-område. Herudover er der med visio-
nen om et samlet Campus Aarhus sat fokus på et 
tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutio-
nerne i Århus både på det faglige og fysiske niveau.

I den anden ende af ’aksen’ er De Bynære Hav-
nearealer blandt andet planlagt som et attraktivt 
etableringssted for videns- og oplevelsesoriente-
rede centre og virksomheder som f.eks. det allere-
de besluttede Multimediehus på den sydlige bas-
tion og det skitserede uddannelses-, forsknings- 
og erhvervshus på den nordlige bastion. 

Der er herudover et større antal fremtidige byom-
dannelsesområder – heraf flere med central be-
liggenhed som f.eks. Godsbanearealerne, ’Amts-
sygehuset’, Ceres og Fragtmandscentralen – som 
frem over kan blive attraktive etableringssteder 
for videns- og oplevelsesorienterede funktioner 
og boliger. 

Endelig skal kontorbyggeri og lignende, som har 
stor arbejdspladstæthed, prioriteres højt i områder-
ne omkring nuværende og kommende nærbane- og 
letbanestationer – eksempelvis på Randersvej.

der for byens videnscentre og vidensvirksomhe-
der. Der skal generelt arbejdes på at fremme in-
novative vidensmiljøer, hvor nærhed og koncen-
tration skaber tætte koblinger mellem forsknings-
miljøerne og erhvervslivet eller innovationsmiljø-
er for iværksættere inden for det store spektrum 
af brancher, der knytter sig til videns- og oplevel-
sesøkonomien.

Som noget centralt skal der ske en videreførelse 
af den hidtidige indsats for at styrke den fysiske 
sammenhæng mellem de fleste af byens under-
visnings- og forskningsinstitutioner i den nordlige 
og centrale del af byen. Dette understøtter f.eks. 
tankegangen om Campus Aarhus og muligheden 
for en sammenhængende ’vidensakse’ fra City via 
Universitetet til Skejby bundet sammen af en let-
bane. 

Århus Universitetshospital i Skejby skal i de kom-
mende år udvides med op til ca. 350.000 etage-

arbejdspladser i Århus Kommune 

 ○ 1. januar 2007 var der 179.870 arbejdspladser i Århus 
Kommune

 ○ Der er skabt knap 18.000 arbejdspladser i Århus Kom-
mune i perioden 1. januar 1998 – 1. januar 2007, svaren-
de til en stigning i antal arbejdspladser på ca. 11 % el-
ler ca. 2.000 arbejdspladser om året. Fra 1. januar 2006 
til 1. januar 2007 er der etableret ca. 5.800 nye arbejds-
pladser, svarende til en vækst 3,3 %. På landsplan og i 
Region Midtjylland har der været en stigning i antal ar-
bejdspladser på henholdsvis 2,4 % og 3,2 %

 ○ I forhold til 2006 er der kommet flest nye arbejdsplad-
ser inden for branchen ´Finansiering og forretningsser-
vicé  med 1.875 arbejdspladser og ´Handel, hotel og re-
stauratioń  med 1.734 arbejdspladser. Der er samlet 
set kun blevet færre arbejdspladser inden for branchen 
´Landbrug, fiskeri og råstofudvinding .́
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Rum for by- og erhvervsturisme 
Århus skal udnytte sit potentiale for byturisme og 
som vært for store nationale eller regionale begi-
venheder og arrangementer. Århus har allerede et 
godt udgangspunkt med den koncentrerede by-
midte, hvor de store oplevelsescentre og byens 
butikker, caféer m.v. ligger tæt samlet. De Bynære 
Havnearealer vil udvide oplevelsesområdet med 
nye og anderledes oplevelsesmuligheder i mariti-
me omgivelser. 

Med afsæt i Byrådets kulturpolitiske vision om, at 
Århus i 2017 bærer titlen Europæisk Kulturhoved-
stad, skal der arbejdes målrettet med at profile-
re Århus som international kulturby. Nøgleordene 
i byens kulturelle selvforståelse og i profileringen 
af byen skal være kvalitet, mangfoldighed og pro-
duktionsmiljøer i udvikling.

Omdannelse af Godsbanegården til Kulturpro-
duktionscenter er besluttet i forbindelse med kul-
turpolitik 2008-2011. Muligheden for at etablere 
en multiarena på de ydre Godsbanearealer med 
plads til 15.000 – 20.000 tilskuere er ved at bli-
ve undersøgt. Visionen er at skabe en multiarena 
med tilknyttede aktiviteter, der kan være destinati-
on for events i verdensklasse og et kraftcenter for 
sport, kultur, kongresser, messer, turisme, under-
holdning m.v. 

De trafikalt mest velbeliggende arealer i byens ud-
kant kan på sigt udnyttes til andre landsdækkende 
og regionale tilbud, som Århus skal kunne finde 
egnede placeringsmuligheder til i fremtiden, her-
under en zoologisk have, plads til koncertarrange-
menter m.v. 

Rum for transport, industri, håndværk og service
Århus skal fastholde og styrke positionen som na-
tionalt og internationalt transportknudepunkt. 

Omsætningstallene for erhvervshavnen er stærkt 
stigende, og en stor kapacitetsudvidelse ved en 
udbygning af den nye containerterminal er netop 
afsluttet. Der vil være mulighed for en yderlige-

re havneudbygning sydøst for den nye container-
terminal. Dette perspektiv er allerede beskrevet i 
Regionplan 2005 som en konsekvens af Nordhav-
nens omdannelse til byformål.

Ved Årslev er rammerne lagt for etablering af et land-
transportcenter. Første etape er under realisering.

Der skal herudover altid være plads på ’bar mark’ 
til at etablere såvel industri- og lagervirksomheder 
som håndværksvirksomheder, servicevirksomhe-
der m.v., ligesom der f.eks. skal være plads til nye 
former for testcentre for udviklingsafdelinger. 

De mest centralt beliggende og transportmæssigt 
robuste arealer reserveres til fremtidige transport-
virksomheder, industrier og andet, som har behov 
for beliggenhed ved de store trafikårer. Det gælder 
for eksempel et stort areal ved krydset mellem Øst-
jyske Motorvej og Herningmotorvejen.



 10 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

for Århus’ styrkepositioner; fødevarer, energi, IT, sundhed 
og medieområdet. De seneste års indsats tæller blandt an-
det arbejdet med etablering af NanoFOOD, Navitas Park, 
ACTIVinstitutet og Digitalt liv i byen.

Iværksætteri: Indsatsen over for iværksættervirksomheder 
med vækstpotentiale skal styrkes.

Tilgængelighed: Tilgængelighed er et væsentligt element 
i den erhvervspolitiske indsats. En sammenhængende by- 
og infrastrukturudvikling er med til at sikre, at Århus også 
fremover er et attraktivt sted at besøge, bo, arbejde og dri-
ve virksomhed. 

Vækstskaberne illustrerer, hvorfor erhvervspolitikken i År-
hus Kommune gennem de seneste år har fået et bredere 
perspektiv. Der er i dag en bred anerkendelse af, at gode 
rammebetingelser for byens erhvervsliv er med til at sikre 
Århus som attraktiv i et erhvervspolitisk perspektiv.

Udviklingen afspejler sig i den erhvervspolitiske indsats, 
hvor byudvikling, byprofilering og infrastruktur spiller en 
stadig større rolle.

Den erhvervspolitiske indsats er ligeledes tæt forbundet 
med en række andre indsatsområder i Århus Kommune. 
Det gælder blandt andet det internationale område, uddan-
nelsesområdet, integrationsområdet og kulturområdet. 

Det bredere erhvervspolitiske fokus vil spille en central rol-
le i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende stra-
tegiplan for den erhvervspolitiske indsats i Århus Kommu-
ne fra år 2010 og frem. 

Århus Kommunes erhvervspolitik 
Den overordnede vision for erhvervsudviklingen i Århus er:

 ○ Århus skal bevare sin position som regionalt vækstcen-
trum og udbygge sin position som nationalt og interna-
tionalt vækstområde

 ○ Århus skal være byen, hvor et stærkt lokalt partnerskab ret-
ter sig mod at styrke virksomhedernes konkurrenceevne

 ○ Århus skal være byen med alsidige jobmuligheder for al-
le områdets borgere.

I arbejdet hen imod den overordnede vision skal Århus i 
de kommende år have endnu mere fokus på at tiltrække 
den nødvendige arbejdskraft, flere talenter, skabe mere er-
hvervsmæssig innovation og udvikle flere nye vækstvirk-
somheder – hvis væksten i antallet af arbejdspladser skal 
fastholdes i fremtiden.

Vidensamfundets væsentligste vækstskabere er:
Menneskelige ressourcer: De nye videnerhvervs vigtigste 
ressource er mennesker. Det er derfor væsentligt at sikre, 
at Århus er et attraktivt sted at arbejde og bosætte sig, så-
ledes at virksomhederne kan tiltrække kompetente medar-
bejdere. Udvikling, tiltrækning og fastholdelse af menne-
skelige ressourcer er derfor et område, som fortsat skal pri-
oriteres højt i de kommende år.

Innovation og klynger: Styrkelse af erhvervslivets innovati-
onsevne gennem øget samarbejde mellem erhvervslivet og 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner har høj prioritet i 
den erhvervspolitiske indsats. Det gælder ikke mindst inden 
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Målet er, at der i alle lokalsamfund og byområ-
der skal være boliger til alle alders- og indkomst-
grupper.

Plads til forskellighed
Målet om byen for alle indebærer en byudvikling, 
hvor alle – uanset baggrund og tilhørsforhold – 
har udfoldelsesmuligheder og er synlige i bybille-
det. 

Offentlige og private servicetilbud
Visionen om Århus som en god by for alle skal og-
så give sig udtryk i en byudvikling, der understøt-
ter en løbende udvikling og omstilling af den of-
fentlige service i Århus Kommune – i takt med et 
stigende indbyggertal og i takt med en ændret be-
folkningssammensætning. 

På samme måde skal der sikres en afbalanceret 
og bæredygtig struktur i detailhandlen, så alle har 
adgang til butikker og andre private servicetilbud. 

en god by for alle
Byudviklingen skal medvirke til at opfylde visio-
nen om Århus som en god by for alle – en by med 
plads til at udfolde sig – en by med åbenhed over 
for nye medborgere, mangfoldighed og forskellig-
hed og en velfungerende integration af alle befolk-
ningsgrupper.

Derfor skal der være boliger til nye behov og nye 
medborgere, plads til forskellighed og mulighed 
for at etablere offentlige og private servicetilbud i 
takt med, at byen vokser og behovene ændrer sig.

Boliger til nye behov og nye medborgere
Århus skal også fremover være i stand til at ta-
ge imod de mange, der gerne vil bo i byen. Århus 
og Østjylland vil fortsat være et befolkningsmæs-
sigt vækstområde – blandt andet på grund af de 
mange unge, der i stigende omfang søger til År-
hus. Der vil derfor fortsat være behov for man-
ge nye boliger til unge under uddannelse og til de 
unge familier, der har afsluttet deres uddannelse 
og stifter familie. Der vil også blive flere ældre, og 
ændrede familiemønstre med flere små husstan-
de vil skabe behov for nye boliger. Boligudbudet 
i Århus skal derfor styrkes, så det bliver markant 
nemmere for de mange, der gerne vil bo i Århus 
at få opfyldt deres ønsker. 

Byrådet lægger vægt på, at der i Århus Kommune 
kan tilvejebringes det antal boliger og de boligty-
per, der i rimelig grad tilgodeser de forskellige be-
folkningsgruppers ønsker til en bolig og beliggen-
hed, herunder ønsker om at flytte til en ny bolig.

Målsætningerne og retningslinierne er blandt an-
det udtryk for, at Århus Kommune vælger at sat-
se på en mangfoldighed af boligområder. Udbud-
det skal være bredt favnende. Der skal gives plads 
for udvikling af nye boligtyper samtidig med, at 
de traditionelle boligkoncepter fastholdes og vide-
reudvikles – såsom opførelse af nye etageboliger, 
tæt-lav bebyggelse og parcelhuse i forstæderne og 
i de nye bymæssige sammenhænge, der er udpe-
get arealer til.
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Hvor det er muligt, bør der tænkes i højklasset, 
kollektiv trafikbetjening – især skinnebåren. Letba-
ner kan erobre markedsandele fra privatbilismen 
og dermed reducere energiforbrug og CO2-ud-
ledning. Det gælder navnlig, hvis der skabes sam-
menhæng mellem banesystemet og områder med 
høj koncentration af arbejdspladser. Endvidere 
skal der satses på at fremme cykeltrafikken.

Byrådet betragter miljø- og energimæssig bære-
dygtighed som et gennemgående hovedhensyn i 
byudviklingen.

en god by er en Miljø-  
og energiMæssig bæredygtig by
Det er afgørende, at miljø- og energimæssig bæ-
redygtighed indtænkes i den fysiske planlægning. 
I den forbindelse ønsker Byrådet at drage nytte af 
erfaringerne fra den nye bydel i Lisbjerg. Et cen-
tralt mål er, at Århus skal arbejde for at blive CO2-
neutral inden 2030.

Bystruktur og bebyggelsesstruktur bør alt andet li-
ge være tættere end hidtil. En øget tæthed redu-
cerer forbruget af landbrugsjord og natur. Samti-
dig er energiforbruget pr. bolig lavere.

Hvis nye byområder sikres en tilstrækkelig størrel-
se, er der grundlag for en selvstændig servicefor-
syning med skole, butikker, idræts- og fritidsfaci-
liteter m.m. Dermed bliver transportarbejdet be-
grænset med gunstige miljøeffekter som konse-
kvens.

SkitSe fra det igangværende planlægningSarbejde i liSbjerg
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Klimaplan 2008-2009

Klimaplan 2008-2009 belyser en række handlemulighe-
der, som Byrådet har i forhold til at nå målet om CO2-neu-
tralitet. Endvidere er listet de projekter, som Byrådet har 
valgt at afsætte økonomi til i 2008-2009. Fokus i Klimaplan 
2008-2009 er rettet på at skabe en styrket platform for År-
hus Kommunes klimaindsats i årene frem. Konkrete projek-
ter er blandt andet prioriteret og anbefalet herefter.

Klimavision for Århus Kommune

I Klimaplan 2008-2009 er der formuleret en klimavision: 

Århus går forrest i klimaindsatsen for at udvikle en bære-

dygtig kommune med initiativer, som påvirker bygninger 

og fysiske strukturer samt borgernes adfærd. Århus Kom-

mune vil feje for egen dør, gennemføre demonstrations-

projekter og påvirke den nationale lovgivning.

Klimastrategien

Klimavisionen er konkretiseret i en klimastrategi frem mod 
2030: 

 ○ Århus Kommune er en bæredygtig kommune, hvor kli-
mahensyn er prioritet højt

 ○ Århus Kommunes nye bydannelser skabes ud fra bære-
dygtige principper

 ○ Århus Kommunes varmeforsyning er CO2-neutral

 ○ Århus Kommunes elforsyning er CO2-neutral

 ○ Århus Kommunes infrastruktur giver optimale forhold 
for cyklister og den kollektive transport, og Århus Kom-
mune er kendt som en international cykelby

 ○ Århus Kommunes erhvervsliv er i front på klimaområdet

 ○ Århus Kommunes landbrug og det åbne land er bære-
dygtigt.

Planlægning for Co2-neutralitet
Århus Kommune vil være aktivt medvirkende til at imødegå 
klimaforandringer. Klimaplanen er et middel hertil. Byrådet 
vedtog Klimaplan 2008-2009 (i det følgende benævnt Kli-

maplanen) i juni 2009.

Målet med Klimaplanen er, at Århus Kommune har en kli-
mastrategi med tilhørende handlemuligheder, som løben-
de vil blive opdateret og tilpasset ny viden. Det kan forven-
tes, at Klimaplanen vil få stor indvirkning på mange af de 
fremtidige valg, som Århus Kommune samt kommunens 
virksomheder og borgere foretager med sigte på at ned-
bringe CO2-udledningen. Konkret udspringer Klimaplanen 
af Byrådets mål fra Budget 2008 om, at Århus Kommune 
skal være CO2-neutral i 2030. 

Klimaplanen skal implementeres på både kort og langt sigt.

Hvad betyder målet om CO2-neutralitet i 2030?

Det betyder, at det tilstræbes, at netto-udledningen af CO2 
fra Århus Kommune er 0 i 2030. Der må godt være en CO2-
udledning, men den skal modvirkes eller kompenseres af 
en optagelse eller binding af CO2.

CO
²
-kortlægning

I 2008 er afsluttet en kortlægning af CO2-udledningen i 
2006 i Århus Kommune. Kortlægningen viser, at der i 2006 
blev udledt 2 mio. ton CO2 i Århus Kommune, svarende til 
6,6 ton pr. indbygger, hvilket ligger under landsgennemsnit-
tet. Der er sket et fald i CO2-udledningen i Århus Kommune i 
perioden 1999-2006. CO2-kortlægningen viser endvidere, at: 

 ○ 2/3 af den samlede CO2-udledning i kommunen stam-
mer fra forbrug af el og varme

 ○ 1/4 af den samlede CO2-udledning i kommunen stam-
mer fra transport 

 ○ Gennem opdaterede CO2-kortlægninger vil klimaindsat-
sen kunne evalueres.
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af den eksisterende by i form af fortætning flere steder i by-
en. Endvidere udlægges områder til skovrejsning. Ny skov 
kan give rekreative muligheder for kommunens borgere, 
beskytte grundvandet og samtidig har nye skovområder en 
positiv effekt på CO2-udledningen. Hertil kommer udpeg-
ningen af mulige vindmølleområder.

Byrådet har i 2009 vedtaget, at nyt byggeri skal opføres 
som lavenergi klasse 1 byggeri. Det kan eksempelvis bety-
de, at nye boligers energiforbrug kun er halvdelen af den 
energiramme, der regnes med i bygningsreglementet. Der 
vil senere blive udarbejdet et administrationsgrundlag for 
lokalplanlægningen i forhold til at sikre koordinering af lav-
energibebyggelse og varmeforsyningsmuligheder.

Klimaplan 2010-2011

Anden generation af Århus Kommunes klimaplaner blev 
vedtaget af Byrådet i oktober 2009. Planen indeholder nye 
konkrete projekter til at reducere Århus’ CO2 udledning og 
komme målet om CO2-neutralitet nærmere. Planen kan ses 
på: http://www.co2030.dk

Sammenhæng mellem kommuneplan og klimaplan

Kommuneplanen udgør den overordnede ramme for den 
fysiske udvikling i Århus Kommune. I princippet skal de re-
levante kommuneplanmålsætninger konkretiseres og ud-
møntes i klimaplanen med initiativer og handlinger. I prak-
sis vil der imidlertid være en vekselvirkning mellem kom-
muneplan og klimaplan.

Eksempelvis vil resultatet af de analyser, der iværksættes i 
Klimaplan 2008-2009 få afsmittende virkning på den næ-
ste kommuneplan i form af målsætninger og retningslinier 
på forskellige områder – f.eks. med hensyn til den fremtidi-
ge varmeforsyning.

 ○ Århus Kommunes indkøbspolitik understøtter CO2-neu-
tralitet

 ○ Århus Kommune påvirker den nationale lovgivning i ret-
ning af CO2-neutralitet

 ○ Århus Kommunes information, vejledning og kampag-
ner motiverer til at gøre en klimaindsats

 ○ Århus Kommune evaluerer klimaindsatsen løbende.

Temaer for klimaindsats

Med afsæt i blandt andet CO2-kortlægningen lægges der i 
Klimaplan 2008-2009 op til følgende temaer for klimaind-
satsen i årene frem: Fysisk planlægning, bygninger, varme-
produktion, elproduktion, transport, industri og gartneri, 
landbrug og det åbne land, kommunal indkøbspolitik samt 
borgerinddragelse, information, vejledning og kampagner.

Til hvert tema er der knyttet en række udfordringer og po-
tentialer. Blandt andet er det vigtigt, at de nye bygninger – 
offentlige som private – der opføres i Århus Kommune, har 
en så lav CO2-udledning som muligt. Tilsvarende gælder 
for de bygninger, der allerede er opført. Her er det vigtigt, 
at renoveringer målrettet medvirker til at nedbringe byg-
ningsmassens CO2-udledning. 

Fysisk planlægning for CO2-neutralitet 

I Kommuneplan 2009 indgår en række planlægningsinitia-
tiver, som skal medvirke til, at Århus Kommune bliver CO2-
neutral i 2030. 

Eksempelvis har udlægget af nye boligområder sammen-
hæng til målet om nedbringelse af CO2-udledningen: Den 
nye bydel ved Lisbjerg bliver et eksempel på en kompakt og 
integreret bydel med en effektiv kollektiv transportbetje-
ning og fjernvarmeforsyning – alle fysiske forhold, som er 
afgørende for at nedbringe CO2-udledningen. Tilsvarende 
opererer kommuneplanen med en strategi for omdannelse 
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en god by er en sund by
Visionen om en god by rummer også væsentlige 
sundhedsperspektiver, og arbejdet på sundheds-
området medvirker til at realisere denne vision.

En god by for alle er også en by, der fremmer 
sundhed overalt i byens udvikling, og hvor sund-
hed derfor løbende tænkes ind i de strategier og 
planer, der kommer til at udmønte den overordne-
de byudviklingsstrategi i Kommuneplan 2009.

Målet om Århus som en sund by betyder, at by-
udviklingen skal fremme mulighederne for at leve 
sundt. Sundhed handler om størst mulig fysisk, 
psykisk og socialt velbefindende – om gode leve-
vilkår og sund livsstil. Byudviklingen skal således 
understøtte en fortsat udvikling af en sikker, tryg 
og sund by. 

Der skal blandt andet være gode muligheder for 
at bevæge sig i det offentlige rum og for at dyrke 
motion og idræt. Dette kan eksempelvis ske via et 
trafiksystem, der gør cykelturen frem for bilturen 
til det nemme og sunde valg og via udbygning af 
stier i de bynære landskaber til gåture, motionsløb 
m.v. Idrætsramblaen er et eksempel på et initiativ, 
der peger i den rigtige retning.

Sundhed handler også om bedre trafiksikkerhed, 
mindre støjpåvirkninger, grundvandskvalitet, luft-
kvalitet og mindre jordforurening.

Motion og bevægelse er lig med sundhed
Motion og bevægelse er et nødvendigt element i et sundt 
liv. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år moti-
onerer mindst 60 minutter dagligt og voksne mindst 30 mi-
nutter dagligt. Men 20-30 % af den danske befolkning mo-
tionerer så lidt, at det går ud over deres sundhed.

Det er i denne gruppe, man finder overrepræsentation af 
overvægt, hjertekarsygdomme, diabetes II, muskel- og led-
problemer, knogleskørhed og en række kræftsygdomme.

1,7 mio. danskere må betegnes som overvægtige, heraf me-
re end 400.000 (knap 9 %) som svært overvægtige. Over-
vægt er ikke ensbetydende med livstruende- eller livskvali-
tetsforringende sygdomme. Men ingen medicinsk autoritet 
betvivler en væsentlig sammenhæng.

Ifølge WHO, FN’s Verdenssundhedsorganisation, betyder 
motion på det niveau, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at risi-
koen for for tidlig død som følge af livsstilssygdomme redu-
ceres markant. Kommunerne er i både Sundhedsloven og 
Regeringens sundhedsstrategi generelt tiltænkt en væsent-
lig opgave i forbindelse med det forebyggende arbejde.
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Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj il-
lustrerer, hvordan der kan arbejdes med en mas-
siv fysisk omdannelse af et stort alment boligom-
råde med sigte på at ændre karakter fra boligom-
råde til en rigtig bydel.

infrastrukturen skal udvikles
Byrådet ser det som afgørende for konkurrence-
dygtigheden i Århus og hele vækstområdet om-
kring Århus, at infrastrukturen opgraderes og for-
nys til dels at klare den fremtidige vækst i trafik-
ken, dels at lægge trafikken om til mere miljøven-
lige og fremtidssikre trafikløsninger. 

Den internationale, nationale  
og regionale infrastruktur 
Nationalt og internationalt vil Byrådet arbejde 
for, at Århus får betydeligt bedre forbindelser 
og knyttes effektivt og tidssvarende sammen 
med hovedstadsregionen og andre af landets 
større byer og byregioner. Regionalt vil Byrådet 
arbejde for, at infrastrukturen understøtter et 
stærkt bysamspil både med byerne langs Østjyske 
Motorvej, med byerne med forbindelse til 
Djurslandmotorvejen og med byerne på akserne 
mod Odder, Horsens, Silkeborg-Herning, Viborg, 
Randers og Grenå. 

Byrådet vil spille en aktiv rolle i udviklingen af 
den fremtidige nationale og regionale infrastruk-
tur, som Århus er en del af. Men Byrådet forven-
ter også, at Staten vil engagere sig i opgaven med 
at opgradere den nationale og regionale trafikin-
frastruktur – som en naturlig følge af udviklingen, 
herunder også lanceringen af idéen om et funkti-
onelt sammenhængende ’bybånd’ i det østjyske 
område (jf. Landsplanredegørelse 2006).

I Byrådets konkrete mål for fremtidens nationale 
og regionale infrastruktur, som har betydning for 
Århus, indgår følgende:

 ○ Udvidelse af kapaciteten på Østjyske Motorvej, 
så kapacitetsproblemer ikke hindrer udnyttel-
sen af synergifordelene mellem byerne i vækst-

storby-karakteristika:
Århus er en storby. Tegner man en profil af Århus ud fra so-
ciale og demografiske data fremkommer de særlige storby-
karakteristika.

Århus’ og storbyens sociale profil adskiller sig fra andre by-
er i Vestdanmark ved,

 ○ At der er relativt flere borgere med anden etnisk bag-
grund end dansk, og der sker en vedvarende tilstrøm-
ning

 ○ At der er flere unge og studerende

 ○ At storbyens muligheder for anonymitet også tiltrækker 
flere hjemløse og udstødte

 ○ At der i en storby stilles større krav til, at også personer 
med bevægelseshandicap kan bevæge sig frit overalt.

en god by er en socialt bæredygtig by
Visionen om en god by rummer tillige vigtige so-
ciale aspekter såsom forventningen om en velfun-
gerende integration af alle befolkningsgrupper. By-
udviklingen må således ske med fokus på at beva-
re den sociale sammenhængskraft i de enkelte by-
samfund. Tillige skal det sikres, at byudviklingen ikke 
medvirker til at skabe sociale ubalancer eller ghetto-
lignende tilstande i de forskellige lokalsamfund.

Byudviklingen skal tilrettelægges på en måde, der 
fremmer oplevelsen af at udgøre en integreret del 
af bysamfundet. Ligesom i Sund by er det centralt, 
at byudviklingen skal understøtte en fortsat ud-
vikling af en sikker og tryg by med gode rekreati-
ve muligheder. Det er vigtigt, at borgerne føler sig 
forbundne med deres nærområde – og herigen-
nem som del af samfundet.

Byrådet vil modvirke tendensen til den nuværende 
faktiske opdeling af byområderne i mere velstille-
de byområder og dårligt stillede. 
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På det længere sigt vurderes det for nødvendigt, 
at staten planlægger investeringer i:

 ○ Etablering af en fast forbindelse over Kattegat 
til hurtigtog og biler som et væsentligt element 
i en ny øst-vest-gående akse. Regering og Fol-
keting opfordres derfor til snarest muligt at få 
igangsat en egentlig foranalyse af projektet så-
ledes, at man får et tilbundsgående og gen-
nemarbejdet grundlag at træffe beslutning på.I 
den mellemliggende periode vil der blive ar-
bejdet for at muliggøre visionen om en flyden-
de Kattegatbro – som består i, at Molsliniens 
flytning til Østhavnen sker i 2015, hvor det nye 
havneafsnit senest forventes at være etableret. 
Molsliniens flytning kan dog ikke finde sted, før 
Marselistunnelen kan ibrugtages – hvilket lige-
ledes forventes at ske senest i 2015

 ○ Som et væsentligt element i etableringen af det 
såkaldte dobbelte H vil der ligeledes snarest 
være behov for at undersøge muligheden for 
etablering af en eventuel Midtjysk motorvej.

området – samt færdiggørelse af Herningmo-
torvejen ved Silkeborg og udbygning af forbin-
delsen mod Viborg (rute 26)  

 ○ Etablering af hurtige togforbindelser fra Århus 
mod henholdsvis København og Hamborg ved 
at etablere nyanlæg samt opgradere og elektri-
ficere relevante strækninger af det eksisteren-
de banenet. Elektrificering af hovedbanenet-
tet nord for Fredericia er i øvrigt en altafgøren-
de forudsætning for, at Jylland matcher den ud-
vikling af jernbanenettet, der er foregået i den 
øvrige del af landet og den udvikling der fore-
går i Europa

 ○ Udvikling af et sammenhængende letbanenet, 
som bliver et nyt bærende element i bytrafikken 
i Århus, koordineret med en letbanebetjening til 
og fra nabobyerne og udbredt til store dele af re-
gionen, som et nyt bæredygtigt transportsystem

 ○ Gode vejforbindelser til såvel Aarhus Lufthavn 
som Billund Lufthavn.
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til land, og det indgår i strategien, at tilgængelig-
heden til det åbne land skal forbedres. 

I Kommuneplan 2009 udlægges der 3.200 ha nye 
områder til skovrejsning. Undersøgelser viser, at 
århusianere lægger stor vægt på at kunne bosæt-
te sig i nærheden af skove. Der vil blive arbejdet 
med friluftsplaner i en ring omkring de enkelte by-
områder for efterhånden at kunne tilbyde flere re-
kreative muligheder.

Byrådet vil være meget opmærksom på, at der er 
adgang til tilstrækkeligt rent grundvand til at for-
syne et fremtidig Århus med mange flere indbyg-
gere og arbejdspladser. 

århus og landsplanlægningen
Byrådet bifalder, Landsplanredegørelsens konsta-
tering af Århus betydning for udviklingen i Vest-
danmark. 

Byrådet er enigt i, at Bybåndet langs motorvejen 
fra Randers til Kolding er et vækstområde med År-
hus som hovedby. Samtidig er det dog Byrådets 
opfattelse, at akserne mod Silkeborg-Herning, Vi-
borg, Grenå og Odder også er vækstbånd, som 
indgår i det samlede vækstområde. 

Set fra Århus Kommunes side har det afgørende 
betydning, at Århus styrkes som hovedby, der kan 
matche den internationale konkurrence og være 
drivkraft i hele regionen. En central forudsætning 
for en fortsat positiv udvikling i regionen og det 
østjyske område er, som nævnt, at der skabes en 
velfungerende infrastruktur.  

den regionale udviklingsplan
Den regionale udviklingsplan 2008 for Region 
Midtjylland er blevet til i en dialog med blandt an-
det kommunerne i Regionen. 

de grønne oMråder 
og åbne landskaber soM ressource
De grønne områder og åbne landskaber er en vig-
tig ressource for Århus som hovedby. Århus har 
en markant grøn profil blandt andet i kraft af de 
store højprofilerede områder – f.eks. Marselis-
borgskovene, skoven i Risskov og Brabrand Sø. 
Men også byens fingerstruktur, der overalt gi-
ver kort afstand til de åbne landskaber, og byens 
mange parker og grønne områder er væsentlig for 
opfattelsen af Århus som en grøn by. 

Strategien om en tættere by hænger godt sam-
men med hensyn til de grønne omgivelser. Byud-
viklingen skal ikke ske ved udfyldning af de grøn-
ne kiler mellem byområderne i fingerbystrukturen. 
Der skal også frem over være kort afstand fra by 
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onens og landsdelens øvrige byer og i samar-
bejde med statslige, regionale, kommunale og 
private samarbejdspartnere 

 ○ Århus skal være en miljø- og energimæssig bæ-
redygtig by med opnåelse af CO

²
-neutralitet i 

2030, en sund by og en socialt bæredygtig by

 ○ Århus skal kunne tage imod en betydelig vækst 
og samtidig fortsat opfattes som en velfunge-
rende og attraktiv by. Sigtepunktet er 50.000 
ekstra arbejdspladser, 10.000-15.000 nye stu-
diepladser, 50.000 boliger og 75.000 flere ind-
byggere i perioden frem til 2030

 ○ Der skal skabes rum for videnscentre og vi-
densvirksomheder, for by- og erhvervsturis-
me og for mere traditionelle erhverv som trans-
port, industri, håndværk og service

 ○ Århus skal være i stand til at tage imod de 
mange, der gerne vil bo i byen. Der skal være 
både specialisering og bredde i boligtilbuddet 

 ○ Alle skal have udfoldelsesmuligheder og væ-
re synlige i bybilledet – uanset baggrund og til-
hørsforhold

 ○ De grønne områder og åbne landskaber skal 
sikres som en vigtig ressource for århusianerne

 ○ Nationalt og internationalt skal der i et sam-
arbejde med andre kommuner, regionen, sta-
ten og erhvervslivet arbejdes for, at Århus infra-
strukturmæssigt får betydeligt bedre forbindel-
ser og knyttes effektivt og tidssvarende sam-
men med Hamborg, hovedstadsregionen og 
andre af landets større byer og byregioner 

 ○ Der skal samarbejdes med andre kommuner 
og regionen om planlægning af tværgående na-
turområder og rekreative områder, fremtidens 
grundvandsforsyning, fremtidens landbrugs-
områder m.v.

Den overordnede vision for regionens udvik-
ling er: ”I 2030 er Region Midtjylland en interna-
tional vækstregion i et sammenhængende Dan-
mark”. Den overordnede vision er udmøntet i en 
række delvisioner med tilknyttede indsatsområ-
der blandt andet inden for følgende områder: Er-
hvervsudvikling og turisme, arbejdskraft og be-
skæftigelse, natur og miljø, energi, infrastruktur 
og kollektiv trafik.

Byrådet er enig i den overordnede vision og vil 
fremadrettet arbejde for at understøtte denne 
gennem strategier og planlægning, f.eks. som det 
er kommet til udtryk i Kommuneplan 2009. Her 
betones blandt andet vigtigheden af en bære-
dygtig udvikling og Århus’ rolle som hovedby for 
landsdelen og regionen.

Samlet set er Kommuneplan 2009 i god overens-
stemmelse med den regionale udviklingsplan.

saMarbejde og koordinering 
oM den fysiske planlægning
Den fysiske planlægning kan ikke løses alene in-
den for Århus Kommunes grænser eller uden ind-
dragelse af væsentlige aktører. Der skal samar-
bejdes med andre kommuner, regionen, staten 
og erhvervslivet om opgradering af den overord-
nede infrastruktur og planlægning af tværgående 
naturområder og rekreative områder, fremtidens 
grundvandsforsyning, fremtidens landbrugsom-
råder m.v.

Et samarbejde med Syddjurs, Favrskov, Skander-
borg, Odder og Samsø kommuner om den fysi-
ske planlægning er indledt. Dette samarbejde vil 
løbende blive udbygget og konkretiseret. Aktuelt 
indgår Århus Kommune ligeledes i samarbejdet 
om udvikling af Bybåndet fra Randers til Kolding.

Målsætninger

 ○ Århus skal udvikle sin nationale og internatio-
nale konkurrencedygtighed i samspil med regi-
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saMlet strateGi for byudviKlinGen

GrundlaG oG forudsætninGer
Byudviklingen skal understøtte og udvikle Århus’ 
position som landsdelscenter og Vestdanmarks 
hovedby – erhvervsmæssigt, kulturelt, boligmæs-
sigt m.v.

I det perspektiv indeholder Kommuneplan 2009 en 
model for byudviklingen, der både på kort og langt 
sigt kan imødekomme de fremtidige udviklings- og 
vækstbehov med respekt for kvaliteterne i byen og i 
det åbne land.

Byudviklingsstrategien skal, som nævnt i afsnittet 
Århus – Vestdanmarks hovedby, sikre mulighed for, 
at Århus kan tage imod i størrelsesordenen 50.000 
ekstra arbejdspladser, 10.000-15.000 nye studie-
pladser og 50.000 flere boliger i perioden frem til 
2030. Der er lagt vægt på at lægge et ambitiøst mål 
ind i byudviklingsstrategien, som sikrer, at Århus 
er gearet til at honorere de fremtidige udviklings-
behov, uanset om målet nås om 20, 30 eller 40 år 
eller måske på endnu længere sigt.

Denne byudviklingsstrategi rummer potentiale 
for en yderligere tilvækst af såvel boliger som ar-
bejdspladser – ud over det foreløbigt skønnede 
behov frem til 2030.

De kommende års byudvikling er baseret på en to-
strenget strategi – i form af løbende omdannelse og 
fortætning af den eksisterende by på den ene side 
og mulighed for ny byvækst på bar mark på den an-
den side. For begge områder skal byudviklingen iagt-
tage principper om bæredygtighed og energibevidst-
hed.

Indsatsen i relation til omdannelse, fornyelse og 
fortætning af eksisterende byområder er mang-
foldig.
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landsbyerne er et godt bidrag til mangfoldigheden 
i Århus Kommunes bosætningsmuligheder. 

byudviklingsprincipper
Det er, som nævnt, Byrådets holdning, at byud-
viklingen skal være baseret på bæredygtighed og 
energibevidsthed for såvel omdannelses- og for-
tætningsområder som nye byområder. Principper-
ne for byudviklingen skal samtidig være så tilpas 
fleksible, at de sikrer et varieret udbud af arealer 
til bolig- og erhvervsformål med en god geogra-
fisk fordeling inden for kommunen. En tilpas grad 
af fleksibilitet i planlægningen skal også medvirke 
til at gøre byudviklingen robust over for ændrin-
ger i efterspørgslen på boliger og erhvervsgrunde 
samt ændrede transportvaner og transportbehov.

Kommuneplan 2009 er kort udtrykt båret af et øn-
ske om så vidt muligt at gøre nuværende og frem-
tidige byområder mere bymæssige. Det betyder, 
at der såvel i forbindelse med omdannelse af den 
eksisterende by som ved egentlig byvækst skal ar-
bejdes for tættere og mere koncentrerede byom-
råder. 

En udmøntning af strategien rummer flere forde-
le, såsom:

 ○ Et bedre grundlag for en effektiv betjening med 
kollektiv trafik

 ○ Mulighed for et mere intensiveret byliv

 ○ Mulighed for mere blandede boligformer og mu-
lighed for at integrere erhverv i byudviklingen

 ○ Et mindre arealforbrug

 ○ Større skånsomhed over for det åbne land.

Strategien skal udmøntes via udvikling langs by-
ens akser, en stærk sammenhæng mellem byud-
vikling og infrastruktur, fokus på stationsnærhed 
og tilgængelighed samt fokus på udvalgte funktio-
ners nærhed til det overordnede vejnet.

En indsats knytter sig til omdannelse af erhvervs-
områder, som tiden er løbet fra. En anden indsats 
drejer sig om at revitalisere udsatte boligområder 
med mange sociale udfordringer. En tredje ind-
sats handler om at forny etageboligområderne fra 
1940’erne, 1950’erne og 1960’erne. Endelig er der 
som det fjerde løbende fokus på at forny de utids-
svarende boliger og skabe bedre gårdrum i flere 
kvarterer i Midtbyen.

Alt afhængig af behovet kan der arbejdes med så-
vel fortætning som fortynding som en del af for-
nyelsesindsatsen.

Generelt forventes det, at byomdannelsen og fortæt-
ningen i det store og hele sker kontinuerligt, efter-
hånden som mulighederne opstår. 

Når det drejer sig om byvækst på bar mark, indehol-
der Kommuneplan 2009 både en byudviklingsstra-
tegi på det korte sigt og en strategi i et mere lang-
sigtet perspektiv. På det korte sigt sker byudviklin-
gen hovedsagelig som byafrundinger ved at inddrage 
de arealer, der er reserveret til byformål i Kommune-
plan 2001. På langt sigt skal byudviklingen ske ved at 
etablere flere nye byer som Lisbjerg og ved at inddra-
ge nye større byvækstområder i tilknytning til eksi-
sterende byer, i takt med at behovet tilsiger det.

Generelt lægges der med strategien op til en byud-
vikling, hvor bolig- og erhvervsarealer mange steder 
kan blandes i de enkelte byområder. Dog er der vur-
deret at være behov for at udpege særskilte erhvervs-
arealer til erhverv af særlig strategisk betydning ud 
over den relativt store rummelighed af erhvervsarea-
ler, der allerede er reserveret i Kommuneplan 2001.

Byudviklingsstrategien indeholder tillige et princip 
om, at de grønne områder både på det korte og lan-
ge sigt er en integreret del af bysamfundet. 

Som supplement til den tostrengede strategi for 
byudvikling lægger Byrådet vægt på, at landsby-
erne i det åbne land, som fastlagt i Kommune-
plan 2009, fastholder deres særlige kvaliteter, da 
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ger i forbedret trafikafvikling på indfaldsveje, i takt 
med den fremtidige byudvikling.

Lokaliseringen af større byvækstområder er end-
videre sket ud fra vurderinger af, hvor der er uud-
nyttet kapacitet på vejnettet for at skabe en jævn 
fordeling af trafikken på de store veje og for at re-
ducere behovet for nye ressourcetunge investe-
ringer i udbygning af vejnettet. På tilsvarende vis 
skal der tages hensyn til andre ’tunge investerin-
ger’ såsom skolekapacitet.

Stationsnærhed og tilgængelighed
Byudviklingsstrategien lægger op til, at arbejds-
kraft- og publikumsintensive byerhverv (butikker, 
kontorer m.v.), servicefunktioner og lignende skal 
placeres i områder med især god tilgængelighed 
for fodgængere, cyklister og god tilgængelighed til 
kollektiv transport, navnlig til nærbane og letba-
ne. Konkret betyder det en lokalisering ved statio-
ner eller andre kollektive trafikknudepunkter.

I de stationsnære områder er princippet, at mu-
lighederne for at bygge højere og tættere omkring 
nuværende og fremtidige stationer løbende skal 
vurderes, og at kontor- og serviceerhverv samt 
kulturelle funktioner skal have høj prioritet. Som 
næste prioritet indgår indpasning af flere boliger i 
sådanne områder.

Som stationsnære områder regnes arealer inden 
for 5-700 m i luftlinie fra en station. 

Nærhed til overordnet vejnet
Det indgår i byudviklingsstrategien, at specielt eg-
nede områder med høj biltilgængelighed ved mo-
torvejene og de store indfaldsveje reserveres til 
transporttunge virksomheder med store areal- 
og varetransportbehov eller til andre anvendelser 
med behov for optimal biltilgængelighed.

Udvikling langs byens akser
Byudviklingen i Århus skal dels bygge på en vide-
reførelse af kendte byudviklingsprincipper, som 
har udgjort fundamentet i Århus Kommunes fysi-
ske planlægning gennem årtier, dels på nye prin-
cipper for lokalisering af og udviklingen af nye by-
områder. 

Bystrukturen i Århus Kommune har igennem fle-
re generationer af kommuneplaner været base-
ret på Fingerplanprincippet suppleret af en række 
fritliggende bysamfund i forlængelse af byakser-
ne. Byrådet ønsker at bevare fingerplanstrukturen, 
som et overordnet byudviklingsprincip, hvor byud-
viklingen skal ske i og omkring Århus by eller i til-
knytning til byerne langs akserne i fingerstruktu-
ren. Det er vigtigt, at den fremtidige byudvikling 
sker i respekt for de grønne kiler mellem byud-
viklingsakserne, så grænserne mellem by og land 
fortsat er klare og borgernes nærhed til de grønne 
og rekreative områder bevares. Se kortet side 46: 
Områder til ny byvækst. 

Byudvikling og infrastruktur
Som et bærende princip er det Byrådets intenti-
on, at nye større byvækstområder skal lokaliseres, 
hvor der er eller kan etableres kollektiv trafikbetje-
ning med nærbane eller letbane. Indtil letbanen 
kan realiseres, forberedes fremtiden ved at reser-
vere arealer til bustracéer.

Samtidig skal lokaliseringen ske med god adgang 
til overordnede veje, ligesom der skal ske en koor-
dinering med fremtidige investeringer i infrastruk-
turen. Dermed tilstræbes en robust tilgængelig-
hed til de nye byområder samtidig med, at mulig-
hederne for at skabe en effektiv kollektiv trafikbe-
tjening er til stede. 

Af fremtidige investeringer i infrastrukturen kom-
mer den nye letbane sammen med ’Ring 3’, hvori 
motorvejen vest om Århus, Djurslandsmotorvejen 
og Bering-Beder vejen indgår, til at udgøre betyd-
ningsfulde lokaliseringsparametre for den fremti-
dige byvækst. Hertil kommer løbende investerin-
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Målsætninger

 ○ Byudviklingen tager afsæt i en tostrenget stra-
tegi – i form af omdannelse og fortætning på 
den ene side og mulighed for ny byvækst på 
bar mark på den anden side

 ○ Byudviklingen skal være baseret på principper 
om bæredygtighed og energibevidsthed

 ○ De enkelte byområder skal indeholde en fler-
hed af funktioner, og de grønne områder skal 
indgå som en integreret del af bysamfundet

 ○ Århus Kommune skal bestå af velafgrænsede 
lokalsamfund, der hver især har en rolle at ud-
fylde.

lokalsaMfundenes rolle
Århus Kommune er i dag inddelt i 24 lokalsam-
fund, se kortet Lokalsamfund på side 24. 

I mange af de eksisterende lokalsamfund er der 
etableret fællesråd, der tager sig af de lokale pro-
blemstillinger, og som fungerer som områdets ta-
lerør.

Kommuneplan 2009 er generelt baseret på et 
princip om, at byudviklingen skal tilrettelægges, 
så de enkelte byområder bliver hele byområder, 
som indeholder såvel boliger som arbejdsplad-
ser og servicefunktioner. Endvidere er sigtet, at de 
enkelte funktioner så vidt muligt kan integreres.

Samtidig lægges der vægt på at bevare variationen 
mellem de forskellige byområder og dermed også 
en fortsat funktionsdeling mellem områderne.

Århus Kommune består af og vil komme til at be-
stå af områder, som hver har deres egen karak-
ter. Den centrale del af Århus Midtby, City, fun-
gerer som hovedcenter, og som naboer hertil lig-
ger Havnen, karrékvarterernes store boligområder 
samt områder med uddannelses- og forsknings-
institutioner. Uden for Ringgaden ligger de gam-
le forstæder, som er vokset sammen med den øv-
rige by, og de nyere forstæder, der er opstået om-
kring tidligere landsbyer. Foruden Lisbjerg lægger 
Kommuneplan 2009 på sigt op til etablering af 
nye byer ved Elev, Harlev og Malling. 

Endelig rummer Århus Kommune i det åbne land 
43 afgrænsede landsbyer, der servicemæssigt hø-
rer sammen med de nærliggende bysamfund. 
Landsbyer er særskilt beskrevet i afsnittet Lands-
byer på side 57-59.

Variationen af byområder betyder, at der er mange 
muligheder, når man skal vælge, hvor man vil bo 
eller arbejde. Kommuneplan 2009 er fortsat base-
ret på grundtanken om kvaliteten i forskellighed, 
idet det samlet vurderes at give de bedste mulig-
heder for en gunstig udvikling.
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EKSISTERENDE OG PLANLAGT BY

LOKALSAMFUNDSGRÆNSE

REKREATIVT OMRÅDE

AFGRÆNSET LANDSBY

SKOV

LOKALSAMFUND

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

PERSPEKTIVAREAL
31

BEDER – MALLING

11
HOLME – HØJBJERG – SKÅDE

32
MÅRSLET

21
TRANBJERG

22
HASSELAGER – KOLT

23
ORMSLEV – STAVTRUP

34
HARLEV – FRAMLEV 24

BRABRAND – GELLERUP

25
TILST – BRABRAND NORD

36
TRIGE – SPØRRING

37
HÅRUP – MEJLBY

27
LYSTRUP – ELSTED

39
SKØDSTRUP – LØGTEN

28
SKÆRING – EGÅ

15
VEJLBY – RISSKOV

14
SKEJBY – 

CHRISTIANSBJERG

1
MIDTBYEN

13
HASLE

16
ÅBY

12
VIBY

38
HJORTSHØJ

35
SABRO – BORUM

26
LISBJERG

33
SOLBJERG

ODDER
KOMMUNE

SKANDERBORG
KOMMUNE

FAVRSKOV
KOMMUNE

SYDDJURS
KOMMUNE
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retningslinier
City

 ○ De arealmæssige dispositioner og prioriterin-
ger skal understøtte Citys funktion som hoved-
center

 ○ I hovedcentret og nærliggende områder skal 
bygninger og arealer først og fremmest bruges 
til følgende funktioner:

 ○ Berettiget udvidelse af eksisterende cen-
tervirksomhed

 ○ Kulturvirksomheder, som henvender sig til 
et større opland end Kommunen (kultur-
funktioner m.v.)

 ○ Forlystelser (f.eks. restaurationer, caféer 
og biografer)

 ○ Specialbutikker med et stort og raffineret 
varesortiment

 ○ Anden handelsvirksomhed, som henven-
der sig til et bredt publikum

 ○ Servicevirksomheder, som henvender sig 
til udenbys gæster (f.eks. hoteller og kon-
gresfaciliteter)

 ○ Virksomheders hovedsæder, som har brug 
for at placere sig centralt

 ○ Offentlig service, som dækker hele Kom-
munen, Regionen eller Staten, og som har 
behov for en central placering

 ○ Alle andre funktioner må kun etablere sig, hvis 
det kan ske uden at komme i konflikt med ho-
vedcentrets interesser. Traditionelle kontorvirk-
somheder og lignende henvises fortrinsvis til 
etagerne over stueetagen

 ○ Der kan etableres nye boliger i City for dem, 
der efterspørger og er indstillet på et højt akti-
vitetsniveau omkring deres bolig.

Rollefordelingen mellem de forskellige bysamfund 
gives følgende indhold:

 ○ De centrale dele af Århus Midtby (City) skal 
fortsat være Kommunens, Regionens – og i vis-
se henseender – Vestdanmarks handels-, ser-
vicemæssige og kulturelle hovedcenter. 
I City skal der også være plads til boliger, såle-
des at der kan opretholdes et levende og trygt 
miljø døgnet rundt. 
I randområdet af City udvikles De Bynære Hav-
nearealer som en ny moderne bydel med man-
geartede byfunktioner, der såvel understøtter 
City som hovedcenter som en nytænkning af 
boligområder i Midtbyen. 
I karrékvartererne uden for City, på Trøjborg, 
Frederiksbjerg og i Øgaderne lægges hoved-
vægten på funktionen som boligområde og for 
dele af karrékvartererne som en fortsat konso-
lidering af uddannelses- og forskningsinstituti-
onerne. 
Grundlaget for en moderne, effektiv og lang-
tidssikret erhvervshavn tilgodeses gennem en 
havneudvidelse (realisering af Masterplan fra 
1997 med yderligere udbygning mod sydøst, 
Byhavnsalternativet)

 ○ I forstæderne, i den sammenhængende by, skal 
der både være boliger og arbejdspladser. Mulig-
heder for oplagt fortætning understøttes

 ○ I de fritliggende bysamfund, herunder de nye 
byer, lægges der vægt på boligfunktionen i en 
tæt integration med relevante erhvervsfunkti-
oner og naturlige servicefunktioner (som også 
betjener de omliggende små landsbyer).  
I disse bysamfund skal byen optræde som et 
selvstændigt byområde klart adskilt fra andre 
byområder af natur- eller landområder

 ○ Egnede områder med høj biltilgængelighed ved 
motorvejene og de store indfaldsveje reserve-
res til transporttunge virksomheder med store 
areal- og varetransportbehov eller til andre an-
vendelser med behov for optimal biltilgænge-
lighed.
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relse, der muliggør en lokal identitet for det en-
kelte område. Herved vil områdebevidstheden 
for de mennesker, der bor eller bruger kvarte-
rerne, kunne styrkes

 ○ Centralt i området i de udlagte centerområder 
lokaliseres butikker samt private og offentlige 
servicefunktioner.

Et tværgående hensyn

 ○ Uddannelses- og forskningsinstitutioner samt 
andre arbejdskraft- og publikumsintensive er-
hverv lokaliseres ud fra et princip om opnåel-
se af synergieffekt til det omkringliggende miljø 
og/eller god adgang til kollektiv trafik

 ○ Transporttunge erhverv og andre med behov 
for optimal tilgængelighed lokaliseres ved det 
overordnede vejnet.

Karrékvartererne i Midtbyen

 ○ Karrékvarterenes attraktion som boligområde 
skal fastholdes og udvikles, blandt andet gen-
nem løbende fornyelse. Anvendelsen fastlæg-
ges derfor primært til boligformål – bortset fra 
de områder, der er oplagt interesseområde for 
en udvikling til universitets- og forskningsfor-
mål (især ved Langelandsgade og Nørrebroga-
de).

Forstæderne og byerne i det åbne land

 ○ Der skal sikres varierede byområder. Der læg-
ges vægt på, at de forskellige byområder i for-
stæderne udvikler sig som ’levende’ områder 
med en hensigtsmæssig blanding af erhvervs-, 
bolig- og servicefunktioner, der sikrer, at områ-
derne ikke ’dør ud’ på bestemte tider af døgnet

 ○ Som princip skal det tilstræbes, at kvartererne i 
de forskellige forstæder får en overskuelig stør-
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sighed. En større tæthed medvirker til at begræn-
se stigningen af byens samlede transportarbej-
de og understøtter mulighederne for kollektiv, gå-
ende og cyklende transport. Byomdannelsen må 
dog ikke ske uden, at det samtidig sikres, at der 
er god adgang til åbne grønne byrum og attrakti-
ve offentligt tilgængelige byrum. Kvalitetshåndbo-
gen for De Bynære Havnearealer illustrerer, hvor-
dan sådanne byrum kan tænkes ind i en byom-
dannelse.

Genanvendelsen af de ældre byområder medvir-
ker endvidere til at spare på arealforbruget. Over 
de sidste 10 år er ca. 40 % af nybyggeriet til by-
mæssige formål blevet opført indenfor de eksiste-
rende byområder. 

I Kommuneplan 2001 blev der udpeget 31 poten-
tielle omdannelsesområder. Allerede dengang var 
De Bynære Havnearealer, Centralværkstedsarealet 
og Godsbanearealet højt prioriterede områder. 

På De Bynære Havnearealer er planlægningen for 
omdannelsen godt i gang med en snarlig realise-
ring af de første etaper på Pier 4. Det vil sige op-
førelse af Light*house-projektet på den yderste 

byoMdannelse

GrundlaG oG forudsætninGer
Byrådet lægger vægt på, at de eksisterende by-
områder omdannes, udbygges og moderniseres 
i takt med, at nye behov opstår. Der lægges end-
videre vægt på, at mulighederne i byområderne 
udnyttes positivt for at leve op til intentionen om 
mest mulig genbrug og begrænsning af arealfor-
bruget.

Omdannelse modvirker blandt andet, at byen for-
slummer, og skal derfor ses som et led i den al-
mindelige vedligeholdelse og fornyelse af byen.

nyt liv i eksisterende byoMråder  
på vej Mod forandring
Ved omdannelse af større områder, typisk tidlige-
re erhvervsområder, skal der så vidt muligt etab-
leres en bred vifte af byfunktioner for at skabe le-
vende og varierede byområder.

Gennem byomdannelse og en vis fortætning kan 
der etableres nye bystrukturer og mere bymæs-

z-huSet

iSbjerget lighthouSe

z-huSetShip
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stedsarealet i det store og hele realiseret. Tilba-
ge står en omdannelse af Rutebilstations-arealet i 
sammenhæng med en etablering af tidssvarende 
terminalfunktioner for den kollektive trafik.

Arealerne omkring Søren Frichs Vej fra godsba-
nearealerne helt ud til Åby Skole forventes i den 
kommende planperiode at blive meget aktuelle i 
byomdannelsessammenhæng. Igangsættende for 
byomdannelsen er Fragtmandscentralens nylige 
udflytning til Årslev. 

nye byoMdannelsesoMråder 
I Kommuneplan 2009 er 10 nye områder udpeget 
som områder, hvor byomdannelse vil blive aktuel 
i løbet af en årrække. Det drejer sig om:

 ○ Carl F. arealet ved Hasle Ringvej. Arealet er på ca. 
4,3 ha

 ○ Tuliparealet i Brabrand. Virksomheden lukke-
de på stedet i 2007. Arealet er på 6,8 ha. Nær-
heden til jernbanen indebærer, at der skal tages 
højde for støj og vibrationspåvirkning

ø, Z-huset yderst på Boulevarden, Isbjerget på 
den næstyderste ø og SHIP Spa & Health Port på 
Vestgrunden samt etablering af Multimediehuset 
og Navitas Park mm i det centrale område. 

Godsbanearealet er fortsat højt prioriteret som et 
centralt beliggende byområde. For at få maksimal 
indflydelse på den fremtidige anvendelse af area-
let har Århus Kommune i august 2007 købt de nord-
lige dele af Godsbanearealet af DSB – ca. 43.000 m2. 
I forlængelse heraf er aftalt med DSB, at Århus Kom-
mune vil kunne købe de sydlige 69.000 m2 af Gods-
banearealet. Herved er der skabt mulighed for at rea-
lisere et kulturprojekt i bygninger på de nordlige are-
aler, og der er skabt mulighed for eventuelt at opføre 
en multiarena på de sydlige arealer.

Af de 31 områder, der blev udpeget som velegne-
de til byomdannelse i Kommuneplan 2001, er en 
række områder færdigomdannede eller næsten 
færdigomdannede i den forløbne planperiode. 

Eksempelvis er omdannelsen af Centralværk-

ekSempler på byomdannelSe i århuS
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byMønster og byudviklingsprincipper

 ○ Kommunehospitalet planlægger på sigt at flyt-
te sine funktioner til Århus Universitetshospital 
i Skejby. Arealet er på 9,5 ha

 ○ Ceres-området på 10,4 ha. Ceres lukkede sin 
virksomhed i Århus 1. november 2008

 ○ Et område ved Nordlandsvej på 5,9 ha til blan-
det boligbebyggelse og erhverv.

På privat initiativ er der udarbejdet en vision for 
overdækning af Banegraven mellem Bruuns Bro 
og Frederiks Bro. Byrådet besluttede i efteråret 
2007, at gennemføre en analyse af mulighederne 
for realisering af en sådan vision. Resultatet af analy-
sen har vist, at kun en mindre del af Banegraven, på 
60-70 meter fra Bruuns Bro, eventuelt kan overdæk-
kes. Byrådet har i efteråret 2009 besluttet, at der i 
2011 skal udskrives en åben arkitektkonkurrence om 
byrummet over banegraven og Værkmestergade.

Sammen med de tilbageværende omdannelsesom-
råder fra Kommuneplan 2001 er der i alt udpeget 
34 byomdannelsesområder i Kommuneplan 2009.

 ○ Areal ved Bjødstrup Mose mellem Slet og Bjød-
strup. Arealet, der ligger naturskønt, er på 27,5 
ha. Området er i dag præget af tomme bygnin-
ger og er i øvrigt delvist ubebygget 

 ○ MT Højgård i Risskov. Arealet er på 3,8 ha. Der 
foreligger aktuelt forslag til boligprojekt for en 
del af ejendommen

 ○ Bryggervej ved Vejlby Ringvej. Arealet er på 
10,8 ha. Aktuelt anvendes dog dele af området 
til busterminal, som imidlertid indenfor den 
nærmeste fremtid fraflyttes

 ○ Amtssygehuset vurderes som et højt prioriteret 
byomdannelsesområde, når sygehusets funkti-
oner flytter til Århus Universitetshospital i Skej-
by. Arealet er på 6,7 ha

 ○ Ingeniørhøjskolen planlægger at flytte sin un-
dervisning fra Dalgas Avenue til De Bynære 
Havnearealer. Arealet er på 0,9 ha
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hverv (forretningsservice m.v.), som for en stor 
dels vedkommende lokaliserer sig i eksisterende 
byområder. Alt tyder på, at en stor del af væksten 
også fremover vil ske i byerhvervene. I størrelses-
ordenen 1,5 mio. etm2 af rummeligheden i byom-
dannelsesområderne forventes anvendt til forskel-
lige former for kultur, service og erhverv. Byom-
dannelsesområderne spiller således en central 
rolle som løftestang for målene om erhvervsud-
vikling og udvikling af Århus som videns- og ople-
velsesby og for visionen om Århus som Vestdan-
marks hovedby. Det erhvervsmæssige potentia-
le i byomdannelsesområderne kan illustreres af, 
at det vil svare til i størrelsesordenen 35.000 ar-
bejdspladser, hvis eksempelvis 1,0 mio. etm2 an-
vendes til byerhverv.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, 
at omdannelse af gamle byområder erfarings-
mæssigt er en langsommelig og vanskelig proces, 
typisk med mange ejere og interesser involveret. 
Selv i de tilfælde, hvor ejerforholdene er oversku-
elige, tager en omdannelse tid, idet problemstil-
lingerne og kravene til planløsninger er langt me-
re komplicerede end en byudvikling på ’bar mark’. 
Udviklingen af Centralværkstedsområdet og De 
Bynære Havnearealer er eksempler herpå. 

En tidshorisont fra principiel beslutning til bygge-
realisering på 10 år eller mere er ikke usædvanlig.

oMdannelsesMuligheder  
på kortere og længere sigt
I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 
2009 er der, som nævnt foran, foretaget en gen-
nemgang og vurdering af de potentielle omdan-
nelsesområder, herunder en vurdering af fremtidi-
ge byggemuligheder i disse områder.

Den geografiske placering af de potentielle om-
dannelsesområder fremgår af kortet Byomdannel-
sesområder og fortætning i tilknytning til letbane si-
de 32 og den skematiske oversigt overfor.

ruMMeligheden i 
byoMdannelsesoMråderne
Når et eksisterende byområde omdannes, skabes 
der mulighed for at ændre på anvendelse, bebyg-
gelsestætheder og områdets karakter. Der er fore-
taget en samlet vurdering af rummelighederne af 
de omdannelseområder, der vil være i spil efter 
2009. Samlet vurderes der at være et potentiale 
i ændret anvendelse og nybyggeri på godt 3 mio. 
etm2 i byomdannelsesområder.

Der skønnes at omkring halvdelen – ca. 1,5 mio. 
etm2 – efterhånden vil blive omdannet til boli-
ger, hvilket giver mulighed for opførelse eller ind-
retning af ca. 15.000 boliger. Med de nuværen-
de konjunkturer forventes det, at op mod 5.000 
boliger kan tages i brug i perioden 2009-13. I pe-
rioden fra 2001 til 2006 blev der til sammenlig-
ning kun opført ca. 750 boliger i forbindelse med 
byomdannelse, hvilket indikerer, at det kan være 
ret så usikkert, hvornår og hvor hurtigt byomdan-
nelsespotentialet kan realiseres.

De senere års stærke vækst i arbejdspladser er 
især skabt inden for forskellige former for byer-

ekSempel på byomdannelSe i Silkeborg
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byMønster og byudviklingsprincipper

 | Restrummeligheder i omdannelsesområder i juni 2008 – Samlet oversigt 

Nr Område Areal/ha Restrummelighed I gang/forventes igangsat

1 Nordhavnen 30 600.000 I gang

2 Havnebyrummet og Pier 2 25 100.000 2010-14

3 De Bynære Havnearealer i øvrigt 40 100.000 2010-14

4 Rutebilstationen 2,4 48.000 2010-14

5 Godsbanearealerne  11,2 144.000 2010-14

6 Daugbjergvej 4,6 99.000 I gang

7 Cereskilen v. S. Frichs Vej 2,8 28.000 I gang

8 H. C. Tvenges Vej 7,7 115.500 2010-14

9 Åby/Søren Frichs Vej 17,9 200.000 2010-14

10 Åby Øst Trindsøvej 7 105.000 I gang

11 Åby Vest 23,1 150.000 2010-14

12 Åby Vest Tomsagervej 6,9 69.000 2011-15

13 Thorsvej 1,6 16.000 I gang

14 Finlandsgade 17,2 172.000 I gang

15 Engtoften 5,9 35.400 I gang

16 Viby Gasværk 2,8 22.400 2010-14

17 FDB/Sønderhøj 2,3 22.000 I gang

18 Århus Ridehal 1,2 12.000 2010-14

19 Tretommervej 2,6 20.800 2011-15

20 Arresøvej 28,7 229.600 2010-14

21 Mosevej 7,5 75.000 I gang

22 Viborgvej/Campen 2,6 26.000 I gang

23 Øster Kringelvej 7,7 50.000 I gang

24 Malling/Dancake 1,1 6.000 2010-14

25 Carl F Hasle 4,3 43.000 I gang

26 Tulip Brabrand 6,8 68.000 2010-14

27 Bjøstrup Mose 27,5 137.000 2010-14

28 MT Højgård Risskov 3,8 15.200 I gang

29 Bryggervej 10,8 64.800 2010-14

30 Amtssygehuset 6,7 100.500 2014-15

31 Ingeniørhøjskolen 0,9 18.000 2011-15

32 Kommunehospitalet 9,5 114.000 2019-21

33 Ceres 10,4 156.000 2010-14

34 Nordlandsvej 5,9 25.000 2010-14

Områdernes placering er vist på kortet side 32



 32 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BY

REKREATIVT OMRÅDE

AFGRÆNSET LANDSBY

SKOV

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

PERSPEKTIVAREAL

BYOMDANNELSESOMRÅDE

MULIGHED

BYOMDANNELSESOMRÅDER 

NING TIL LETBANE 

1

2

3
4

31
1816

5
6

7
8

10

9
11

15
17

27

24

26

25 14

19

34

21

20
28

23

12

13 33
30

22

29

32



 33 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

byMønster og byudviklingsprincipper

Målsætninger

 ○ De eksisterende byområder omdannes, udbyg-
ges og moderniseres i takt med, at nye behov 
og muligheder opstår

 ○ Ved omdannelse af større områder skal der så 
vidt muligt etableres en bred vifte af byfunkti-
oner for at skabe levende og varierede byom-
råder.

retningslinier

 ○ De højest prioriterede omdannelsesområder er 
på det korte sigt ud over de nordlige og centra-
le dele af De Bynære Havnearealer, Godsbane-
arealet, Ceres-området, Rutebilstationsarealet, 
Amtssygehuset og arealerne ved Søren Frichs 
Vej. På det længere sigt er de højest prioritere-
de byomdannelsesområder de sydlige dele af 
De Bynære Havnearealer og Kommunehospi-
talet

 ○ Omdannelse i øvrige områder igangsættes i 
takt med, at der er interesse og mulighed her-
for i størstedelen af området

 ○ For større og højt prioriterede omdannelses-
områder er det et krav, at der udarbejdes en 
helhedsplan for det samlede omdannelsesom-
råde, inden der kan igangsættes lokalplaner in-
den for området

 ○ For de potentielle omdannelsesområder tager 
Århus Kommune løbende initiativ til at indhen-
te viden om omdannelsesønsker og eventuel-
le barrierer til brug for at kunne fastlægge en 
konkret strategi for en realisering. Vidensind-
samling foretages først for de højest prioritere-
de områder

 ○ Generelt skal byomdannelse ske på et helheds-
orienteret grundlag, der tager hånd om en ræk-
ke forhold som bygnings- og boligforhold, so-
ciale forhold, erhvervsforhold, trafik, miljømæs-
sige aspekter og kultur.

grundig forberedelse  
– prioritering og helhedsplaner
Byrådet har en velbegrundet interesse i at vir-
ke for, at der sker en byomdannelse af de i byud-
viklingsmæssig sammenhæng strategisk placere-
de områder. I Kommuneplan 2009 er på det korte 
sigt De Bynære Havnearealer (de nordlige og de 
centrale dele), Godsbanearealet, Ceres-området, 
Rutebilstationarealet, Amtssygehuset og arealer-
ne ved Søren Frichs Vej givet status som højt pri-
oriterede områder. På det længere sigt drejer det 
sig om Kommunehospitalet og De Bynære Havne-
arealer (de sydlige dele).

De øvrige byomdannelsesområder kan komme i 
spil løbende, efterhånden som interessen og mu-
ligheden melder sig.

For større og højt prioriterede omdannelsesområ-
der vil der være behov for, at planlægningen yder-
ligere konkretiseres i forhold til mulighederne for 
byomdannelse. Det gælder f.eks. på Godsbane-
arealet, arealerne langs Søren Frichs Vej og area-
lerne ved Amtssygehuset. For så vidt angår Gods-
banearealet er det aftalt med DSB at udarbejde en 
helhedsplan for de ca. 43.000 m2, som kommu-
nen har købt, og en overordnet dispositionsplan 
for de samlede Godsbanearealer frem til Ringga-
debroen.

Ofte ligger initiativet hos private bygherrer, som 
har udarbejdet et projekt, der efterfølgende skal 
tilpasses øvrige almene hensyn, som Byrådet øn-
sker varetaget i det givne område. For at fremme 
processen i særligt højt prioriterede områder er 
det Byrådets intention, at der forud for gennem-
førelse af enkeltprojekter skal udarbejdes en hel-
hedsplan for det samlede omdannelsesområde. 
Private initiativtagere skal bidrage til helhedspla-
nens udarbejdelse.
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fornyelse oG oMdannelse  
af bydele oG Kvarterer
Dette afsnit er koncentreret om den nuværende 
og fremtidige byfornyelsesindsats og indsatsen i 
forhold til udsatte boligområder.

byfornyelse

grundlag og forudsætninger
Byfornyelse – en del af en samlet  
bolig- og byudviklingspolitik
Byfornyelsen har siden 1930’erne været igennem 
forskellige faser. Først var bekæmpelse af usun-
de boliger på dagsordenen. Siden blev det en 
indsats for bedre friarealer og for tidssvarende bo-
liger – det vil sige boliger med eget toilet og bad. 

Byfornyelse efter de gældende planer og strategier
Byrådet vedtog i 1995 en hensigtserklæring om, 
at alle boliger i Midtbyen inden år 2010 skal have 
eget toilet og bad i boligen. 

Langt hovedparten af byfornyelsesmidlerne er 
derfor blevet anvendt til renovering af de utids-
svarende boliger i Århus Midtby. Der er imidlertid 
fortsat ca. 3.000 boliger i Århus, der mangler eget 
bad eller toilet. Erfaringsmæssigt renoveres årligt 
ca. 250 boliger med sanitære installationsmang-
ler. Det er derfor ikke realistisk at nå målsætnin-
gen om eget bad og toilet i alle byens boliger in-
den år 2010. 

Bolig- og bygningsniveau
De traditionelle byfornyelsesproblemer i form af 
installationsmangler, forældede boliger og dårlige 
friarealer vurderes stadig at være et af de væsent-
ligste indsatsområder, som skal have høj prioritet. 

Da behovet for en forbedring af utidssvarende bo-
liger, bygninger og friarealer i al væsentlighed knyt-
ter sig til Midtbyens boligområder, peger et behovs-
kriterium på også i de kommende år at koncentrere 
indsatsen til den ældre boligmasse i Midtbyen.

Kvarterniveau
Områdefornyelser kan gennemføres uafhængigt 
af boligforbedringer. For at tilgodese princippet 
om helhedsorienterede løsninger bør kvarterfor-
nyelse så vidt muligt kombineres med boligfor-
bedringer. 

I konsekvens af, at boligforbedringer i Midtbyen sø-
ges prioriteret højest, bør eventuelle indsatser om-
kring kvarterforbedringer via byfornyelsesloven så 
vidt muligt lægges i samme geografiske område. 

Områdefornyelse skal styrke boligområdernes 
identitet og karakter og retter sig mod indretning 
af byens rum, gader, torve og pladser, grønne til-
tag, sociale og kulturelle aktiviteter.

byfornyelse – en del af en samlet bolig- og 
byudviklingspolitik 
Byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2004 læg-
ger op til en integration af områdefornyelse og bygnings-
fornyelse for at opnå de bedste resultater. Der anbefales en 
samtidig indsats, der spænder lige fra områdemæssig ind-
sats af fysisk, kulturel, social karakter til forbedringer af be-
boelsesbygninger og friarealer, hvor behovet er der. På den 
baggrund har staten afsat en særlig ramme til bygningsforny-
else, hvor der samtidig er ansøgt om områdefornyelse. 

Det offentliges rolle er samtidig ændret fra at være den, 
som planlægger og gennemfører byfornyelsen, til at væ-
re den, som igangsætter og koordinerer byudviklings- og 
byomdannelsesprocesser, der gennemføres i et samspil 
mellem offentlig og privat finansiering. 

Byfornyelsen har til overordnet formål at tilvejebringe vel-
fungerende byområder med boliger af god standard. Den 
giver mulighed for en helhedsorienteret indsats, som retter 
sig mod at forbedre de generelle levevilkår og byens kvali-
teter, hvad enten det drejer sig om boligen, friarealer, byens 
rum eller en bred socialt orienteret indsats.
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byMønster og byudviklingsprincipper

Borgerne er en vigtig ressource i indsatsen for at 
øge kvaliteten i et kvarter eller byområde. Aktive 
og motiverede borgere er en forudsætning for, at 
offentlige og private investeringer i et byområde 
får en varig effekt.

Den fremtidige prioritering  
af indsatsen
Den statslige aktivitetsramme til byfornyelse fast-
sættes årligt på Finansloven. Rammen fordeles til 
landets kommuner efter objektive kriterier. Udnyt-
telsen af den statslige aktivitetsramme fordrer, at 
der i kommunens budget er afsat et tilsvarende 
beløb (50 % statsrefusion). 

Det anses for vigtigt, at de årligt tildelte aktivi-
tetsrammer anvendes fuldt ud i overensstemmel-
se mellem på den ene side de lokale ønsker og på 
den anden side behovet for fortsat byfornyelse. 

De traditionelle byfornyelsesproblemer i form af 
installationsmangler, forældede boliger og gård-
forbedringer vurderes stadig at være et af de væ-
sentligste indsatsområder og skal dermed ha-
ve høj prioritet. Da behovet for en forbedring af 
utidssvarende boliger, bygninger og friarealer i al 
væsentlighed knytter sig til Midtbyens boligområ-
der, peger et behovskriterium entydigt på også i 
de kommende år at koncentrere indsatsen til den 
ældre boligmasse i Midtbyen.

Alternativt kunne Byrådet have valgt at kanalise-
re en del af de offentlige byfornyelsesmidler til de 
etageboligbebyggelser fra 1940’erne, 1950’erne og 
1960’erne, der typisk ligger lige uden for Midtby-
en. Totalt set kunne det give flere renoverede bo-
liger pr. år, fordi byfornyelsen i disse bebyggelser 
ikke vil være så omkostningstung.

Behovet er imidlertid ikke nær så stort som i den 
ældre boligmasse i Midtbyen. I stedet forekom-
mer det nærliggende, at byfornyelsen her sker på 
privat initiativ. En modernisering af denne bolig-
masse kan medvirke til at tilvejebringe et mere va-
rieret udbud af lejligheder og beboelsesejendom-

me, der er egnet til forskellige aldersklasser. Of-
te vil sammenlægning af små lejligheder til stør-
re lejligheder, etablering af elevatorer og lignen-
de moderniseringer være et velegnet middel til at 
fastholde hidtidige beboere, der ellers ville flytte.

Målsætninger
 ○ Byfornyelsen skal sikre, at kvaliteten i eksiste-
rende boliger, bygninger og kvarterer hæves – 
blandt andet for at imødegå sociale problemer 
og fysisk nedslidning af boligområder

 ○ Ved omdannelse af større områder skal tilgræn-
sende boligområder så vidt muligt inddrages 
på et helhedsorienteret grundlag

byfornyelse efter de gældende planer  
og strategier
De nuværende principper for boligforbedringer er vedta-
get af Byrådet i 2004 på baggrund af anbefalinger fra en ar-
bejdsgruppe med repræsentanter for grundejere, lejere, 
administratorer, byfornyelsesselskaber, erhvervsliv og kom-
munen.

Støtten til boligforbedringer er en kombination af kontant 
tilskud til ejeren, huslejetilskud til lejere og betaling af ud-
gifter til eventuel genhusning. Gennemførelsen er baseret 
på frivillighed - det vil sige ansøgning om støtte fra ejer.

Beboelsesejendomme uden tidssvarende sanitære forhold 
(uanset ejerform) er tillagt 1. prioritet. I det omfang der ik-
ke er tilstrækkelig søgning fra utidssvarende ejendomme, 
kan der bevilges støtte til klimaskærmsarbejder under for-
udsætning af, at tiltagene sikrer eller øger bevaringsværdi-
en på de udvendige bygningsdele.

80 % af den statslige aktivitetsramme til Århus anvendes 
til boligforbedringer og 20 % til friarealforbedringer. 
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 ○ Den væsentligste offentligt støttede byforny-
elsesindsats skal målrettes en forbedring af 
utidssvarende boliger. Midtbyen har højeste 
prioritet.

retningslinier

 ○ Der skal løbende arbejdes for at få skærpet in-
teressen for privat byfornyelse – gennem infor-
mation og initiativer i samarbejde med lokale 
interessenter

 ○ Intentionen er at gennemføre helhedsoriente-
rede løsninger, der retter sig mod at forbedre 
de generelle levevilkår og kvaliteter i de forskel-
lige kvarterer. Som udgangspunkt skal kvarter-
fornyelse kombineres med bolig- og gårdfor-
bedringer. Det forhindrer dog ikke, at byfornyel-
sen kan tilrettelægges således, at en række en-
keltindsatser i boligen, ejendommen, friarea-
ler og kvarteret kan iværksættes uafhængigt af 
hinanden

 ○ Byfornyelsen i Midtbyens karrékvarterer skal i 
princippet være boligorienteret. Butikker, ikke 
genegivende småerhverv og lignende søges op-
retholdt – medens de miljøforringende erhverv 
tilstræbes fjernet

 ○ Etageboligbebyggelserne fra 1940’erne, 1950’er-
ne og 1960’erne forventes overvejende via pri-
vat initiativ givet nutidig standard, således at 
det er muligt at blive boende i kvarteret, uanset 
alder eller eventuel handicap

 ○ De økologiske erfaringer skal i stigende omfang 
anvendes i forbindelse med gennemførelse af 
byfornyelses- og forbedringsprojekter.
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der med betydelige sociale problemer. Det kan f.eks. 
være beboernes socioøkonomiske forhold, til- og fra-
flytningsmønstre, den demografiske profil, boligafde-
lingens økonomi og det arkitektoniske udtryk.

Udsatte boligområder er desuden ofte – men ikke 
nødvendigvis – karakteriseret ved at have en stor an-
del af borgere med anden etnisk herkomst end dansk 
samtidig med lav tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Bag målsætningen om en revitalisering ligger der 
et ønske om, at de udsatte boligområder i høje-
re grad bliver selvbærende på linie med de fleste 
andre boligområder i Århus Kommune. Derfor vil 
der blive igangsat en varig og helhedsbetonet ind-
sats, der kan omdanne de udsatte boligområder 
til attraktive bydele og fremme en mere alsidig be-
boersammensætning. 

Der er tale om en indsats over en bred kam. Ind-
satsen vil imidlertid ofte indebære massive fysi-
ske indgreb via omdannelse eller nedrivning af ek-
sisterende bebyggelser/lejligheder, som forandrer 
boligområderne til bysamfund med mange for-
skellige funktioner, der giver byliv.

Af andre indsatsområder kan nævnes styring af 
beboersammensætningen, skole og uddannelse 
samt daginstitutioner og sundhed, beskæftigel-
se, tryghed og naboskab, organisation, kommuni-
kation m.v.

For hvert område udarbejdes der en helhedsplan, 
der tager afsæt i den eksisterende indsats i et om-
råde fra alle involverede aktører, lige fra de enkel-
te magistratsafdelinger til boligforeningerne, virk-
somheder, det frivillige foreningsliv, de lokale bor-
gere og andre.

Det forudsættes herefter, at alle involverede aktø-
rer på tværs bidrager med en koordineret indsats 
med henblik på at realisere helhedsplanen, idet 
hele indsatsen fra alle hænger sammen. Ingen en-
keltinitiativer kan alene sikre opfyldelse af målsæt-
ningen.

udsatte boliGoMrÅder

GrundlaG oG forudsætninGer
Byudviklingen i de udsatte boligområder rummer 
nogle grundlæggende sociale aspekter med der-
af følgende udfordringer. Det gælder ikke mindst 
en velfungerende integration af alle befolknings-
grupper. 

Byudviklingsstrategien må derfor have fokus på at 
bevare den fysiske sammenhængskraft i de enkel-
te bysamfund. Desuden skal den sikre, at byudvik-
lingen modvirker sociale ubalancer eller ghettolig-
nende tilstande i de enkelte lokalsamfund. 

Kommuneplanen skal her være med til at tilveje-
bringe det planlægningsmæssige grundlag for, at 
der i de enkelte boligområder kan skabes nogle fy-
siske rammer, som imødegår sociale problemer – 
dels i forhold til eksisterende boligområder, dels i 
forhold til nye boligområder.

Eksempelvis kan det tilstræbes, at det almene bo-
ligbyggeri fordeler sig mange steder i kommunen, 
at beboersammensætningen søges gjort alsidig i 
alle bydele, samt at sociale institutioner og visse 
uddannelses-, undervisnings-, og forskningsinsti-
tutioner (i nogle tilfælde afdelinger af disse) i hø-
jere grad end i dag spredes geografisk i hele År-
hus Kommune – herunder i udsatte boligområder. 

I en kommuneplansammenhæng er det vigtig-
ste enkeltinitiativ Byrådets målsætning om en re-
vitalisering af socialt udsatte boligområder. Århus 
Kommune har i samarbejde med boligforeninger-
nes fællessekretariat igangsat et arbejde med at 
udarbejde helhedsplaner for udsatte boligområ-
der i Århus

Begrebet ’helhedsplaner’ dækker over byomdan-
nelse af hele bydele og kvarterer. Det er dermed 
et af instrumenterne til en helhedsorienteret by-
fornyelse. Begrebet ’udsat boligområde’ karakteri-
serer store – alt overvejende almene – boligområ-
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Målsætninger

 ○ I de enkelte boligområder skal der skabes fysi-
ske rammer, som modvirker sociale problemer 
– dels i forhold til eksisterende boligområder, 
dels i forhold til nye boligområder

 ○ Via udarbejdelse af helhedsplaner for udsatte 
boligområder i Århus arbejdes der med fysisk 
omdannelse af primært store almene boligom-
råder med sigte på, at områderne ændrer ka-
rakter fra boligområde til en rigtig bydel

 ○ Det tilstræbes, at det almene boligbyggeri for-
deler sig mange steder i kommunen 

 ○ Beboersammensætningen søges påvirket, såle-
des at den bliver alsidig i alle bydele

 ○ Sociale institutioner samt visse uddannel-
ses-, undervisnings-, og forskningsinstitutio-
ner (i nogle tilfælde afdelinger af disse) spredes 
i højere grad end i dag geografisk i hele Århus 
Kommune – herunder i udsatte boligområder. 
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Kvarteret søndervang 
Den næste helhedsplan igangsættes i 2010 for et område i 
Viby Syd, der geografisk dækkes af Søndervangskolens di-
strikt kombineret med nabo-erhvervsområder. I dette om-
råde ligger de tre store almene boligområder Rosenhøj, 
Kjærslund og Søndervang, hvis bygningsmæssige fremtræ-
den kan sammenlignes med Gellerupparkens. 

Hovedparten af områdets familier bor i Boligforeningen År-
hus Omegns afdeling Rosenhøj samt i Viby Andelsboligfor-
enings afdelinger Kjærslund og Søndervangen I og II. De 4 
afdelinger har et samlet boligareal på ca. 140.000 m2. 

Rosenhøj er opført i perioden 1968-1970 og består af 4-eta-
gers blokke. Der planlægges en større renovering i forbin-
delse med gennemførelsen af helhedsplanen.

Kjærslund er opført i 1968 som 3-etagers betonbyggeri. Der 
planlægges visse renoveringer i forbindelse med gennem-
førelsen af helhedsplanen.

Søndervangen I og II er opført i 1966-69 som 3-etagers be-
tonbygninger. 

Der bor i alt cirka 3.600 personer i området, hvoraf knap 
40 % er af ikke vestlig herkomst.

Området har mange familier på offentlig forsørgelse, hvor-
af en væsentlig del er borgere med anden etnisk herkomst 
end dansk, heri blandt mange unge, der kræver kapacitet i 
fritidslivet.

Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde med boligfor-
eningerne, de seks magistratsafdelinger i Århus Kommune 
samt andre aktører, således at et fælles udspil kan fremlæg-
ges til offentlig høring. Efter høringen tilpasses helheds-
planen i lyset af de indkomne forslag og indvendinger. Hel-
hedsplanen besluttes derefter af de beboerdemokratiske 
organer og Byrådet 

Gellerupparken og toveshøj
Byrådet vedtog i 2008 den første helhedsplan for et udsat 
boligområde, Gellerupparken og Toveshøj. Planen blev for-
muleret i et tæt samspil imellem Brabrand Boligforening, 
der er den primære ejer af området og Århus Kommune. 
Helhedsplanen vil være under implementering over de næ-
ste 10 år eller mere. 

Helhedsplanen er geografisk afgrænset til boligområderne Gel-
lerupparken og Toveshøj. Dette område – svarende til Brabrand 
Boligforenings afdelinger 4 og 5 – består af i alt ca. 2.400 alme-
ne lejerboliger med et samlet boligareal på ca. 200.000 m2. 

Gellerupparken er landets største almene boligafdeling og 
har alene knap 1.800 boliger. Gellerupparken er opført i pe-
rioden 1968-1972 og består af 4- og 8-etagers blokke. 

Der bor i alt knap 8.000 personer i området, hvoraf cirka 85 
% er af ikke vestlig herkomst. Hele området dækker et areal 
på cirka 75 ha, hvilket svarer til hele det indre Århus fra ba-
negården til Nørreport og fra havnen til Mølleparken.

Som det første sted i landet er visionen, at gennemføre en 
massiv fysisk omdannelse af et stort alment boligområde, 
der sammen med den eksisterende primært sociale og be-
skæftigelsesmæssige indsats kan omskabe området til en 
attraktiv bydel og løse de sociale problemer. 

Konkret er der tale om nedrivning eller omdannelse af ek-
sisterende lejligheder og eventuelt etablering af en bygade 
med butikker og cafeer.

Helhedsplanen har karakter af en overordnet strategi, der i 
2010 bliver omsat til en dispositionsplan, der efterfølgende 
vil danne grundlag for blandt andet ændring af kommune-
planen og udarbejdelse af lokalplaner forud for den fysiske 
implementering fra 2010.

Områdets beboere og aktører samt aktører ude fra er involve-
ret i konkretiseringen – og vil løbende blive involveret i imple-
menteringen af de nye projekter og initiativer, der kommer ud 
af dispositionsplanen for at sikre forankring og ejerskab. Bor-
gerinddragelse er således et fokuspunkt i den videre proces.
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I Kommuneplan 2009 peges der på forskellige 
muligheder for fortætning inden for de eksisteren-
de byområder. Imidlertid er det vanskeligt at op-
gøre hvor store rummeligheder, der her findes, og 
hvornår de vil blive udnyttet. Som principielle mu-
ligheder kan nævnes:

 ○ Fortætning i forbindelse med omdannelse af 
byområder og kvarterer

 ○ Uudnyttede tageetager i etageboligbebyggelse

 ○ Fortætning i Midtbyen (huludfyldning m.v.)

 ○ Fortætning i form af højhusbyggeri

 ○ Fortætning generelt i nærheden af eksisterende 
og fremtidige stationer 

 ○ Fortætning i centrale bydele i forstæder og by-
midterne i de fritliggende bysamfund.

fortætning i forbindelse Med 
oMdannelse af byoMråder og kvarterer
Omdannelse af eksisterende byområder og kvar-
terer – overvejende erhvervsområder – vil ofte re-
sultere i en fortætning, idet der sker en ændring 
fra en ekstensiv til en mere intensiv anvendelse. 
Konkret f.eks. fra lager og produktion til vidensba-
serede og serviceorienterede erhverv, boliger og 
kulturelle funktioner m.v. Samtidig kan en stør-
re bebyggelsesgrad udgøre det økonomiske incita-
ment til at skabe interesse for en byomdannelse. 
Imidlertid bør en omdannelse i retning af en mere 
intensiv anvendelse kun finde sted på baggrund af 
en nøjere planlægning.

Der er en række hensyn, som skal varetages, f.eks. 
hensynet til den omkringliggende bebyggelse 
(bygningsmæssigt og trafikalt). En mere intensiv 
anvendelse vil alt andet lige indebære mere trafik, 
som dog i nogen grad opvejes af, at der sker et 
skift fra tung til lettere trafik.

fortætninG oG byGGeMuliGheder

GrundlaG oG forudsætninGer
Generelt er det Byrådets opfattelse, at det man-
ge steder vil være fordelagtigt at bygge tættere 
end i dag. Det gælder både i centrale områder i 
det sammenhængende byområde og i bymidter-
ne i de fritliggende bysamfund. Fortætning kan 
medføre, at bymidten bliver mere interessant og 
attraktiv, fordi der skabes grundlag for etablering 
af flere fælles byfunktioner, der bliver tilgængeli-
ge inden for en relativ kort radius. Samtidig kan 
det give visse bydele og bysamfund et bredere bo-
ligudbud. Endelig kan en fortætning være med til 
at understøtte underlaget for nærbanen og den 
kommende letbane.

En sådan udvikling søges fremmet ved planmæs-
sigt at åbne op for en tættere og højere bebyggel-
se i de områder, som indeholder potentiale her-
for.
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fortætning generelt i nærheden af 
eksisterende og freMtidige stationer
De eksisterende nærbaner dækker en række by-
områder med mere eller mindre velbeliggende 
stationer i forhold til det opland, de skal forsyne. 
Både her og i forbindelse med en kommende let-
bane, f.eks. ad Randersvej mod Århus Universi-
tetshospital i Skejby og Lisbjerg, vil det være na-
turligt løbende at foretage en vurdering af, hvor der 
er potentialer for en fortætning af de stationsnære 
byområder. Dette vil blandt andet bidrage til at eta- 
blere et større grundlag for investeringen i banenet-
tet, jf. foran om Stationsnærhed og tilgængelighed.

På kortet Byomdannelsesområder og fortætning 
i tilknytning til letbane side 32 er vist en række 
punkter på det eksisterende banenet, hvor der 
med Kommuneplan 2009 lægges op til, at der 
med fordel kan ske en fortætning og eventuelt et 
anvendelsesskift med henblik på at styrke poten-
tialet for banetrafikken. I denne kommuneplan pe-
ges der på fortætning i Beder, Malling, Viby, År-
hus Nord, Lystrup, Skødstrup og Løgten omkring 
stationsarealerne.

Ud over de egentlige omdannelsesområder (se af-
snittet foran om Byomdannelse) vil der på grund-
lag af konkrete behov kunne iværksættes initiati-
ver omkring fortætning af eksisterende erhvervs-
områder, nogle steder i form af højhuse. Det for-
udsættes dog, at fortætningen kan ske med en 
fornuftig indpasning i forhold til omgivelserne – 
også trafikalt og parkeringsmæssigt. 

udnyttelige tagetager
Nogle ældre etageboliger kan fortsat indeholde 
en uudnyttet mulighed for fortætning øverst oppe 
– først og fremmest til etablering af attraktive bo-
liger. Gennem de senere år er der i tiltagende grad 
foretaget en inddragelse af loftrummene til boli-
ger. Der er på denne måde kommet nye boliger til 
både i Midtbyen og i forstæderne.

Alt i alt er de resterende muligheder for at etab-
lere nye boliger under byens tage forholdsvis be-
skedne.

fortætning i Midtbyens karrékvarterer
En anden – om end også begrænset – mulighed 
er at foretage udfyldninger i Midtbyens husræk-
ker ved at opføre bebyggelse de steder, hvor der 
er huller f.eks. mellem to etageejendomme i sam-
me karré. Udfyldningen skal som hovedregel ske 
i form af en bebyggelse, der er tilpasset den om-
kringliggende bebyggelse.

fortætning i forM af højhusbyggeri
I 2006 vedtog Byrådet en Højhuspolitik for År-
hus Kommune. Politikken resulterede i en udpeg-
ning af områder, hvor høje huse kan være en mu-
lighed. Såfremt der plan- og vurderingsmæssigt er 
basis for en realisering af højhusprojekter, medvir-
ker disse også til en fortætning af det samlede År-
hus-område.



 42 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

fortætning i forstæderne  
og i de fritliggende bysaMfund
I de eksisterende villaområder og områder, der er 
bebygget med tæt-lav boligbebyggelse, ses der ik-
ke at være realistiske muligheder for en mærk-
bar forøgelse af boligantallet gennem fortætning, 
med mindre der på privat basis tages initiativ til 
nedrivning og opførelse af en anden type bolig-
bebyggelse. I sådanne tilfælde forudsættes det, 
at en fortætning i planmæssig henseende vurde-
res for forsvarlig og relevant i forhold til omgivel-
serne.

Uden for Midtbyen er mange delområder udlagt 
til etageboliger i kommuneplanen. I en lang række 
af disse områder kan der ifølge kommuneplanens 
rammebestemmelser ikke opføres ny bebyggelse, 
undtagen til offentlige formål såsom børneinsti-
tutioner og enkelte mindre fællesanlæg til områ-
dets beboere.

Imidlertid er det intentionen med Kommune-
plan 2009, at der i nogle etageboligområder bør 
gives plads for forsøg med kvalitativt at forbed-
re området ved tilførsel af nyt byggeri, der samti-
dig kan give en mere varieret beboersammensæt-
ning. Der kan både være tale om enkelte nye blok-
ke, nye tagetager eller en helt anden bebyggelses-
form end den nuværende. En fortætning skal som 
udgangspunkt ske på baggrund af en samlet plan-
lægning for området. Hovedstrukturen signalerer 
således, at der – med den rigtige planlægning – er 
basis for at ændre rammebestemmelserne via et 
tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplan 2009 har på tilsvarende vis som 
intention at skabe mulighed for at bygge tættere i 
de forskellige bymidter. Yderligere byggemulighe-
der forudsætter, at der via konkrete projektoverve-
jelser dokumenteres en forbedring af bymiljøet ud 
fra en helhedsbetragtning. Det forudsættes end-
videre, at de nye byggemuligheder i første ræk-
ke udnyttes til servicefunktioner og lignende samt 
til boliger, f.eks. til seniorer og til unge. Herved er 
det muligt at dække et lokalt behov for andre bo-

Efterhånden som letbanetracéen og stationerne 
her er fastlagt, vil der blive fulgt op med kommu-
neplanlægning om udpegning af fortætningsom-
råder.

fortætning i city
Med enkelte justeringer fastholdes de hidtil gæl-
dende bebyggelsesprocenter for karréerne i City, 
idet der generelt blev taget højde for fortætnings-
muligheder i forbindelse med vedtagelse af Midt-
byplanen i 1994. Restrummeligheden er således 
kun ca. 100.000 m2. Der kan ikke aktuelt anvises 
yderligere byggemuligheder, uden at der via kon-
krete projektovervejelser dokumenteres en for-
bedring af bymiljøet ud fra en helhedsbetragtning. 
I så fald vil en forøgelse af rummeligheden blive 
vurderet positivt. 



 43 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

byMønster og byudviklingsprincipper

 ○ Forsøgsmæssigt åbnes der op for tilføjelse af 
yderligere bebyggelse i forbindelse med nogle 
etageboligområder i forstadsområder

 ○ Generelt skal fortætning ske på et helhedsori-
enteret grundlag, der tager hånd om en række 
forhold som bygnings- og boligforhold, sociale 
forhold, erhvervsforhold, trafik, miljømæssige 
aspekter og kultur.

ligtyper end familieboliger og samtidig tilføre by-
midterne nye aktiviteter og mere liv uden for bu-
tikkernes åbningstid.

Generelt og som hovedregel lægges der imidler-
tid ikke op til en fortætning, der grundlæggende 
bryder med de eksisterende byområders karakter-
træk og byprofil.

Målsætninger

 ○ Fortætning tilvejebringes overvejende i forbin-
delse med et anvendelsesskift, ved huludfyld-
ninger, ved at inddrage uudnyttede arealer og 
ved at tilføre yderligere byggemuligheder – hvor 
det kan give en kvalitetsforbedring i forhold til 
det pågældende byområde, eller hvor det kan 
understøtte kundeunderlaget for den kollekti-
ve trafik, typisk ved nuværende eller kommen-
de nærbane- og letbanestationer.

retningslinier

 ○ Generelt kan der ske fortætning ved inddra-
gelse af udnyttelige tagetager og for Midtby-
ens vedkommende fortætning i form af hulud-
fyldning

 ○ Fortætning kan endvidere ske i de udpegede 
områder i tilknytning til stationer ved det ek-
sisterende nærbanenet. Efterhånden som de 
kommende letbanetracéer og stationerne her 
er fastlagt, skal der følges op med kommune-
planlægning om udpegning af fortætningsom-
råder

 ○ En række af forstædernes bymidter søges kvali-
tativt styrket ved at give mulighed for tilføjelse 
af ny bebyggelse

 ○ Uudnyttede muligheder for fortætning i forstæ-
dernes bymidter, bolig- og erhvervsområder 
kortlægges og dokumenteres i løbet af de før-
ste fire år af planperioden
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større byvæKstoMrÅder oG nye 
byer PÅ bar MarK

GrundlaG oG forudsætninGer
Behovet for arealer til byudvikling i Århus Kom-
mune kan hverken på kort sigt eller lang sigt til-
nærmelsesvis dækkes gennem omdannelse og 
fortætning inden for de eksisterende byområder. 

For at kunne imødekomme byudviklingsbehovene 
må udviklingen således tillige baseres på inddra-
gelse af nye arealer. Samtidig opfyldes målet om et 
varieret udbud af attraktive arealer til byudviklings-
formål, og muligheden for at kunne imødekomme 
ændringer i de planlægningsmæssige forudsætnin-
ger – såsom skift i boligmarkedet og efterspørgs-
len på erhvervsjord – forbedres. 

De tilbageværende ubebyggede rammeområder 
og perspektivarealer i Kommuneplan 2001 for-
ventes i den kommende planperiode 2009 – 2021 
(Kommuneplan 2009) stort set at blive opbrugt 
med undtagelse af arealer til erhverv, hvor der 
skulle være plads til at dække udviklingsbehovet i 
en årrække. Fremtidig byvækst skal derfor på det 
lange sigt i stigende grad baseres på en udbyg-
ning af de eksisterende fingre i bystrukturen – un-
der hensyntagen til blandt andet grundvandsbe-
skyttelse, naturområder, kulturmiljøer, landskabs-
kvaliteter og landbrugets udviklingsmuligheder. 

Byudvikling uden for de nuværende bygrænser 
skal ske i relation til byerne i fingerplanstruktu-
ren, blandt andet for at understøtte et bæredygtigt 
transportmønster og sikre kort afstand til det åb-
ne land. 
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De nye byer og større byvækstområder er givet 
status som perspektivområder, det vil sige inte-
resseområder til byformål efter 2021. Det er dog 
muligt, at de nye byer ved Elev og Malling helt el-
ler delvis kan inddrages til byformål i forbindelse 
med Kommuneplan 2013.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at selv 
i et 25-årigt perspektiv vil der næppe blive taget 
hul på alle de nye byer og større byvækstområ-
der. Samlet set indeholder byvækstpotentialerne 
på ’bar mark’ en rummelighed på mellem 25.000 
og 50.000 boliger afhængig af den tæthed, der 
vælges. Hertil skal lægges de 6.000 boliger, der 
kan bygges i de uudnyttede rammeområder i 
Kommuneplan 2001 og det potentiale på 15.000 
– 20.000 boliger, som omdannelse og fortæt-
ning rummer.

lokalisering af nye byer  
og nye større byvækstoMråder i 
tilknytning til eksisterende byoMråder
Det er målsætningen at skabe nogle bæredygtige 
byer med god tilgængelighed for alle trafikarter. 
Det bærende princip er derfor, at de nye byer og 
større byvækstområder er lokaliseret langs eksi-
sterende byakser med adgang til det overordnede 
vejnet, baner og hovedstisystemer. De nye byer og 
større byvækstarealer er generelt placeret tæt på 
krydningspunkter mellem de store indfaldsveje og 
’Ring 3’ og samtidig i områder ved de eksisteren-
de nærbaner (Skødstrup), i områder, der indgår 
i letbaneplanerne (Lisbjerg og Elev), eller i områ-
der, der kan kobles på en videre udbygning af ba-
nenettet (Harlev- og Malling-området). 

De nye byers og byvækstområders placering er 
vurderet ud fra det samlede byvækstpotentia-
le i området og hensynet til drikkevandsinteres-
ser, natur-, landskabs- og landbrugsinteresser. Så-
ledes er der tilstræbt en placering udenfor sårba-
re grundvandsområder. Der er dog viden om nog-
le grundvandsproblemstillinger knyttet til dele af 
Harlev-, og Årslevarealerne, der i den videre de-

byvækststrategien på kort, MelleMlang 
og lang sigt
Byvækststrategien på det korte og mellemlange 
sigt tager udgangspunkt i, at byvæksten skal ske i 
form udviklingen af 1. og evt. 2. og 3. etape af den 
nye by i Lisbjerg og i form af udvikling af de alle-
rede planlagte afrundinger i forbindelse med de 
eksisterende byområder. Det sidste skal ske ved 
at udfylde de ubebyggede rammeområder, ved at 
der er inddraget en del af perspektivområderne i 
Kommuneplan 2001 til byformål, og ved at enkel-
te helt nye arealer er inddraget. Byvækstmodellen 
giver således inden for planperioden på 12 år mu-
lighed for at gennemføre og fortsætte den byud-
vikling, der hovedsagelig blev grundfæstet i Kom-
muneplan 2001.

Dertil kommer en nyudpegning af nogle trafikalt 
velbeliggende erhvervsarealer, der skal supplere 
de relativt store ubebyggede arealer til erhvervs-
udvikling, som er udlagt i Kommuneplan 2001. 

Samlet udgør de ubebyggede arealer i kommu-
neplan 2009 ca. 1950 ha inkl. arealer til nye stør-
re idrætsanlæg og zoologisk have på i alt ca. 100 
ha. De nye arealer til byvækst er vist på kortet si-
de 46 Områder til ny byvækst. Den samlede areal-
rummelighed er vist på kortet side 54 Ubebygge-
de arealer.

Byvækststrategien i et langsigtet perspektiv er ba-
seret på en intention om, at en stor del af væk-
sten skal ske ved etablering af nye byer i lighed 
med den nye by i Lisbjerg. Modellen lægger op til 
udvikling af helt nye byer, kombineret med at der 
føjes yderligere større byvækstarealer til nogle af 
de eksisterende byer. I Kommuneplan 2009 er der 
foruden Lisbjerg peget på nye byer ved Elev, Har-
lev og Malling. Byrådet har besluttet, at planlæg-
ningen af de nye byer ved Elev og Malling kan gå i 
gang i byrådsperioden 2010-2013. 

Endvidere er der udpeget nye større byvækstom-
råder ved Skødstrup-Løgten og Årslev. 
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Tillæg nr. 157 til Kommuneplan 2001

EKSISTERENDE BY

REKREATIVT OMRÅDE

AFGRÆNSET LANDSBY

SKOV

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

PERSPEKTIVAREAL

AREALER TIL NY BYVÆKST 

NYT ERHVERVSAREAL

NYT REKREATIVT AREAL

NYT BOLIGAREAL
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Selv om de nye og eksisterende byer ikke støder 
direkte op til hinanden, må der forventes et bety-
deligt samspil mellem den eksisterende og den 
nye by. I en periode vil den nye by servicemæssigt 
og kulturelt være knyttet til den eksisterende by. 
Eksempelvis vil butikker, fritidsaktiviteter og le-
dig kapacitet i institutioner og skoler i den eksiste-
rende by blive benyttet af den nye by. Efterhånden 
som den nye by vokser, vil den få sine egne ser-
vicefunktioner, arbejdspladser m.v., som også den 
eksisterende by kan benytte sig af. 

Princippet er, at de nye byers tæthed varierer med 
afstanden fra byernes centrum. I bymidten og 
omkring stationen skal bebyggelsen være tæt for 
at skabe en levende bymidte og for at øge andelen 
af rejser med kollektive transportmidler. I byens 
periferi kan der gives plads til mere åbent bolig- 
og erhvervsbyggeri for at kunne tilgodese et bredt 
udsnit af lokaliserings- og bosætningsønsker. Der-
med skabes grundlag for en by for alle med en 
blandet befolknings- og erhvervssammensætning. 
Der skal satses på forskellige boligtyper til alle al-
ders- og indkomstgrupper.

Byerne skal tilpasses det omkringliggende land-
skab og naturen, som skal trækkes ind og integre-
res i byen. Målsætningen er, at de nye byer gene-
relt skal kendetegnes ved attraktive grønne bymil-
jøer, der lægger op til fysisk, rekreativ og kulturel 
aktivitet.

tailplanlægning skal analyseres nærmere med 
henblik på at finde de rette løsninger.

Ved lokalisering af de nye byer er der endvide-
re lagt vægt på en geografisk afbalanceret forde-
ling af byvækstområder i den nordlige, vestlige og 
sydlige del af kommunen for at kunne opfylde et 
bredt udsnit af borgernes og virksomhedernes lo-
kaliseringspræferencer og for at fordele trafikken 
på flere af de store indfaldsveje.

de nye byers størrelse,  
struktur og indhold – vision
Den overordnede vision er at udvikle mangfol-
dige, spændende og levende byer med et varie-
ret udbud af boliger, arbejdspladser, butikker, ser-
vice, kulturtilbud, grønne områder m.v. af høj kva-
litet. Samtidig skal de nye byer tilpasses landska-
bet og naturen.

De nye byer skal være store nok til at have egen 
bymidte, hvor boliger ligger tæt side om side med 
’byerhverv’. Tilsammen skal det være med til at 
skabe en bymæssig intensitet og variation, der er 
forudsætningen for udviklingen af byer med akti-
vitet, levende bymiljøer og selvstændig identitet.

De nye byer skal holdes adskilt fra andre byområ-
der som et nyt selvstændigt og letopfatteligt lo-
kalsamfund. Hver af de nye byer er placeret ved 
en eksisterende by, men trafikalt adskilt af en 
overordnet vej eller på anden måde fysisk adskilt. 
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 ○ Bykvalitet og mangfoldighed

 ○ Natur- og landskabskvalitet

 ○ Historisk forankring

 ○ Arkitektonisk kvalitet

 ○ Borgerinddragelse.

Den detaljerede dispositionsplan beskriver bolig-, center- 
og erhvervsområdernes byggehøjder, funktioner og sam-
menhænge.

Der skal være plads til et bredt befolkningsudsnit i den nye 
by, der kommer til at rumme forskelligartede bebyggelses-
former med ligelig fordeling mellem boliger og erhverv. 
Planlægningen af et højt og tæt byområde er arealressour-
ce- og infrastrukturbesparende, som skal understøtte en 
velfungerende højklasset kollektiv trafik. 

Byen ligger med meget kort afstand til motorvej og vil bli-
ve betjent af busser og letbanen – en hurtig, kollektiv tra-
fikforbindelse til Århus. Et park-and-ride anlæg etableres i 
området i forbindelse med parkering og omstigning til let-
banen, hvilket på sigt kommer til at begrænse biltrafikken 
og dermed miljøbelastningen.

Den grønne kvalitetsplan, der indeholder et net af grønne 
områder, skal sikre en god sammenhæng mellem bebyggel-

den nye by i lisbjerg 
Den nye by i Lisbjerg skal de næste årtier udvikles til en by 
med 25.000 indbyggere og et betydeligt antal arbejdsplad-
ser, offentlig og privat service m.v. Den nye by kommer til at 
ligge i et markant bakkelandskab 8 km nord for Århus Midt-
by. Byen kommer til at omslutte den eksisterende by Lisbjerg 
og Ølsted, der i dag har henholdsvis 900 og 200 indbyggere.

Områdets udbygning er opdelt i tre etaper, hvor første 
igangværende etape udgør omtrent 280 ha og har plads til 
10.000 indbyggere. Samlet blev der udlagt 550 ha perspek-
tivarealer til den nye by ved Byrådets vedtagelse af Kommu-
neplan 2001.

Den nye Lisbjerg Skole, der ligger midt i byudviklingsområ-
det, er taget i brug i 2008. Skolens beliggenhed blev udpe-
get allerede i 2006 i forbindelse med Byrådets vedtagelse 
af den overordnede dispositionsplan for første etape. 

Primo 2010 sendes en detaljeret dispositionsplan for første 
etape af bydelen i høring sammen med den første boliglo-
kalplan, som omfatter ca. 300 etageboliger i området nord-
vest for den nye Lisbjerg Skole samt en grøn kvalitetsplan.

Syv centrale værdier danner grundlag for planlægningen af 
den nye by, dens bebyggelse, de grønne arealer og trafikin-
frastruktur i den detaljerede dispositionsplan:

 ○ Bæredygtighed 

 ○ Tilgængelighed

liSbjerg

elev
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planlagte letbane kan få en central beliggenhed i området og 
blandt andet aflaste trafikken mod centrum ad Randersvej. 

Byvækstarealet i Elev er tænkt som en ny by med plads til i 
størrelsesordenen 4-7.000 indbyggere.

ny by ved harlev 
Målsætningen for den nye by ved Harlev er at skabe en at-
traktiv byvækstmulighed i den vestlige del af Århus Kom-
mune på aksen mod Silkeborg. Den nye by ligger godt 10 
km fra Århus Midtby og er placeret over for Harlev på østsi-
den af Stillingvej. 

Hensigten er, at den nye by på sigt skal fungere som en 
selvstændig by med en blanding af boliger, service- og kul-
turtilbud og erhverv og kunne rumme i størrelsesordenen 
8-13.000 indbyggere.

Den nye by ved Harlev ligger i et trafikalt knudepunkt vest 
for Østjyske Motorvej og syd for Silkeborgvej og motorve-
jen mod Herning. Beboerne vil f.eks. få adgang til et meget 
stort arbejdsmarked inden for normal pendlingstid i Århus 
og byerne langs de to motorveje.

Det er intentionen, at den nye by ved Harlev og eksisteren-
de Harlev by på sigt kobles på en letbane langs Silkeborg-
vej. Byrådet ser positivt på en forlængelse af letbanen mod 
Silkeborg. Realiseres banen mod Silkeborg vil den nye by ved 
Harlev indgå i en fremtidig byakse med fritliggende bysamfund 
mellem Århus og Silkeborg langs et effektivt transportsystem.

se og landskabet. Planen skal endvidere understøtte områ-
dets naturmæssige potentialer, udsigtslinierne i landskabet 
og give mulighed for rekreation. En landskabspark syd for 
den planlagte bykerne bliver en særlig attraktion for områ-
det. Regn- og overfladevand fra de nye byområder ledes til 
en række regnvandssøer i parken, og intentionen er at ska-
be et stort multianvendeligt byrum.

Borgerinddragelse har hidtil været en vigtig faktor i plan-
lægningen, og konkrete ønsker fra borgerne til f.eks. nær-
miljø og infrastruktur er indarbejdet i den detaljerede dis-
positionsplan. Den linie vil blive fortsat, så borgerinddra-
gelsen bliver en kontinuerligt proces gennem de næste år-
tier – for at sikre den demokratiske proces og det lokale en-
gagement og for at udvikle en ny by, der er i overensstem-
melse med borgernes visioner og ønsker. 

ny by ved elev
Byvækstarealet i Elev indgår i byvækststrategien på det 
mellemlange sigt og lange sigt og blev udpeget som per-
spektivareal for byvækst i Kommuneplan 2001. Helhedsplan-
lægningen gennemføres i byrådsperioden 2010-2013.

Der er ca. 10 km til Århus Midtby. Arealet er flot beliggende 
på en sydskråning med gode udsigtsmuligheder. Elevare-
alet afgrænses mod syd af Egådalen og kan via stier få ad-
gang til Egå Engsø-området.

Byvækstarealet er med etableringen af Djurslandsmotorve-
jen godt placeret i det overordnede vejnet ved ’Ring 3’. Den 

elev

harlev
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men med Oddervej vil Bering-Beder vejen skabe en robust 
overordnet trafikstruktur i området med god biltilgængelig-
hed til den nye by. 

Den sydlige del af kommunen betjenes af Odderbanen, 
som bugter sig gennem området med stationer i Tranbjerg, 
Mårslet, Beder og Malling. Odderbanen giver mulighed 
for at tilkoble og banebetjene den nye by. Banebetjening 
af den nye by vil styrke grundlaget for Odderbanen og væ-
re et alternativ til biltrafik mod Århus, og banen vil øge by-
ens funktionalitet og attraktivitet som bosætnings- og er-
hvervsområde. Banebetjeningen i den nye by og den fremti-
dige indretning af banebetjeningen i hele det sydlige områ-
de skal undersøges og planlægges nærmere som en del af 
det videre planlægningsforløb.

Den nye by ligger tæt på de attraktive Marselisborgskove 
og stranden og andre attraktive naturområder og rekreative 
områder som f.eks. Solbjerg Sø, Vilhelmsborg m.v. For at 
sikre en bedre og mere letopfattelig adgang til de omkring-
liggende grønne og rekreative områder kan der etableres ny 
natur og stisystemer i korridorerne mellem de fritliggende 
bysamfund – både de nuværende og den nye by. 

I det nye område ved Malling tyder foreløbige undersø-
gelser på, at områderne helt overvejende er velbeskyttede 
med tykke lerlag og dermed ikke-sårbare. 

Den nye by ved Harlev kan kobles på stisystemerne langs 
Brabrand Sø og Årslev Engsø, som vil give en attraktiv og 
meget direkte cykelrute til Århus Midtby.

I den videre planlægning af den nye by ved Harlev kan be-
liggenheden i et attraktivt storbakket landskab og nærhe-
den til Århus Ådal udnyttes til at skabe en by med store 
grønne og rekreative kvaliteter, som samtidig kan løfte de 
rekreative muligheder i det eksisterende Harlev.

En del af den nye by ved Harlev er placeret i et sårbart 
grundvandsområde. 

ny by ved Malling
Den nye by ved Malling har til formål på det mellemlange 
og lange sigt at dække størsteparten af byvækstbehovene i den 
sydlige del af kommunen i de kommende mange år. Helheds-
planlægningen påbegyndes i byrådsperioden 2010-2013.

Den overordnede målsætning er at skabe en attraktiv by 
med boliger, service- og kulturtilbud og erhverv integrere-
de i nogle oplevelsesrige naturomgivelser. 

Den nye by ved Malling ligger syd for den planlagte Bering-
Beder vej og på vestsiden af Oddervej. Byvækstarealet vil 
kunne rumme 10-17.000 indbyggere, afhængig af tæthed. 
Der er ca. 15 km til Århus Midtby.

Etableringen af Bering-Beder vejen vil være med til at slut-
te den nye overordnede ringforbindelse rundt om Århus, og 
vil være en forudsætning for udvikling af den nye by. Sam-

malling
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En udnyttelse af de nye større byvækstområder i Løgten-
Skødstrup vil forudsætte, at der investeres i udbygning og 
forbedring af det eksisterende vej- og stinet. Hertil kom-
mer, at skolen ikke aktuelt kan klare en betydelig byudvik-
ling. På den baggrund vil det i løbet af byrådsperioden 
2010-2013, i forbindelse med udarbejdelse af forslag til 
Kommuneplan 2013, blive vurderet, om der på mellem-
lang sigt, sammenholdt med den offentlige kapacitet, 
kan inddrages dele af arealerne i Løgten-Skødstrup til 
byudvikling.

byvækst i skødstrup-løgten
I Skødstrup-Løgten foreslås byvækstområder på nord- og 
vestsiden af det nuværende byområde. Områderne, som 
ligger ca. 15 km fra Århus Midtby, er flot placeret i landska-
bet med gode udsigtsmuligheder over Århusbugten. By-
vækstarealerne vil få kort afstand til hovedgaden og center-
funktionerne og til stationerne i Skødstrup og Løgten.
Områderne vil som en integreret del af Skødstrup-Løgten 
blive koblet på Grenåvej, som er en af de mest belastede 
trafikveje. Men med etableringen af Djurslandmotorvejen 
forbedres vejforbindelserne, og den stationsnære placering 
giver mulighed for at anvende tog til bymidten m.v. 

De nye byvækstarealer vil sammen med de nuværende per-
spektivarealer kunne give plads til ca. 4-7.000 flere indbyg-
gere. Denne udbygning vil skabe basis for yderligere udvik-
ling af Skødstrup-Løgtens centerfunktioner. 

I en senere kommuneplanlægning skal arealerne detailaf-
grænses mod det åbne land under hensyntagen til det mar-
kante terræn og grundvandsinteresser. Endvidere skal der 
i en senere planlægning sikres en klar adskillelse fra lands-
byen Vorre. 

SkødStrup

løgten
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byvækstareal ved Årslev
Byvækststrategien indeholder et byvækstareal ved Årslev. 
Arealet er placeret syd for Silkeborgvej og er meget attrak-
tivt beliggende på sydskråningen ned mod Årslev Engsø og 
Århus Å. Der er kun ca. 8 km til Århus Midtby.

Trafikalt ligger byvækstarealet langs en mulig fremtidig let-
bane langs Silkeborgvej til Harlev og den nye by ved Har-
lev. Letbanen vil blandt andet give adgang til Midtbyen, og 
da byvækstarealet er langstrakt, vil det meste af området få 
korte afstande til stationer. 

Byvækstarealet er velbeliggende i det overordnede vejnet 
med opkobling på Silkeborgvej og nærhed til Østjyske Mo-
torvej og Herning-motorvejen. 

Arealet kan forbindes til stierne langs Brabrand Sø og År-
slev Engsø, som er attraktive og direkte ruter til blandt an-
det Århus Midtby.

Området kan rumme i størrelsesordenen ca. 2.000-4.000 
indbyggere. Byvækstarealet ved Årslev har dermed en stør-
relse, der giver grundlag for visse servicefunktioner.

En mindre del af arealet er placeret i et sårbart grundvands-
område.

årSlev

brabrand



 53 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

byMønster og byudviklingsprincipper

eventuelle byafrundinger  
på grundlag af en helhedsplan 
For to områder er lagt op til en helhedsplanlæg-
ning – Mårslet og Gl. Egå. Således skal der i en 
dialog med Mårslet Fællesråd i byrådsperioden 
2010-2013 udarbejdes en helhedsplan som grund-
lag for overvejelser om eventuelle afrundinger af 
Mårslet ud over de arealer, der er medtaget i det 
aktuelle kommuneplanforslag. 

På tilsvarende vis skal der i et samarbejde med 
Gammel Egå Beboerforening udarbejdes en hel-
hedsplan med sigte på at vurdere, om der eventu-
elt kan inddrages enkelte mindre arealer til fremti-
dig byudvikling.

etaper, udbygningstakt  
og opfølgende planlægning
Byudviklingsstrategien kan, som nævnt, mere end 
dække behovet for byvækst de kommende 20-30 
år. Byudviklingsstrategien skal med andre ord ses 
som et bud på et byudviklingsscenarium, der kan 
række rigtig mange år frem. 

Det også vigtigt at understrege, at der skal gen-
nemføres solide undersøgelser og en langt me-
re detaljeret planlægning, inden der kan tages stil-
ling til, hvornår og hvordan de nye byer og større 
byvækstområder kan etableres. 

Som noget af det første skal der udarbejdes struk-
turplaner for de nye byer og nye større byvækst-
områder blandt andet gennem konkurrencer el-
ler konkurrencelignende tiltag, helhedsplaner, 
fastlæggelse af infrastruktur m.v. Kort sagt skal 
der udarbejdes en strukturplan for den nye by og 
dens samspil med den nærliggende eksisteren-
de by og landskabet. Det handler blandt andet om 
fastlæggelse af et bycentrum med station, hvor 
byen får en relativt stor tæthed, og modsat fast-
læggelse af områder til boliger og erhverv med 
mulighed for mere åben bebyggelse. Strukturpla-
nerne skal endvidere tage højde for et godt sam-
spil mellem den nye by og eksisterende nabobyer 

(f.eks. trafik, centerplacering, service, grønne om-
råder m.v.). Dertil kommer en strategi for udbyg-
ningstakten i den enkelte by, hvor byens indbygge-
re i en overgangsfase må benytte sig af de nærlig-
gende byers servicefaciliteter og butikker. 

Endvidere er det helt centralt at få afdækket plan-
behov på trafikområdet. Intentionerne om letba-
nebetjening af de nye byer og større byvækstarea-
ler skal vurderes nærmere, ligesom der skal tages 
stilling til bustracéer, der kan fungere i en over-
gangsperiode, indtil letbanen er etableret. Beho-
vet for investeringer i vejinfrastrukturen, affødt af 
byvækststrategien, skal ligeledes fastlægges me-
re detaljeret i den videre planlægning. Planlægnin-
gen af Bering-Beder vejen skal koordineres med 
strategien om den nye by ved Malling, og udbyg-
ningsbehov omkring indfaldsvejene skal analyse-
res nøjere. Endelig skal der fastlægges et hoveds-
tinet i kommuneplanen, hvor mulighederne for di-
rekte ruter fra de nye byer og større byvækstområ-
der skal vurderes.

Andre af de vigtige planopgaver, der skal løses 
som grundlag for de nye byer og større byvækst-
områder, drejer sig om håndtering af grund-
vandsproblemstillinger i den nye by ved Harlev, 
erhvervsområdet ved Framlev og det større by-
vækstområde ved Årslev. Problemets omfang skal 
undersøges, og der skal anvises løsningsmulighe-
der i den videre planlægning. 

Når disse grundlæggende forudsætninger er op-
fyldt, kan arealerne efterhånden inddrages til by-
formål i kommuneplanen.

Planlægningen af helt nye byer og de nye større 
byvækstområder er en udfordrende opgave, som 
skal forberedes grundigt i en tæt dialog med de 
nærliggende eksisterende byområder. I overens-
stemmelse med anbefalingerne i Århusmodel-
len for borgerinddragelse skal den mere detaljere-
de planlægning af de nye byer og de nye større by-
vækstområder således ske ved inddragelse af fæl-
lesråd, borgere og øvrige interessenter i planpro-



 54 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

REKREATIVT OMRÅDE

AFGRÆNSET LANDSBY

SKOV

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

PERSPEKTIVAREAL

UBEBYGGEDE AREALER 

UBEBYGGET ERHVERVSAREAL

LIGE FORMÅL

UBEBYGGET BOLIGAREAL



 55 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

byMønster og byudviklingsprincipper

med et varieret udbud af boliger, arbejdsplad-
ser, butikker, service, kulturtilbud, grønne om-
råder m.v. af høj kvalitet

 ○ Via planlægningen skal det sikres, at der tages 
hensyn til udnyttelse af den eksisterende kapa-
citet (vejnettet, institutioner, skoler m.v.).

retningslinier

 ○ Som hovedprincip gælder, at byudviklingen 
sker indefra og ud

 ○ Inddragelse af det åbne land til byformål skal 
ske på en måde, der efterlader funktionelle og 
bæredygtige landskaber

 ○ Ved byafrundinger må bebyggelsesformen ikke 
adskille sig væsentligt i højde og tæthed fra de 
eksisterende byområder. Dog kan der visse ste-
der eller for større områder opereres med me-
re koncentrerede bebyggelsesformer med bag-
grund i en sammenhængende helhedsplanlæg-
ning

 ○ I forbindelse med byudvikling på bar mark vil 
der under hensyntagen til arealressourcen som 
udgangspunkt ikke kunne finde udstykning 
sted for byggegrunde til enfamiliehuse på over 
1.000 m2

 ○ Princippet for nye byer er, at der skal kunne 
bygges tæt og relativt højt i bymidten og i peri-
ferien bygges i mere åbne bebyggelsesformer

 ○ De nye byer ved Lisbjerg, Elev og Malling er på 
det korte og mellemlange sigt de højest prio-
riterede udviklingsområder. Udviklingen her 
skal ske på grundlag af dispositionsplaner eller 
strukturplaner

 ○ For de nye byer ved Elev og Malling koncen-
treres indsatsen i byrådsperioden 2010–2013 

cessen. Lisbjerg kan i den sammenhæng ses som 
en pionerby for udviklingsarbejdet. Det er såle-
des oplagt, at der i videst muligt omfang trækkes 
på de erfaringer, der er gjort i Lisbjerg i forhold til 
borgerinddragelse, serviceforsyning, udbygnings-
takt m.v. 

I de næste ca. 12 år koncentreres indsatsen, som 
omtalt foran, hovedsagelig om at foretage allere-
de planlagte byafrundinger samtidig med, at der i 
perioden realiseres de første etaper af den ny by i 
Lisbjerg og der planmæssigt tages hul på den nye 
by ved Elev og den nye by ved Malling. Endvidere 
vurderes det i løbet af byrådsperioden 2010-2013, 
om der på mellemlang sigt, sammenholdt med 
den offentlige kapacitet, kan inddrages dele af 
arealerne i Løgten-Skødstrup til byudvikling.

Udbygningstakten såvel på det korte som lange 
sigt er selvsagt i nogen grad afhængig af en ræk-
ke udefra kommende økonomiske og konjunktur-
bestemte faktorer. Men under alle omstændighe-
der vil der i tilknytning til Kommuneplan 2013 bli-
ve fastlagt en samlet overordnet strategi for en 
hensigtsmæssig etapedeling og forventet udbyg-
ningstakt, som efterfølgende løbende kan juste-
res i takt med behov og konjunkturudvikling.

Målsætninger

 ○ Byvæksten på 12 års sigt skal overvejende ske i 
form af afrundinger i forbindelse med eksiste-
rende byområder med undtagelse af den nye by 
i Lisbjerg og muligheden for nye byer ved Elev 
og Malling

 ○ Byvæksten i et langsigtet perspektiv skal ske 
ved udvikling af flere nye byer og ved udvikling 
af enkelte større byvækstområder i tilknytning 
til eksisterende byområder

 ○ De nye byer og nye større byvækstområder skal 
være bæredygtige byområder med god tilgæn-
gelighed for alle trafikarter. Byområderne skal 
være mangfoldige, spændende og levende – 
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 ○ En eventuel byafrunding af Mårslet og Gl. Egå 
skal ske på grundlag af en helhedsplan

 ○ Generelt gælder, at der skal planlægges ud 
fra en helhedstankegang – lige fra et byøkolo-
gisk og energirigtigt valg af byggematerialer og 
driftsprocesser til håndtering af sociale og kul-
turelle problemstillinger.

om at få belyst udviklingsmuligheder via kon-
kurrencer eller konkurrencelignende tiltag som 
grundlag for at kunne træffe beslutning om 
blandt andet prioritering og etapedeling i for-
bindelse med Kommuneplan 2013. 
De nærliggende byområder inddrages i proces-
sen fra starten af

 ○ Den nye by ved Harlev og byvækstarealet ved 
Årslev reserveres til byudvikling på det lange 
sigt

 ○ Dele af de større byvækstarealer i Skødstrup-
Løgten kan eventuelt inddrages til byudvikling 
på mellemlang sigt
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adMinistrationsgrundlag for 
landsbyer
De fritliggende landsbyer i Århus Kommune er 
blevet gennemgået. Der er foretaget en revision 
af landsbyafgrænsninger og etableret et nyt admi-
nistrationsgrundlag for byggeri i landsbyer under 
hensyntagen til bevaringshensyn,bevaringsværdi
ge miljøer og bygninger samt landsbyernes særli-
ge karakteristika og landskabstræk, værdifulde ud-
sigter m.v. 

Hovedformålet med landsbyafgrænsningen er at 
afgrænse de arealer i landzonen, hvor der i prin-
cippet er visse byggemuligheder, fra de arealer, 
hvor der i princippet ikke skal være byggemulig-
heder. De landsbyer, der er blevet rammebelagt 
i kommuneplanen, er blevet dette på baggrund 
af en vurdering af, at der i disse landsbyer er vis-
se muligheder for etablering af nye boliger og er-
hverv. Samtidig er der foretaget en vurdering af 

landsbyer

GrundlaG oG forudsætninGer
I Århus Kommune er der 43 fritliggende landsby-
er i landzone, som er afgrænsede i kommunepla-
nen. Landsbyafgrænsningerne har den funktion, 
at der herved skelnes mellem landzoneområder, 
hvor der kan ske en begrænset byvækst og det åb-
ne land i øvrigt. Landsbyerne fremgår af kortet si-
de 58 Afgrænsede landsbyer. Bebyggelse i det åbne 
land administreres indenfor rammerne af de al-
mindelige landzonebestemmelser, hvor udgangs-
punktet er, at der ikke kan ske byggeri, bortset fra 
byggeri til landbrug.

De afgrænsede landsbyer hører servicemæssigt 
sammen med de nærliggende bysamfund, fordi 
landsbyerne hver for sig ikke er store nok til at op-
retholde de servicefunktioner, der hører en by til. 

Det er målsætningen, at landsbyerne skal fasthol-
de deres særlige kvaliteter, som kun et traditionelt 
og bevaret landsbymiljø kan tilbyde. Landsbyerne 
er dog også en del af de meget varierede bosæt-
ningsmiljøer i Århus Kommune med stor spænd-
vidde fra lejligheder midt i bymidtens puls til lej-
ligheder og villaer i forstæderne til landsbyernes 
nære og overskuelige lokalsamfund. 

Landsbyerne er en del af det åbne land og skal ik-
ke betragtes som egentlige byvækstarealer. Men 
de må gerne vokse i et moderat og fornuftigt tem-
po fortrinsvis med nye boliger inden for den ek-
sisterende bygningsmasse og desuden i form af 
mindre huludfyldning og afrunding af landsbyer-
nes grænse mod det åbne land. 

Landsbyerne skal fortsat have landsbykarakter 
og adskille sig fra byområder. Ved planlægning af 
byggeri skal der således tages hensyn til landsby-
miljøet, herunder de bebyggelsesmæssige og be-
plantningsmæssige kvaliteter.
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bevaringshensynene i landsbyerne. Rammerne 
fastlægger således byggemuligheder under hen-
syn til konkrete bevaringsinteresser i de afgrænse-
de landsbyer.

Afgrænsningen af landsbyerne er sket efter det 
hovedprincip, at arealer bebygget med landbrugs-
bygninger, gartnerier m.v. i drift i landsbyens pe-
riferi indgår som hovedregel ikke i rammerne for 
landzonelandsbyer, med mindre bygningerne er 
vurderet som bevaringsværdige eller af stor værdi 
for landsbyens struktur.

Hovedreglen er, at der set over en årrække ikke 
må ske en tilvækst på mere end to boliger om året 
i hver landsby. Det vil i praksis sige, at såfremt der 
ikke indenfor de forudgående år er blevet etable-
ret nye boliger i en landsby, kan der muliggøres en 
tilvækst på mere end to boliger i et enkelt år. 

For nogle landsbyers vedkommende er bebyggel-
sen m.v. tillige reguleret af bevarende lokalplaner. 

Realisering af byggeønsker, der overskrider den 
årlige byggetakt væsentligt (mere end 5 boliger), 
vil normalt kun kunne ske på baggrund af lokal-
planlægning. Lokalplanpligten vil dog bero på et 
skøn i forhold til landsbyens størrelse og boligan-
tal, og om der er tale om nybyggeri eller omdan-
nelse af eksisterende byggeri.

øvrige landsbyer
I Århus Kommune findes der ud over de landsby-
er, hvor der er foretaget en afgrænsning, en lang 
række mindre bebyggelser i det åbne land. Det er 
vurderet, at det ikke er planlægningsmæssigt be-
grundet at foretage en nærmere afgrænsning af 
bebyggelserne, da der typisk ikke er konkrete by-
mæssige bevaringsinteresser. 

Der vil dog i administrationen af landzonebestem-
melserne være opmærksomhed på enkeltstående 
bevaringsværdige bygninger – eller særlige behov 
for placering og regulering af nybyggeri.

Målsætninger

 ○ Landsbyerne må gerne vokse, men det skal ske 
i et moderat tempo

 ○ Landsbyerne skal fastholde deres særlige kvali-
teter, som kun et traditionelt landsbymiljø kan 
tilbyde.

retningslinier

 ○ Alsidigheden i de enkelte landsbyer skal frem-
mes. For at sikre landsbyernes overlevelse er 
det muligt at etablere boliger og erhvervs- og 
servicevirksomheder side om side, og det er 
muligt at anvende tiloversblevne landbrugsbyg-
ninger til andre formål

 ○ Der må i landsbyerne som hovedregel set over 
en årrække ikke være en tilvækst på mere end 
to boliger om året pr. landsby. 
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Bebyggelse i det åbne land administreres inden 
for rammerne af planlovens almindelige landzo-
nebestemmelser. I forbindelse med opførelse af 
byggeri, herunder erstatningsbyggeri og om- og 
tilbygninger i relation til landbrugsbygninger, der 
konverteres til boliger, er det derudover Århus 
Kommunes ønske, at de omtalte karakteristika for 
byggeri i det åbne land respekteres.

Jordbrugsparceller kan i følge landsplanlægningen 
kun udlægges i mindre byer på op til 1.500 indbyg-
gere og uden for 10 km fra den sammenhængen-
de byzonegrænse ved større byer som Århus. På 
den baggrund er udpegninger af arealer til jord-
brugsparceller i Århus Kommune udelukket. 

Målsætninger

 ○ Ny bebyggelse skal tilpasses landskabet, og ek-
sisterende værdifuld bebyggelse, som passer 
ind i områdets landskabskarakter og eksiste-
rende bebyggelse, søges bevaret.

retningslinier

 ○ Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal place-
res og udformes under hensyntagen til omgi-
velserne, herunder stedlig byggeskik og områ-
dets karakteristiske landskabstræk

 ○ Der udpeges ikke placeringsmuligheder for 
jordbrugsparceller i Århus Kommune.

byGGeri i det Åbne land

GrundlaG oG forudsætninGer
Landbrugets strukturudvikling kræver ændrin-
ger, der påvirker landskaber og natur. De byg-
ningsmæssige konsekvenser har sat tydelige spor 
i landskabet, og nye bygninger skyder op i det åb-
ne land. Visuelt påvirker det landskaberne betyde-
ligt. Samtidig vil ønsket om at bo tæt på natur og 
smukke landskaber lægge yderligere pres på land-
skabet – især ved ådale, kystområder, søer og i 
kuperede landskaber med udsigt.

Antallet af landbrugsejendomme i drift er mar-
kant faldende. Til gengæld bliver den enkelte ejen-
dom større og antager i stigende grad industriel 
karakter med f.eks. store staldanlæg og siloer.

Mange af de nuværende landbrugsbygninger vil 
blive overflødige som produktionsbygninger. Her-
af vil en del være så nedslidte, at de ikke kan an-
vendes, mens andre kan tages i brug til andre for-
mål end landbrug. 

Derudover vil et større antal eksisterende bebo-
elsesbygninger på landbrugsejendomme blive fri-
gjort og formentlig blive brugt som boliger for per-
soner, der ikke er tilknyttet landbrugserhvervet. 

Det kan forventes, at en del af de frigjorte beboel-
sesbygninger på nuværende landbrugsejendom-
me i løbet af de kommende år vil blive overtaget 
af ’byfolk’, da det vil være en attraktiv mulighed 
for at komme til at bo tæt på naturen og samtidig 
tæt på Århus.

Det er karakteristisk for det danske landskab, at 
enligt beliggende gårde og huse er placeret lavt i 
terrænet (’putter’ sig neden for en bakke og bag 
beplantning), og at bebyggelsen med hensyn til 
materialer og udformning ligeledes er tilpasset 
beliggenheden, så bebyggelsen ikke fremstår do-
minerende. 



 61 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

tilgængelighed for alle

GrundlaG oG forudsætninGer
Spørgsmålet om tilgængelighed er helt centralt 
for borgernes brug af byen i al dens mangfoldig-
hed. Byen skal kunne bruges af alle. Det handler 
blandt andet om nærheden til de daglige aktivite-
ter for alle.

Betydningen af fysisk nærhed, bekvemme ad-
gangsforhold og mulighed for at færdes uden pro-
blemer er størst for de mindst mobile. Borgere 
med midlertidige eller varige funktionsnedsættel-
ser bør have reel bevægelsesfrihed. For at sikre re-
el ligestilling af mennesker med handicap skal der 
være tilgængelighed forstået som fravær af bå-
de fysiske og psykiske barrierer i forhold til fysiske 
omgivelser, til de offentlige transportmidler, til in-
formation samt til kommunikation. 

Hensynet til de mindst mobile skal indgå både 
i den kommunale planlægning og i udformnin-
gen af konkrete projekter. I særlig grad skal der ta-
ges hensyn hertil ved nyindretning af byen, blandt 
andet gennem valg af belægningstype og forløb 
med færrest mulige niveauspring. Den kvalitative 
udfordring bliver således at skabe en smuk by for 
alle, der er let og tryg at færdes i. Kommunen skal 
tage højde herfor i forbindelse med udarbejdel-
se af anlægsprojekter. I forhold til de private har 
kommunen en vigtig rådgivningsrolle.

Kommunen skal ligeledes sikre, at nye bebyggel-
ser og ombygning af eksisterende bebyggelser, 
herunder offentligt støttede ombygninger, lever 
op til kravene om adgang for bevægelseshæmme-
de. Det betyder, at de gældende regler på områ-
det fortsat skal administreres restriktivt.

Århus Kommunes handicappolitik 2008
Byrådet har den 25. juni 2008 vedtaget en revideret handi-
cappolitik gældende for 2008-2011. Politikken indeholder 
initiativer inden for otte hovedtemaer: Tilgængelighed, un-
dervisning, bolig, familie/samarbejde og medindflydelse, 
arbejdsliv, kompensationsprincippet, sundhed samt kultur, 
idræt og fritid.

Hovedtemaerne tilgængelighed og bolig indeholder for-
skellige initiativer med relevans i forhold til Kommuneplan 
2009.

Århus Kommunes Handicappolitik 2008 revideres senest 
i 2012.
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tilgængelighed for alle

Målsætninger

 ○ Tilgængelighed for mennesker med handicap 
skal sikres. Dette både i traditionel fysisk for-
stand og i forhold til information og kommuni-
kation 

 ○ Der skal ske en reduktion i eksisterende barrie-
rer for fysisk og psykisk tilgængelighed i offent-
lige bygninger og i det offentlige rum (kommu-
nale bygninger, andre bygninger med offentlig 
adgang, torve og gaderum samt rekreative om-
råder).

retningslinier

 ○ Ved udbygning og omdannelse af den eksiste-
rende by samt ved byudvikling på ’bar mark’ 
skal der anvendes løsninger, der sikrer tilgæn-
gelighed

 ○ De rammer og krav, der er beskrevet i Tilgæn-
gelighed i kommunale bygninger og i de offentlige 
rum – Sådan gør vi i Århus, følges.

tilgængelighed i kommunale bygninger
Århus Kommune har en del kommunale bygninger med for-
skellige funktioner – lige fra Rådhuset og til administrati-
onsbygninger, biblioteker, skoler og plejeboliger. 

Århus Kommune ønsker at gå forrest og stiller derfor 
stramme krav til tilgængelighed i kommunale bygninger. 
Dette afspejles i pjecen Tilgængelighed i kommunale byg-

ninger og i de offentlige rum – Sådan gør vi i Århus.
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det visuelle Miljø – byarkitektur

En Arkitekturpolitik vil blive udarbejdet i løbet af 
2010. Arkitekturpolitikken skal blandt andet være 
med til at fastholde Århuś  rolle som arkitektur- 
og designby ved at skærpe interessen og kendska-
bet til god arkitektur hos såvel borgerne som byg-
geriets parter. Århus Kommune vil fortsat arbejde 
målrettet på at sikre den arkitektoniske kvalitet i 
byens store planer og projekter, og at byen udvik-
ler sig på en måde, hvor de arkitektoniske hensyn 
er sat i højsædet. Dette sikres gennem forskellige 
indsatser og udvikling af blandt andet digitale vi-
sualiseringsværktøjer, som omtales nærmere i de 
kommende afsnit. 

GrundlaG oG forudsætninGer
Arkitektur spiller en vigtig rolle for, hvordan de fy-
siske omgivelser opleves. Både i byen, på landet 
og selv i naturen er stort set alle omgivelser præ-
get af menneskelige valg og udformning. Uanset 
om der er bevidsthed om det eller ej, spiller omgi-
velserne en rolle for opvækstvilkår og livskvalitet 
– på strøgturen, i institutionen, på arbejdspladsen 
og i hjemmet. 

Udformningen af de fysiske omgivelser er udtryk 
for skiftende tiders holdninger, idealer og livsvil-
kår. Design og arkitektur bør forholde sig til disse 
skiftende vilkår og idealer. Eksempelvis er det ret 
sandsynligt, at man fremover må nytænke byplan-
lægning, arkitektur og design ud fra de aktuelle og 
kommende globaliserings-, klima- og miljømæssi-
ge udfordringer. 

Et helhedsorienteret syn på arkitektur og design 
bør også rumme et bredspektret hensyn til bære-
dygtighed – i såvel funktionel, social, økonomisk 
som miljømæssig henseende, således at den go-
de arkitektur kan meget mere end bare at se godt 
ud. Den gode arkitektur handler f.eks. også om 
bedre tilgængelighed for handicappede, at redu-
cere energiforbruget eller at samle forskellige kul-
turer.

Arkitektur er også udtryk for en kulturarv, som er 
overtaget fra tidligere generationer. Der bør såle-
des også bygges byer og bygninger med omtanke 
for de næste generationer. I den forbindelse er det 
vigtigt at turde debattere, hvad der skal bevares, 
og hvad der skal fornyes. 

Det er ikke bæredygtigt at bruge så meget areal til 
nye byer og huse, som det er sket i de senere år. 
Man skal løbende forholde sig til, hvordan byom-
råder og kvarterer kan udvikle sig, og hvordan de 
nye bysamfund kan se ud. Der skal ske en læring 
af både de gode og de dårlige erfaringer. Plads til 
byggerier af mere eksperimenterende karakter er 
vigtig samtidig med, at der også tænkes i langsig-
tet, tidløst kvalitetsbyggeri.
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arkitekturpolitik
Århus Kommune har i årtier haft fokus på byens 
æstetiske kvaliteter. Åen er blevet åbnet, Midt-
byens historiske torve er blevet renoverede, og 
der værnes om den bevaringsværdige bebyggel-
se med registreringer og kommuneatlas. Derud-
over foregår der forsøg, som kan medvirke til at gø-
re de stærkt trafikerede indfaldsveje smukkere, lige-
som det åbne landskab bør bevares, og overgange-
ne mellem by og land gøres mere oplevelsesrige.

Mange af disse tiltag er formuleret som delpolitik-
ker, der allerede er formidlet i manualer og kvali-
tetshåndbøger. Disse fungerer som et fint grund-
lag for at kunne inddrage byens borgere i en dia-
log om retningen i den arkitektoniske og æsteti-
ske kvalitet.

En arkitekturpolitik kan således synes unødven-
dig – da kommunen allerede har et solidt funda-
ment for den arkitektoniske bearbejdning, spæn-
dende fra design af byrummets inventar over ny-
byggeri og renovering af den historiske bygnings-
masse til overordnet planlægning af nye byer og 
det åbne landskab. 

Imidlertid indebærer Byrådets målsætning om År-
hus som Vestdanmarks hovedby, globaliseringen 
og skiftet fra industrisamfund til videnssamfund 
nogle kvalitative ændringer, som giver formulerin-
gen af en arkitekturpolitik mening. 

Overordnet set skal arkitekturpolitikken være med 
til at fastholde Århus som arkitektur- og designby 
ved at skærpe interessen og kendskabet til god ar-
kitektur hos byens borgere og byggeriets parter. 

Århus Kommunes ny arkitekturpolitik må tage ud-
gangspunkt i inddragelse af borgerne, fokusere 
på kommuneplanens overordnede temaer og føl-
ge kommuneplanens intervaller for løbende revi-
sion. Med disse valg vil arkitekturpolitikken i høje-
re grad være gearet til at kunne prioritere dialog og 
proces på bekostning af statiske, normsættende 
manualer, der har det med at sande til. 

eksempel på et indsatsområde – Kvalitetshåndbogen for 
de bynære havnearealer
I 2005 vedtog Byrådet en Kvalitetshåndbog for De Bynæ-
re Havnearealer, som har til formål at supplere Helhedspla-
nen for De Bynære Havnearealer ved på et mere kvalitativt 
plan at fastlægge indholdet i den fremtidige bydel.

Kvalitetshåndbogen indeholder blandt andet en redegørel-
se for intentionerne med omdannelsen af De Bynære Hav-
nearealer samt nye kommuneplanrammer for de enkelte 
områder. Kvalitetshåndbogen skal endvidere fungere som 
idégrundlag og vejledning til arkitekter, investorer, ejen-
domshandlere m.v. Håndbogen redegør således blandt an-
det for de udsigtsmæssige, bymiljømæssige og grundlæg-
gende arkitektoniske værdier, som den ny bydel skal rumme.

Nye spændende og eventuelt eksperimenterende bebyggel-
sesformer og bebyggelsesstrukturer skal karakterisere de 
nye byområder, ligesom nærheden til havn og bugt skal af-
spejles og udnyttes i områdets arkitektoniske og byplan-
mæssige disposition.

Nybyggeri og omdannelse på De Bynære Havnearealer skal 
ske under iagttagelse af de høje kvalitetskrav, der er be-
skrevet i Kvalitetshåndbogen, således at omgivelser og be-
byggelse udgør en helhed. Håndbogen viser en række ek-
sempler og referencebilleder af kvalitets- og designmæssi-
ge niveauer fra forskellige situationer i forbindelse med ud-
formning og placering af f.eks. bygninger, pladser, kanaler, 
kajkanter og meget andet.

På De Bynære Havnearealer skal bevaringsværdige kvalite-
ter af arkitektonisk, historisk og anden art underbygges og 
bevares, sådan som det f.eks. allerede er tilfældet omkring 
restaureringen af Toldboden og Pakhus 13. Disse bygninger 
skal i den fremtidige omdannelse indpasses i et miljø, som 
respekterer og understøtter bygningernes særlige arkitek-
toniske status og funktioner. 

Ligeså skal miljøet og funktionerne omkring den gamle fi-
skeri-, lystbåde- og træskibshavn opretholdes og om muligt 
forbedres – med sigte på her at sikre aktiviteter, der bidra-
ger til at opretholde havneatmosfæren.
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Arkitekturpolitikken har også til formål at fremme, 
at Byrådet, kommunens medarbejdere, byens ar-
kitektfaglige miljø og byens øvrige borgere løben-
de er i dialog om Århus’ væsentlige arkitektoniske 
udfordringer. Arkitekturpolitikken bør særligt væ-
re et værktøj til fremme af den tværfaglige dialog 
og helhedssyn på arkitektonisk kvalitet i kommu-
nens egen sagsbehandling.

Proces og banebrydende dialog kan dog ikke stå 
alene. Konkrete indsatsområder skal vise, at det 
nytter at have en arkitekturpolitik. Som eksempler 
på temaer og indsatsområder i en ny arkitektur-
politik, der er velegnede til både engageret, faglig 
dialog og konkrete målbare resultater, gives her-
med følgende bud: Mangfoldighed, Tilgængelig-
hed, Byliv, Byggeri, Bæredygtighed og Landskab.

højhuspolitikken for århus koMMune 
Højhuspolitikken fra 2006 fastlægger de overord-
nede principper for byarkitekturen, der f.eks. om-
fatter byens skyline, bymiljøet og bebyggelsesmæs-
sige karakter.

Århus Midtby fremtræder i dag som en velproporti-
oneret by, hvor den dominerende bebyggelse inden 
for Ringgaden er 4-6 etager. Kun enkelte markante 
bygningsværker bryder med denne bygningsnorm. 

I forstæderne er der derimod en lang række bygnin-
ger, der overstiger Midtbyens generelle bygningshøj-
de. Kun få af bygningerne overstiger dog 8 etager. 

Den traditionelle byprofil med den historiske by 
og Domkirkens tårn for enden af den lavt belig-
gende ådal og de bynære skove som baggrund 
skal fastholdes. Den historiske bykerne og karré-
kvartererne skal ligeledes fastholdes med den nu-
værende struktur. Bybilledet kan i Midtbyen en-
kelte steder styrkes ved at åbne op for en punkt-
vis højere bebyggelse. Det er afgørende, at der i 
sådanne tilfælde tages vidtgående arkitektoni-
ske hensyn. På havnen skal der ved placering af 
høje bygninger tages hensyn til værdifulde ud-

nogle af de vilkår, som Århuś  arkitektoniske udvikling 
baseres på og påvirkes af, er:

 ○ Øget global konkurrence om at tiltrække investeringer 
og veluddannet arbejdskraft – via god arkitektur

 ○ Målsætningen om markant vækst de næste 25 år med 
75.000 nye indbyggere, 50.000 nye arbejdspladser, 
50.000 nye boliger og 10.000-15.000 nye studiepladser 

 ○ Målsætningen om, at Århus i år 2030 skal være CO2-

neutral med blandt andet skarpe bestemmelser for boli-
gernes energiforbrug, en højere og tættere by og kollek-
tiv offentlig transport. En højere, tættere by kan udfor-
dre højhuspolitikken og de eksisterende lokalplaner

 ○ Udfordringen i at udvikle og forny Århus City uden at 
miste den historiske midtbys særlige stemning og iden-
titet

 ○ Målsætningen om øget tilgængelighed til Århus City og 
Århus Havn uden at skabe barrierer i byen med domine-
rende, funktionsbestemte trafikanlæg

 ○ Målsætningen om en mangfoldig og sammenhængende 
by uden adskilte parallelsamfund

 ○ Ønsket om en proces- og helhedsorienteret behandling 
af arkitektur for at fremme tværfagligt samarbejde til 
gavn for de bedste løsninger.
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leves som relativt høje. Projektforslag i sådanne 
byområder, der væsentligt bryder med den stedli-
ge bygningshøjde og har kvaliteter, der begrunder 
en nærmere sagsbehandling, skal ligeledes gen-
nemgå en sådan konsekvensvurdering.

Konsekvensvurdering af konkrete højhusprojekter
Som et grundlag for vurderinger af konkrete for-
slag om højhusprojekter i de områder, hvor høje 
huse som udgangspunkt ikke udelukkes, er fast-
lagt et særligt vurderingsredskab. Her fastlægges 
hvilken dokumentation, herunder 3D-visualise-
ring, som bygherren skal tilvejebringe til brug for 
sagsbehandlingen, herunder offentliggørelse af 
forslaget m.v. 

Vurderingsredskabet kan også tages i anvendelse 
i forbindelse med andre projekter, der bryder nor-
men og vurderes at have indflydelse på bybilledet 
og byens skala. Redskabet vil således generelt bli-
ve taget i anvendelse i forbindelse med projektfor-
slag, der vurderes egnet til nærmere sagsbehand-
ling, hvor den foreslåede bygningshøjde i væsent-
lig grad, det vil sige med mindst 2 etager, oversti-
ger kommuneplanens gældende rammer og såle-
des kan betegnes som et relativt højt hus. 

Til brug for en indledende projektvurdering skal 
der foreligge en redegørelse med følgende hoved-
punkter: 

 ○ Om projektet indeholder en anvendelse, som 
der er almen interesse i at manifestere i byen

 ○ Om projektet er beliggende et sted, som det er 
vigtigt at markere, f.eks. som et orienteringspunkt

 ○ Hvordan projektet forholder sig til eksisterende 
orienteringspunkter, om projektet giver udsigt, 
om det tager det udsigten fra andre, og om der 
bliver tale om indkigsgener for andre

 ○ Hvordan projektet påvirker bylivet

 ○ Hvordan projektet bidrager imagemæssigt til 
byen eller bydelen på en positiv måde

syn til bugten og indkig fra bugten til byen fast-
holdes. 

Uden for Midtbyen lægges der vægt på, at de nu-
værende områder med lav boligbebyggelse samt 
områder med rekreative værdier friholdes for hø-
je huse. I forbindelse med byomdannelse af f.eks. 
større ældre erhvervsområder eller ved planlæg-
ning for byggeri ved byens krydsningspunkter mel-
lem indfaldsveje og radialveje kan høje huse være en 
mulighed. Høje huse vil punktvis i visse tilfælde kun-
ne understøtte og profilere byen kvalitativt og orien-
teringsmæssigt. Endvidere kan der opstå projekter 
med produktionsanlæg, der kræver stor højde, som 
vil kunne indplaceres i større erhvervsområder ud 
fra en højdemæssig differentiering af området.

Grundlaget for planlægning i forbindelse med høj-
husprojekter er sammenfattet i et vurderingskort, 
der efter de nævnte hovedprincipper fastlægger, hvor 
højhuse – bygninger over 6 etager eller 20-25 m – 
som hovedregel udelukkes, og hvor de eventuelt vil 
kunne etableres. Forinden der kan tages endelig 
stilling til et konkret forslag om et højt hus, skal 
det undergå en nærmere konsekvensvurdering. 

I mange af forstæderne og de fritliggende byom-
råder vil også bygninger under 6 etager kunne op-
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 ○ Om der er funktionelt behov for en stor sam-
menhængende enhed, herunder om det behø-
ver at være i form af højt byggeri

 ○ Om projektet ud fra en samfundsøkonomisk, 
sociokulturel eller ressourcemæssig vinkel er 
en fordel

 ○ Hvis der er tale om bolighøjhuse redegøres 
endvidere for, hvilke lejlighedstyper projektet in-
deholder, hvilke beboergrupper der sigtes mod, 
og om udemiljøet vil være vigtigt for de kommen-
de beboere, f.eks. med hensyn til legepladser

 ○ Hvordan projektet påvirker den overordnede og 
lokale trafikstruktur.

Den indledende vurdering vil klarlægge, om pro-
jektet indeholder de formelle kvaliteter, der kan 
ligge til grund for en nærmere konsekvensanalyse. 

Konsekvensanalysegrundlaget skal leveres af byg-
herren og omfatter følgende emner:
Byarkitektur

 ○ Bygningens indflydelse på byens skyline

 ○ Indpasning i stedets bebyggelsesmønstre

 ○ Bygningens proportioner og indpasning i ste-
dets bebyggelsesmønstre.

Byrum ved foden af det høje hus

 ○ Eksisterende forhold

 ○ Basens facade og dens indvirkning på bydelens 
liv, herunder om den fremmer eller begrænser 
et aktivt liv i det åbne byrum

 ○ Skala, materialevalg, rummets afgrænsning

 ○ Adgang, funktion, muligheder for bydelens so-
ciale liv.

højhuspolitik 
Højhuspolitikken for Århus Kommune, der fortsat er gældende, 
blev besluttet af Byrådet i 2006 ved et tillæg til Kommuneplan 
2001 blandt andet med baggrund i interessen for at bygge høj-
huse både internationalt og i Århus. 

Højhusene kan ses som ’landmarks’ og arkitektoniske fyrtår-
ne, som typisk skal profilere en privat virksomhed eller måske 
en hel bydel. Men højhusene indeholder ofte også store arkitek-
toniske kvaliteter og er fornuftige i bæredygtig henseende i for-
hold til udnyttelse af de forholdsvis sparsomme byarealer. 

Højhuspolitikken er gengivet i dette afsnit.

Trafikale forhold

 ○ Adgang til overordnet vejnet

 ○ Trafikal belastning

 ○ Parkeringsbehov og parkeringsløsning/placering

 ○ Kollektiv trafik.

Lokalt klima

 ○ Husets vindskabende og -påvirkende effekt

 ○ Sol- og skyggeforhold samt reflekser

 ○ Klimakonsekvenser på byrumsniveau og byniveau.

I konsekvensanalysen fokuseres der på projektets 
arkitektoniske og byplanmæssige indpasning. Bil-
ledet af den fremtid, det foreslåede projekt vil ska-
be, forudsættes belyst i en digital 3D-model med 
et fotorealistisk udtryk. Dette er nødvendigt, da 
det skal kunne dokumenteres, hvordan husets ar-
kitektur vil komme til at spille sammen med de 
nære omgivelser. Visualiseringsgrundlaget forud-
sættes leveret af bygherren.
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Konsekvensanalysens fokuspunkter
Byarkitekturen

Materialet danner grundlag for en analyse af projektet, bå-
de i den store skala – byens skyline – og i sammenhæng 
med de nære omgivelser, det tænkes placeret i. Analyse-
grundlaget omfatter en kortlægning af emner som bydelens 
bebyggelsesmønster, skalaforhold, tæthed, grønne og åb-
ne områder, rumdannende elementer, karakteristiske byg-
ningsmæssige træk og markante bygninger. 

Projektet skal endvidere belyses ud fra en æstetisk vurde-
ring, hvori indgår forholdet mellem højde og bredde, linie-
opdeling (lodrette og vandrette linier), bygningsfremspring 
og tilbageliggende bygningspartier.

Emnerne analyseres med henblik på en afklaring af projek-
tets positive og negative konsekvenser for områdets byar-
kitektur. 3D-visualiseringen omfatter en volumenmodel af 
projektet indpasset i bydelen.

Byrum ved foden af det høje hus

En konsekvensanalyse af byrummet ved foden af et foreslå-
et højt hus tager udgangspunkt i en registrering af det eksi-
sterende byrum. Det er særligt byrummets kvalitative sider, 
der lægges vægt på, såsom det offentlige liv og ikke mindst 
rummets evne til at danne gode rammer for byliv.

Analysen af projektets effekter i forhold til det eksisterende 
byrum vil demonstrere, om det høje hus bidrager positivt 
eller negativt til byrummets kvaliteter, herunder om projek-
tet vil forbedre eller forringe det udendørs liv i byrummet. 
Der er mange forhold, der spiller ind her, f.eks. bygningens 
æstetik, der på gadeplan kan observeres på nært hold og 
udearealernes behandling og tilgængelighed, der kan ind-
byde til eller afvise ophold.
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Analyseresultatet som grundlag for en anbefaling

På baggrund af konsekvensanalyserne udarbejdes en sam-
let anbefaling til brug for politisk stillingtagen – med en 
gennemgang af de fordele og ulemper, der kan ses som 
konsekvens af det foreslåede projekt. Anbefalingen supple-
res med visuel dokumentation fra sagsbehandlingen. 

Hvis der er tale om et projekt, der efter analysen giver 
grundlag for en offentlig høringsproces, vil dokumentatio-
nen blive bearbejdet, så den kan anvendes kommunikativt, 
f.eks. således, at der fremstilles filmsekvenser, der visuali-
serer bestemte oplevelsesforløb fra det fjerne blik over by-
en og landskabet til den nære oplevelse af projektet i dets 
bymæssige sammenhæng. 

Analyseresultaterne i forhold til projektets nærmiljø for-
midles gennem fotorealistiske modeller af huset og dets 
nære omgivelser. På grundlag af modellen udvælges de 
synsvinkler, der bedst illustrerer projektets konsekvenser i 
forhold til de nære omgivelser. Når der stilles krav til en fo-
torealistisk model, er det fordi det endelige resultat er me-
get afhængigt af byggeriets detaljering. Samtidig giver det-
te også det bedste udgangspunkt for, at ikke-fagfolk kan 
danne sig et realistisk billede af det foreslåede høje hus. 
Den fotorealistiske model kan kræves suppleret med frem-
stilling af en film, der underbygger anbefalingens hoved-
punkter.

Dokumentationen vil indgå i forelæggelse af projektet for 
Byrådet og i forbindelse med de offentlige høringer forbun-
det med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalpla-
ner. 

Planforslag om høje huse vil være omfattet af lov om mil-
jøvurdering. Analysematerialet vil således også indgå i den 
obligatoriske miljøvurdering, der vil forløbe sammen med 
planlægningsprocessen.

Desuden er der også bygningens måde ‘at stå’ på jorden. 
Der kan være tale om et hus, der står på et snævert areal og 
efterlader store friarealer omkring sig, eller et hus med en 
base, der fylder grunden ud til gadekanten og dermed ikke 
efterlader nogen pladsdannelse.

Analysegrundlaget omfatter eksisterende byrumskvalite-
ter, projektets størrelse, afgrænsning, byrummets forløb, 
bygningens materialer, konstruktion og detaljering, bygnin-
gens åbenhed, bygningens anvendelse relateret til trafik-
strømme, aktivitetsniveau og døgnrytme ved bygningens 
base, oplevelse af den nye bygning i lokalmiljøet og mulig-
hed for ophold i gadeplan. 

3D-visualiseringen omfatter en detaljeret fotorealistisk mo-
del til fotomatch fra forudbestemte standpunkter og fotore-
gistreringer af det eksisterende byrums træk.

Trafikale forhold

Analysen skal beskrive de trafikale konsekvenser af pro-
jektet. Er det muligt at etablere en fornuftig adgang til det 
overordnede vejnet, og kan den trafik, som projektet affø-
der, afvikles tilfredsstillende og forsvarligt på det omkring-
liggende vejnet. Analysen skal samtidig sandsynliggøre, at 
der kan etableres tilstrækkelige parkeringsfaciliteter, med 
en udformning og placering, som sikrer et tilfredsstillende 
udemiljø i byrummet omkring det høje hus.

Det lokale klima omkring det høje hus

Analysen skal dokumentere, hvilket lokalklima (vind- og 
skyggeforhold m.v.) projektet vil frembringe, og tager ud-
gangspunkt i en kortlægning af klimaet i lokalområdet. 
Herved kan det konstateres, om projektet vil medføre en 
forringelse eller en forbedring af lokalklimaet.
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ØVRIG EKSISTERENDE OG PLANLAGT BY

REKREATIVT OMRÅDE

AFGRÆNSET LANDSBY

SKOV

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

ØVRIGT PERSPEKTIVAREAL

HØJHUSPOLITIK

VEJKRYDS, DER KAN VÆRE RELEVANT 
FOR MARKANTE PROJEKTER     

BYOMRÅDE OG PERSPEKTIVAREAL, 
HVOR HØJE HUSE IKKE SOM 
UDGANGSPUNKT AFVISES   
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re udformningen af overgangszonen mellem by 
og land. Det vil blandt andet ske ud fra nøje over-
vejelser om, hvorledes der skabes en rimelig ba-
lance mellem landbrug, byvækst og naturhensyn. 

Planlægning i byens overgangszoner og i det åb-
ne land skal foretages ud fra et bredt spektrum af 
hensyn. Der bør blandt andet foretages visuelle 
vurderinger af byer og bygningers placering i land-
skabet og forholdet til de omkringliggende bebyg-
gelser. Dette kan f.eks. medføre dels særlige arki-
tektoniske krav til randzonebebyggelsen, dels krav 
om supplerende beplantninger – levende hegn, 
skovplantning m.v. 

Hvis der skal realiseres et nyt byområde på et 
større areal, som i kommuneplanen er udpeget til 
byvækst, vil det være udgangspunktet, at hver eta-
pe af byudviklingen foregår efter en større dispo-
sitions- eller områdeplan for hele det samlede by-
vækstområde. Sigtet er at opnå en smuk helhed 
såvel visuelt som funktionelt både internt i de nye 
områder og i forhold til nærtliggende eksisteren-
de byområder. 

Overordnet set skal planlægningen blandt andet 
tilse, at man i områder med særlige landskabsin-
teresser, herunder geologiske interesseområder, 
undgår placering af ikke-landbrugsmæssigt byg-
geri, større veje og større tekniske anlæg. Even-
tuelle nye bygningsanlæg – f.eks. nye landbrugs-
bygninger – bør således så vidt muligt placeres i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse ud fra en 
særlig landskabsvurdering.

den æstetiske freMtræden  
af byens veje og stier
Det, der binder byområderne og ikke mindst land 
og by sammen, er veje og stier. Arealmæssigt op-
tager de måske ikke så stor en del af kommunens 
samlede areal, men visuelt spiller de en vigtig rol-
le for helhedsindtrykket. Udformningen af veje-
ne er selvfølgelig hovedsageligt bestemt ud fra 
en målsætning om at fremme mobiliteten på den 

forstæder
Århus består af andet og meget mere end Midtby-
en. Kommunen rummer en lang række forstæder 
og fritliggende bysamfund og mindre landsbyer, 
som også udvikler sig og vokser. I mange af for-
stæderne er udviklingen sket over en relativ kort 
årrække. Tilvæksten er dels sket ved en udbygning 
af den sammenhængende by, dels ved nyt byg-
geri i de fritliggende byområder. Mange af de nye 
bolig- og erhvervsområder imødekommer krave-
ne om plads, lys og luft samt nærhed til naturom-
råder. Men visse steder har den hurtige og ensar-
tede udvikling medført en mangel på særegne ka-
raktertræk og miljømæssige kvaliteter, specielt i 
forstædernes ’bymidter’ og centrale områder.

Flere forstæder trænger således til et kvalitativt 
løft. Dette kan ske ved f.eks. at bygge nyt og tæt-
tere, ved at tilføre forstæderne flere forskellige 
funktioner end blot boliger og ved f.eks. at om-
danne dårligt fungerende eller tiloversblevne er-
hvervsområder og gennem deciderede omlægnin-
ger af veje, torve og grønne anlæg. De kommende 
års indsats forudsættes at skulle ske gennem ko-
ordinerede offentlige og private initiativer.

planlægning i det åbne land  
og i grænsen MelleM by og land
Landskabet forandrer sig til stadighed. Ændringer 
i bosætningsmønstre, trafikanlæg, erhvervsstruk-
tur og i jordbrugserhvervene sætter synlige spor i 
landskabet. Landskabet er således resultatet af et 
samspil mellem områdets naturgrundlag/indhold 
og arealanvendelsen. Det er derfor er vigtigt at 
være bevidst om udformning og etablering af for-
skellige typer natur, anlæg og byggeri i det åbne 
land, da landskabets rumlige og visuelle forhold 
spiller en stor rolle for oplevelsen af landskabet.

Med nedlæggelsen af Århus Amt og forskellige 
ændringer i planloven, har kommunerne overta-
get en lang række opgaver, som omhandler plan-
lægningen af det åbne land. Kommunerne har 
derfor fremover suverænt opgaven med at define-
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jømæssig bæredygtighed forventes klimatilpas-
ninger at kunne integreres smukt eller næsten 
umærkbart, når de fra starten indgår i design- og 
planlægningsfasen. 

Målsætninger 

 ○ Århus Kommune skal kendetegnes ved god ar-
kitektur og visuelle kvaliteter

 ○ De forskellige byområders positive særpræg 
og karaktertræk skal opretholdes og kvalitativt 
styrkes

 ○ Byens profil (skyline) og de skalamæssige for-
hold i bebyggelsesstrukturerne skal respekte-
res og som udgangspunkt fastholdes, men kan 
suppleres med høje bygninger, såfremt de kan 
understøtte og profilere byen kvalitativt

 ○ Indfaldsvejene, ringvejssystemet og motor-
vejsnære arealer skal fremtræde som en har-
monisk helhed og med en høj kvalitet ved 
den arkitektoniske og landskabelige udform-
ning

 ○ Grænsen mellem byen og det åbne land skal 
være klar.

retningslinier

 ○ Der skal udarbejdes en Arkitekturpolitik for År-
hus Kommune, som har til formål at sætte fo-
kus på en løbende dialog om, hvad arkitekto-
nisk kvalitet er, og hvordan man gennem for-
skellige processer og indsatsområder kan frem-
me dette hensyn. Indsatsområder kunne være 
mangfoldighed, tilgængelighed, byliv, byggeri, 
landskab og bæredygtighed 

 ○ Helhedskarakteren skal understreges i gader 
og på torve og pladser ved et bevidst valg af 
materialer, belægning, møblering, beplantning, 
skiltning og belysning

mest rationelle og sikkerhedsmæssigt optima-
le måde. Men selve vejenes udformning og place-
ring i landskabet kan stadig forbedres rent visuelt.

Århus Kommune ønsker at højne indsatsen for at 
forbedre vejenes æstetiske fremtræden, således 
at gaderummene hver for sig kan fremstå som en 
helhed. Det kan f.eks. ske ved at skabe helhed i fa-
cadevirkningen af nye bebyggelser langs med ve-
jene, ved at undgå dominerende skiltning, oplag 
og hegning eller ved at sikre et grønt parkpræg 
ved valg af gennemgående beplantning langs ve-
jene. 

Konkret har Århus Kommune igangsat forsøgs-
projektet Smukke Veje, der skal anvise metoder til, 
hvordan man ved en fælles indsats mellem fæl-
lesråd, kommune og erhvervsdrivende kan skabe 
en indbydende ankomst til Århus. Det er tanken, 
at erfaringerne fra første delprojekt for Viborg-
vej med tiden skal overføres til andre af byens be-
tydende indfaldsveje, ringveje og motorvejsnæ-
re arealer.

visuelle hensyn i Miljø-  
og kliMaudfordringer
Byggeri og byudvikling lægger beslag på store 
energiressourcer. Det er derfor nødvendigt at tage 
de klimamæssige udfordringer op og tænke bæ-
redygtigt og langsigtet ved blandt andet at sikre, 
at fremtidens by er energieffektiv samtidig med, 
at den også kan modstå nogle af de varslede vejr-
mæssige udfordringer, som f.eks. kraftigere regn-
skyl, storme, koldere vintre og stærkere sollys. 

Udformningen af de nye byer, byrum, infrastruk-
tur og naturområder må i højere grad tage højde 
for, at klimaet ændrer sig, ligesom det er vigtigt at 
beskytte bebyggelserne og naturen samt begræn-
se energiforbruget. Naturens energimæssige res-
sourcer skal også udnyttes bedre end hidtil. Det-
te kan ændre udseendet af byområder. Men ved at 
udvise omtanke og gøre brug af kendskab til mil-
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 ○ Ved planlægning af nye byvækst- og omdan-
nelsesområder bør det overvejes at udskrive 
idé- eller projektkonkurrencer. Konkurrence-
formen medvirker generelt til at sikre en høj 
byarkitektonisk kvalitet

 ○ En visuel forbedring af indfaldsvejene sikres 
løbende i lokalplanlægningen, via vejledende 
retningslinier og via den konkrete dialog og 
samarbejde med de tilstødende grundejere

 ○ Planlægningen og behandlingen af over-
gangszonen mellem byområdet og det åbne 
land (byens kant) skal opprioriteres både vi-
suelt og funktionelt, hvor der er tale om en 
permanent grænse

 ○ Ved permanente bygrænser skal man søge at 
gøre tilgængeligheden mellem by og land op-
timal, f.eks. ved sammenbinding af bystier 
med stier/biveje i det åbne land

 ○ For at øge den visuelle kvalitet af grænserne 
kan det f.eks. overvejes at stille særlige arki-
tektoniske krav til randzonebebyggelsen samt 
krav om supplerende beplantninger – leven-
de hegn, skovplantning m.v.

 ○ Inddrages dele af et større byvækstområde 
til nyt byområde, skal det vurderes, hvorle-
des det pågældende byområde kan indgå i en 
etapevis byafgrænsning i forhold til det sam-
lede byvækstområde. I denne vurdering ind-

går tilgængelighed, landskabelig indpasning og 
landskabets funktionalitet på lignende måde 
som ved den permanente byafgrænsning

 ○ Alle væsentlige byvækst- eller omdannelsespro-
jekter samt betydelige byggerier skal tilstræ-
bes visualiseret via 3D-visualisering, for at så-
vel borgere som Århus Kommune derved bed-
re kan afgøre, hvorvidt de pågældende projek-
ter vil kunne bidrage positivt til en forbedring af 
det visuelle miljø i Århus Kommune.
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Særlige retningslinier vedrørende Højhuspolitikken 
og byens profil:
Det er efter en landskabelig og bystrukturel ana-
lyse fastlagt, hvor høje huse ikke kan anbefales i 
bybilledet i Århus. Af kortet side 70 Højhuspoli-
tik fremgår det, hvor høje huse ikke som udgangs-
punkt afvises. 

I de områder, hvor høje huse ikke på forhånd ude-
lukkes, vil byggeri over 6 etager kun kunne tilla-
des, hvis det kvalitativt understøtter byens profil.

Høje huse udelukkes inden for områder med føl-
gende karakteristika:

 ○ De laveste områder i Århus Ådal og Egådalen

 ○ Områder i de bynære skoves bagland

 ○ Områder udlagt til lav boligbebyggelse med en 
buffer på 100 m omkring

 ○ Bymæssige rekreative områder og sommerhus-
områder

 ○ Områder med bevaringsværdige, bymæssige 
sammenhænge

 ○ Områder med karrébebyggelser

 ○ Fritliggende, lave bysamfund

 ○ Kirkeindsigtsområder, udpeget i regionplanen 
(nu Kommuneplan 2009)

 ○ Arealer uden for kommuneplanens eksisteren-
de og planlagte byområder

 ○ Landsbyer.

nærmere afgrænSning af området i dalbunden øSt 
for ringgadebroen, hvor høje huSe ikke udelukkeS
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Undtagelser fra de områder af kommunen, hvor 
høje huse udelukkes, kan omfatte:

 ○ Arealer i tilknytning til markante vejkryds

 ○ Omdannelse af eksisterende høj bebyggelse i 
områder, hvor høj bebyggelse ellers udelukkes

 ○ Byomdannelsesområderne i dalbunden øst for 
Ringgadebroen.

Byomdannelsesområderne i dalbunden øst for 
Ringgadebroen indgår i undtagelserne, da der i 
dette område, i modsætning til resten af Midtby-
området, er betydelige potentialer for høj og tæt 
bebyggelse i forbindelse med byomdannelse.

Områder, hvor bygninger over 6 etager eventuelt 
kan placeres, omfatter herefter:

 ○ Større, bynære erhvervsområder, herunder om-
råder udpeget til byomdannelse

 ○ Større erhvervsarealer ved motorvejssystemet

 ○ Lisbjerg-området

 ○ De Bynære Havnearealer og Erhvervshavnen

 ○ Udvalgte markante vejkryds

 ○ Eksisterende byområder med bebyggelse over 
6 etager

 ○ Nyere etageboligområder inden for det sam-
menhængende byområde i forbindelse med re-
novering.

Projektforslag omfattende bygninger over 6 eta-
ger inden for byområdet, hvor høje huse ikke som 
udgangspunkt udelukkes, vil skulle underkastes 
en nærmere konsekvensvurdering, herunder 3D-
dokumentation til belysning af, om projektet ar-
kitektonisk og byplanmæssigt kan indpasses det 
pågældende sted. En sådan konsekvensvurde-
ring tages også i anvendelse i forbindelse med an-
dre projektforslag, der i væsentligt omfang bryder 
kommuneplanens fastlagte rammer i højden.

lavenergikrav til byggeri
Byrådet har d. 24. juni 2009 vedtaget, at byggeri i nye bygge-
modningsområder skal bygges som lavenergiklasse 1 byggeri i 
overensstemmelse med bestemmelserne herfor i det gældende 
bygningsreglement i 2009. Det betyder, at der med virkning fra 
forslagets vedtagelse stilles krav om, at byggeriet i disse nye by-
områder skal have et energiforbrug på det halve af, hvad der er 
tilladt i 2009. Kravet om lavenergiklasse 1 vil gælde såvel kom-
munale som private arealer og vil blive indført i forbindelse 
med udarbejdelse af lokalplan for området. 

Lokalplaner for nye byggemodningsområder defineres som lo-
kalplaner for områder på bar mark og områder for større byom-
dannelsesområder. 

Områder på bar mark vil sige områder, hvor der ikke i forvejen 
findes en fysisk infrastruktur i form af varmeledninger, veje mv., 
men hvor der skal ske en byggemodning af området. Dette om-
fatter eksempelvis Lisbjerg, Elev og de øvrige områder udpeget 
til nye byer samt de større byvækstområder i overensstemmelse 
med den valgte byudviklingsstrategi. 

Større byomdannelsesområder er de områder, der er udpeget som 
byomdannelsesområder i Kommuneplan 2009 (side 32) og ram-
mebelagt som sådan. Dette omfatter bl.a. Godsbanearealerne, Ce-
res og de fremtidige lokalplaner for havneomdannelsen, dog undta-
get bygninger med høj bevaringsværdi beliggende i omdannelses-
områder.

Ved omdannelse til anden anvendelse af bevaringsværdige byg-
ninger beliggende inden for områder udpeget til byomdannel-
sesområder kan det være vanskeligt at leve op til krav om lav-
energiklasse 1 og samtidig bibeholde de bevaringsværdige ele-
menter. Der vil derfor efter en nærmere vurdering være mulig-
hed for at give dispensation fra lavenergikravet for omdannelse 
af bevaringsværdige bygninger i byomdannelsesområder.
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kulturMiljø og bevaring

grundlag og forudsætninger
Ifølge Planloven skal kommuneplanen indeholde 
udpegninger af værdifulde kulturmiljøer og andre 
væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier samt 
fastlægge retningslinier for beskyttelse heraf. 

Udpegningen af værdifulde kulturmiljøer og an-
dre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier 
i Kommuneplan 2009 er sket på baggrund af Kul-
turhistorisk Redegørelse 2005 fra Århus Amt og 
Kommuneatlas Århus I og II, udarbejdet af det da-
værende Miljø- og Energiministerium i samarbej-
de med Århus Kommune i 1997. 

Efter strukturreformen i 2007 har kommuner-
ne overtaget ansvaret for kulturmiljøet i det åbne 
land, hvilket skaber behov for en koordinering af 
kulturmiljømæssige aspekter, der tidligere var for-
delt mellem amt og kommune.

De kulturhistoriske udpegninger i Århus Kommu-
ne fokuserer blandt andet på kirker, landsbyer, 
gårde og møller samt forskellige forhistoriske bo-
pladser, gravhøje m.v., som primært knytter sig til 
enkeltelementer eller strukturer i landskabet. 

For at kunne administrere og målrette en beskyt-
telse af udpegede kulturmiljøer og bevaringsvær-
dige enkeltelementer er det vigtigt, at disse er af-
grænsende og definerede. En lang række afgræns-
ninger og udpegninger er, som nævnt, allerede 
foretaget af det tidligere Århus Amt. Men det kan 
komme på tale også fremover at udpege nye be-
varingsværdige kulturmiljøer og bygninger – f.eks. 
nyere tids industrianlæg eller et jernbanetracé 
med tilhørende stationsbygninger eller lignende.

Århus Kommune vil blandt andet gennem sin admi-
nistration af lovgivningen søge at værne om særlige 
kulturmiljøer som f.eks. hele eller dele af landsbyer. 

De gældende beskyttelseslinier omkring fortids-
minder, kirker m.v. vil fortsat være med til at angi-
ve, i hvilket omfang eventuel bebyggelse eller by-
udvikling kan ske. 
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det åbne lands kulturMiljøer
Kulturlandskabet er blevet kaldt ’den store åbne 
fortælling’, fordi historien her ligger åben og til-
gængelig med en mangfoldighed af kulturhisto-
riske spor fra alle tider. De synlige kulturspors til-
stedeværelse, tilgængelighed og umiddelbare for-
tælleværdi er vigtig for borgernes mulighed for på 
egen hånd at se og opleve historien.

Mangfoldigheden af kulturhistoriske spor fra al-
le tider er imidlertid ikke nogen selvfølge. Sårbare 
og skrøbelige kulturspor er truet i en tid, hvor by-
vækst, omfattende vejudbygning og industrialise-
ret landsbrugsproduktion foregår i stadig større 
skala og med stadig større konsekvens for omgi-
velserne. Derfor har det tidligere Århus Amt i Re-
gionplan 2005 sikret et repræsentativt og egnsty-
pisk udsnit af værdifulde kulturmiljøer.

Repræsentativt betyder her, at et kulturmiljø skal 
kunne træde frem og repræsentere en periode, 
et tema, en gældende byggeskik eller tilsvarende. 
Egnstypisk betyder, at kulturmiljøet samtidig, i et 
vist omfang, skal være typisk for området. De ud-
pegede kulturmiljøer i Regionplan 2005 er kun et 
udsnit af de bevaringsværdige kulturmiljøer i det 
daværende Århus Amt. 

De kulturhistoriske interesser i det åbne land 
kan have karakter af enkeltelementer eller mere 
komplekse strukturer med en historisk tidsdyb-
de. Hvis enkeltelementer og/eller strukturer kan 
afgrænses i landskabet og hvis det afgrænsede 
fremtræder på en måde, som afspejler væsentli-
ge træk af samfundsudviklingen, kan man tale om 
et kulturmiljø.



 79 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

kulturMiljø og bevaring

Afgrænsningen er vigtig, ikke mindst af hensyn til 
at kunne administrere beskyttelsen af det udpe-
gede kulturmiljø. Uden en klar afgrænsning er en 
målrettet indsats vanskelig eller umulig.

Kulturmiljøet skal også have en fysisk fremtræ-
den. Man skal kunne se noget. Skjulte fortidsmin-
der, myter, sagn og historiske begivenheder er ik-
ke synlige og derfor ikke kulturmiljøer, der er ud-
peget i Regionplan 2005.

Endvidere skal kulturmiljøet afspejle væsentlige 
træk af samfundsudviklingen. Det er ikke noget 
særlig præcist krav, men er forbundet med begre-
berne repræsentativt og egnstypisk, uden dog at 
kunne reduceres til dét. 

Det ideelle kulturmiljø viser strukturer og sam-
menhænge, der afspejler livsgrundlag, økonomi 
og magtforhold med stor historisk dybde, men i 
praksis vil mindre kunne gøre det. I nogle tilfæl-
de vil kulturmiljøet afspejle træk i en speciel histo-
risk epoke, i andre tilfælde vil det være knyttet til 
et overordnet tema.

bevaringsværdige kulturMiljøer
Landskabet er kulturmiljøets forudsætning, det 
grundlag – både i bogstavelig og i mere overført 
betydning – som kulturmiljøet bygger på. Land-
skabets dominerende træk, markante elementer, 
klima, jordbundsforhold og råstoffer udgør kultur-
miljøets naturgrundlag.

Et kulturmiljø vil være repræsentativt for en eller 
flere perioder. Gruppen af høje fra tidlig bronze-
alder karakteriserer bronzealderen og hører enty-
digt den til, også selvom højene har ligget i land-
skabet lige siden. Anderledes med landsbyen, 
der ganske vist ofte er grundlagt i middelalderen, 
men som hører flere perioder til, fordi den har 
gennemgået en udvikling, der også afspejler sene-
re tiders samfundsmæssige udvikling.

forMålet Med udpegning af 
bevaringsværdige kulturMiljøer
Det tidligere Århus Amts udpegninger af beva-
ringsværdige kulturmiljøer skal ses i en større 
sammenhæng. 

I forhold til det nationale niveau bidrager udpeg-
ningerne til den ńationale puljé , og de er med 
til at give et overblik over kulturmiljøet på natio-
nalt plan.

På det regionale niveau fungerer udpegningerne i 
forhold til den tværkommunale planlægning og i 
forhold til den daglige sagsbehandling, f.eks. i for-
bindelse med varetagelse af gældende beskyttel-
seslinier.

I forhold til det kommunale niveau kan de udpe-
gede kulturmiljøer indgå i lokalplaner, herunder 
bevarende lokalplaner, og fungere som pejlemær-
ker i forhold til daglig drift og vedligehold. Kultur-
miljøudpegningerne indgår også i den kommuna-
le administration i forbindelse med behandling af 
sager i henhold til planloven.

Offentlige myndigheder, museer og lokale borger-
grupper eller enkeltpersoner kan bruge udpegnin-
gerne som ´løftestanǵ  for bevillinger til kulturhi-
storisk relaterede projekter. Udpegningen af beva-
ringsværdige kulturmiljøer er i øvrigt i sig selv en 
tilskyndelse til at tage vare på den lokale kulturhi-
storie.

Formålet med kommuneplanens retningslinier er 
at sikre et udsnit af væsentlige repræsentative og 
egnstypiske kulturmiljøer i Århus Kommune mod 
byggeri, tekniske anlæg m.v., der ødelægger eller 
slører de bevaringsværdige anlæg, strukturer el-
ler helheder.

Som nævnt, dækker Regionplan 2005 kun et re-
præsentativt udsnit af de bevaringsmæssige kul-
turmiljøer. Sandsynligheden taler derfor for, at der 
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også uden for de udpegede områder findes værdi-
fulde kulturmiljøer. Disse bør på sigt udpeges og 
beskyttes gennem en kommunal planlægning.

Endelig vil et kulturmiljø i særlig grad kunne re-
præsentere et kulturhistorisk tema med mere 
snævre økonomiske og funktionelle betydnin-
ger. Det gælder f.eks. kulturhistoriske temaer som 
jernbanedrift og stationsbyer, andelstiden og rå-
stofsbrydning.

De bevaringsværdige kulturmiljøer omfatter en-
keltelementer og kulturhistoriske helheder, som 
er (egns)typiske og repræsentative og som des-
uden ofte har en kompleksitet og tidsdybde – det 
vil sige, at de viser en udvikling, der har fundet 
sted og har fortælleværdi.

Periodemæssigt kan historien inddeles således:

 ○ Forhistorisk tid – ca. 4200 f.Kr.-1050 e.Kr.

 ○ Middelalderen 1050-1536

 ○ Storlandbruget 1536-1750

 ○ Landboreformerne 1750-1850

 ○ Landbrug, industrialisering og andelsbevægel-
se 1850-1920

 ○ Nyere tid – fra 1920 til i dag.

Inden for de enkelte perioder findes en række væ-
sentlige bevaringsværdige enkeltelementer og kul-
turhistoriske helheder som nærmere er beskrevet 
i faktaboksene de næste sider.

De bevaringsværdige enkeltelementer og kultur-
historiske helheder er desuden vist på kortet si-
de 76.
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forhistorisk tid – ca. 4200 f.Kr.-1050 e.Kr.
Forhistorisk tid omfatter stenalderen, bronzealderen, jern-
alderen og vikingetiden.

Mange synlige fortidsminder er som enkeltelementer be-
skyttet gennem Fortidsmindefredningen fra 1937. Siden 
er lovens definition af et fortidsminde blevet udvidet flere 
gange, så blandt andet agerspor, sten- og jorddiger, vejan-
læg, sten og træer nu også kan være omfattet af fredning. 

Udpegning af fortidsminder som kulturmiljøer har primært 
til formål at sikre muligheden for en uforstyrret oplevelse 
af fortidsminderne.

Middelalderen 1050-1536
Bevaringsværdige elementer fra middelalderen omfatter 
primært landsbyer, landsbykirker og fritliggende kirker. Kir-
ken spillede en helt dominerende rolle i middelalderen. Det 
kom blandt andet til udtryk i de mange klostre og landsby-
kirker, som opføres i denne periode. Middelalderen er også 
kendetegnet ved, at de fleste af landsbyerne får deres en-
delige placering i perioden. Endelig udgør voldstederne et 
markant kulturhistorisk element i middelalderens kultur-
landskab.

For landzonelandsbyerne er der udarbejdet særlige ret-
ningslinier, se side 59.

For kirkerne, er der fastlagt en særlig kirkeindsigtslinie om-
kring alle middelalderkirker i landsbyerne og i det åbne 
land. Kirken er landsbyens vigtigste kulturhistoriske mo-
nument og som oftest et markant kendingsmærke i land-
skabet. Den status, som landsbykirker og fritliggende kir-
ker har, skal beskyttes mod iøjnefaldende udviskning og 
sløring. 

Retningslinien for de udpegede kirkeindsigtsområder skal 
sikre, at indsigten til kirken bevares, og at anlæg og bygnin-
ger placeres og udformes, så de ikke skæmmer kirken.

storlandbruget 1536-1750
Perioden er ikke mindst præget af en øget velstand hos 
adelen, der blandt andet blev omsat i en heftig byggeakti-
vitet i det østjyske område. Herregårdsmiljøerne kan f.eks. 
omfatte hovedgården med godsets bygninger og jordtilliggen-
der og andre bygninger med tilknytning til godset som f.eks. 
mølle, smedje, forvalterbolig, veje, alleer, skove og diger. 

Et vejforløb, der er udpeget som et bevaringsværdigt kul-
turmiljø, bør så vidt muligt bevares i sin oprindelige til-
stand, hvad angår forløb og udformning i øvrigt. Anlæg 
knyttet til vejen, som broer og milepæle, bør bevares i den 
oprindelige tilstand.

Vandmøllerne bør ses i deres helhed og bevares så intak-
te som muligt. Ældre vindmøller bør friholdes for domine-
rende nybyggeri og tekniske anlæg som el-master og nye 
vindmøller.

landboreformerne 1750-1850
Perioden er kendetegnet ved den totale omstrukture-
ring af landbruget, som landboreformerne i slutningen af 
1700-tallet satte i gang, og som kulminerede med udskift-
ningen omkring år 1800 og den efterfølgende udflytning af 
gårde fra landsbyen til det åbne land.

Udskiftningen betød, at landsbyfællesskabet blev opgivet 
til fordel for en individuel landbrugsdrift. I det åbne land 
markerede ikke mindst udflytningen af gårdene de nye ti-
der, men også mange nye hegn og diger trak nye linier i 
landskabet og markerede de forskellige udstykningsformer 
som stjerneudstykninger og blokudstykninger.
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Sporene efter ældre tiders dyrkningsformer kan besværlig-
gøre moderne landbrugsdrift. Det gælder ikke mindst hegn 
og diger, når marker lægges sammen. 

Sten- og jorddiger er beskyttet gennem museumsloven. 
Der bør kun undtagelsesvis dispenseres fra denne beskyt-
telse.

landbrug, industrialisering og andelsbevægelse 1850-1920
Mens landboreformerne især var synlige i det åbne land, 
gav de store reformer omkring midten af 1800-tallet sig i 
første omgang mest udtryk i byerne. Med grundloven fik 
landet en ny styreform, og med indførelsen af næringslo-
ven af 1857 markeredes et nyt forhold mellem land og by.

Byportene blev nedlagt, og købstæderne fik plads og luft til 
at vokse, mens handlende, håndværkere og forskellig små-
industri nu kunne slå sig ned på landet. Med den nye næ-
ringslov gjorde handel og pengeøkonomi for alvor sit ind-
tog i det danske bondelandbrug. 

Fra tiden findes der spor i form af anlæg til industriel pro-
duktion, kommunikationsanlæg og anlæg til produktion 
og distribution af energi, kalkbrænderier, cementfabrikker, 
teglværker m.v. Gamle industri- og kraftanlæg er først og 
fremmest truet af overflødiggørelse som følge af forældet 
og utidssvarende udformning.

Desuden findes der spor efter jernbanedrift i det åbne 
land, herunder baneforløb, jernbanebroer, stationsbygnin-
ger, ledvogterhuse, vandtårne og remisser. 

Hvor en ny stationsby er vokset frem som et resultat af 
jernbanens ankomst, kan temaet også omfatte de dele af 
byen, som i særlig grad er repræsentative og typiske for 

stationsbyen og som foruden selve banebygningerne også 
omfatter jernbanehotellet, posthuset, apoteket m.v. 

Truslerne mod sporene efter den historiske jernbanedrift er 
især følsom ved om- og tilbygning af bygningsmassen.

Fra andelstiden findes bygningsmæssige spor i form af an-
delsmejerier, brugsforeninger, højskoler, forsamlingshuse, 
frysehuse og de religiøse vækkelsers skoler og missionshu-
se, der tidsmæssigt kulminerer omkring andelstiden. Trus-
lerne mod andelstidens bygninger og institutioner er først 
og fremmest funktionstømning og overflødiggørelse. Det 
gælder ikke mindst produktionsbygningerne, der helt over-
vejende er afviklet, mens brugsforeninger, højskoler, for-
samlingshuse, og i mindre omfang missionshusene, stadig 
er i funktion.

nyere tid – fra 1920 til i dag
Bevægelsen fra land til by, der især tog fart i 1950’erne, er 
formodentlig det mest markante udtryk for udviklingen i 
nyere tid. Det umiddelbare resultat af den bevægelse var 
fremkomsten af nye store etageboligområder og parcelhus-
kvarterer omkring byerne og væksten i nye industrikvarte-
rer i byernes periferi. 

Mange landsbyer fik også del i denne udvikling, bolig-og ar-
bejdsstedspendlingen voksede, og vejnettet blev udbygget. 
På landet gik udviklingen mod sammenlægninger og vækst 
i storlandbrugene, men også tilblivelsen af alternative land-
brugsformer som deltidslandbrug og fritidslandbrug. 
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kulturMiljø og bevaring

bevaringsværdige byMiljøer og 
bevaringsværdige bygninger
Overordnet skal Århus Kommune søge at bevare 
og underbygge arkitektoniske og historiske kvali-
teter såvel i deciderede byvækst- og byomdannel-
sesprojekter som i byer og landsbyer. 

Herudover kan Århus Kommune også via byfor-
nyelse og fredning aktivt understøtte bevaring og 
forbedring af kulturhistorisk og arkitektonisk inte-
ressante bygninger og kvarterer.

Kommuneatlasset, som omfatter en sammenfat-
tende vurdering af bymiljøer og de enkelte byg-
ninger opført før 1940, vil fortsat fungere som en 
støtte for sagsbehandling i forbindelse med så-
vel overordnet planlægning som lokalplanlægning 
samt byggesager m.v.

De bevaringsværdige bymiljøer er vist på kortet si-
de 76.

De bevaringsværdige bygninger fremgår af et sær-
skilt bilag til kommuneplanens rammedel, som 
kan ses på Århus Kommunes hjemmeside.

kirkeindsigt
Kirkerne er landsbyens vigtigste kulturhistoriske 
monument og oftest et markant kendingsmærke 
i landskabet. Retningslinien vedrørende kirkeind-
sigtsområder har til formål at sikre, at denne sta-
tus, som landsbykirker og kirker i det åbne land 
har, ikke sløres eller forringes af byggeri, etable-
ring af tekniske anlæg eller skovrejsning.

Kirkeindsigtsområderne er vist på kortet side 76.

I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens 
status og oplevelsen af kirken fra det åbne land til-
lægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre 
indgreb skal placeres og udformes på en måde, 
der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken 
og dens umiddelbare omgivelser.

Kommuneplanens udpegning af kirkeindsigtsom-
råder ændrer ikke ved eksisterende beskyttelses-
bestemmelser som naturbeskyttelseslovens kirke-
byggelinie (lovens § 19) og konkrete omgivelses-
fredninger (de såkaldte provst Exner-fredninger).

planlægning for sikring af kulturhisto- 
rien i det åbne land og byoMråderne
Retningslinierne skal sikre, at anvendelsen af de 
udpegede områder ikke ændres til formål, som 
ødelægger eller forringer de bevaringsværdige kul-
turminder. Det betyder dog ikke, at arealerne skal 
fastholde deres nuværende anvendelse, men at 
en fremtidig anvendelse og ny bebyggelse i givet 
fald må tilpasses de kulturhistoriske interesser. 
Hvad der kan foregå i de enkelte områder afhæn-
ger af de konkrete kulturhistoriske interesser.

I de udpegede kulturmiljøer vil Århus Kommune 
kunne støtte plejeforanstaltninger eller kanalise-
ring af midler hertil. Også private ejere opfordres 
til størst mulig hensyntagen ved anvendelse, re-
staurering og ombygning af bevaringsværdige kul-
turmiljøer.

Information er et vigtigt redskab i beskyttelsen af 
de bevaringsværdige kulturmiljøer. Det er derfor 
vigtigt, at Århus Kommune skaber viden om og 
forståelse for de værdier, der skal beskyttes.

Den viden, som er beskrevet i Århus Amts Kultur-
historisk Redegørelse 2005 retter sig mod det re-
gionale niveau og hensigten var, som det frem-
går af redegørelsen, at synliggøre på hvilken må-
de og i hvilken sammenhæng det enkelte kultur-
miljø kan siges at være repræsentativt og egnska-
rakteristisk. 

Kommuneatlasset er opdelt to bind. Bind I in-
deholder indledningsvis beskrivelser af Kommu-
nens topografiske og arkitektoniske hovedtræk 
samt dens historiske udvikling med hovedvægten 
på byplanlægning. Herudover indeholder Bind I 
en registrering af bevaringsværdige bebyggelses-
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sentere ekspertise inden for bygningskultur, nye-
re tids kulturhistorie, arkæologi, byplanlægning, 
landskabsarkitektur og kunsthistorie som en råd-
givende funktion med henblik på at understøtte 
de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i 
den fysiske planlægning. 

Efter Planlovens § 25, stk. 3 skal forslag til kom-
muneplaner og lokalplaner, der omfatter områ-
der med kulturmiljøinteresser, samtidig med of-
fentliggørelsen sendes til det lokale kulturmiljøråd 
hvis et sådan er nedsat.

mæssige sammenhænge. Bind II indeholder ka-
pitler om arkitektur og byggeskik og en registre-
ring af bevaringsværdige bygninger fra før 1940 og 
fredede bygninger.

Århus Kommune vil i den kommende planperio-
de iværksætte en sammenfattende planlægning 
for de kulturhistoriske miljøer i byen og i det åbne 
land med henblik på at tilvejebringe et mere enty-
digt administrationsgrundlag for kulturmiljøom-
rådet.

Med udgangspunkt i den kommende temaplan 
for kulturmiljøet vil Århus Kommune overveje at 
nedsætte et lokalt kulturmiljøråd, der kan repræ-
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kulturMiljø og bevaring

Målsætninger 

 ○ Repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer 
skal beskyttes og der skal værnes om de histo-
riske og arkitektonisk værdifulde kvarterer og 
bygninger.

retningslinier

 ○ Områder udpeget som bevaringsværdige kul-
turmiljøer, kirkeindsigtsområder og bevarings-
værdige bymiljøer fremgår af kortet side 76

 ○ Inden for de udpegede bevaringsværdige kul-
turmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i vi-
dest muligt omfang beskyttes. Der må derfor 
normalt ikke opføres byggeri eller etableres an-
læg, som ødelægger eller i væsentlig grad for-
styrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhi-
storiske værdier

 ○ Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de 
udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer, skal 
ske med størst mulig hensyntagen til de kultur-
historiske værdier

 ○ I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kir-
kens status og oplevelsen af kirken fra det åbne 
land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg 
og andre indgreb skal placeres og udformes på 
en måde, der ikke slører eller forringer oplevel-
sen af kirken og dens umiddelbare omgivelser

 ○ Kulturhistoriske og arkitektonisk værdifulde 
kvarterer og bevaringsværdige bygningsværker 
skal nøje vurderes, inden der sker omdannelse 
eller nedrivning. Kommuneatlasset indgår som 
en del af vurderingsgrundlaget 

 ○ Bygningsændringer bør bidrage til forbedring 
og genopretning af bymiljøet i både helhed og 
detalje. 

 ○ Århus Kommune vil i planperioden 2009 - 2021 
tage initiativer til, at tilstanden forbedres i de 
udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer gen-

nem planlægning, administration, plejeforan-
staltninger, kanalisering af støttemidler og in-
formation. Som grundlag herfor vil der bli-
ve udarbejdet en sammenfattende planlæg-
ning for de kulturhistoriske miljøer i byen og i 
det åbne land med henblik på at tilvejebringe et 
mere entydigt administrationsgrundlag for kul-
turmiljøområdet

 ○ I forbindelse med temaplanlægningen for de 
kulturhistoriske miljøer i byen og i det åbne 
land overvejes nedsat et lokalt kulturmiljøråd 
med henblik på at understøtte de kulturhistori-
ske og bygningskulturelle værdier i den fysiske 
planlægning.
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byens grønne oMråder

grundlag og forudsætninger
Byens parker og grønne områder spiller en vigtig 
rolle for rekreation, naturoplevelser og bevægelse 
og er således betydningsfulde for at forebygge en 
række velfærdssygdomme.

Naturoplevelser og afstresning angives som vigtig-
ste årsager til at komme i parkerne, viser en under-
søgelse fra forskningscenteret Skov og Landskab.

Nærhed mellem bolig og grønne områder har af-
gørende betydning for, hvor hyppigt borgerne bru-
ger de grønne områder. Bor man mere end 500 m 
fra nærmeste grønne område falder besøgshyp-
pigheden betragteligt. Gennem undersøgelser er 
det desuden påvist, at selv om borgere ikke benyt-
ter de grønne områder, kan det have positiv ind-
virkning på stresniveauet, hvis man dagligt færdes 
i et grønt miljø omkring bolig og arbejdsplads.

Det grønne bør derfor være en integreret del af 
byen. Det være sig i form af parker, grønne områ-
der, byens træer og lignende. Det skaber livskvali-
tet for såvel de mennesker, der færdes i byen, som 
de borgere, der bor i byen. 

Det blå element – åer, søer og ikke mindst bugten 
– får stigende betydning som værdifulde rekreati-
ve elementer i byen. Det mest velkendte eksempel 
er frilægningen af Århus Å. Havnefronten langs 
De Bynære Havnearealer vil om få år være om-
dannet til et nyt vigtigt rekreativt strøg. 

Håndtering af øgede regnvandsmængder som 
følge af klimaændringer kan medføre, at vande-
lementet – åbne vandløb eller søer – vil blive mere 
synligt i bybilledet. Det er vigtigt at sikre, at nye søer 
og vandløb udformes på en sådan måde, at de tilfø-
rer bybilledet og de grønne områder nye kvaliteter.

I den kommende byudvikling spiller byomdannel-
se og byfortætning en stor rolle. Sikring eller etab-
lering af blå og grønne strøg og nærhed til byens 
parker og grønne åndehuller er vigtige i bestræ-
belserne på at skabe attraktive nye byområder. 
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byens grønne oMråder

Bakker/Skjoldhøjkilen, Østmotorvejsskoven, Gel-
lerup Skov, Brabrand Sø, Høskoven samt Havre-
balle Skov og stranden ved Ballehage.

Den indre grønne ring og den ydre grønne ring 
danner sammen med de grønne ruter og parker 
en rekreativ hovedstruktur i byen. Hensigten er at 
forbedre mulighederne for at bevæge sig i byen til 
fods eller på cykel, uden at det skal ske på befær-
dede gader og veje. 

Ruterne skal så vidt muligt være grønne og pas-
sere byens parker for derved at gøre det attraktivt 
og oplevelsesrigt at motionere i byen, hvad enten 
det sker som led i en sportsaktivitet, cykling til og 
fra arbejde eller blot en gåtur. 

Grøn/blå rekreativ rute langs Århus Å
Århus Å formidler en grøn/blå rekreativ hovedru-
te fra det bynære landskab ved Brabrand Sø gen-
nem byen til Århus Havn, hvor der skabes forbin-
delse til den kommende blå/rekreative promena-
de langs De Bynære Havnearealer (den såkaldte 
idrætsrambla). Den øst/vest gående rute langs År-
hus Å krydser både den indre og ydre grønne ring. 
I krydsningspunkterne opstår vigtige rekreative 
knudepunkter. 

Krydsningen mellem Århus Å og den indre grøn-
ne ring sker ved Ceresgrunden og Godsbaneare-
alet, henholdsvis nord og syd for Århus Å. Begge 
områder er udpeget som byomdannelsesområder. 
Det giver en unik mulighed for at gøre de nye cen-
trale bydele attraktive blandt andet ved at skabe 
et nyt centralt parkområde omkring åen med kon-
takt til såvel Botanisk Have som Musikhusparken 
og Rådhusparken. 

Århus Kommune har eksempelvis stor interes-
se i at få Cereshaven inddraget i stinettet langs 
åen som forbindelse mellem Botanisk Have/
Den Gamle By og Ådalen/Brabrand Sø og forlø-
bet fra AROS/Musikhuset over Godsbanearealer-
nes fremtidige kulturby via Ceres til Botanisk Ha-
ve/Den Gamle By.

Foretrukne aktiviteter i de grønne områder er gå- 
og cykelture. Mulighederne for at benytte områ-
derne kan øges gennem etablering af trafiksikre 
gang- og cykelruter mellem parkerne, som bliver 
en slags grønne, rekreative knudepunkter. Derved 
opbygges et net af grønne ruter, som binder par-
kerne sammen. 

De grønne ruter er samtidig en del af Århus Kom-
munes Cykelhandlingsplan, hvis hovedformål er 
at forbedre forholdene for cyklister i håb om, at 
flere vil lade bilen stå og i stedet bruge cyklen, når 
man færdes rundt i byen.

Den indre grønne ring
I overgangen mellem City og de gamle forstads-
kvarterer ligger en række parker, som tilsammen 
danner en grøn ring. Parkerne, der indgår i den in-
dre grønne ring, er Universitetsparken/Vennelyst-
parken, Botanisk Have, Ceres-parken, Århus Å, 
Musikhusparken, Rådhusparken samt Skansepar-
ken. 

Det er hensigten at skabe grønne forbindelser i 
form af trafiksikre ruter for gående og cyklende 
mellem parkerne. 

Den ydre grønne ring
I overgangen mellem de gamle forstadskvarte-
rer og de grønne kiler opstår endnu en grøn ring 
– den ydre grønne ring. Formålet med denne ring 
er at formidle maksimal kontakt mellem den tæt-
te by og de bynære landskaber. Den tætte kontakt 
mellem by og land er ét af Århuś  kendetegn, som 
er vigtig at fastholde og udbygge. 

Det sker dels ved at binde de grønne kiler sam-
men på tværs med den ydre grønne ring, dels ved 
at binde den ydre og indre grønne ring sammen ved 
hjælp af grønne ruter. De grønne ruter krydser så 
vidt muligt bestående parker og grønne områder.

Den ydre grønne ring sammenbinder stranden 
ved Bellevue, Forteparken, Mollerup Skov, Ve-
stereng/Brendstrupkilen, Brendstrup Skov, Hasle 
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EKSISTERENDE OG PLANLAGT BY
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byens grønne oMråder

retningslinier

 ○ Grønne ruter eller knudepunkter realiseres 
gradvist, efterhånden som mulighederne op-
står. Det kan for eksempel ske i forbindelse 
med byomdannelse, byfornyelse og lignende.

Krydsningen mellem Århus Å og den ydre grønne 
ring sker ved broen øst for Brabrand Sø. Her vil 
det ligeledes på sigt være naturligt at skabe et re-
kreativt knudepunkt. 

Midt mellem Århus Ǻ s krydsning af den indre og 
den ydre grønne ring ligger endnu et vigtigt rekre-
ativt knudepunkt, Trebroer. Her bør en grøn ru-
te på længere sigt skabe kontakt fra Åby på tværs 
af Århus Å til Langenæs. En sådan forbindelse vil 
desuden skabe en trafiksikker forbindelse for gå-
ende og cyklende til Århus Å/Brabrand Sø fra Lan-
genæs og Frederiksbjerg.

De grønne ringe, grønne ruter og parker/rekreative 
knudepunkter, ses på modsatte side.

Målsætninger

 ○ Det grønne skal være en integreret del af by-
samfundet. Det tilstræbes, at alle borgere sik-
res nem adgang til parker og grønne områder

 ○ Det grønne og blå element skal danne en æste-
tisk og rekreativ ramme for bylivet

 ○ En ydre og indre grøn ring skal sikre grøn sam-
menhæng mellem byens parker

 ○ Byens parker skal bevares som ubebyggede 
rekreative områder og skal sammen med de 
grønne ruter danne en rekreativ hovedstruk-
tur i byen

 ○ Klimatilpasningen medfører, at der skal skaf-
fes plads til mere regnvand, som skal indpas-
ses i bybilledet, så det forøger kvaliteten af by-
ens parker og bymiljøet generelt.
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service- og videnserhverv
Fremtidens vækst i arbejdspladser forventes især 
at ske inden for virksomheder i tilknytning til ud-
dannelse og kompetenceudvikling, innovation og 
IT samt iværksætteri og virksomhedsudvikling. 
Der er stor kapacitet i de udpegede byomdannel-
sesområder til etablering af byerhverv (serviceer-
hverv m.v.) – i størrelsesordenen 35.000 arbejds-
pladser over en længere årrække. Hertil kommer 
mulighederne for arbejdspladser i byfortætnings-
områder og ved løbende intensiveringer og om-
dannelser i de eksisterende byområder.

Også potentialerne i de udbyggede erhvervsom-
råder, der ikke er udpeget til byomdannelse, bør 
fremhæves. Her er omdannelsen og fornyelsen 
for alvor ved at tage fart. Afviklingen af en ræk-
ke af de mere traditionelle produktionserhverv og 
lagervirksomheder skaber plads til nye virksom-
hedstyper. 

produktions- og transporterhverv 
Større udvidelse af Århus Havn
Siden vedtagelsen af Masterplanen og kommune-
plantillægget for udvidelsen af Århus Havn med 
Østhavnen i 1997 er der sket en betydelig og me-
get stærkere vækst i omsætningen af containe-
re end forudsat i Masterplanen. Endvidere har der 
været stærk vækst på Mols-Liniens færgeruter til 
Sjælland. Dette gælder både godstrafikken mel-
lem Århus og Kalundborg og personbiltrafikken 
mellem Århus og Odden med tilhørende vækst i 
trafikken til og fra Pier 3. 

Omsætningstallene for erhvervshavnen er stærkt 
stigende, og en stor kapacitetsudvidelse ved en 
udbygning af den nye containerterminal er netop 
afsluttet. Samtidig er planlægningen af en forbed-
ret vejforbindelse til Århus Havn – blandt andet 
ved anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard, 
nu afsluttet. En realisering af en bedre vejforbin-
delse er en vigtig forudsætning for den fortsatte 
erhvervsudvikling på havnen og skaber mulighed 
for en yderligere udbygning af erhvervshavnen.

GrundlaG oG forudsætninGer
Som det er beskrevet i afsnittet Århus – Vestdan-
marks hovedby, er det ambitionen at skabe de rig-
tige rammer for et dynamisk, stærkt og foran-
dringsvilligt erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv 
med gode og sunde vækstbetingelser. Århus skal 
med andre ord også fremover være et attraktivt 
sted at lokalisere sig som virksomhed – såvel pri-
vat som offentlig.

Byudviklingsstrategien er med til at sikre det-
te ved at skabe rum for, at Århus kan tage imod i 
størrelsesordenen 50.000 ekstra arbejdspladser 
og 10.000-15.000 nye studiepladser i perioden 
frem til 2030. 

Det forventes, at serviceerhvervene og de videns-
tunge virksomheder i stadigt stigende omfang bli-
ver dominerende erhverv i Århus. Århusområdet 
har således i dag en særlig markant position med 
hensyn til fødevarer og procesudstyr til fødevare-
industrien, transporterhvervet, IT, elektronik og 
telekommunikation, uddannelse, sundhed, turis-
me og forretningsservice. Samtidig med, at der 
skal skabes gode muligheder for disse erhverv, 
skal der imidlertid også skabes gode muligheder 
for industrien og andre mere traditionelle erhverv. 

Kommuneplanen skal sikre, at der er et tilstræk-
keligt beredskab af arealer med henblik på, at er-
hvervslivets skiftende behov kan imødekommes. 
Det handler dels om at kunne tilbyde arealer til 
forskellige erhvervstyper og dels om en vis geo-
grafisk spredning af udbygningspotentialerne.

Generelt vil erhvervsudviklingen i Århus Kommu-
ne blive fulgt med stor opmærksomhed, så knap-
hed på erhvervsarealer kan imødegås i god tid 
gennem nye planinitiativer – idet der ikke må op-
stå problemer med at anvise placeringsmulighe-
der til nye virksomheder.
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Samlet set er der nu behov for en yderligere ud-
videlse af havnen (samtidig med udviklingen af 
containeraktiviteterne i henhold til havnens ma-
sterplan). Umiddelbart kan peges på en udvidelse 
mod sydøst i form af et nyt havneafsnit på søsi-
den af den eksisterende ydermole, der kan rumme 
såvel færgeaktiviteter som containeraktiviteter. 

Udvidelsen blev allerede forudset med Region-
plantillægget om udvidelsen i 1997, hvor det blev 
kædet sammen med en omdannelse af Nordhavnen 
til byformål. Dette scenarium kaldes i regionplantil-
lægget og den tilhørende VVM-redegørelse (vurde-
ring af virkningerne på miljøet) for Byhavnsalternati-
vet. Udvidelsen er fastholdt i Regionplan 2005.

Der sigtes mod en indvielse af det udvidede hav-
neafsnit omkring 2015, hvor også havnetunnelen 
forventes at stå klar. 

I forbindelse med havneudvidelsen vil der væ-
re mulighed for at flytte Mols-Liniens færgetermi-
nal ud i det nye afsnit eventuelt som en første eta-
pe af udvidelsen. Trafikken til en ny færgetermi-
nal forventes ført frem til terminalen via havne-
tunnelen. 

Planlægningen gennemføres særskilt som en 
VVM-proces (vurdering af virkningerne på miljø-
et) med tilhørende kommuneplantillæg. På den 
baggrund er Århus Havn blevet anmodet om at 
udarbejde et projektforslag til en havneudvidelse 
som grundlag for at sætte planlægningen i gang. 
VVM-idéfasen gennemføres snarest – med hen-
blik på, at Byrådet i 2010 kan træffe beslutning 
om det eller de projekter, som skal VVM-vurde-
res. Den samlede planlægningsproces, inklusive 
lokalplanlægning, vurderes at vare ca. 3 år. Der-
til skal lægges en projekterings- og anlægsperio-
de på 2½ - 3½ år.

Heliport på Havnen
Det skal undersøges, om der er mulighed for at 
etablere en heliport på havnearealerne.

Baseret på prognoser fra EU og fra Energi- og 
Transportministeriet tyder alt på, at såvel den in-
ternationale som den nationale godstransport vil 
vokse stærkt også i de kommende 10 år. Århus 
Havn forventer at indtage en central dansk plads 
i det transportnetværk, som skal afvikle denne 
godstransport.

En fortsat positiv udvikling på De Bynære Havne-
arealer gør det tillige nødvendigt at sikre rammer-
ne for udviklingen på erhvervshavnen. Blandt an-
det er det vigtigt at få flyttet Mols-Liniens fær-
geterminal fra sin nuværende placering på Pier 3 
til et område på Østhavnen. For at det kan finde 
sted er det nødvendigt at igangsætte udvidelsen 
af Østhavnen, så en udflytning kan finde sted se-
nest i 2015.

Denne udvidelse skal samtidig give mulighed for 
enten en udvidelse af Marselisborg Renseanlæg 
eller etableringen af et nyt renseanlæg på Østhav-
nen. På den måde kan intentionerne i kommu-
nens spildevandsplan opfyldes.

vindmøller på havnen
Det er vurderet, at opstilling af vindmøller i tilknytning til 
erhvervshavnen eventuelt kan være en mulighed. Det anses 
dog at være vanskeligt at opstille møllerne på de eksisterende 
havneanlæg. Opstilling af vindmøller i havneområdet vil derfor 
formodentlig kræve udbygning af en særskilt mole til formålet. 

Etableringen af molen forudsætter en godkendelse fra Kystdi-
rektoratet, hvorefter selve vindmølleprojektet vil skulle gen-
nemgå en VVM-procedure, teknisk projektgodkendelse m.v.

Antallet af vindmøller, der potentielt kan opstilles på hav-
nen, er afhængig af størrelsen på molen.

Spørgsmålet om vindmøller på erhvervshavnen må ses og 
tages stilling til i forbindelse med planlægningen af det nye 
havneafsnit. 
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Det er desuden hensigten at forbeholde erhvervs-
arealerne i Skejby-området (Århus Universitets-
hospital), det trafikalt velbeliggende erhvervsom-
råde i Lisbjerg ved Djurslandsmotorvejen, trans-
portcenter-området ved Årslev samt det trafikalt 
velbeliggende område syd for Århus Syd Motor-
vejen ved Genvejen til virksomheder, der har brug 
for den særlige beliggenhed, som områderne kan 
tilbyde.

Herudover findes der erhvervsarealer med nær til-
knytning til motorvejsnettet, herunder Djursland-
motorvejen, i Tilst, Lystrup, Vejlby og Skødstrup/
Løgten, som endnu er uudnyttede. 

Anløb af krydstogtsskibe
I konsekvens af realiseringen af udviklingen på De 
Bynære Havnearealer skal der arbejdes for at fin-
de en anden plads til anløb af krydstogtsskibe.

Erhverv og det overordnede vejnet
Området ved motorvejskrydset mellem Østjyske 
Motorvej og Herningmotorvejen ved Framlev er 
særdeles velbeliggende i den overordnede vejin-
frastruktur. Samlet er der i området udpeget ca. 
300 ha til erhverv til virksomheder, store regiona-
le mødesteder og lignende, som er afhængige af 
stor biltilgængelighed eller meget tung transport.

havneudvidelsen er baseret på en række tidligere 
beslutninger:

 ○ I Byrådets beslutning af 2. februar 2005 om aftalen med 
Århus Havn om den fremtidige overtagelse af havneare-
aler indgår, at den nuværende færgeterminal forudsattes 
udflyttet fra Pier 3 senest i 2020, idet Århus Kommune for-
ventes at overtage arealet i 2020 

 ○ Byrådets beslutning om omdannelsen af De Bynære Hav-
nearealer bygger på en udflytning af færgeterminalen og 
RO/RO-trafikken (stykgodstrafikken) på Pier 3 til et nyt af-
snit i Østhavnen. Der henvises blandt andet til Helheds-
planen for De Bynære Havnearealer, hvoraf det fremgår, at 
inddragelse af Nordhavnen til byformål forudsætter, at der 
udlægges yderligere havnearealer i bugten mod sydøst. 
Denne beslutning er baseret på alternativ 5 ’Byhavn’ i Re-

gionplantillæg om udvidelse af Århus Havn fra 1997. Det-
te nye afsnit i Østhavnen er en del af Amtsrådets region-
plangodkendelse af den nye Østhavn i 1997 og senere fast-
holdt i Regionplan 2005

 ○ Den gennemførte udflytning af aktiviteter fra Pier 4 byg-
ger på, at der er etableret en ny havneforbindelse fra Vi-
by Ringvej til Havnen senest i 2015. Denne forbindelse er 
samtidig et vigtigt led i også at sikre en effektiv til- og fra-

kørsel ved en flytning af færgetrafikken til en placering i et 
nyt afsnit af Østhavnen.

 ○ Det fremgår af Planstrategi 2008, at ”der nu er behov for 
en yderligere udvidelse af havnen … der kan rumme så-
vel færgeaktiviteter som containeraktiviteter”. Det næv-
nes endvidere, at ”et udvidet havneafsnit ikke må tages i 
brug før 2015, hvor havnetunnellen forventes at stå klar”, 
jf. Fremsyn for Århus

 ○ Af lokalplanerne for de nye byggerier på Nordhavnen frem-
går det af de miljømæssige forudsætninger, at færgetrafik-
ken forudsættes udflyttet til Østhavnen senest i 2015 – og 
gerne før. Indtil udflytningen af færgetrafikken skal det – 
i forbindelse med ibrugtagen af byggeriet – sikres, at den 
miljømæssige påvirkning fra færgetrafikken overholder de 
gældende vilkår 

 ○ Byrådet godkendte den 14. december 2005 indstilling om 
Århus Kommunes Spildevandsplan 2006-2009, herunder 
at ”antallet af renseanlæg i Århus Kommune over de næste 
25 år nedbringes fra 17 renseanlæg til 2 renseanlæg” be-
grundet i en betydelig driftsbesparelse. Det betyder, at Vi-
by og Åby renseanlæg på sigt nedlægges, og at Marselis-
borg renseanlæg skal udbygges/flyttes.
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ler enkeltanlæg sikres en sådan afstand til forure-
nende virksomheder og til risikovirksomheder, at 
der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsge-
ner, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikker-
hedsmæssige forhold.

Herved kan man forebygge miljøkonflikter mellem 
forurenende virksomheder og forureningsfølsom 
arealanvendelse som eksempelvis boliger og insti-
tutioner, og man kan undgå unødig risiko for ska-
de på personer, ejendom eller miljøet i forbindel-
se med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Forurenende virksomheder kan give anledning 
til omfattende belastning af omgivelserne og bør 
placeres på arealer forbeholdt virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav eller i midten af meget 
store erhvervsområder.

Eksisterende virksomheder i virksomhedsklasse 
7 og registrerede risikovirksomheder er vist på kor-
tet overfor Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
sammen med udlagte erhvervsarealer med henholds-
vis virksomhedsklasse max. 7, 6, 5 og 4.

virksoMheder Med nedsivningsrisiko
Ved arealudlæg til industriformål – herunder i 
særlig grad virksomheder med nedsivningsrisiko 
– er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsres-
sourcerne. Det er især vigtigt at beskytte grund-
vandet i områder med særlige drikkevandsinte-
resser, idet grundvandsressourcen her er af afgø-
rende betydning for den fremtidige drikkevands-
forsyning. Endvidere er det vigtigt at beskytte ind-

Samlet set er der således fortsat et stort poten-
tiale for vækst i produktionserhverv, transporter-
hverv m.v. i kommuneplanens erhvervsområder.

I en række af erhvervsområderne langs de sto-
re indfaldsveje og ringvejssystemet er der tillige 
muliggjort etablering af butikker, der forhandler 
pladskrævende varegrupper, såsom automobilfor-
retninger og trælastvirksomheder med byggemar-
keder. Det er butikker, der kun vanskeligt eller slet 
ikke kan indpasses i City eller by- og bydelscen-
tre og har en karakter, der gør en placering af så-
danne virksomheder i erhvervsområder hensigts-
mæssig.

erhverv i de nye byer og større 
byvækstoMråder
De nye byer ved Lisbjerg, Elev, Harlev og Malling 
og de større byvækstområder ved Løgten-Skød-
strup, Tilst og Årslev vil også blive et væsent-
ligt element i udviklingen af fremtidens arbejds-
pladser. Hvis de nye byområder udbygges med 
40.000 indbyggere, og forudsat de får samme an-
del arbejdspladser som de nuværende fritliggende 
bysamfund, vil der her blive etableret ca. 10.000 
arbejdspladser. 

I de nye byer og større byvækstområder lægges 
der umiddelbart ikke op til den traditionelle skel-
nen mellem bolig- og erhvervsområder, men i hø-
jere grad en integration mellem funktionerne. I 
det omfang der viser sig behov for udlæg af me-
re traditionelle erhvervsområder i tilknytning til 
byområderne, vil der dog naturligvis blive dispo-
neret herefter. Hovedsigtet er dog, at virksomhe-
der, der ikke kan integreres med boliger og øvrige 
byformål, placeres i større sammenhængende er-
hvervsområder.

virksoMheder  
Med særlige beliggenhedskrav
Planlægningen skal sikre, at der ved udlæg af are-
aler til byformål og placering af virksomheder el-

risikovirksomheder
Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af Miljø- 
og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 
2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stof-
fer (Risikobekendtgørelsen).
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placering tæt på eller i tilknytning til uddannelses-
institutioner. Eksempelvis bør Åbogade-kvarteret 
først og fremmest reserveres til sådanne formål.

De arbejdspladsintensive virksomheder, som vis-
se kontor- og servicevirksomheder, bør som ud-
gangspunkt placeres i de kollektive trafikknude-
punkter (f.eks. ved letbanestationer) for ad den 
vej at sikre, at flere finder det attraktivt at benytte 
den kollektive trafik.

For nogle arealer med beliggenhed ud mod det 
overordnede vejnet eller beliggende landskabe-
ligt smukt er der i kommuneplanen fastsat krav 
om facadevirkning. Kravet, som kommer til ud-
tryk i forskellige arealanvendelser, tilgodeser især 
domicilvirksomheders ønsker om facadeoriente-
ring. Samtidig kan en sådan strategi medvirke til 
at styrke det visuelle indtryk af byen. I de fritlig-
gende byområder, der overvejende fungerer som 
boligområder, skal der også skaffes plads til virk-
somheder af mere lokalt tilsnit.

Eventuelle nye særligt energiproducerende virk-
somheder skal så vidt muligt lokaliseres således, 
at overskudsvarmen kan udnyttes i eksisteren-
de eller planlagte fjernvarmenet, og nye, særligt 
energiforbrugende virksomheder skal så vidt mu-
ligt lokaliseres således, at de kan tilsluttes nuvæ-
rende eller planlagte fjernvarmenet.

Når det drejer sig om erhvervshavnen, er arealer-
ne forbeholdt virksomheder, der relaterer sig til 
søtransport.

erhvervskategoriernes fordeling
Anvendelsen af de enkelte erhvervsområder er 
fastlagt i forhold til miljøhensyn til omgivelser-
ne ud fra en klassificering af de enkelte virksom-
hedstyper. Disse miljøhensyn har, sammen med 
tilgængeligheden til arealerne og behovet for sær-
ligt attraktive arealer for bestemte virksomhedsty-
per, været grundlaget for fastlæggelse af rammer-
ne for udbygning af kommunens erhvervsarealer.

vindingsoplande hørende til eksisterende almene 
vandværker af hensyn til områder, der er væsentli-
ge for den lokale drikkevandsforsyning. 

landbrugsvirksoMheder 
Landbruget er en vigtig aktør i det åbne land. 60 
% af kommunens areal anvendes til landbrug, for-
delt på 110 svinebedrifter og næsten lige så man-
ge kvægbedrifter. Der er beskæftiget ca. 1.500 
inden for det primære erhverv. Udviklingen in-
den for landbruget går mod færre og større brug. 
Landbruget vil også fremover være et arealmæs-
sigt dominerende erhverv i det åbne land.

Byudviklingen og befolkningens krav om gode re-
kreative områder tæt på byen taler for en videre-
udvikling af det multifunktionelle landbrug, hvor 
kommunen ønsker at udvikle samarbejdet med 
landbruget om naturpleje, byrettede nicheproduk-
ter, flere muligheder for hobbylandbrug samt øget 
adgang til det åbne land.

lokaliseringskriterier
Der lægges vægt på, at virksomhederne lokalise-
res mest optimalt samt på at sikre, at virksomhe-
der, der er placeret hensigtsmæssigt, kan udvide 
uden at skulle flytte til en ny lokalitet.

De større erhvervsvirksomheder med behov for 
synlighed placeres som udgangspunkt langs ind-
faldsvejene med respekt for, at disse veje fungerer 
som indgangsporte til Århus.

De arealer, der er beliggende med bekvem ad-
gang til motorvejssystemet, skal forbeholdes de 
virksomheder, der af trafikale grunde har behov 
for god tilgængelighed til motorvejsnettet. På til-
svarende vis gælder, at de mest transporttunge 
virksomheder henvises til områder, der er bespo-
ret eller kan bespores.

Visse videnstunge virksomheder, f.eks. virksom-
heder inden for IT-branchen, kan styrkes ved en 
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Målsætninger

 ○ Det er hovedmålet at sikre, at der kan tilbydes 
erhvervsarealer i Århus Kommune i overens-
stemmelse med erhvervslivets behov for area-
ler med den rigtige placering med respekt for 
det overordnede hensyn til en hensigtsmæssig 
og bæredygtig udvikling af byen.

retningslinier
Generelt

 ○ Der skal i princippet være arealer til rådighed 
for alle virksomhedstyper

 ○ Hovedparten af de større erhvervsvirksomhe-
der skal placeres langs indfaldsvejene og i nær 
tilknytning til motorvejsnettet, hvor den trafika-
le tilgængelighed er størst

 ○ De personaletunge virksomheder skal så vidt 
muligt placeres i de kollektive trafikknudepunk-
ter, herunder stationsnære områder i forbindel-
se med udbygningen af letbanen

 ○ Der skal altid sikres en afklaring af miljøhen-
syn ved planlægningen af erhvervsarealer – så-
vel af hensyn til virksomhedernes investerings-
sikkerhed som af hensyn til brugen af de area-
ler, der grænser op til erhvervsarealerne. I lo-
kalplanlægningen skal der arbejdes med plan-
lægningsprincipper, der muliggør, at miljøneu-
trale virksomheder kan blive naboer til miljøføl-
somme anvendelser

 ○ For arealerne langs de overordnede veje – Ring-
gaden og Ringvejsnettet, Grenåvej, Randersvej, 
Viborgvej, Silkeborgvej, Skanderborgvej, Genve-
jen, Oddervej og Chr. X’s Vej – er det hensigten:

 ○ at styrke det visuelle indtryk af byen ved at 
orientere bebyggelsen, så der opstår faca-
devirkning

 ○ at forbeholde anvendelsen af mere attrak-
tive arealer til virksomheder, som har et 
særligt behov for facadeorientering
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 ○ De erhvervsarealer, hvorfra der er bekvem ad-
gang til motorvej, skal forbeholdes transport-
tunge virksomheder, som har behov for god til-
gængelighed til motorvejsnettet

 ○ I de ældre udbyggede erhvervsområder, som 
fastholdes til erhverv, skal det i tilfælde af æn-
dret anvendelse sikres, at der ikke opstår forrin-
gede vilkår for driften og videreudviklingen af 
områdets øvrige virksomheder

 ○ Ved udlæg af arealer til byformål, placering af 
virksomheder eller enkeltanlæg samt ved æn-
dring af arealanvendelse skal der normalt sikres 
en sådan afstand til forurenende virksomhe-
der og til risikovirksomheder, at der ikke opstår 
støj-, lugt- og andre forureningsgener og tillige 
sådan, at der sikres tilfredsstillende sikkerheds-
mæssige forhold

 ○ De store undervisning- og forskningsinstitutio-
ner skal fastholdes og videreudvikles med ud-
gangspunkt i den nuværende placering, lige-
som nye større institutioner skal placeres, så 
mulige synergieffekter understøttes mest mu-
ligt. Samtidig skal de søges placeret, således at 
de igangværende bestræbelser på at etablere ét 
samlet Campus Aarhus styrkes 

 ○ Eventuelle nye særligt energiproducerende virk-
somheder skal så vidt muligt lokaliseres såle-
des, at overskudsvarmen kan udnyttes i eksi-
sterende eller planlagte fjernvarmenet og nye, 
særligt energiforbrugende virksomheder skal 
så vidt muligt lokaliseres således, at de kan til-
sluttes nuværende eller planlagte fjernvarme-
net.

Århus Havn

 ○ Århus Havn skal fortsat sikres mulighed for at 
udvide som aktiv erhvervshavn i overensstem-
melse med principperne i Masterplanen, god-
kendt ved årsskiftet 1997/98. Udviklingen af 
Havnen skal tage udgangspunkt i det såkaldte 
Byhavnsalternativ, som indgår i VVM-redegø-
relsen fra 1997

 ○ Arealerne er forbeholdt virksomheder, der rela-
terer sig til søtransport

 ○ Planlægning og udnyttelse af naboarealerne til 
Havnen skal ske på en sådan måde, at der ikke 
skabes ringere vilkår for havnefunktionerne

 ○ Der skal fortsat reserveres plads til én eller fle-
re færgeforbindelser mellem Århus og Sjælland 
til såvel gods- som persontransport 

 ○ Stillingtagen til eventuelle vindmøller i tilknyt-
ning til erhvervshavnen afventer planlægningen 
af det nye havneafsnit.

Kortet overfor Erhvervsarealer viser udbyggede og 
ubebyggede erhvervsarealer. Endvidere fremgår 
områder af strategisk betydning for erhvervsud-
viklingsområder.
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boliger og offentlig service

i forbindelse med byomdannelse, f.eks. på Nord-
havnen, at der er plads til at rumme den kom-
mende befolkningstilvækst. 

Der skal i Århus Kommune kunne tilvejebrin-
ges det antal boliger og de boligtyper, der i rime-
lig grad tilgodeser de forskellige befolkningsgrup-
pers ønsker til en bolig og beliggenhed, herunder 
ønsker om at flytte til en ny bolig. I den sammen-
hæng er det vigtigt at understrege, at når der ta-
les om boliger til alle behov, menes der også boli-
ger til de ’skæve eksistenser’, herunder de udstød-
te og hjemløse.

Af hensyn til at kunne tilgodese en tilpas fleksibili-
tet i forhold til behovet, udlægges der som nævnt 
i kommuneplanen arealer, der mere end imøde-
kommer behovet i planperioden frem til 2030. 
Der er således blandt andet lagt vægt på, at Århus 
skal videreudbygge sin status som uddannelsesby 
og på muligheden for at imødekomme de ældres 
ønsker om at finde sig en passende ny bolig, idet 
antallet af raske ældre vil være stigende i de kom-
mende år. 

Målsætningerne og retningslinierne er endvidere 
udtryk for, at Århus Kommune vælger at satse på 
mangfoldigheden af boligområder. Udbuddet skal 
være bredt favnende. Der skal gives plads for ud-
vikling af nye boligtyper samtidig med, at de tra-
ditionelle boligkoncepter fastholdes og videreud-
vikles – såsom opførelse af nye etageboliger, tæt-
lav bebyggelse og parcelhuse i forstæderne og i 
de nye bymæssige sammenhænge, der er udpe-
get arealer til.

Ønsket om at spare på arealressourcerne og be-
hovet for at udvikle nye boligtyper trækker også i 
retning af nye boligtyper. Muligheden for en tæt-
tere og mere varieret bebyggelse i de fremtidi-
ge nye by- og boligområder kan give den funktio-
nalitet, kvalitet, attraktion og nærhed, som i dag 
i nogen grad savnes i de mere traditionelle bolig-
kvarterer. ‘Fortætning’ skal selvsagt gennemfø-
res med omtanke, idet det fortsat skal kunne lade 

GrundlaG oG forudsætninGer
boligbehov og boligtyper
I perioden 1998-2007 er der i Århus Kommu-
ne blevet opført 15.738 boliger. Der er tale om en 
vækst på ca. 20 % i forhold til tiåret før. I sam-
me periode er blevet opført 2.418 parcelhuse mod 
1.487 i tiåret før. 

Set over en årrække har boligbyggeriet og prisud-
viklingen for ejerboliger tæt sammenhæng med 
konjunkturerne. Antallet af nyopførte boliger i det 
sidste tiår afspejler således den højkonjunktur, der 
har været i Danmark siden midten af 1990’erne. 

Samtidig har tilvæksten af arbejdspladser og 
vækst i uddannelsesinstitutionerne stor betyd-
ning. Hertil kommer også faktorer som befolk-
ningsudvikling og sammensætningen af befolk-
ningen samt priser og tid for transport.

For den 12-årige tidshorisont, kommuneplanen 
strækker sig over, lader det sig derfor kun i nogen 
grad gøre at vurdere det fremtidige boligbehov 
ud fra statistiske opgørelser i form af befolknings-
prognoser, ventelister m.v. I en længere tidshori-
sont er det selvsagt endnu vanskeligere at vurde-
re behovet.

Århus Kommune kan gennem kommuneplan-
lægningen skabe rammer for det antal boliger 
og de boligtyper, det skal være muligt at opfø-
re i kommunen. Med potentialerne i perspektiv-
arealer, ubebyggede arealer og en fortætning og 
byomdannelse inden for de eksisterende byom-
råder er der i kommuneplanen et arealberedskab 
til mindst 50.000 nye boliger. Set i et tilbageblik 
skulle der således være plads til 30-40 års bolig-
behov i den langsigtede planlægning.

Det langsigtede boligbehov skal dog også tage 
højde for en befolkningsudvikling, som periodevis 
har været ret stor, og som Århus Kommune skal 
kunne opfange generelt. Set i den 12-årige tids-
horisont vurderes der med et arealudlæg på godt 
800 ha og potentialerne i bymæssig fortætning og 
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offentlig service
En udvikling i Århus Kommune med op mod 
75.000 flere indbyggere i perioden frem mod 
2030 vil betyde, at den offentlige service i Århus 
Kommune løbende skal udvikles og omstilles i et 
højere tempo end hidtil. Ud over væksten i ind-
byggertallet vil behovet for udbygning og omstil-
ling af servicetilbudene blive påvirket af, at der bli-
ver flere seniorer og ældre og af løbende ændrin-
ger i krav og ønsker. Der er således en tæt sam-
menkobling mellem boligplanlægning og offentli-
ge servicetilbud. 

Den bedste udnyttelse af de kommunale inve-
steringer opnås, hvis etableringen af nye boliger 
fremmes i områder, hvor der er ledig kapacitet i 
den kommunale service, og der ikke etableres nye 
boliger i områder med fuld udnyttelse af den ek-
sisterende kommunale service. Såfremt der allige-
vel ud fra andre hensyn ønskes etablering af nye 
boliger i områder med fuld udnyttelse af den kom-
munale kapacitet, må dette ske i en planlagt sam-
menhæng med udbygning af serviceudbuddet.

planlægning af serviceudbygning
Serviceudbygningen vil blive planlagt efterhån-
den, som udviklingen i de enkelte områder bli-
ver aktuel, og etableret i takt med boligbyggeriet i 
områderne og væksten i behovene. 

I relation til ny byvækst er det centralt, at der ved 
udlæg af nye byvækstarealer tages højde for, at 
den offentlige service, der allerede forefindes, ud-
nyttes optimalt. Det gælder f.eks. kapaciteten på 
skole- og fritidsområdet, hvor der er tale om sto-
re investeringer.

Hensyn, der indgår ved optimal 
kapacitetsudnyttelse

 ○ Ved udbygning og omstilling af den offentlige 
service tilstræber kommunen den bedst muli-
ge ressourceudnyttelse. Byrådet har f.eks. ned-
sat en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der lø-
bende skal komme med forslag til, hvordan 

sig gøre at efterkomme mange beboeres naturlige 
ønske om luft, lys og åbenhed mod det omgiven-
de landskab og et ønske om hus og have. 

Den tætte sammenhæng mellem by og land er 
vigtig at fastholde, når nye byer og byområder 
skal udvikles. Byvækst og grøn struktur bør derfor 
tænkes som en helhed. Nye byområder kan place-
res tæt på attraktive landskaber og natur, men ik-
ke i dem. I en Epinions-undersøgelse fra marts 
2007 om borgernes holdning til åbent land og 
grønne områder peges på, at nærhed til skov er 
vigtig, når folk i dag skal vælge ny bolig.

I forbindelse med byomdannelse og fornyelse af 
eksisterende byområder skal der reserveres mu-
lighed for en fremtidig anvendelse til boligformål. 
Der vil overvejende være tale om forholdsvis cen-
tralt beliggende områder. Byomdannelsesområ-
derne udgør en værdifuld bosætningsmulighed 
for de borgere, der lægger vægt på det ’historiske 
miljø’ og nærhed til bykernen.

I kommuneplanen lægges der vægt på princip-
per, der kan understøtte muligheden for at skabe 
levende og velfungerende byområder – primært 
med det sigte at sikre en social bæredygtighed. 
Det betyder blandt andet, at der også skal arbej-
des for en bred vifte af boligtyper i de enkelte by-
dele og lokalområder for at undgå en for ensidig 
beboersammensætning. Århus skal være en god 
by for alle og med åbenhed overfor nye medbor-
gere, mangfoldighed og forskellighed. Der skal så-
ledes være plads til integration af alle befolknings-
grupper i boligområderne. Opførelse af større ho-
mogene boligbebyggelser er således ikke i tråd 
med denne intention. 

For de konkrete arealer skal rammerne gøres så 
tilpas robuste og fleksible, så de fungerer som 
muligheder og ikke som barrierer for nye og skif-
tende boligformer.

Det samlede arealudlæg til boligformål frem til 
2021 er vist på kortet side 100 Boligarealer.
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boliger og offentlig service

i børnetallet eller en stigning i antallet af ældre 
i et område 

 ○ Udnyttes den eksisterende kapacitet i nogle 
områder ikke i tilstrækkelig grad, kan det være 
aktuelt at reducere kapaciteten i disse områder 
– ofte sideløbende med, at man udbygger ka-
paciteten i andre områder

 ○ I forbindelse med fastlæggelse af udlæg af nye 
rammeområder i Kommuneplan 2009 er sko-
lekapaciteten og kapacitet i andre større service-
tilbud blevet vurderet, så hensynet til eventuelle 
kapacitetsreserver eller kapacitetsunderskud er 
en del af det samlede grundlag for fastlæggelsen

man kan sikre en optimal udnyttelse af de kom-
munale bygninger på tværs af forskellige bru-
gergrupper 

 ○ For at sikre en optimal udnyttelse af de kom-
munale investeringer bør der være sket en vis 
boligudbygning, førend der sker en tilpasning 
af serviceudbuddet

 ○ Udbygning og omstilling af den offentlige ser-
vice vil i de eksisterende byområder ske løben-
de – dels som følge af udviklingen i byomdan-
nelsesområderne, byfortætning m.v., dels som 
følge af den almindelige udvikling og omstilling 
i tilbudene, der f.eks. kan være affødt af et fald 
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nye byer og offentlig service
En væsentlig del af idegrundlaget for de nye byer er, at de 
efterhånden skal have deres egen offentlige service, som 
matcher byens størrelse. Med de forventede indbyggertal i 
de nye byer vil der være grundlag for mindst én skole i hver 
ny by, og der vil blive behov for etablering af en lang række 
øvrige offentlige servicetilbud som f.eks. børnepasningstil-
bud, fritidstilbud, idrætsanlæg, kulturtilbud, ældreboliger 
og lokalcentre, som må etableres i takt med, at indbygger-
tallet vokser i de nye byer. 

Udbygningen af den offentlige service i de nye byer skal ses 
i sammenhæng med udbudet i de eksisterende nabobyer. 
Hvis der er ledig kapacitet i den eksisterende by, vil indbyg-
gerne i den nye by gøre brug af serviceudbudet i den eksi-
sterende by i startfasen. 

På længere sigt vil de nye byer øge befolkningsgrundlaget i 
lokalområdet så meget, at der vil være basis for offentlige 
servicetilbud, som de eksisterende byer ikke har grundlag 
for. Der fastlægges ikke konkrete strategier for serviceud-
budet i de nye byer i kommuneplanen, men det vil ske, ef-
terhånden som udbygningen af de nye byer bliver aktuelle.

større byudviklingsområder og offentlig service
De større byudviklingsområder i Skødstrup-Løgten og ved 
Årslev er så store, at de ligesom de nye byer vil udløse be-
hov for udbygning af den offentlige service. Indbyggerne i 
de nye områder vil imidlertid også trække på serviceudbu-
det i naboområderne. 

I hvilken grad byvækstområderne skal have egne servicetil-
bud, vil blive afklaret i den videre planlægning og vil blandt 
andet afhænge af, hvilke former for servicetilbud, der er til 
stede i naboområderne, og disse tilbuds kapacitet, udbyg-
ningsmuligheder og tilgængelighed m.v.

byvækst på allerede udlagte arealer og offentlig service
I overgangsfasen, indtil udbygningen af de nye byer og de 
nye større byvækstarealer går i gang, vil byvæksten ske 
spredt på et større antal byvækstarealer fordelt rundt om i 
kommunen. I forbindelse med udbygningen skal det i hvert 
tilfælde vurderes, om udbygningen nødvendiggør udvidel-
ser af de offentlige servicetilbud.

byomdannelse og offentlig service
I takt med realiseringen af de betydelige muligheder for 
byomdannelse og fortætning vil behovet for offentlig ser-
vice i de eksisterende byområder stige. Det er vanskeligt 
at forudsige, hvornår et byomdannelsesområde bliver klar 
til udnyttelse. Blandt andet derfor vil den nærmere plan-
lægning af de offentlige servicetilbud i tilknytning til stør-
re byomdannelsesområder og afvejning af eksempelvis bo-
ligsammensætningen set i forhold til det eksisterende ser-
viceudbud ske løbende for de enkelte områder, når omdan-
nelsen vurderes at være aktuel.
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kulturtilbud, lokaliseres på en sådan måde, at 
den bredest mulige publikumsgruppe nås 

 ○ For placeringen af eventuelt nye biblioteker og 
lokaliteter til borgerservice gælder det, at hen-
synet til tilgængelighed, central placering samt 
nærhed til kollektiv transport i lokalområdet 
skal prioriteres højt.

Målsætninger

 ○ Århus Kommune skal være en god by at bo i for 
alle. Der skal til stadighed udvikles forskellige 
byområder og boligkvarterer, som alle alders-
grupper kan trives i, således at muligheden for 
reelle valg kan tilgodeses

 ○ Der skal så vidt muligt være boliger af alle ty-
per i alle lokalsamfund, og der skal være bolig-
tilbud til alle befolkningsgrupper

 ○ Der skal sikres fleksible og gode fysiske ram-
mer for varierede bo- og livsformer i de enkelte 
bydele og kvarterer

 ○ Ved planlægning af nye boligområder skal der 
i forbindelse med fastsættelse af udbygnings-
takten indgå overvejelser om sociale, fysiske og 
økonomiske problemstillinger

 ○ Det tilstræbes, at alle lokalsamfund skal rum-
me mindst én skole, og at nyt boligbygge-
ri etableres fysisk og tidsmæssigt, således at 
den eksisterende skolekapacitet udnyttes op-
timalt.

retningslinier

 ○ Det tilstræbes, at der er byggemuligheder til 
boligformål i alle lokalsamfund, herunder i for-
bindelse med fortætning og byomdannelse, 
blandt andet for på sigt at sikre udnyttelse af 
skolernes lokalekapacitet

 ○ Andre servicetilbud – f.eks. børnepasningstil-
bud og ældreboliger – indpasses løbende i by-
områderne i takt med udviklingen og tilhøren-
de lokalplaner.

servicetilbud og lokalisering

 ○ Der lægges vægt på, at der sikres mulighed for 
at etablere daginstitutioner i boligområdet som 
en integreret del af det pågældende lokalsam-
fund, herunder at pladsgarantien forudsættes 
opfyldt inden for kommunens 8 garantidistrikter. 
Pladsgarantien omfatter alle børn fra 6 måneder 
til skolestart.Desuden skal daginstitutioner i vi-
dest muligt omfang placeres i tilknytning til trafik- 
sikre forbindelser samt i forhold til samarbejden-
de institutioner og til grønne områder

 ○ Ældre- og plejeboliger skal så vidt muligt pla-
ceres centralt i lokalområdet i nærheden af ek-
sisterende lokalcentre og i tilknytning til andre 
service- og indkøbsfaciliteter. Dette skal sikre 
de ældre kortest mulig afstand til de service- og 
indkøbsfunktioner, som de er afhængige af.  
Der er fra 2009 indført en plejeboliggaranti, 
hvorefter ældre skal have tilbudt en plejebolig 
eller plejehjems plads senest to måneder efter, 
at de er visiteret og optaget på venteliste 

 ○ På det sociale område tilstræbes, at de socia-
le institutioner, bofællesskaber og handicap-
boliger så vidt muligt spredes geografisk i he-
le kommunen, og at de lokaliseres på en sådan 
måde, at nærheden til offentlig transport priori-
teres højt. Fra 2007 er langt størstedelen af det 
amtslige forsyningsansvar på det sociale og be-
skæftigelsesmæssige område overgået til kom-
munen. Som konsekvens heraf er hovedparten 
af bygningsmassen fra Århus Amt overgået til 
kommunen svarende til knap 100.000 m2

 ○ I forbindelse med eventuelt nye kulturinstituti-
oner og aktiviteter vil der blive taget udgangs-
punkt i kulturpolitikkens mål om mangfoldig-
hed, således at kommunens samlede vifte af 
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 ○ Det tilstræbes, at der i alle lokalsamfund findes 
et nuanceret udbud af boligtyper, herunder så-
vel ejer- som lejeboliger 

 ○ Der bør ikke gennemføres boligudbygningspro-
jekter med et større antal ensartede boliger

 ○ Alle lokalsamfund bør rumme boliger til bevæ-
gelseshæmmede samt tidssvarende og frem-
tidssikre boligtilbud til ældre borgere med sær-
lige behov, så det muliggøres, at man kan blive 
boende i ens eget lokalområde

 ○ Ældreboliger og boliger til bevægelseshæmme-
de skal som udgangspunkt placeres centralt i 
lokalsamfundet/lokalområdet i nærheden af ek-

byudvikling og skoler
Det er især væsentligt at se planlægningen af familieboli-
ger i sammenhæng med planlægningen af kapaciteten på 
børnepasningsområdet og skoleområdet. Opgaven med at 
koble kapacitetsplanlægning og boligplanlægning er størst 
på skoleområdet. Det skyldes blandt andet, at tilpasningen 
af skolekapaciteten i et område – f.eks. ved at bygge en ny 
skole – tager længere tid og kræver større investeringer end 
etableringen af børnepasningstilbud.

Kommunens planlægning på skoleområdet foregår i et 
samspil med boligplanlægningen, der igen hænger sam-
men med kommuneplanlægningen.

Kommuneplan 2009 indeholder en stillingtagen til, hvad 
der skal være de store linier for Århuś  udvikling i et 20-
30 års perspektiv. Kommuneplan 2009 udstikker samtidig 
med rammearealerne, hvor der kan bygges nye boliger i de 
kommende 12 år. 

Boligprognosen, der gælder for 8 år ad gangen og revideres 
hvert andet år, er en plan og et styringsredskab, der skal be-
skrive og påvirke i hvilke områder i kommunen, der bygges 
boliger. Skoleprognosen er en forudsigelse af, hvordan elev-

tallet vil udvikle sig i hele kommunen og i de enkelte skole-
distrikter i fremtiden. Skoleprognosen udarbejdes hvert år 
og rækker 10 år frem i tiden.

Kommuneplan, boligprognose og skoleprognose udarbej-
des og tilpasses løbende i en gensidig vekselvirkning. I pro-
cessen sker der løbende en afvejning af skolekapaciteten og 
andre hensyn. 

Planlægning og skolekapacitet
Der er i dag 49 skoler i Århus Kommune. Elevtallet i de 
kommunale skoler toppede i 2005 med ca. 29.000 ele-
ver. Dette tal forventes ifølge elevprognosen at falde frem 
mod 2017 til ca. 24.700 elever. Som konsekvens heraf forven-
tes ca. 38 skoler at få ledig lokalekapacitet frem mod 2016.

Byrådet har i 2005 vedtaget en handlingsplan for boligud-
bygningen i kommunen, hvoraf det fremgår, at hensynet til 
skolekapacitet ikke skal begrænse byudviklingen fremover, 
hvis kapaciteten i øvrigt kan tilpasses.

Ved lokalisering af nye byvækstarealer i kommuneplanen 
er der lagt vægt på en geografisk balanceret fordeling af 
byvækstområder i den nordlige, vestlige og sydlige del af 

en vision for fremtidens plejeboliger og sundhedscenter 
Sundhed og Omsorg har i 2006 gennemført en idékonkur-
rence om fremtidens lokalcenter.

Resultatet af konkurrencen er, at der som rammen om det 
gode ældreliv foreslås en placering på De Bynære Havne-
arealer på ’trailergrunden’ ved Nørreport og Østbanetor-
vet.

Indtil videre må imidlertid delområdeplanen / dispositi-
onsplanen for den del af De Bynære Havnearealer afventes. 
Planlægningen her forventes at kunne iværksættes i tids-
spektret mellem 2015 og 2020. Projektidéen kan da medta-
ges som en kommunal interesse som grundlag for en kon-
kret stillingtagen i den forbindelse.
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boliger og offentlig service

 ○ Daginstitutioner skal med trafiksikre forbindel-
ser placeres hensigtsmæssigt i forhold til bolig-
bebyggelsen samt i forhold til samarbejdende 
institutioner og til grønne områder eller med 
god adgang til disse

 ○ Som grundlag for det løbende sektorplanarbej-
de og kommunens budgettering fastlægges der 
byggeprogrammer i form af boligudbygnings-
planer, pladsbehovsanalyser og udbygningspla-
ner for ældre- og plejeboliger

 ○ I lokalområderne Elev, Hårup, Malling, Harlev, 
Løgten/Skødstrup, Solbjerg, Tilst samt Hjortshøj 
må det årlige byggeri med familieboliger i de nær-
meste år som udgangspunkt ikke overstige 35-40.

sisterende lokalcentre og i tilknytning til andre 
service- og indkøbsfaciliteter

 ○ Boligområder udlægges, så de kan betjenes af 
den kollektive trafik og så vidt muligt med god 
adgang til områdets servicefaciliteter, herun-
der muligheden for at gøre brug af de rekreati-
ve faciliteter 

 ○ Det tilstræbes, at de sociale institutioner og bo-
fællesskaber spredes geografisk i hele kommu-
nen, og at de lokaliseres på en sådan måde, at 
beboerne kan indgå i og være en naturlig del af 
lokalområdet og være tæt på den kollektive tra-
fikbetjening

kommunen for at opfylde et bredt udsnit af borgernes lo-
kaliseringspræferencer og for at fordele trafikken på flere af 
de store indfaldsveje. 

Derfor kan der i enkelte områder på sigt opstå problemer 
med skolekapaciteten. Konkret drejer det sig om Elev Skole, 
Hårup Skole, Malling Skole, Næshøjskolen i Harlev, Skødstrup 
Skole, Solbjerg Skole, Tilst Skole samt Virupskolen i Hjortshøj.

I disse lokalsamfund vil blive udfoldet bestræbelser på at 
sikre, at der ikke sker en for hurtig udbygning med familie-
boliger.

Ydermere kan det som følge af stigninger i elevtallet blive 
nødvendigt at foretage udvidelser af lokalekapaciteten eller 
foretage skoledistriktsændringer, lige som der i enkelte tilfæl-
de kan være behov for etablering af en ny skole. Det sidste kan 
komme på tale, hvor der enten bliver en kraftig boligudbygning 
i afstand af eksisterende skoler, eller hvor det er uhensigtsmæs-
sigt med en fortsat udbygning af de(n) eksisterende skole(r). 

Omvendt må boligudbygningen planlægges således, at den-
ne understøtter elevtilgangen til eksisterende skoler, hvor der 
som følge af udviklingen i elevtallet opstår ledig kapacitet. 

Når der i planlægningen af boligudbygning skal tages hen-
syn til skolekapaciteten, sker det ud fra det såkaldte hjem-
klasseprincip, som Byrådet vedtog i 1995. I overensstem-
melse med byrådsbeslutningen tilstræbes det, at der på al-
le skoler er mindst det samme antal klasselokaler som an-
tallet af klasser fratrukket et lokale pr. spor. For eksempel 
skal der på en 3-sporet skole med 32 klasser være mindst 29 
klasselokaler, det vil sige maksimalt 3 vandreklasser, for at 
lokalekapaciteten regnes for tilstrækkelig.

Afvejningen af hensyn til skolekapacitet og hensyn til til-
vejebringelsen af nye boliger skal ske i et langsigtet per-
spektiv. Det er ikke hensigtsmæssigt at basere kommunens 
fremtidige skolestruktur på behovet for skolekapacitet på et 
tidspunkt, hvor elevtallet er på et meget højt niveau. Derfor skal 
hjemklasseprincippet ses som en målsætning over tid, hvor der 
er muligheder for afvigelser på kort sigt i takt med udsving i elev-
tallet i kommunen som helhed og i de enkelte skoledistrikter.

Det skal bemærkes, at fremtidens læringsmiljø ikke forven-
tes at ville knytte sig snævert til et bestemt antal klasselo-
kaler. Opdelingen i ’en klasse pr. klasselokale’ er med andre 
ord under forandring. Det kan derfor blive aktuelt at justere 
det gældende hjemklasseprincip.
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detailhandel

GrundlaG oG forudsætninGer
I Århus Kommune lægges der vægt på, at detail-
handelsstrukturen er afbalanceret og bæredygtig 
både på kort sigt og set i et længere perspektiv og 
såvel i eksisterende bydele som i de nye byer og 
større byvækstområder.

Århus City skal fastholdes og udvikles som Vest-
danmarks, regionens og kommunens hovedcen-
ter. Et interessant shoppingmiljø er sammen med 
et mangfoldigt kulturudbud en af hovedhjørneste-
nene i et attraktivt hovedcenter.

I Århus Kommunes yderområder åbnes der prin-
cipielt ikke op for at udvikle nye eller større ind-
købscentre, som kan konkurrere med City eller 
den lokale detailhandel. Byer, bydele og lokalsam-
fund i Århus Kommune og i oplandet skal kunne 
fastholde og udvikle deres centre. Som en undta-
gelse fra dette generelle princip muliggøres dog, 
at IKEA kan etablere en større butik i Skejby. 

En afbalanceret centerstruktur, hvor afstanden er 
kort mellem boliger og lokale butikker og andre 
lokale servicefunktioner, skal medvirke til at be-
grænse biltrafikken. En centerstruktur, hvor bu-
tikker, service m.v. er samlet i et begrænset antal 
centre skal desuden fremme mulighederne for en 
effektiv kollektiv transport.

Det er vurderingen, at de principper for center-
strukturen, der har været praktiseret igennem de 
sidste 10 år, er velfungerende og lever op til måle-
ne om en centerstruktur i balance. Derfor er prin-
cipperne i den hidtidige kommuneplanlægning i 
det store og hele fastholdt. Samme princip vil og-
så være styrende ved udbygningen af nye byer og 
større byvækstområder, hvor det er målet at ska-
be en lokal detailhandel, som sammen med loka-
le arbejdspladser og service- og kulturtilbud dæk-
ker lokale behov. 

På grundlag af udviklingen i omsætningen og for-
bruget i Århus Kommune i 2007 er beregnet en 
samlet ramme for nye butiksarealer baseret på 

den forventede befolknings- og indkomstudvik-
ling. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at 
den aktuelle lokalkøbsandel for Århus Kommune 
på ca. 135 % fastholdes over de kommende 12 år. 

I fordelingen mellem centre er fokus navnlig lagt 
på en videreudvikling af City og de bynære stør-
re bydelscentre. Endvidere er der sikret mulighed 
for en fortsat udbygning af by- og bydelscentrene 
samt i de lokale butikscentre i det omfang, de ikke 
er udbygget i henhold til planloven. Kortet overfor 
viser den principielle centerstruktur.
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– og henvender sig dermed i forskellig grad til de 
enkelte trafikantgrupper.

Ved sikringen af en god trafikal tilgængelighed til 
detailhandelsfunktioner er der således behov for 
at se differentieret på den trafikale betjening.

Detailhandelsfunktioner i de centrale bydele skal 
sikres en god tilgængelighed for alle trafikarter. 
Dette skal ske i henhold til mål i Trafikplan for År-
hus Midtby og den gældende parkeringspolitik.

Således skal den nuværende trafikale tilgængelig-
hed til Midtbyen opretholdes og forbedres – især 
ved forbedring af tilgængeligheden for den kollek-
tive trafik og cykeltrafikken. Også parkeringsudbu-
det skal bidrage til en god trafikal tilgængelighed. 
Planer for trafik og parkering skal dog bidrage til 
at begrænse den individuelle biltrafik.

I takt med at omdannelsesområderne i den nord- 
og vestlige del af City bliver udbygget (De Bynære 
Havnearealer, Centralværkstedsarealerne, Gods-
banearealerne, Ceres-området), kan en udbygning af 
vejinfrastrukturen, cykelrutenettet og den kollektive 
trafik i området blive nødvendig for at opretholde en 
tilfredsstillende trafikal tilgængelighed til City.

I aflastningscentre og områder med store ud-
valgsvarebutikker (herunder med pladskrævende 
varegrupper) skal der især sikres en meget robust 
trafikal adgang for biler og kollektiv trafik.

I større by- og bydelscentre uden for de centra-
le bydele skal der sikres en god trafikal adgang for 
både biler, kollektiv trafik og let trafik. 

I lokale centre og ved fritliggende butikker skal der 
især sikres en god trafikal adgang for let trafik. 

For at forbedre tilgængeligheden for de bløde tra-
fikanter til bydelscentre, lokale butikscentre samt 
fritliggende butikker søges de lokale stiforbindel-
ser løbende udbygget.

I nye byer og større byvækstområder skal der på 
sigt i forbindelse med byområdernes disponering 
udlægges nye centre i en størrelsesorden, der har-
monerer med den forventede befolkningstilvækst.

Et landsplandirektiv fra 2008 om aflastningscen-
tre i Århus Kommune har, ud over muligheden for 
at etablere udvalgsvarebutikker i City, åbnet for 
placering af store udvalgsvarebutikker i de udpe-
gede aflastningscentre i Tilst og Skejby.

I Kommuneplan 2009 muliggøres to butikker i Ci-
ty og én i Skejby i perioden 2010-2013. 

trafikal tilgængelighed
En væsentlig forudsætning for en velfungerende 
detailhandel er god trafikal tilgængelighed. Der 
skal sikres god adgang og parkering for forskellige 
trafikanter i tilknytning til alle center- og butiksty-
per. De enkelte centertyper har dog forskellige pri-
mære funktioner og forskellige oplandsstørrelser 

ændrede regler
Folketinget vedtog i 2007 en ændring af Planloven i forhold 
til detailhandelen. Formålet med de ændrede regler er at 
skabe større klarhed over indholdet af reglerne og samtidig 
give kommunerne nogle rammer, der muliggør, at detail-
handelsvirksomhederne blandt andet kan fortsætte deres 
udvikling af nye butikskoncepter.

De ændrede bestemmelser er i det væsentligste en styrkel-
se af bymidterne i overensstemmelse med formålsbestem-
melserne i planloven for detailhandelsplanlægning.

Den reviderede planlov giver endvidere de store kommuner 
mulighed for at planlægge for udsalgsvarebutikker i kom-
munen som helhed på mere end 2.000m2 med en placering 
i City eller i aflastningscentre.

Muligheden for etablering af udvalgsvarebutikker på mere 
end 2.000 m2 omfatter 3 butikker for hver 4 års periode
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per hinanden, dannes samlede områder, som er mulige by-
midtekerner.

Trin 4: De mulige bymidtekerner, der er dannet i trin 3 skal 
opfylde tre krav til sammensætningen og variationen i by-
midtekernens produktionsenheder for at være en faktisk 
bymidtekerne:

 ○ a. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra 
4 forskellige hovedafdelinger

 ○ b. Kernen skal rumme mindst to produktionsenheder fra 
hovedafdeling I: Detailhandel m.v.

 ○ c. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra 
enten hovedafdeling VI: Offentlig administration m.v., 
VII: Sundhedsvæsen eller VIII: Kultur m.v.

Er disse krav alle opfyldt, er den mulige bymidtekerne en 
faktisk bymidtekerne.

Trin 5: Der lægges en 100 m randzone til de faktiske by-
midtekerner, som er fundet i trin 4. 

Det samlede område, der udgøres af den faktiske bymidte-
kerne og randzonen, er den statistisk afgrænsede bymidte.

afgrænsning af City, bydelscentre og bymidter 
 i fritliggende byer
Planlovens detailhandelsbestemmelser fastlægger (i § 5m, 
stk. 2), at bymidter og bydelscentre skal afgrænses efter 
en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedevæ-
relsen og koncentrationen af en række funktioner. Der be-
nyttes en fælles metode til udpegning af bymidter og by-
delscentre. I de bymidter og bydelscentre, hvor der i Kom-
muneplan 2009 er foretaget ændringer af afgrænsningen, 
er den statistiske metode taget i anvendelse.
Metoden til afgrænsning af bymidter består af følgende 
fem trin:

Trin 1: Fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ind-
hentes branchekode og adresse på de virksomheder, defi-
neret som produktionsenheder, der har adresse i kommu-
nen, og som hører til en række brancher, indenfor 8 hoved-
afdelinger, jf. den gældende brancheklassifikation fra Dan-
marks Statistik. 

Trin 2: Den adresse, som i CVR oplyses for de udvalgte 
produktionsenheder, stedfæstes.

Trin 3: Produktionsenhedernes koordinater indlægges ved 
hjælp af en digital analyse på et kort over kommunen, og 
hvert sæt adressekoordinater omgives af en cirkel med en 
radius på 25 meter. Hvor disse cirkler (nærarealer) overlap-
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Udviklingen af City skal både ske indefra via tæt-
tere og mere intensiv udnyttelse og med nye til-
bud i randområdet inden for Allégaderingen, så 
der opstår større sammenhæng og nærhed mel-
lem de forskellige dele af City. Som eksempler kan 
nævnes:

 ○ Frederiksgade kan styrkes som parallelstrøg

 ○ Den nyåbnede åstrækning vil gøre nye områder 
attraktive for udviklingen af City 

 ○ I Latinerkvarteret er der i områderne mod Nør-
regade og Nørre Allé fortsat en del muligheder 
for indpasning af cityfunktioner 

 ○ I kvarteret omkring Bruuns Galleri og Banegår-
den kan den positive udvikling i M. P. Bruuns 
Gade og Jægergårdsgade videreudvikles langs 
Frederiks Allé og Banegårdsgade/Ny Bane-
gårdsgade, blandt andet i forbindelse med en 
omdannelse af området ved Rutebilstationen

 ○ De Bynære Havnearealer rummer mulighed for 
at tilføre City en ny dimension med caféer, lo-
kale butikker og kulturtilbud, tilpasset det ma-
ritime miljø

 ○ Byomdannelsen på Godsbanearealerne rum-
mer også potentiale for udvidelser af Citys de-
tailhandelsudbud. Men da arealerne ikke har di-
rekte sammenhæng med strøgområdet, skal 
byomdannelsen her primært ses som en mulig-
hed for at supplere de nuværende cityfunktio-
ner med nye og anderledes tilbud i forbindelse 
med kulturprojektet i tilknytning til den gamle 
godsbanegård og i tilknytning til en kommen-
de multiarena. 

Det samlede butiksareal inden for hele Midtby-
en kan forøges med i alt 63.000 m2 fordelt på Ci-
ty med tilstødende gader med en samlet tilvækst-
mulighed på knap 60.000 m2 og godt 3.000 m2 
på Trøjborg, der betragtes som et selvstændigt 
bydelscenter i Midtbyen.

Hvis der planlægges etablering af butikker med 
et butiksareal på over 1.000 m2 – eller etablering 
af fritliggende butikker – skal den trafikale tilgæn-
gelighed og belastning vurderes med henblik på 
at sikre, at en tilfredsstillende trafikbetjening kan 
opnås, uden at naboområderne påføres væsent-
lige miljømæssige og trafikale gener. I de nævn-
te tilfælde skal det sikres, at adgang for biltrafik og 
parkering i tilknytning til butiksfunktioner som ho-
vedregel sker direkte fra større trafikveje – og ik-
ke medfører væsentlig belastning af lokale veje og 
boligveje.

city
Århus City skal fortsat give plads til fornyelse og 
udvikling i handelslivet og de mange andre tilbud, 
som skaber en attraktiv bymidte. City skal kunne 
udvikle sig som hovedcenter for en kommune og 
en region i fortsat vækst. Der er fortsat potentia-
ler for detailhandelsudviklingen i City. Således vil 
der eksempelvis formentlig være plads til en ud-
bygning af detailhandelen med 10-20.000 m2 bu-
tiksareal i forbindelse med omdannelsen af om-
råderne i tilknytning til den nuværende rutebilsta-
tion. En eventuel overdækning af Banegraven vil 
også rumme et større potentiale for detailhandel. 

Århus City
Århus City har de sidste 10 år gennemgået en kraftig udvik-
ling og fornyelse. Detailhandlen er styrket med store bu-
tiksprojekter som Bruuns Galleri, Skt. Clemensborg og ud-
videlse af Salling samt mange mindre projekter. 

Der er samlet set opført godt 60.000 m2 butiksbyggeri i Ci-
ty i perioden 1998-2007, svarende til en forøgelse på ca. 
42 %. I alt er der i dag ca. 235.000 m2 butiksareal i Århus 
City, som på grundlag af den statistiske metode er udvi-
det, så det inkluderer kvarteret omkring Thorvaldsensgade, 
Marstrandsgade og dele af Frederiksbjerg og Langenæs.
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funktion og positionen som Vestdanmarks hoved-
center. I denne sammenhæng er det ikke mindst 
som supplement og understøttelse af det kultu-
relle område, at behovet for et element af detail-
handel i området skal ses.

En central placering af de ovennævnte funktioner 
i området underbygges af de gode kollektive tra-
fikforbindelser til nærområdet, herunder Hoved-

I Midtbyen kan der indrettes dagligvare- og ud-
valgsvarebutikker med butiksarealer på op til hen-
holdsvis 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 
m2 for udvalgsvarebutikker. 

Udvalgsvarebutikker med et større butiksare-
al end 2.000 m2 som f.eks. stormagasinerne, vil 
kun kunne etableres eller udvides efter planlovens 
særlige regel om, at det er muligt at etablere op 
til 3 udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 i 
City eller i aflastningscentre for hver 4-års perio-
de. Som nævnt vil der i perioden 2010-2013 kunne 
etableres 2 butikker på over 2.000 m2 i City.

city. udvidelsen af byMidten Med 
godsbanearealet
Den statistiske afgrænsning medtager de inder-
ste dele af godsbanearealet omkring den tidligere 
Godsbanebygning, men ikke de øvrige dele af det 
afgrænsede Cityområde på Godsbanearealet.

Som det fremgår på side 112, skal byomdannel-
sen  på Godsbanearealerne primært ses som en 
mulighed for at supplere de nuværende cityfunk-
tioner med nye og anderledes tilbud i forbindel-
se med kulturprojektet i tilknytning til den gam-
le godsbanegård og i tilknytning til en kommende 
multiarena.

På den baggrund skal muligheden for anvendelse 
af området til butiksformål understøtte de kom-
mende bymæssige funktioner i området og ikke 
ses som en udvidelse af bymidten, der alene for-
kuserer på detailhandel – men på en lang række 
funktioner, der kobles på det sammenhængende 
Cityområde.

Kulturprojektet og de øvrige funktioner, der tæn-
kes at indgå i det kommende nye byområde på 
godsbanearealerne, understøtter kommunepla-
nens målsætninger (jf. side 114) om at Århus City 
fortsat skal udvikles og styrkes som et overordnet 
center og vedblive at fungere som det naturlige og 
specialicerede center, der afspejler en landsdels-
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bydelscentre i det saMMenhængende 
byoMråde
Bydelscentrene udgør den centrale butikskon-
centration i bydelene inden for det sammenhæn-
gende byområde. 6 af bydelscentrene er defineret 
som store bydelscentre, der forsyner flere lokal-
samfund, mens andre bydelscentre kun forsyner 
enkelte bydele indenfor det enkelte lokalsamfund. 

Veri Centret, Storcenter Nord, CityVest, Vibycen-
tret, Bilka i Tilst (som indgår i aflastningscentret ved 
Tilst) og Centret ved Sønderhøj (KvicklyXtra m.v.) i 
Viby skal som store bydelscentre fortsat aflaste City 
og sikre borgerne nærhed til centre med et alsidigt 
udbud af dagligvarer, udvalgsvarer og service. 

Målene for de store bydelscentre er at skabe 
grundlag for modernisering og udvidelser, der 
modsvarer det opland, de planlægningsmæssigt 
tilsigtes at forsyne. 

Der vil ikke blive givet tilladelse til nye større by-
delscentre uden for Ringgaden. Derimod åbnes 
der op for en udvidelse og modernisering af de 
eksisterende centre for at sikre en hensigtsmæs-
sig spredning af serviceforsyningen. 

For de øvrige bydelscentre er det hensigten, at de 
skal kunne dække lokalområdernes behov for et 
varieret udbud af indkøbsmuligheder relativt tæt 
på bopælen af primært dagligvarer og sekundært 
udvalgsvarer. 

Bydelscentrene skal placeres, så der opnås den 
bedst mulige nærhed og tilgængelighed for byde-
lens beboere.

Der er i forhold til Kommuneplan 2001 foretaget 
en række justeringer af centrenes afgrænsning.

I bydelscentrene kan der etableres dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker med butiksarealer på op til 
henholdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2. Butiksarealet 
i de eksisterende lavprisvarehuse Bilka (i aflast-
ningscenter Tilst) og KvicklyXtra kan ikke øges.

banegården, der vil reducere behovet for individu-
el transport til området. Der er desuden god tra-
fikal adgang til området via ringgadesystemet og 
de gode parkeringsfaciliteter i områdets nærhed 
vurderes i høj grad at kunne dække det kommen-
de parkeringsbehov i området.

Målsætninger

 ○ Århus City skal fortsat udvikles og styrkes som 
et overordnet center og vedblive at fungere 
som det naturlige og specialiserede center, der 
afspejler en landsdelsfunktion og positionen 
som Vestdanmarks hovedcenter.

retningslinier

 ○ For at sikre Århus City som regionens hoved-
center åbnes der inden for City med tilgræn-
sende butiksgader mulighed for en samlet til-
vækst i butiksareal på knap 60.000 m2. Det 
sammenhængende byområdes bymidte af-
grænses som City vist på kortet side 126 og 
som det fremgår af kommuneplanrammerne

 ○ I City kan der indrettes dagligvare- og udvalgs-
varebutikker med butiksarealer på op til hen-
holdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2. Der kan des-
uden i perioden 2010-2013 etableres to ud-
valgsvarebutikker i City på over 2.000 m2 med 
en maksimal størrelse på hver max. 5.000 m2 
eller udvidelse af op til to eksisterende butikker 
med max. 5.000 m2. Dette butiksareal på i alt 
max. 10.000 m2 indgår i den samlede ramme 
for udvidelse af City

 ○ Bygningsmæssig omdannelse til etablering af 
butikker skal have høj prioritet

 ○ For at fastholde og styrke City som det eneste 
overordnede center vil der ikke blive givet til-
ladelse til nye store centerdannelser – med et 
indhold af mange specialbutikker – uden for 
Ringgaden.
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 | city og bydelscentre i det sammenhængende byområde 

center bydel kategori Max. størrelse* ny ramme

City, Frederiksbjerg,  
Vesterbro og Langenæs City City 350.000 59.530

De Bynære Havnearealer** De Bynære Havnearealer Bydelscenter 0 0

Trøjborg Trøjborg Bydelscenter 18.000 4.514

Kridthøj Højbjerg Bydelscenter 6.000 1.889

Skådecentret Skåde Bydelscenter 7.000 1.300

Holme Byvej m. Føtex Holme Bydelscenter 5.000 1.605

Viby Torv Viby Bydelscenter 24.000 4.117

KvicklyXtra og Rosenhøj Rosenhøj Bydelscenter 27.000 4.675

Hasle Torv Hasle Bydelscenter 15.000 4.865

Skejbycentret Skejby Bydelscenter 5.000 1.064

Storcenter Nord 
og Stjernepladsen Christiansbjerg Bydelscenter 40.000 4.498

VERI-Centret Vejlby Bydelscenter 10.000 3.870

Nordre Strandvej Risskov Bydelscenter 8.000 2.348

Åbyhøj Torv Åbyhøj Bydelscenter 21.000 3.488

Gellerup og BazarVest Gellerup Bydelscenter 33.000 7.425

Center Øst Egå Bydelscenter 18.000 2.680

Skæring Hedevej Skæring Bydelscenter 4.000 2.729

* max. størrelse angiver centrets samlede butiksareal (i etagekvadratmeter) efter den mulige udbygning. tallene er base-
ret på en opgørelse fra 1998 suppleret med de byggesager, som er registreret i århus kommune. da alle anvendelsesskift 
i perioden ikke nødvendigvis er registreret kan der i visse tilfælde være behov for at foretage en registrering for at få fast-
lagt den konkrete rummelighed i centret. restrummeligheden (rammen) er beregnet ud fra den kendte status pr. 1. august 
2008.
**rammen for butiksarealet for et bydelscenter på de bynære havnearealer vil skulle trækkes fra den samlede ramme for 
City og/eller trøjborg.
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Implementering af en bygade fra CityVest skal ske 
i henhold til en overordnet dispositionsplan for 
området og den efterfølgende lokalplanlægning 
med eventuel kommuneplantillæg. Den overord-
nede dispositionsplan skal sikre, at bygaden ind-
går i en sammenhængende og gennemtænkt in-
frastruktur, der sikrer tilgængelighed både til og 
fra området. Dispositionsplanen forventes fær-
diggjort ultimo 2009. Den foreslåede udvidelse af 
centerområder vurderes dog ikke at generere væ-
sentligt mere trafik til området, da den vil supple-
re den eksisterende centerdannelse for de besø-
gende, der i forvejen frekventerer butiksmiljøet i 
området og vil samtidig understøtte indkøbsmu-
lighederne for lokalområdets beboere.

Målsætninger

 ○ Inden for det sammenhængende byområde 
skal de eksisterende og afgrænsede større by-
delscentre medvirke til at opretholde en god 
serviceforsyning samt et alsidigt butiksudbud 
til betjening af de nærliggende byområder. De 
øvrige bydelscentre skal primært forsyne de en-
kelte bydele med et alsidigt udbud af dagligva-
rer og i mindre omfang udvalgsvarer.

retningslinier

 ○ Bycentre i de fritliggende byområder afgrænses 
som vist på kortet side 126 og som det fremgår 
af kommuneplanrammerne

 ○ I hvert lokalsamfund skal der være mulighed 
for at etablere en dagligvareforsyning, der sva-
rer til lokalsamfundets behov. For at sikre de 
daglige indkøbsmuligheder skal der i hvert af 
lokalsamfundene, der rummer det sammen-
hængende byområde, udpeges og afgrænses 
mindst ét område til butiksformål, der fra en cen-
tral beliggenhed kan forsyne en eller flere bydele

 ○ I bydelscentrene kan der indrettes dagligvare- 
og udvalgsvarebutikker med butiksarealer på 
op til henholdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2. For at 

gellerup og bazarvest
Århus Byråd vedtog den 19. december 2007 en 
helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som 
har til formål udvikle dette socialt udsatte bolig-
område til en attraktiv bydel og integreret del af 
Århus. Visionen er at gennemføre en massiv fy-
sisk omdannelse af et stort alment boligområde 
som det første sted i landet - at tilføre området 
nye funktioner og et helt nyt udseende.

Som led i denne fysiske forankring er etablerin-
gen af funktionelle ankre/attraktioner og nye li-
nier i form af veje, stier og promenader. Linierne 
forbinder ankrene og vil medvirke til at området 
får nye bevægelsesmønstre. En bygade fra City-
Vest til BazarVest er en sådan linie - og et anker i 
sig selv - og er en forudsætning for en succesfuld 
omdannelse af kvarteret, da den skaber perspek-
tiver for erhvervsudviklingen og et mere aktivt liv 
i lokalområdet og åbner bydelen i forhold til re-
sten af byen - både visuelt, arkitektonisk, socialt 
og erhvervsmæssigt. Langs bygaden er det inten-
tionen, at der kan der ske ombygninger af de eksi-
sterende boligblokke til etablering af erhvervs- og 
kontorfaciliteter, butikker, caféer og lignende.

Bygaden skal ses som en rygrad i området, der 
skaber et samlingssted for områdets beboere og 
trækker på de mange besøgende fra 2 stærke cen-
tre umiddelbart uden for boligområdet - BazarVe-
st og CityVest. Bygaden skal samtidig være hjem-
sted for en række kulturelle tilbud som bibliotek 
og svømmebad, forsamlingshus og være hjem-
sted for en lang række forskellige arbejdspladser, 
der både henvender sig til lokale beboere og be-
boere i resten af Århus. 

Det afgrænsede center understøtter målsætnin-
gen vedrørende bydelscentrene i det sammen-
hængende byområde (se næste spalte) hvorefter 
de større bydelscentre skal medvirke til at opret-
holde en god serviceforsyning samt et alsidigt bu-
tiksudbud til betjening af de nærliggende byom-
råder.
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sikre en hensigtsmæssig geografisk spredning 
af butiksforsyningen i Århus Kommune skal der 
sikres mulighed for, at de eksisterende butiks-
centre i et vist omfang kan udvide det nuvæ-
rende butiksareal. Butiksarealet i de eksisteren-
de lavprisvarehuse Bilka og KvicklyXtra kan dog 
ikke øges, og der vil ikke blive givet tilladelse til 
nye større bydelscentre uden for Ringgaden

 ○ Hvor der endnu ikke er udpeget bydelscentre, 
vil dette ske efter en nærmere strukturplanlæg-
ning af bydelenes ubebyggede arealer. Nye by-
delscentre vil kunne udlægges, efterhånden 
som der opstår behov herfor

 ○ For at sikre en god tilgængelighed skal by-
delscentrene så vidt muligt placeres i nærhe-
den af større offentlige institutioner, som f.eks. 
kommunale områdekontorer, undervisningsin-
stitutioner, biblioteker m.v.

bycentre i de fritliggende byer
Bycentrene udgør den centrale butikskoncentrati-
on i de fritliggende byer. For de fleste af bycentre-
ne er det hensigten, at de skal kunne dække lokal-
områdernes behov for relativt tæt på bopælen at 
have varierede muligheder for indkøb af primært 
dagligvarer og sekundært udvalgsvarer. I enkelte 
af lokalsamfundene, der rummer flere bysamfund, 
findes der flere bycentre. 

I det nye byområde i Lisbjerg er der udpeget et 
nyt bycenter til at matche den forventede befolk-
ningstilvækst i de første udbygningsetaper. 

Bycentrene skal placeres, så der opnås den bedst 
mulige nærhed og tilgængelighed for byens beboere. 

Der er i forhold til Kommuneplan 2001 foretaget 
en række justeringer af centrenes afgrænsning.

I bycentrene kan der indrettes dagligvare- og ud-
valgsvarebutikker med butiksarealer på op til hen-
holdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2.
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 ○ For at understøtte en hensigtsmæssig geo-
grafisk spredning af butiksforsyningen i Århus 
Kommune skal der sikres mulighed for, at de 
eksisterende bycentre i et vist omfang kan udvi-
de det nuværende butiksareal

 ○ I byer under udvikling, hvor der endnu ikke er 
udpeget bycentre, vil dette ske efter en nærme-
re strukturplanlægning.  
For at sikre en god tilgængelighed skal bycen-
trene så vidt muligt placeres i nærheden af øv-
rige servicefunktioner.

lokale butikscentre
De lokale butikscentre (lokalcentre, jf. planlovens 
terminologi) betjener en begrænset del af en by-
del eller et byområde og retter sig primært mod 
en forsyning af det nære lokale område. Center-
størrelsen sigter mod muligheden for etablering 

Målsætninger

 ○ Bycentret skal primært forsyne byområdet med 
et alsidigt udbud af dagligvarer og i mindre om-
fang udvalgsvarer.

retningslinier

 ○ Bycentre i de fritliggende byområder afgrænses 
som vist på kortet side 126 og som det fremgår 
af kommuneplanrammerne

 ○ I hvert lokalsamfund skal der være mulighed 
for at etablere en dagligvareforsyning, der sva-
rer til lokalsamfundets behov 

 ○ I bycentrene kan der indrettes dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker med butiksarealer på op til 
henholdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2 

 | bycentre i de fritliggende byer

center bydel kategori Max. størrelse* ny ramme

Center Syd Tranbjerg Bycenter 8.000 1.661

Kolt Butikscenter Hasselager og Kolt Bycenter 5.000 1.806

Stavtrup Butikscenter Stavtrup Bycenter 3.000 2.600

Nyt Lisbjerg Lisbjerg Bycenter 3.000 3.000

Lystrup Center Lystrup Bycenter 7.000 4.441

Malling Bymidte Malling Bycenter 8.000 2.128

Beder Center Beder Bycenter 8.000 873

Mårslet Center Mårslet Bycenter 6.000 965

Solbjerg Hovedgade Solbjerg Bycenter 3.000 2.150

Næshøjvej Harlev Bycenter 7.000 1.690

Butikscenter Vistoftvej Sabro Bycenter 3.000 2.700

Butikscenter Smedebroen Trige Bycenter 3.000 1.945

Hårup Center Hårup Bycenter 3.000 3.000

Hjortshøj Bymidte Hjortshøj Bycenter 3.000 2.342

Grenåvej i Løgten Skødstrup og Løgten Bycenter 7.000 2.154

* max. størrelse angiver centrets samlede butiksareal (i etagekvadratmeter) efter den mulige udbygning. tallene er base-
ret på en opgørelse fra 1998 suppleret med de byggesager, som er registreret i århus kommune. da alle anvendelsesskift 
i perioden ikke nødvendigvis er registreret kan der i visse tilfælde være behov for at foretage en registrering for at få fast-
lagt den konkrete rummelighed i centret. restrummeligheden (rammen) er beregnet ud fra den kendte status pr. 1. august 
2008.
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af 1-2 mindre supermarkeder og enkelte småbu-
tikker. De lokale butikscentre forsyner overvejen-
de det nære lokale område med dagligvarer, mens 
forsyningen med udvalgsvarer hovedsagelig dæk-
kes af City og de større bydelscentre. 

Centrene skal placeres, så der opnås den bedst 
mulige nærhed og tilgængelighed for lokalområ-
dets beboere.

I de lokale butikscentre kan der indrettes butiks-
arealer på op til 1.000 m2. Centrets samlede bu-
tiksareal må ikke overstige 3.000 m2. Da der er ta-
le om centre til den lokale forsyning, sigtes der 
mod en spredt butiksforsyning. Lokale butikscen-
tre kan således ikke udlægges i umiddelbar nær-
hed af andre dagligvarebutikker.

 | Lokale butikscentre

center bydel kategori Max. størrelse* ny ramme

Højbjerg Torv Højbjerg Lokalt butikscenter 3.000 1.040

Rundhøjcentret Holme Lokalt butikscenter 3.000 1.560

Grøfthøjcentret Grøfthøj Lokalt butikscenter 3.000 1.700

Engtoften Viby Lokalt butikscenter 3.000 600

Frydenlund Hasle Lokalt butikscenter 3.000 1.055

Kappelvænget Hasle Lokalt butikscenter 3.000 2.450

Nordlandsvej Vejlby Lokalt butikscenter 3.000 1.000

Grønlykkecentret Tranbjerg Lokalt butikscenter 3.000 1.200

Kolt Skovvej Hasselagers Lokalt butikscenter 3.000 3.000

Brabrand Hovedgade Brabrand Lokalt butikscenter 3.000 1.318

Langkærcentret Tilst Lokalt butikscenter 3.000 1.106

Lyshøjen Lystrup Lokalt butikscenter 2.000 1.350

Brobjergcentret Egå Lokalt butikscenter 3.000 748

Bondehaven Skødstrup Lokalt butikscenter 3.000 2.200

* max. størrelse angiver centrets samlede butiksareal (i etagekvadratmeter) efter den mulige udbygning. tallene er base-
ret på en opgørelse fra 1998 suppleret med de byggesager, som er registreret i århus kommune. da alle anvendelsesskift 
i perioden ikke nødvendigvis er regi-streret kan der i visse tilfælde være behov for at foretage en registrering for at få fast-
lagt den konkrete rummelighed i centret. restrummeligheden (rammen) er beregnet ud fra den kendte status pr. 1. august 
2008.

Målsætninger

 ○ Til den lokale forsyning skal der sikres mulig-
hed for nære indkøb af primært dagligvarer i 
mindre butikscentre tæt på boligen.

retningslinier

 ○ Lokale butikscentre sigter mod at betjene det 
lokale område. De kan således ikke rette sig 
mod et større opland 

 ○ I lokale butikscentre kan der opføres eller ind-
rettes dagligvare- og udvalgsvarebutikker med 
et butiksareal på op til 1.000 m2. Samlet kan 
der inden for disse butikscentre opføres op til 
3.000 m2

 ○ Nye lokale butikscentre vil kunne udlægges, ef-
terhånden som der opstår behov herfor
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 ○ Som udgangspunkt vil nye lokale butikscentre 
ikke kunne etableres nærmere end 500 m fra 
anden dagligvareforsyning med et butiksareal 
på over 400 m2.

enkeltstående butikker til 
lokaloMrådets forsyning M.v.
Som supplement til butikkerne i centrene er der 
mulighed for at placere mindre butikker med et 
butiksareal på op til 400 m2 og udvalgsvarebutik-
ker på op til 200 m2 i boligområder og områder 
udlagt til blandet bolig og erhverv. I visse tilfælde 
kan der endvidere med lokalplanlægning udlæg-
ges arealer til butikker på op til 1.000 m2. Lokal-
planpligten gælder dog ikke for karrékvartererne 
inden for Ringgaden.

I sommerhusområder og landsbyer åbnes der ge-
nerelt mulighed for butikker på 500 m2.

Sådanne butikker, der alene skal betjene en be-
grænset del af en by eller bydel, en landsby eller 
lignende, skal placeres som en del af eller i umid-
delbar tilknytning til det område, butikkerne pri-
mært skal betjene. Samtidig må etablering af butik-
ken ikke betyde væsentlige gener for omgivelserne.

For enkeltstående butikker til den nære dagligva-
reforsyning sigtes der mod en spredt butiksforsy-
ning. Enkeltstående butikker kan således ikke ud-
lægges i umiddelbar nærhed af andre dagligvare-
butikker.

Der kan desuden etableres mindre dagligvarebu-
tikker og servicebutikker til de kunder, der besø-
ger tankstationer, hospitaler, idrætsfaciliteter, tu-
ristattraktioner, uddannelsesinstitutioner og lig-
nede faciliteter.

Målsætninger

 ○ Uden for centerområder kan der etableres min-
dre butikker i nærheden af boliger og arbejds-
pladser med sigte på at tilgodese en bekvem 
adgang til de daglige indkøb.

retningslinier

 ○ Lokale butikscentre afgrænses som vist på kor-
tet side 126 og som det fremgår af kommune-
planrammerne

 ○ Enkeltstående butikker til nærområdets forsy-
ning kan placeres i boligområder, i blandede 
byområder, i sommerhusområder samt i lands-
byområder

 ○ I områder med et væsentligt indhold af boliger 
kan der kun etableres butikker, hvor de kan fun-
gere uden væsentlige gener for de omkringlig-
gende boliger

 ○ Maksimale butiksstørrelser uden for centrene 
fastlægges til 400 m2 for dagligvarebutikker og 
200 m2 for butikker, der alene forhandler ud-
valgsvarer. Efter en konkret vurdering og lokal-
planlægning kan der i visse tilfælde muliggø-
res dagligvarebutikker på op til 1.000 m2. Lokal-
planpligten gælder dog ikke for karrékvarterne 
inden for Ringgaden

 ○  I sommerhusområder og landsbyer åbnes der 
generelt mulighed for butikker på 500 m2

 ○ Som udgangspunkt vil nye enkeltstående dag-
ligvarebutikker ikke kunne etableres nærmere 
end 500 m fra anden dagligvareforsyning med 
et butiksareal på over 400 m2

 ○ I tilknytning til tankstationer, hospitaler, idræts-
faciliteter, turistattraktioner, uddannelsesinsti-
tutioner og lignede faciliteter kan der etableres 
butikker til brug for de kunder, der besøger an-
lægget på grund af dets primære funktion. 
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Planlovens principper for aflastningscentre
Aflastningscentre kan efter planloven som grundregel kun 
udvides efter de tildelte rammer, der fremgår af Regionplan 
2005, der i forbindelse med strukturreformen blev til lands-
plandirektiv. Af de to udpegede aflastningscentre er kun 
centret i Tilst udpeget som aflastningscenter i Regionplan 
2005. Efter retningslinierne i Regionplan 2005 er der en re-
strummelighed på 2.600 m2  for centret i Tilst pr. 31. de-
cember 2007 (som dog aktuelt er under opførelse). 

I de to udpegede aflastningscentre kan der herudover kun 
ske en udbygning af store butikker på over 2.000 m2 ud 
fra den vedtagne fordeling mellem City og aflastningscen-
tre, der foretages for hver 4 års periode. I Kommuneplan 
2009 muliggøres to butikker i City og én i Skejby i perio-
den 2010-2013. Eksisterende butikker kan således heller ik-
ke udvides ud over rammen fra Regionplan 2005. Eksiste-
rende butikker kan dog ændre anvendelse til andre udvalgs-
varebutikker. 

Bortset fra de særligt udpegede butikker på over 2.000 m2 
efter landsplandirektivet vil der ikke kunne etableres nyt 
butiksareal i aflastningscentrene. Butikker, der forhandler 
særlig pladskrævende varegrupper, kan i aflastningscentre-
ne etableres på vilkår svarende til de øvrige udvalgsvare-
butikker.

 | Aflastningscentre

Center Bydel Kategori Max. Størrelse Ny ramme

IKEA mv.* Skejby Aflastningscenter 65.000 35.000*

Anelystparken/Bilka Tilst Aflastningscenter 53.000 3.000**

*rammen angiver tillige butikkens maksimale størrelse og kan kun anvendes til en enkelt butik eller som udvidelse af en 
eksisterende butik.
**rammen kan jf. lokalplan 641 kun anvendes til butikker med en max størrelse på 1.000 m2.

aflastningscentre 
og store udvalgsvarebutikker
Landsplandirektivet fra 2008 udpeger de nu-
værende butikskoncentrationer i Tilst og Skejby 
som aflastningscentre i Århus Kommune. Centre-
ne rummer i forvejen butikker af mere eller min-
dre regional betydning, og det vurderes trafikalt 
hensigtsmæssigt at fastholde koncentrationerne, 
hvor de er, i stedet for at sigte mod en spredning.

Den reviderede planlov giver Århus Kommune 
mulighed for at planlægge for 3 udvalgsvarebutik-
ker på mere end 2.000 m2 i City eller i aflastnings-
centre.

Aflastningscentret i Tilst indeholder en lang række 
kædebutikker, som findes spredt over hele landet, 
som supplerer butikslivet i City. Centrets regiona-
le betydning har i takt med kædebutikkernes sti-
gende udbredelse været aftagende, selvom butik-
kerne i området fortsat tiltrækker en del besøgen-
de fra nabokommunerne. Da målsætningen er at 
udvikle butikslivet i City og den lokale detailhan-
del, er det ikke tanken at udbygge aflastningscen-
tret i Tilst med yderligere detailhandel. 

I Skejby er der tale om et center, der dagligt til-
trækker et stort publikum fra det meste af Jylland. 
Da IKEA ønsker en større butik i området, er det 
naturligt at tilrettelægge en ny disponering af bå-
de butik, parkering og trafikal adgang. Omdispo-
neringen vil være til gavn for både det lokale og 
regionale publikum. De regionale konsekvenser af 
en større IKEA-butik vurderes generelt at være be-
grænsede i betragtning af, at det nuværende op-
land i store træk består af både Jylland og Fyn. Så-
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fremt planerne om etablering af et IKEA i Aalborg 
og udvidelsen af det eksisterende i Odense reali-
seres, vil den regionale betydning blive reduceret. 

På grund af IKEA-butikkens opland, som omfatter 
store dele af Jylland og at varerne i stor udstræk-
ning hjembringes af de besøgende selv, anses det 
ikke for hensigtsmæssigt trafikalt med placering 
af en IKEA i Cityområdet. Rent fysisk vurderes der 
heller ikke at være egnede placeringsmuligheder 
for en butik på ca. 35.000 m2 City.

Målsætninger

 ○ Aflastningscentrene i Århus Kommune skal pri-
mært tilgodese muligheden for at etablere bu-
tikstyper, der understøtter byens funktion som 
Vestdanmarks hovedby, og som det ellers ikke 
er muligt at finde placeringsmuligheder til.

retningslinier

 ○ For hvert af aflastningscentrene vil der for hver 
4 års periode blive fastlagt udbygningsmulighe-
der for butikker på over 2.000 m2. 
I Kommuneplan 2009 muliggøres én ny bu-
tik i aflastningscentret i Skejby i perioden 2010-
2013 på max. 35.000 m2 eller en udvidelse af 
en eksisterende butik til max. 35.000 m2. Her-
udover vil der ud over restrammen fra Region-
plan 2005 for aflastningscentret i Tilst kun kun-
ne ske ombygninger af det eksisterende butiks-
areal. Eksisterende sammenbyggede udvalgs-
varebutikker kan ombygges til et butiksareal på 
op til 2.000 m2

 ○ Butikker, der forhandler særlig pladskrævende 
varegrupper, kan i aflastningscentrene etable-
res på vilkår svarende til de øvrige udvalgsvare-
butikker
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detailhandel

 |erhvervsområder med mulighed for etablering af butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper

Plannr Bydel Ramme Butiksstørrelser

111602ER Holme 80.000 5.000

111603ER Holme 20.000 5.000

111607ER Holme 8.000 5.000

121002ER Grøfthøj 10.000 10.000

121104ER Grøfthøj 20.000 5.000

121105ER Grøfthøj 75.000 20.000

121113ER Grøfthøj 55.000 5.000

121201ER Hasselager Center 80.000 20.000

121202ER Hasselager Center 60.000 5.000

121205ER Hasselager Center 20.000 5.000

121206ER Hasselager Center 15.000 5.000

121207ER Hasselager Center 12.000 5.000

130540ER Hasle 12.000 5.000

130601ER Hasle 10.000 5.000

130611ER Hasle 5.000 5.000

130612ER Hasle 20.000 5.000

140811ER Skejby 20.000 5.000

140902ER Skejby 6.000 5.000

141007ER Skejby 30.000 10.000

150706ER Risskov 35.000 5.000

150707ER Risskov 25.000 5.000

150803ER Risskov 40.000 5.000

 ○ Der kan ikke etableres nye dagligvarebutikker i 
aflastningscentrene

 ○ Aflastningscentre afgrænses som vist side 126 
og som det fremgår af kommuneplanrammerne.

Kortet side 126 Centerstruktur viser de konkrete are-
aludlæg til butiksformål fordelt på kategorier.

butikker, der forhandler 
pladskrævende varegrupper
I byområder i tilknytning til det overordnede vej-
net kan der i udvalgte erhvervsområder muliggø-

res etablering af butikker, der forhandler særligt 
pladskrævende varegrupper. Det er butikker, der 
alene forhandler meget store varer, og som kun 
vanskeligt eller slet ikke kan indpasses i City eller i 
de afgrænsede by- og bydelscentre.

Butikker, der forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper, omfatter butikker, der alene forhand-
ler biler, lystbåde, campingvogne, planter, have-
brugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- 
og betonvarer. I tilknytning til butikker, der for-
handler tømmer og byggematerialer, kan der etab-
leres et byggemarked på op til 2.000 m2. Kom-
muneplanen lægger ikke herudover et loft på bu-
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Kommune. Derfor muliggøres nye butikker, der 
forhandler møbler, ikke i erhvervsområder, hvor 
der kan etableres butikker, der forhandler særligt 
pladskrævende varegrupper, med mindre det klart 
kan dokumenteres, at andre placeringsmulighe-
der ikke er mulige.

Butikker, som er muliggjort efter den tidligere 
gældende lovgivning, kan fortsætte som hidtil i 
erhvervsområder, som er udpeget til lokalisering 
af butikker, der forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper, selvom de ikke falder ind under den 

tiksstørrelsen for butikker, der forhandler særligt 
pladskrævende varegrupper.

Butikker, der alene forhandler møbler, kan efter 
planloven under visse betingelser også placeres i 
erhvervsområder udlagt til butikker, der forhand-
ler særligt pladskrævende varegrupper. Det forud-
sætter dog, at der ikke er plads i City, de udlagte 
by- og bydelscentre eller aflastningsområder. Det 
vurderes som udgangspunkt, at det i et vist om-
fang vil være muligt at indplacere nye møbelbu-
tikker i centrene eller aflastningscentrene i Århus 

 |erhvervsområder med mulighed for etablering af butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper 

(fortsat fra side 123)

Plannr Bydel Ramme Butiksstørrelser

160513ER Åby 12.000 5.000

160514ER Åby 10.000 5.000

210505ER Slet 10.000 5.000

220406ER Hasselager 40.000 5.000

220510ER Hasselager 25.000 5.000

220511ER Hasselager 80.000 20.000

240102ER Brabrand 20.000 5.000

240107ER Brabrand 10.000 5.000

240308ER Brabrand 15.000 5.000

240504ER Gellerup 20.000 5.000

250214ER Tilst 30.000 10.000

250305ER Tilst 20.000 5.000

250311ER Tilst 15.000 5.000

250402ER Brabrand Nord 35.000 10.000

250502ER Brabrand Nord 15.000 5.000

250503ER Brabrand Nord 15.000 5.000

250511ER Brabrand Nord 5.000 5.000

250605ER Brabrand Nord 35.000 20.000

270501ER Lystrup 5000 5.000

270503ER Lystrup 20.000 5.000

280204ER Egå 20.000 5.000

280406ER Egå 15.000 5.000

280514ER Skæring 25.000 5.000

280515ER Skæring 25.000 5.000

310614ER Malling 10.000 5.000
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nuværende definition efter planloven. Butikkerne 
kan dog ikke udvides eller omdannes til andre bu-
tikker, som ikke opfylder planlovens kriterier om 
pladskrævende varegrupper.

Butikker med salg af møbler kombineret med an-
den boligindretning, hårde hvidevarer eller køk-
ken- og badeværelseselementer indgår ikke læn-
gere i definitionen af butikker, der forhandler sær-
ligt pladskrævende varegrupper, Sådanne butik-
ker, som traditionelt indrettes efter et udstillings-
koncept, kan placeres i City og i by- og bydelscen-
tre, hvor de understøtter det øvrige bymiljø. Varerne 
kan efter behov leveres fra lagre i erhvervsområder.

Målsætninger

 ○ Butikker, der forhandler pladskrævende vare-
grupper, kan placeres i udvalgte erhvervsområ-
der i direkte tilknytning til det overordnede vej-
net.

retningslinier

 ○ Udvalgsvarebutikker med et særligt pladskræ-
vende varesortiment kan placeres uden for 
Midtbyen og uden for bydelscentrene i sær-
ligt udpegede erhvervsområder med en god til-
gængelighed langs det overordnede vejnet 

 ○ I forbindelse med lokalplanlægning skal der re-
degøres for hvilke varegrupper, der kan indpas-
ses i erhvervsområdet, og hvor store butiksare-
aler, det skal være muligt at indrette

 ○ I tilknytning til butikker, der forhandler tømmer 
og byggematerialer, må butiksarealet for et byg-
gemarked ikke overstige 2.000 m2

 ○ Erhvervsområder med mulighed for etablering 
af butikker, der forhandler pladskrævende vare-
grupper fremgår af kortet side 126 og må som 
udgangspunkt ikke etableres med et butiksare-
al på over 5.000 m2. I enkelte områder i tilknyt-

detailhandel
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detailhandel

ning til aflastningscentre eller med særlig be-
liggenhed kan der dog etableres butikker på op 
til 20.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal 
og maximale butiksstørrelser for særligt plads-
krævende varegrupper fremgår for hvert ram-
meområde i tabellen side 123-124:

salg af egne produkter
I tilknytning til en virksomheds produktionsloka-
ler kan der etableres butikker til salg af egne pro-
dukter. Herved gives der mulighed for fabrikssalg 
og lignende. Det vil dog være en forudsætning, at 
virksomhedens grundlag overvejende er produkti-
on, forarbejdning eller lignende. 

I erhvervsområder kan der endvidere etableres 
butikker, der har varer bundet til dyrkningsarealer, 
f.eks. på friland eller i drivhuse, og som derfor er 
afhængige af en placering i tilknytning til produk-
tionsstedet.

Størrelsen på butiksarealet på sådanne butik-
ker vil variere fra virksomhed til virksomhed. Ved 
planlægning for sådanne butikker skal det sikres, 
at der ikke gives mulighed for større butikker, end 
hvad der er rimeligt i forhold til de produkter, den 
enkelte virksomhed producerer.

Målsætninger

 ○ Der skal i erhvervsområder være mulighed for 
salg af egne produkter i tilknytning til virksom-
hedens produktionslokaler.

retningslinier

 ○ I lokalplaner for erhvervsområder med produk-
tionsvirksomheder skal der generelt indføjes 
bestemmelser, der muliggør salg af egne pro-
dukter

 ○ Salg af egne produkter må kun udgøre en min-
dre del af virksomhedens omsætning. Undta-
get herfra er dog planteskoler og lignende.
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greret med City. Afgrænsningen er baseret på den statisti-
ske metode, jf. planloven.

Herudover er Marstrandsgade og Thorvaldsensgade samt 
området omkring det forhenværende ’Huset’ medtaget i 
City på grundlag af den statistiske metode.

Udvidelse af Trøjborg:

Trøjborgcentret forbundet med Tordenskjoldsgade ved Ot-
te Ruds Gade og centerområdet er udvidet ved Trøjborgvej 
på grundlag af statistisk metode.

Udvidelse af Skådecentret:

Med henblik på dannelse af én geografisk enhed er boliger-
ne Oddervej 166A-166K inddraget i centret.

Udvidelse af Rosenhøjcentret:

To centerområder er forbundet ved inddragelse af en eksi-
sterende servicestation.

Udvidelse af Hasle Torv:

Centret ved Bispehaven er forbundet med Hasle Torv. 

Boliger på det sydlige hjørne ved Hasle Torv er udtaget af 
centret, fordi butikker her er udelukket i lokalplan.

Udvidelse ved Randersvej, Christiansbjerg:

Tre nuværende centre er forbundet som bydelscenter. 

Centerudvidelsen kan langt overvejende dokumenteres ved 
statistisk metode. Hertil kommer følger af omdannelse på 
grund af busprioritering på Randersvej.

Storcenter Nord:

Her er der tale om en udvidet afgrænsning på grundlag af 
statistisk metode.

Nordre Strandvej:

Nyt område jf. Regionplan 2005. Afgrænsning er baseret på 
statistisk metode med mindre tilføjelser.

redegørelse for ændrede afgrænsninger i centerstrukturen
Generelt:

Der er i forbindelse med Kommuneplan 2009 foretaget ju-
steringer af centrenes afgrænsning, som omtalt neden-
for. Generelt er der foretaget justeringer af centerstruktu-
ren, således at princippet i planloven om, at der kun findes 
ét bydelscenter i hver bydel og et bycenter i hver (større) by, 
følges. Hvis der er flere centre i en by er de øvrige centre 
defineret som lokale butikscentre.

Udvidelse af City:

Afgrænsningen af City er ændret på Frederiksbjerg således, 
at hele Frederiks Allé/De Mezas Vej, M. P. Bruuns Gade og 
områderne omkring torvehandelen på Ingerslev Boulevard 
er medtaget. Endvidere er centret på Langenæs blevet inte-
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Hermed rummer aflastningcentret den overvejende del af 
de eksisterende udvalgsvarebutikker i området ved Anelyst-
parken/Agerøvej.

Lystrup:

Centerområdet ved Sønderskovvej er udvidet på grund-
lag af den statistiske metode og klassificeret som bycenter. 
Centret ved Lystrup Centervej er klassificeret som lokalt bu-
tikscenter.

Skæring: 

Bycentret ved Skæring Hedevej er underdimensioneret og 
rummer ikke fysisk mulighed for udvidelse og tillægges der-
for nabogrunden mod syd.

Centret ved Stavneagervej anvendes ikke som butikscenter 
og er i praksis et erhvervsområde. Derfor, og fordi der ikke 
kan udlægges to bydelscentre i Skæring, konverteres cen-
tret til erhverv med mulighed for butikker, der forhandler 
pladskrævende varegrupper.

Malling:

Centret er udvidet på grundlag af den statistiske metode.

Solbjerg:

Centret er reduceret på grundlag af den statistiske metode.

Trige:

Centret er reduceret på grundlag af den statistiske metode.

Hårup:

Det ubebyggede centeromåde er reduceret.

Skødstrup:

Centret ved Kløvervangen udgår. Eksisterende butik klassi-
ficeres som enkeltstående butik. Nyt center placeres i ste-
det centralt i forhold til eksisterende og nye boligområ-
der i Skødstrup på ubebygget areal ved Grenåvej/Ny Stud-
strupvej. 

Arealet er reserveret til beskyttede boliger og butiksudvik-
lingen vil skulle ske i sammenhæng hermed.

Center ved Ringgaden/Arkaden og Åbyhøj:

Udvidet afgrænsning på grundlag af statistisk metode, og 
to centre er sammenlagt. 

Der er potentialer for detailhandel i gældende lokalplaner 
uden for den tidligere centerafgrænsning.

Center ved Kolt Skovvej:

Det ubebyggede centerområde er flyttet nord for vejen som 
følge af dispositionsplan for Hasselager. 

Centret vil servicere Hasselager, herunder nyt boligområde, 
og udlægges som lokalt butikscenter.

Center i Stavtrup:

Det nuværende center rummer kun en dagligvarebutik på 
700 m2, som konverteres til enkeltstående butik.

Et nyt center udlægges, hvor der i forvejen er en mindre bu-
tikskoncentration og flere byggeønsker i krydset Ormslev-
vej/Klokkeskovvej – hvor også den traditionelle handel har 
fundet sted. Placeringen her servicerer også bedre de sene-
re års boligudbygning.

Centre i Brabrand:

De nuværende centre, CityVest og BazarVest, forbindes via 
Gellerupparkens stisystem. Centerudvidelsen er et led i hel-
hedsplanen for Gellerup som et samlet bydelcenter, der via 
en omlægning af friarealerne og eventuel nedrivning skal 
medvirke til at gøre bebyggelsen mere socialt afbalanceret.

Desuden er centret ved Brabrand Hovedgade udvidet med 
inddragelse af et areal ved Silkeborgvej (Dyssehøj), for-
di der ikke inden for centrets hidtidige afgrænsning vurde-
res at være potentialer for den lokale dagligvareforsyning til 
butikker i størrelsesordenen 1.000 m2.

Aflastningscenter Tilst:

Det hidtidige centerområde er udvidet med 5 ejendomme, 
herunder 3 ejendomme med eksisterende udvalgsvarebu-
tikker langs Agerøvej. 

detailhandel
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kultur og fritid

GrundlaG oG forudsætninGer
kultur
Kulturaktiviteter og kulturinstitutioner
Århus Byråd vedtog i foråret 2008 en ny kultur-
politik for 2008-2011. Kulturpolitikken er med af-
sæt i en kulturpolitisk vision opbygget omkring fi-
re mål, der tilsammen angiver udviklingsretningen 
for kulturpolitikken i Århus Kommune. De kultur-
politiske mål er ”Kunstnerisk Kvalitet”, ”Kulturel 
mangfoldighed”, ”Produktionsmiljøer i udvikling” 
samt ”Markant kulturel profil”.

I en kommuneplansammenhæng er det navnlig 
målene om ”kulturel mangfoldighed” og en ”mar-
kant kulturel profil”, der stiller krav til den fysiske 
planlægning.

I forbindelse med eventuel flytning af eksisteren-
de kulturaktiviteter og kulturinstitutioner samt 
etablering af nye kulturinstitutioner og -aktiviteter 
vil der således blive taget udgangspunkt i kultur-
politikkens mål om mangfoldighed. 

Det betyder blandt andet, at der er kulturtilbud og 
kulturelle aktiviteter over hele kommunen, og at 
kommunens samlede vifte af kulturtilbud lokalise-
res på en sådan måde, at der bliver lettest mulig 
adgang for den bredest mulige publikumsgruppe 
eller den relevante brugergruppe.

Endvidere skal Århus både nationalt og interna-
tionalt fremstå med en unik og markant kultu-
rel profil. Århus skal således være kendt nationalt 
og internationalt via et mangfoldigt kunst- og kul-
turmiljø, markante kulturelle satsninger samt en 
bred vifte af kulturorganisationer og -institutioner. 
Med afsæt i den kulturpolitiske vision om, at År-
hus i 2017 skal være ’Europæisk Kulturhovedstad’, 
skal der yderligere arbejdes med at profilere År-
hus som international kulturby.

Byrådet har truffet beslutning om etablering af et 
produktionscenter for billedkunst, scenekunst og 
litteratur i Godsbanegården. En realisering af pro-
jektet indgår i Kulturpolitik 2008-2011.
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kultur og fritid

Koncerter og kulturoplevelser i det fri
Forskellige kræfter i Århus har gennem de seneste 
år arbejdet for at trække flere store koncertarran-
gementer til byen. 

Igennem mange år har der primært været afholdt 
store udendørs koncerter med mellem 30.000- 
60.000 tilhørere på Vestereng i det nordlige År-
hus samt på Atletion. Afholdelsen af store kon-
certer disse steder er blandt andet blevet kritise-
ret for problemer med trafikafvikling og for højt 
lydniveau. Særligt på Vestereng vil det være svært 
fremover at afvikle større koncerter, idet de sto-
re trafikmængder og et højt lydniveau harmonerer 
dårligt med udbygningen af Det Nye Universitets-
hospital i Skejby. 

Århus Kommune har derfor igangsat udarbejdel-
sen af et vurderingsgrundlag for placering af et 
egnet, permanent koncertareal til rytmisk musik i 
kommunen med plads til ca. 50.000 tilskuere. 

Der skal i vurderingsgrundlaget blandt andet ta-
ges hensyn støj- og trafikforhold, afstand fra 
Midtbyen, kollektive transportmuligheder til om-
rådet, muligheden for etablering af nærliggen-
de parkeringsarealer, muligheden for offentlig for-
syning (strøm, vand, kloak m.v.), arealets mulig-
hed for anden anvendelse, når det ikke anvendes 
til koncerter, samt arealets ’skønhedsværdi’ som 
koncertareal. 

Zoologisk Have
På grundlag af ønsker om etablering af en zoolo-
gisk have med fokus på dyrearter fra Oceanien er 
der i Kommuneplan 2009 udpeget et areal på ca. 
25 ha syd for Trige. Placeringen har en god trafikal 
tilgængelighed i forhold til motorvejssystemet og 
vil på sigt kunne serviceres med letbane.

Biblioteker og Borgerservicecentre
For placeringen af eventuelt nye biblioteker og lo-
kaliteter til borgerservicebetjening gælder det, at 
hensynet til tilgængelighed i bred forstand skal 
prioriteres højt. Det gælder den fysiske placering i 

arealer, der kan anvendes til friluftskoncerter  
i Århus Kommune:

 ○ NrgiPark

 ○ Vilhelmsborg

 ○ Tangkrogen

 ○ Vestereng (men måske kun i begrænset omfang)

 ○ Mindeparken

 ○ Rådhusparken

 ○ Botanisk Haves Amfiscene

 ○ Vennelystparken.

R
andersvej

Langagerve
j
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kultur og fritid

lokalsamfundet, nærheden til eventuelle indfaldsve-
je til Århus, nærheden til kollektiv transport i lokal-
området samt adgangsforhold for både børn, voks-
ne, gangbesværede, gående, cyklister og bilister. 

Biblioteks- og borgerservicetilbud skal tænkes og 
etableres som én sammenhængende størrelse – 
også rent fysisk. Endvidere gælder det, at nye fy-
siske tilbud inden for Borgerservice og Biblioteker 
med fordel vil kunne tænkes sammen med andre 
tilbud og faciliteter i lokalområdet (f.eks. butiks-
centre, skoler og andre kultur-, uddannelses- og 
fritidsinstitutioner/tilbud). 

Endelig skal etablering af nye fysiske biblioteks- 
og borgerservicefaciliteter tænkes sammen med 
den overordnede fysiske struktur for Borgerser-
vice og Biblioteker, herunder fordeling og place-
ring i Århus Kommune af (større) biblioteks- og 
borgerservicecentre, som også betjener andre lo-
kalsamfund, og mindre lokalbiblioteker, der pri-
mært er rettet mod det enkelte lokalområde.

Hovedbiblioteket flytter i 2014 fra Mølleparken til 
det nye multimediehus på De Bynære Havnearea-
ler – den sydlige bastion.

friluftsliv, idræt oG andre 
fritidsinteresser

Friluftsliv
Borgernes trivsel er afhængig af mulighederne 
for motion og ophold i naturen. Der skal skabes 
modvægt til en livsstil med et stillesiddende ar-
bejds- og skoleliv. Friluftslivet bliver på den måde 
en væsentlig faktor som investering i et sundere 
liv. Afstanden mellem boliger og grønne områder 
har stor betydning for, hvor ofte vi kommer i natu-
ren. Nærheden til grønne områder har på den må-
de en sundhedsfremmende effekt i sig selv. Fri-
luftslivet i og omkring byerne skal derfor styrkes.

Friluftsliv er det liv, der foregår udendørs. Det for-
bindes med frisk luft, motion, afstresning og na-

turoplevelser. Man kan løbe sig en tur, eller man 
kan sætte sig og nyde en udsigt. Man kan iagt-
tage fugle eller bare nyde at høre dem synge. Bå-
de børn og voksne kan lege. Man kan på sin egen 
måde bruge friluftslivet til at få koblet fra daglig-
dagens travlhed og skabe rum for ro og fordybel-
se. Effekten af gode rammer for friluftsliv kan må-
les i borgernes livskvalitet og bedre sundhed. 

Attraktive bynære landskaber spiller desuden en 
stor rolle for byens tiltrækningskraft for såvel alle-
rede bosatte som for nye borgere og dermed også 
for byens fortsatte udvikling.

Friluftsliv dækker såvel den organiserede som den 
uorganiserede brug af de bynære landskaber. Den 
organiserede brug kan dække spejderlivet, guide-
de ture, forskellige former for løb og cykling, ro-
ning m.v. Den uorganiserede brug dækker familie-
udflugter, motionsløbere, gående, cyklende m.v. 
Fælles for begge er, at grundlaget for udøvelsen er 
en let og umiddelbar adgang til vej- og stinet samt 
vandveje (søer, åer og kyster) i det åbne land. 

Samtidig anvendes de bynære landskaber også til 
andre former for fritidsaktiviteter. Der kan f.eks. 
være tale om golfbaner, boldbaner, lystbådehav-
ne, motorsportsanlæg og andre støjende fritids-
anlæg, oplevelsesparker (f.eks. zoologisk have) og 
koncertpladser.

”Ønske om mere naturskønne omgivelser” er det hyppigste 
svar på spørgsmålet om, hvad der kunne få folk til at flytte i 
henhold til Epinions-undersøgelsen Borgernes holdning til 

åbent land og grønne områder – I Århus og på landsplan 
fra marts 2007.

Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land må ikke ske, 
medmindre kommunen godkender nedlæggelsen i henhold 
til bestemmelserne herom i Naturbeskyttelsesloven.
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Århus Kommune rummer allerede mange mulig-
heder for rekreativ udfoldelse. Men mange kender 
ikke til mulighederne, og oplysningerne om for-
skellige former for aktiviteter skal findes forskelli-
ge steder. En let tilgængelighed til information om 
eksisterende muligheder vil i sig selv kunne frem-
me friluftslivet.

Bynære landskaber og friluftszoner
I Planstrategi 2008 er der foretaget en udpegning 
af 1,5 km undersøgelseszoner for friluftsliv om-
kring eksisterende og nye fritliggende byer. Un-
dersøgelseszonerne rummer både natur, der skal 
beskyttes, som den er, og mere robust natur, der 
kan bruges til aktiviteter og initiativer til fremme 
af friluftslivet. 

De bynære landskaber og friluftszoner, er vist si-
de 132.

I forlængelse af den endelige vedtagelse af Kom-
muneplan 2009 vil Århus Kommune i løbet af 
2010 fremlægge en friluftsplan, der skal frem-
me friluftslivet i kommunen med særlig fokus på 
overgangszonen mellem by og land.

For de enkelte lokalområder kan der efterfølgen-
de udarbejdes handleplaner, som helt konkret ud-
lægger nye stiforbindelser og tager stilling til an-
vendelsen af områderne i undersøgelseszonerne.

Den rekreative hovedstruktur 
I Århus Kommune er både vand og natur en væ-
sentlig parameter for planlægningen. Der er mar-
kante natur- og landskabselementer, som natur-
ligt har dannet baggrund for en ´blå/grøn ring-
struktuŕ .

Tættest på centrum af Århus er der ´Den indre 
grønne rinǵ , som er et netværk af parker og grøn-
ne områder i byen. Derefter kommer ´Den ydre 
grønne rinǵ , der er et netværk af rekreative om-
råder med meget forskellig karakter og anvendel-
sesmuligheder. De grønne ringe er beskrevet un-
der Byens grønne områder.

Samspillet mellem de mange aktiviteter i de by-
nære landskaber stiller krav til prioritering og 
planlægning. Arealer og placeringsmuligheder til 
idrætsanlæg fremgår af kortet side 136.

Endvidere indgår ferieområder som f.eks. som-
merhusområder, campingpladser m.v. i planlæg-
ningen for fritidsinteresser uden for de egentlige 
byområder.

Stianlæg
Ved etablering af nye stianlæg, herunder nye for-
bindelser, kan der gradvist opbygges et sammen-
hængende og let overskueligt stisystem, der for-
binder by, land og kyst med naturoplevelser og 
kulturhistoriske oplevelser. Der henvises i øvrigt 
til afsnittet Byens grønne områder foran.

For at tiltrække en bred målgruppe og for at give sti-
nettet identitet og overskuelighed, bør det suppleres 
med knudepunkter, hvor der kan indrettes både nye 
og mere velkendte former for friluftsaktiviteter.

friluftsplan
Med Friluftsplan 2010 vil Århus Kommune:

 ○ Fremme friluftslivet

 ○ Fastsætte retningslinier for friluftslivet i bynære land-
skaber 

 ○ Sikre at indretninger til friluftslivet sker på arealer, så 
det understøtter natur-, grundvands- og kulturhistori-
ske interesser

 ○ Belyse mulighederne for at understøtte et områdes 
identitet med indretninger til friluftslivet

 ○ Videreformidle oplysninger om muligheder for færdsel i 
det åbne land

 ○ Fastsætte retningslinier for rekreative muligheder på 
kommunalt ejede arealer.
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Yderst kommer ’Landskabsringen’, hvor de sto-
re natur- og landskabsområder ligger som perler 
på en snor: Egådalen, Brendstrupkilen, True Skov 
og Skjoldhøjkilen, Brabrand Sø og Årslev Eng-
sø, Marselisborgskovene samt kysterne. De store 
landskabselementer, der både rummer vand, skov 
og værdifulde naturelementer, skal med rekreative 
forbindelser skabe et ydre netværk, der sammen-
binder og understøtter de rekreative muligheder 
for bysamfundene rundt om Århus. Landskabsrin-
gen er vist på side 88.

På tværs af de grønne ringe og landskabsringen 
kommer de grønne kiler, som giver mulighed for 
rekreative værdifulde stiforbindelser ind mod by-
en og ud mod de fritliggende bysamfund. Stifor-
bindelserne fortsætter ud af kommunen og er med 
til at skabe sammenhæng i det regionale stinet.

Både i den ydre grønne ring og i landskabsringen 
etableres efterhånden knudepunkter for rekreativ 
benyttelse. 

Knudepunkterne er tænkt som samlesteder og 
orienteringspunkter for friluftsliv. På den måde 
skal de være med til at understøtte den rekreative 
hovedstruktur, give naturlige mødesteder og ska-
be rum for forskellig rekreativ aktivitet.

Den rekreative hovedstruktur vil skabe gode mu-
ligheder for sammenhænge i stinettet og de re-
kreative områder, så alle borgerne får den bedst 
mulige adgang til natur og rekreative områder 
med gode oplevelsesmuligheder. Man skal kun-
ne færdes ad både korte og lange ruteforløb, så-
ledes at man kan gå i sløjfer – altså undgå, at 
man må gå samme vej ud og hjem (hvilket er en 
videreførelse af principperne i Cykelhandlings-
planen).

særligt arealkrævende fritidsanlæg
Golfbaner, større boldbaneanlæg og oplevelses-
parker, herunder dyreparker og lignende, der fun-
gerer som udflugtsmål, er eksempler på særligt 

arealkrævende anlæg, som tillige i vekslende om-
fang er trafikskabende. 

Sådanne anlæg bør så vidt muligt holdes uden for 
såvel de bedste landbrugsjorder som de udpege-
de områder af særlig landskabelig, geologisk eller 
kulturhistorisk interesse som uden for kystnær-
hedszonen.

Placeringsmuligheder i de kystnære områder bør 
kun overvejes, hvis anlæggets funktion helt åben-
bart kræver en placering ved kysten eller i tilknyt-
ning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Ved planlægningen af særligt arealkrævende fri-
tidsanlæg skal der tages udgangspunkt i, at der 
effektiviseres med arealforbruget. Det gælder, 
hvad enten anlægget placeres inden for arealer 
planlagt til byformål eller i det åbne land. 

Golfbaner
Golfbaner er et eksempel på en type særligt are-
alkrævende fritidsanlæg, der ikke nødvendigvis 
behøver at medføre større terrænændringer eller 
væsentligt byggeri. Derfor vil golfbaner nogle ste-
der kunne indpasses i det åbne land uden at på-
virke landskabsbilledet negativt. 

Golfbaner bør dog placeres uden for fredede are-
aler, uden for beskyttede naturtyper og uden for 
arealer omfattet af strandbeskyttelseslinien. Til-
svarende søges værdifuld landbrugsjord friholdt. 
De naturmæssige hensyn skal indarbejdes i for-
bindelse med den konkrete planlægning for golf-
baneanlæg, ligesom det skal sandsynliggøres, at 
landbrugspligten for arealet vil kunne ophæves.

En køreafstand på mindst 5 km fra nye golfba-
neanlæg til eksisterende baner eller baner un-
der planlægning eller etablering skal i udgangs-
punktet respekteres – med henblik på at sikre, at 
kommende golfbaneanlæg spredes og dermed 
kommer til at servicere lokalbefolkningen opti-
malt.
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Århus Byråd vedtog i 2004 placeringsmulighe-
der for 4 nye golfbaneanlæg, og at de eksisteren-
de golfbaner, Aarhus Aadal Golf Club og Molle-
rup Golf Club kunne udvides. Herudover har Aar-
hus Golf Club i Skåde i længere tid arbejdet på en 
udvidelse i sammenhæng med udbygningsprojek-
tet for Moesgaard Museum. Aktuelt arbejdes der 
med en mulig golfbane ved Bredeng. Byrådet ved-
tog samtidig, at der indtil videre ikke igangsættes 
planlægning for andre større golfbaneanlæg.

Forud for debatten om placeringsmuligheder for 
nye golfbaner har Dansk Golf Union skønnet, at 
der over en 10-års periode bliver behov for 4-5 nye 
18-hullers golfbaner i Århus Kommune. De ved-
tagne placeringsmuligheder vurderes at kunne 
imødekomme det udmeldte behov for nye golfba-
neanlæg i Århus Kommune fra Dansk Golf Union. 

 I forbindelse med næstkommende planstrate-
gi vil der blive gjort status over udviklingen med 
henblik på at vurdere, om der er behov for at ind-
drage yderligere arealer, såfremt det viser sig, at 
udpegede placeringsmuligheder ikke vil kunne 
udnyttes, eller at behovet for golfbaner viser sig 
større end forudset.

Erfaringsmæssigt er der ikke økonomisk grundlag 
for drift af 9-hullers baner. Set ud fra et planlæg-
ningsmæssigt synspunkt er det derfor hensigts-
mæssigt, at de projekter, som fremmes og på sigt 
skal indgå i den overordnede struktur for golfba-
ner i kommunen, gennem passende arealudlæg 
er sikret en rimelig funktion, drift og udviklingsmu-
ligheder. På den baggrund skal der som udgangs-
punkt for en detailplanlægning være basis for etab-
lering af minimum en 18-hullers bane, uanset at der 
i første omgang kun sigtes mod en 9-hullers bane.

Etablering af mindre (primitive) golfbaneanlæg 
med 9-hullers par-tre baner i størrelsesordenen 5 
ha på passende arealer – primært i nærheden af 
byområderne – kan dog fortsat ske. Etablering af 
sådanne anlæg vil muligvis også kunne reducere 
behovet for nye arealkrævende baner.

vilkår for etablering af golfbaner i relation til 
drikkevandsinteresser:
I områder uden særlige drikkevandsinteresser stilles der 
vilkår for golfbaner - hvorefter der kun kan anvendes en be-
grænset mængde pesticider til bekæmpelse af svampesyg-
domme (som især er relevant på greens, forgreens og tee-
steder) samt bekæmpelse af insektangreb og ukrudt (som 
især er relevant på fairways). Disse vilkår svarer til Dansk 
Golf Unions generelle anbefalinger om en kontrolleret pe-
sticidordning.

I områder med særlige drikkevandsinteresser tillades som 
udgangspunkt ikke anvendelse af pesticider bortset fra om-
råder, hvor der er etableret en membran eller på anden må-
de er sket en effektiv sikring mod nedsivning. Denne løs-
ning vurderes primært at være relevant i forbindelse med 
udslagssteder og greens.

Da det af hensyn til golfbanens funktion og drift ikke kan 
udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan bli-
ve nødvendigt at dispensere fra forbuddet mod anvendel-
se af pesticider på arealer uden sikring, skal der ske en fore-
byggelse mod nedsivning gennem arealdisponeringen. Så-
ledes skal arealer inden for 300 m-zonen omkring borin-
ger og arealer med registrerede lerlag under 15 m ikke dis-
poneres, så der vil kunne opstå behov for behandling med 
pesticider. 

Der er ikke dispensationsadgang til anvendelse af pestici-
der til ukrudtbekæmpelse, da der findes alternativer hertil. 

Dispensation til anvendelse af pesticider til bekæmpelse af 
insekt- og svampeangreb må endvidere kun gives i forbin-
delse med konkrete angreb. Der kan således ikke opnås dis-
pensation til en præventiv anvendelse af pesticider overfor 
insekt- og svampeangreb.

Vilkårene for anvendelse af pesticider på golfbaner inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser fastlægges 
i deklarationer.
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Det er fortsat strategien, at der skal reserveres 
arealer til fritids- og idrætsformål, herunder til 
boldbaner i nødvendig omfang. 

Kommuneplanens udlæg af arealer til boldba-
ner og andre idrætsanlæg rettet mod børn og un-
ge bør placeres så tæt som muligt på brugernes 
boligområder. Da mobiliteten selvsagt er større 
hos voksengruppen, kan anlæg rettet mod voks-
ne imidlertid bedre placeres i en vis afstand fra 
brugerne, hvis andet ikke er muligt eller realistisk på 
grund af det store arealforbrug til denne type anlæg. 

Den massive byvækst gennem de sidste mange 
år har gjort det vanskeligt at anvise velbeliggende 
kommunale arealer til nye boldbaner og andre fri-
tidsfaciliteter. 

På den baggrund er der foretaget en undersøgelse 
af placeringsmuligheder for større sammenhæn-
gende arealenheder til boldbaner og andre fritids-
faciliteter. Det har været udgangspunktet, at der i 
hvert anlæg skulle være plads til 8-10 boldbaner. 
Undersøgelsen har resulteret i seks konkrete are-
aludpegninger.

I Skødstrup og i Lisbjerg er der blevet udpeget 
arealer i relativ nærhed til skolerne. Desuden er 
blevet udpeget arealer vest for Grøfthøj i Viby, ved 
Årslev, i Sletkilen mellem Slet og Tranbjerg og ved 
Marienlystvej mellem Brendstrup og Tilst.

Det er tanken, at arealerne skal kunne anvendes 
til såvel organiseret som uorganiseret boldspil. 
Derfor vil dele af baneanlæggene ikke være heg-
net ind. Da der i nogle af områderne sigtes mod 
skovrejsning, vil anlægget af boldbanerne skulle 
integreres med skovrejsningsplanen.

Udover egentlige fritids- og idrætsfaciliteter læg-
ges der vægt på, at det skal være let at bevæge sig 
gående, løbende, cyklende, skatende eller på an-
den måde ved egen energiudfoldelse i det offent-
lige rum. Århus skal aktivt indrette sig på at mo-
tivere til fysisk aktivitet – ikke alene i form af go-

Med hensyn til beskyttelse af drikkevandsinteres-
ser ønskes der som udgangspunkt ikke placeret 
golfbaner i områder med særlige drikkevandsinte-
resser. Imidlertid indgår størstedelen af det åbne 
land omkring Århus i områder med særlige drik-
kevandsinteresser, og placeringsmulighederne vil 
være få, hvis der alene fokuseres på arealer uden 
for områderne med særlige drikkevandsinteres-
ser. Disse findes som helt bynære arealer eller are-
aler helt ude i kommunens yderste nordlige, vest-
lige og sydlige periferi. Der er derfor åbnet mulig-
hed for etablering af golfbaner både i og uden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser un-
der nogle særlige vilkår. 

Eksisterende og planlagte golfbaner og placerings-
muligheder kan ses på kortet overfor, Idrætsanlæg.

Boldbaner og andre fritidsfaciliteter 
Århus Kommune skal i overensstemmelse med 
den vedtagne fritids- og idrætspolitik fra 2002 
fortsat tilstræbe at være Danmarks mest aktive 
fritids- og idrætsby, hvor vilkårene for både bred-
den og eliten skal fremmes.

På den baggrund er intentionen at kunne tilbyde:

 ○ Velbeliggende og velfungerende boldbaner og 
andre større idrætsanlæg til både børn, unge 
og voksne

 ○ Et godt stinet til de, der ønsker at bevæge sig 
ved egen kraft på kryds og tværs i kommunen

 ○ Længere sammenhængende strøg velegnet til 
motion og idræt (Idrætsramblaen er et eksem-
pel herpå)

 ○ God integration af muligheder for bevægelse 
eller leg med de andre ’opgaver’, det offentlige 
rum skal løse – herunder trafikafvikling

 ○ God anvendelse af parker, skove og andre grøn-
ne områder til bevægelse og leg – uden at an-
dre rekreative- og/eller naturmæssige værdier 
forringes.
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motocross banen på Vestereng så vidt muligt op-
retholdes, indtil der er fundet en anden løsning. 
Det er desuden besluttet, at der ikke udlægges 
yderligere areal til en gokartbane.

de muligheder for organiseret idræt eller leg, men 
også via et netværk af ’kanaler’, hvor bevægelse 
virker oplagt og indbydende. Der henvises i øvrigt 
til afsnittet Byens grønne områder og afsnittet for-
an om Friluftsliv.

På kortet side 136, Idrætsanlæg, kan de konkrete 
placeringsmuligheder for nye boldbaneanlæg ses. 

støjende fritidsanlæg
Byrådet vedtog i 2006, at der ikke udlægges nye 
arealer til støjende fritidsaktiviteter i Århus Kom-
mune. Der findes dog enkelte uudnyttede areal-
reservationer og en mulighed for at samlokalise-
re nogle aktiviteter i et område øst for Lystrupvej, 
nord for Viengevej (f.eks. kortdistanceskydning og 
flugtskydning).

Udnyttelse af reservationerne forudsætter en nær-
mere planlægning. De fleste af aktiviteterne vur-
deres endvidere omfattet af VVM-bestemmelser-
ne i planloven.

Selvom det formentligt vil være teknisk muligt 
at finde placeringer til f.eks. motorsport og skyd-
ning, der kan overholde de gældende miljøbe-
stemmelser, har den gennemførte planlægnings-
proces vist, at det er vanskeligt at placere nye stø-
jende fritidsaktiviteter i et forholdsvist tæt bebyg-
get område som Århus Kommune. Det blev på 
den baggrund konkret besluttet, at der ikke ud-
lægges areal til en ny motocrossbane i Århus 
Kommune. 

Det er i stedet besluttet at igangsætte et formelt 
samarbejde med Djursland Motor Klub Autosport 
og relevante myndigheder med henblik på sam-
arbejde om etablering og drift af en fælles moto-
crossbane og evt. en gokartbane på den gamle 
militærlufthavn i Tirstrup. 

Da motorsporten i Århus Kommune er hårdt pres-
set med hensyn til såvel de arealmæssige som 
de køretidsmæssige rammer er det besluttet, at 
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eksisterende og planlagte anlæg for støjende fritidsanlæg  
i Århus Kommune
Den nuværende kapacitet for støjende fritidsaktiviteter kan 
gøres op således:

Langdistanceskydning

Omfatter fritidsskydning og Forsvarets/Hjemmeværnets 
skydning med gevær og riffel på skiveskydningsbaner med 
skydeafstande på 100 m, 200 m og 300 m.

Der er 2 langdistanceskydebaner i kommunen: Højbyhus ved 
Skibby og Krekærvej ved Malling, hvor sidstnævnte skydeba-
ne benyttes af Forsvaret og Hjemmeværnet. På detailkortet 
for skydebanen ved Malling angiver pilen skyderetning, mens 
krydset mellem de to linjer viser, hvorfra støjen udsendes.

Banen ved Skibby er det eneste sted i kommunen, hvor der 
hidtil har kunnet foretages langdistanceskydning på ba-
ne med jagtrifler. De seneste målinger har imidlertid vist, 
at støjen overskrider det tilladte. Der kan derfor ikke sky-
des med jagtrifler, før der er etableret yderligere støjdæm-
pende foranstaltninger. De støjdæmpende foranstaltnin-
ger vurderes dog at kunne etableres inden for det eksiste-
rende arealudlæg.

Kortdistanceskydning (pistol og salonriffel)

Omfatter skydning på skiveskydningsbaner med pistol og 
salonriffel. På pistolskydebaner er skydeafstandene 10-25 
m, og på salonriffelbaner er skydeafstanden typisk 50 m. 

Der er 6 kortdistanceskydebaner i kommunen: Mosevej i Ris-
skov, Tilst Vestervej, Vesterengvej, Eskelundvej i Viby, Ferdi-
nandpladsen i Risskov og Oddervej ved Frederikshøj Kro. 

Kapaciteten udnyttes generelt 100 %. 

Det vurderes som vanskeligt at udvide kapaciteten på de eksi-
sterende baner. Der er således ikke umiddelbart mulighed for 
at samle aktiviteterne på en eller flere af de eksisterende baner.

Skydebanen ved Mosevej ligger forholdsvis tæt på bolig-
områder og i et område, som er udpeget som byomdan-
nelsesområde. Skydebanen ved Tilst Vestervej ligger lige-

ledes umiddelbart op til boligområder. Ud fra en planlæg-
ningsmæssig betragtning vil det være ønskværdigt at flytte 
banerne, idet placeringerne på sigt kan medføre konflikter 
med naboområderne. 

En ny kortdistanceskydebane vil kunne placeres ved Ly-
strupvej.

Flugtskydning

Omfatter skydning med haglgeværer efter lerduer, der ud-
slynges maskinelt. Der findes tre hovedtyper af flugtskyde-
baner: Jagt-, skeet- og trapskydebaner med hver sin karak-
teristiske baneindretning.

Der er 3 flugtskydningsbaner i kommunen: Koldkilde ved 
Elev, Risvangsvej ved Hårup og Tåstrup Mose ved Harlev. 

Hjortshøj-Egå Jagtforenings bane ved Petersmindevej i Ly-
strup er som følge af Djurslandmotorvejens etablering ble-
vet nedlagt. Endvidere er placeringen af banen ved Elev i 
kort afstand fra nuværende og kommende boligområder ik-
ke hensigtsmæssig.

Kapaciteten udnyttes generelt 100 %.

Det vurderes som vanskeligt at udvide kapaciteten på de eksi-
sterende baner. Der er således ikke umiddelbart mulighed for 
at samle aktiviteterne på en eller flere af de eksisterende baner. 

En ny flugtskydebane vil kunne placeres ved Lystrupvej.

Motocross, minicross og microcross

Motocross omfatter jordbanekørsel på en meget kuperet 
bane med specialbyggede motorcykler med en motorstørrel-
se på 125-500 ccm. Minicross omfatter jordbanekørsel på en 
kuperet bane med specialbyggede motorcykler med en motor-
størrelse på 65-85 ccm. Microcross omfatter jordbanekørsel på 
en kuperet bane med specialbyggede små motorcykler med en 
motorstørrelse på 50-80 ccm, som kan køres af 3-12 årige. 

Der findes 3 baner til motocross, minicross og microcross 
i Århus Kommune: Vestereng, Grimhøj i Brabrand og vest 
for Malling. 



 142 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

ODDER

SOLBJERG
MALLING

holdsvis Lystrupvej og Sletvej, som kan anvendes til det-
te formål. 

Crosskarting

En crosskart er et firehjulet køretøj. Crosskarting foregår på 
en mindre, kuperet jordbane.

Der er ingen godkendte baner til crosskartkørsel i kommu-
nen, men der er mulighed for etablering af en crosskartba-
ne på det samme areal, som kan anvendes til gokarting og 
road-racing ved Sletvej. 

Herudover vurderes der er mulighed for etablering af en 
crosskartbane ved Grimhøjvej i Brabrand. 

Desuden vurderes der at være arealmæssige muligheder for 
indplacering af en crosskartbane og evt. andre støjende fri-
tidsaktiviteter på arealet ved Lystrupvej.

Kørsel med modelbiler

Modelbilkørsel omfatter kørsel på en plan asfalteret bane 
med radiostyrede modelbiler.

Der findes én modelbilbane i kommunen ved Høgemose-
vænget i Trige. 

Med henblik på yderligere placering af støjende fritidsan-
læg på arealet ved Lystrupvej er en indplacering af model-
bilbane en mulighed.

Svæveflyvning

I Århus Kommune foregår optrækket af svæveflyene ved 
hjælp af et mekanisk spil og ikke, som det sker andre ste-
der, ved hjælp af motorfly.

Der er udlagt areal til én svæveflyvebane i kommunen ved True. 

Flyvning  med modelfly

Flyvning med modelfly omfatter flyvning med radiostyrede 
motordrevne modelfly.

Der er én modelflyvebane i kommunen i Lystrup Enge.

Banen på Vestereng, som har meget begrænsede tilladte an-
vendelsestider, er besluttet nedlagt, hvis der findes en løs-
ning i forbindelse med den gamle militærlufthavn i Tirstrup. 

Gokarting og road-race

En gokart er et firehjulet køretøj. Road-race køres med mo-
torcykler. Gokarting og road-racing foregår på et plant og 
asfalteret baneanlæg og kan kombineres på samme ba-
ne. Der findes ingen baner til gokarting og road-racing i 
Århus Kommune, men der er udlagt to arealer ved hen-

StøjkonSekvenSområde  for Skydebanen Syd 
for malling
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punkt i kulturpolitikkens mål om mangfoldig-
hed – således at kommunens samlede vifte af 
kulturtilbud lokaliseres på en sådan måde, at 
den bredest mulige publikumsgruppe eller rele-
vante brugergruppe nås

 ○ Ved etablering af nye biblioteker og lokaliteter 
til borgerservice skal hensynet til tilgængelig-
hed, central placering samt nærhed til kollektiv 
trafik prioriteres højt

 ○ Friluftslivet skal forbedre borgernes sundhed 
og livskvalitet

 ○ Alle kommunens borgere skal have en let ad-
gang til et overskueligt netværk af grønne om-
råder og stisystemer

 ○ De bynære landskaber skal gøres mere tilgæn-
gelige for rekreativ udnyttelse

 ○ Der udlægges nye kolonihaveområder i takt 
med behovet og i takt med, at byudviklingen 
realiseres

 ○ Større fritidsanlæg skal placeres spredt i kom-
munen med henblik på at sikre borgerne en 
forholdsvis bekvem adgang.

kolonihaver
Kolonihaver er et supplement til især etageboliger 
og tjener et almennyttigt formål ved at give folk 
uden egen have mulighed for at disponere over et 
kolonihavehus tæt på byen. Selvom behovet synes 
dækket i disse år, kan den ønskede kommende 
byudvikling med en del byfortætning og op mod 
75.000 flere indbyggere skabe et behov for nye ko-
lonihaveområder. Kolonihaveområderne fremgår 
af kortet side 144. 

ferieoMråder og lystbådehavne
I Århus Kommune er der ikke udlagt arealer til 
særlige feriebyer eller -hoteller. 

De to sommerhusområder ved Skæring og Mari-
endal/Ajstrup fastholdes som sommerhusområ-
der, og der planlægges ikke udvidelser af områ-
derne eller for nye sommerhusområder. 

Århus Kommune rummer tre campingpladser: 
Blommehaven, Ajstrup og Lisbjerg. For Ajstrup 
Camping er der en planlagt, men uudnyttet udvi-
delsesmulighed. 

I Århus Kommune findes der 5 lystbådehavne, inkl. 
Norsminde, som overvejende ligger i Odder Kom-
mune. For Marslisborg Lystbådehavn er der en 
uudnyttet udvidelsesmulighed. 

Arealer til sommerhuse og frtidsanlæg mv. frem-
går af kortet side 144.

Interessen for feriefaciliteter knytter sig primært 
til kystnærhedszonen. Afvejning af behovet for 
nye faciliteter vil indgå i en kommende temaplan-
lægning for anvendelsen af kystvandene og fri-
tidsanlæg i kystnærhedszonen (se afsnittet Kyst-
nærhedszonen og kystvande).

Målsætninger

 ○ Ved placering af nye kulturinstitutioner og etab-
lering af aktiviteter vil der blive taget udgangs-
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retningslinier
Friluftsliv

 ○ Adgangen til det åbne land skal forbedres ved 
udlæg af nye bynære skov- og naturområder 
med stiudlæg

 ○ Det eksisterende stinet skal udbygges, og der 
skal skabes nye sammenhænge mellem natur-
områder, udsigtspunkter og lignende

 ○ Indretninger til friluftslivet skal primært ske i de 
udpegede 1,5 km friluftszoner og i bynære land-
skabsområder 

 ○ Eksisterende og nye friluftstilbud skal synliggø-
res og formidles.

Kolonihaver

 ○ Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i – 
eller i nærheden af – byzone med let adgang fra 
boligområderne 

 ○ Områderne skal normalt rumme mindst 20 ha-
ver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes 
størrelse må ikke overstige 40 m²

 ○ Der skal sikres offentlig stiadgang igennem ko-
lonihaveområdet.

Særligt arealkrævende fritidsanlæg

 ○ De særligt arealkrævende fritidsanlæg skal så 
vidt muligt placeres uden for de bedste land-
brugsjorder, uden for de udpegede områder af 
særlig landskabelig, geologisk eller kulturhisto-
risk interesse samt uden for kystnærhedszonen

 ○ Nye golfbaner søges placeret med mindst 5 km 
køreafstand fra eksisterende baner eller baner 
under planlægning eller etablering. 
For nye golfbaner iværksættes som udgangs-
punkt ikke detailplanlægning, med mindre der er 
arealgrundlag for baneanlæg på mindst 18-huller

 ○ Det skal i forbindelse med planlægning for 
golfbaner være sandsynliggjort, at landbrugs-

pligten for arealet vil kunne ophæves. Ved plan-
lægning af golfbaner fredeligholdes en bræm-
me på 10-20 m omkring vandløb af hensyn til 
den vandløbstilknyttede natur. Der tages end-
videre hensyn til den generelle åbeskyttelsesli-
nie på 150 m, der er fastlagt om visse vandløb – 
idet der dog godt kan ske en integrering af na-
turbeskyttelsen omkring vandløbene i dispone-
ringen af golfbaneanlæggene

 ○ Udlæg af arealer til boldbaner og andre idræts-
anlæg rettet mod børn og unge søges placeret 
så tæt som muligt på brugernes boligområder, 
medens anlæg til voksne i højere grad kan pla-
ceres i en vis afstand fra brugerne

 ○ Der udlægges ikke nye arealer til støjende fri-
tidsanlæg i Århus Kommune

 ○ Der udlægges ikke nye sommerhusområder i 
Århus Kommune

 ○ Der reserveres ikke arealer til nye feriebyer eller 
større campingfaciliteter

 ○ En vurdering af behovet for feriebyer/-hoteller 
og campingpladser m.v. indgår i Kommuneplan 
2013 i en temaplanlægning, der nærmere fast-
sætter retningslinier for anvendelsen af kyst-
nærhedszonen og kystvande, herunder fritids-
anlæg i tilknytning hertil.

lov om kolonihaver
I juni 2001 vedtog Folketinget Lov om kolonihaver. Loven 
medfører, at alle eksisterende kolonihaveområder, med vis-
se undtagelser, efter 1. november 2001 fik status af såkald-
te varige kolonihaveområder. 

Disse områder vil kun kunne nedlægges, hvis væsentlige 
samfundsmæssige hensyn taler for det, og på betingelse af, 
at der tilvejebringes nye kolonihaveområder til erstatning 
for dem, der nedlægges.
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GrundlaG oG forudsætninGer
Byvækstmodellen og udsigten til en fortsat vækst 
i Århus Kommune – og i regionen – skaber trafika-
le udfordringer i den kommende planperiode. 

Fremtidens trafiksystem skal indrettes på at klare 
væsentligt mere trafik end i dag. Ønsker om fort-
sat god tilgængelighed og øget mobilitet skal for-
enes med en minimering af transportarbejdet og 
en omlægning af dele af biltrafikken til mere ener-
givenlige og mindre forurenende transportformer. 
Sidstnævnte hænger også sammen med Århus 
Kommunes initiativer til en reduktion af CO2-ud-
ledninger i transportsektoren.

overordnede strategier og Mål
For at imødekomme ønsker om et miljøvenligt 
transportsystem, der sikrer mobilitet og fremkom-
melighed, vil Århus Kommune overordnet arbejde 
med tre strategier på trafikområdet.

For det første skal Århus som Vestdanmarks ho-
vedby knyttes op på en overordnet infrastruktur, 
der binder Århus effektivt sammen med omver-
denen.

For det andet skal byen og dens udvikling ind-
rettes, så transportbehovene minimeres. Det vil 
blandt andet ske i form af mere kompakte nye by-
er og fortætning af eksisterende byområder. End-
videre skal mulighederne for at erstatte biltrafik 
med kollektiv trafik og cykel- og gangtrafik frem-
mes. Og endelig skal byvæksten lokaliseres un-
der hensyntagen til, at ledig kapacitet i den eksi-
sterende trafikinfrastruktur kan udnyttes og spille 
sammen med større investeringer i infrastruktu-
ren, som f.eks. Herningmotorvejen, Djurslandmo-
torvejen, Bering-Beder vejen og letbanen. 

For det tredje skal trafikinfrastrukturen i Århus 
Kommune udvikles, så den generelt understøtter 
byudviklingen og matcher stigningerne i trafikken. 
Som et bærende princip skal nye større byvækst-
områder som hovedregel understøttes af en god 

trafikinfrastruktur
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kollektiv trafikbetjening, herunder især med nær-
bane eller letbane. Stationsnærhed er et vigtigt 
princip i byudviklingsmodellen for Århus Kommu-
ne – forstået sådan, at der især skal sikres en kon-
centration af bebyggelse omkring eksisterende og 
nye stationer.

Med udgangspunkt i de tre strategier, ønsker By-
rådet, at det stigende transportbehov først og 
fremmest skal dækkes ved at forbedre og udbyg-
ge de fysiske forhold for den kollektive trafik og 
cykeltrafikken, som alternativ til privatbilismen. En 
stigende biltrafik vil ikke alene kunne håndteres ved 
en kraftig udbygning af vejnettet efter spidsbelast-
ningerne. Noget sådant vil medføre en række uøn-
skede miljømæssige konsekvenser, ligesom de fysi-
ske muligheder mange steder er begrænsede.

Både i forhold til den eksisterende by og ikke 
mindst nye byvækstområder lægges der vægt på 
at fremme den kollektive trafik og cykeltrafikken 
– i form af et letbanenet, et mere effektiv bussy-
stem, bedre fremkommelighed for busser samt 
et forbedret cykelrutenet. Det vil især være væ-
sentligt, at den daglige trafik mellem bolig og ar-
bejde i stigende grad sker med kollektiv trafik el-
ler på cykel.

Der er et stort potentiale for udvikling af cykeltra-
fikken i Århus, og cykeltrafikken skal stimuleres 
yderligere – både for at begrænse væksten i bil-
trafikken og for at fremme en miljøvenlig og sund 
transportform.

Det vil generelt være vigtigt, at der arbejdes for en 
samtidighed mellem realiseringen af kommune-
planens byudviklingsmuligheder og investeringer i 
trafikinfrastruktur og udbud af kollektiv trafik.

De overordnede mål for udviklingen af trafikinfra-
strukturen er:

 ○ at Århus fortsat skal være trafikalt velfungeren-
de og attraktiv med hensyn til både person- og 
godstrafikken – med en høj mobilitet og god til-
gængelighed for trafikanterne.

Samtidig skal trafikinfrastrukturen udvikles under 
hensyntagen til:

 ○ at ressourceforbruget og CO2-udledningen mi-
nimeres ved overflytning af biltrafik til kollektiv 
trafik og cykel- og gangtrafik

 ○ at trafiksikkerheden forbedres og miljøbelast-
ningen fra trafikken minimeres.

den trafikale hovedstruktur
Kommuneplanen fastlægger den fysiske trafikin-
frastruktur – den trafikale hovedstruktur. Den tra-
fikale hovedstruktur omfatter både vejnet, kollek-
tiv trafiknet og cykelrutenet. 

For at sikre en trafikalt velfungerende by tilrette-
lægges den trafikale hovedstruktur med henblik 
på at understøtte eller sikre en god og bæredygtig 
trafikbetjening af den valgte byvækstmodel. Om-
vendt udgør en robust trafikinfrastruktur en rele-
vant og vigtig lokaliseringsfaktor for den nøjere 
planlægning af den fremtidige byvækst.

Nye hovedelementer i fremtidens trafikinfrastruk-
tur i Århus Kommune omfatter:

 ○ Etablering af en ’Ring 3’, der består af Djurs-
landmotorvejen, Østjyske Motorvej mellem 
Søften og Bering og den planlagte Bering-Be-
der vej. Bering-Beder vejen vil formentlig indgå 
som en 2-sporet landevej. Ring 3 bliver en over-

trafikinfrastruktur

forhold til de statslige og regionale trafikplaner
Kommuneplan 2009 forholder sig til statslige trafikplaner, 
dels ved at indeholde reservationer for statslige anlæg  
(jf. også Regionplan 2005), dels ved at påpege særlige be-
hov omkring den overordnede trafikinfrastruktur på vej- og 
baneområdet.

Der foreligger ikke aktuelt nogen regional kollektiv trafik-
plan.
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ordnet ringvejsforbindelse, som giver god til-
gængelighed til de nye byer og større byvækst-
områder, som i stort omfang er lokaliseret ved 
eller tæt på ringvejen. Ring 3 vil desuden give 
god forbindelse mellem f.eks. de nordlige og 
vestlige bydele – og aflaste dele af byens øvri-
ge vejnet

 ○ Opgradering af de større indfaldsveje og ring-
vejene som følge af de generelle trafikstignin-
ger og byvæksten. Placeringen af nye byer og 
større byvækstområder forventes at medføre 
en jævn fordeling af trafik på stort set alle stør-
re indfaldsveje

 ○ Etablering af et letbanenet, der forventes at bli-
ve et effektivt og miljøvenligt alternativ til bil-
trafik, og som kan aflaste dele af vejnettet. Let-
banen sammentænkes med byvækstmodel-
len, så nye større byområder så vidt muligt ba-
netjenes

 ○ Fremme af cykeltrafikken – herunder anlæg af 
nye cykelruter, forbedring af eksisterende ru-
ter, bedre parkeringsfaciliteter og øget trafiksik-
kerhed.

Realiseringen af de nævnte hovedelementer i den 
fremtidige trafikinfrastruktur forventes påbegyndt 
i planperioden.

trafikudviklingen
En kraftig økonomisk vækst sammen med et øget befolk-
ningstal og et stigende antal virksomheder har de senere år 
medført en øget person- og godstransport.

Målt på transportform er det primært biltrafikken, der er 
steget, mens passagerantallet i den kollektive trafik har væ-
ret i svag tilbagegang. Modsat er cykeltrafikken i de senere 
år begyndt at vise en opadgående tendens.

Biltrafikken forventes i den kommende planperiode fort-
sat at være  stagnerende i de centrale bydele, mens den – 
med en fortsat markant byudvikling – vil være stigende på 
indfaldsveje og ringveje. Lokalt vil der også kunne forven-
tes stigende biltrafik som følge af byomdannelse og fortæt-
ning.

På længere sigt forventes især en realisering af en letbane 
at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik.

Støjbelastningen fra trafikken er fortsat markant, med over 
10.000 boliger belastet med over 65 dB(A). Luftforurenin-
gen har generelt ikke været stigende i samme takt som bil-
trafikken, blandt andet som følge af teknologiske forbedrin-
ger i nye biler. CO

2
-udledningen er dog steget stort set lige 

så meget som trafikmængden.

Trafiksikkerheden er de senere år forbedret væsentligt med 
færre dræbte og tilskadekomne til følge.
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trafikinfrastruktur

vejnettet
Der er de senere år sket en væsentlig udbygning 
af vejnettet. Syd for Århus er Genvejen blevet 
etableret. Det samme gælder den østlige del af 
Djurslandmotorvejen, mens den vestlige del mel-
lem Skejby og Søften – inklusive den nye Søften-
vej – er under anlæg. Mod vest har en realisering 
af dele af Herningmotorvejen skabt en bedre for-
bindelse mod Silkeborg og Herning. 

I de centrale bydele er Værkmestergade, mellem 
Ringgaden og Spanien, blevet anlagt som en ny 
adgangsvej til Midtbyen.

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur 
for det overordnede trafikvejnet, som tager højde 
for den planlagte byudvikling og den almindelige 
vækst i biltrafikken. Aktuelle og fremtidige planer 
forventes at sikre et sammenhængende overord-
net vejnet uden om byen. 

Nye veje
I de nordlige bydele vil den planlagte og snart 
etablerede Djurslandsmotorvej forstærke infra-
strukturen og er således en vigtig forudsætning 
for byvækst i Lisbjerg, Elev og Skødstrup. En for-
lægning af Mejlbyvej øst om Egå samt en vis ud-
bygning af trafikinfrastrukturen i Skødstrup-Løg-
ten skal nærmere overvejes i tilknytning til byud-
viklingen her.

I sammenhæng med motorvejen forlægges og 
udbygges Herredsvej. På længere sigt planlægges 
en forbindelse fra den nye Herredsvej til Viborg-
vej. Begge veje understøtter byudvikling omkring 
Århus Universitetshospital i Skejby og en eventu-
el større byudvikling ved Tilst. Der vil endvidere 
skulle tages stilling til en udbygning af Viborgvej i 
denne sammenhæng.

andre planer
Udover kommuneplanens trafikale hovedstruktur udmøn-
tes flere af kommuneplanens mål i en række kommunale 
handlingsplaner og særlige infrastrukturplaner.

Trafikplanen for Århus Midtby fra 2005 lægger op til yder-
ligere fredeliggørelse af Midtbyen gennem en reduktion af 
den gennemkørende biltrafik. Det skal ske i sammenhæng 
med en styrkelse af den kollek tive trafik og cykeltrafikken. 

Cykelhandlingsplanen for Århus Kommune fra 2007 rum-
mer en række tiltag, som skal medvirke til at øge antallet af 
cykelture markant. Der satses blandt andet på nye cykelru-
ter i kilerne mellem de større indfaldsveje.

Parkeringspolitikken for Århus Kommune fra 2005 inde-
holder krav til omfang og anlæg af bil- og cykelparkering i 
forbindelse med byudvikling i kommunen. Parkeringspoli-
tikken fastlægger en særlig strategi for parkeringsforholde-
ne i Midtbyen med henblik på at regulere omfanget af bil-
trafik. 

Trafiksikkerhedshandlingsplanen fra 2000 har som mål at 
reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i tra-
fikken med mindst 40 % inden 2012 i forhold til 1998. 

En handlingsplan for trafikmiljøet fra 2001 indeholder mål-
sætninger for den trafikskabte støj- og luftforurening samt 
en række mulige tiltag for at nedbringe miljøbelastningen 
og en overvågning af udviklingen i trafikmiljøsituationen.

Med hensyn til den tunge trafik foregår et fortsat samarbej-
de med transportører om at begrænse den tunge trafik og 
dennes forurening i de centrale bydele.
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Mod vest har Herningmotorvejen og forlængelsen af 
Edwin Rahrs Vej forbedret infrastrukturen betydeligt 
og muliggør en større bolig- og erhvervsudvikling i de 
vestlige dele af kommunen ved Harlev og Årslev.

I de sydvestlige bydele er der især langs Skander-
borgvej allerede i dag en relativ stærk infrastruk-
tur med mulighed for fortsat byudvikling – blandt 
andet med et trafikalt robust byudviklingsområ-
de ved Hasselager. Infrastrukturen i området er 
styrket med etablering af Genvejen – og styrkes 
yderligere med den planlagte forbedring af forbin-
delsen til Århus Havn, via Marselis Boulevard og 
Åhavevej, der udgør en meget betydende forbin-
delse for en omfattende godstransport på lastbil. 
Der vil i øvrigt skulle tages stilling til en forlængel-
se af Værkmestergade, fra Ringgaden til Åhavevej. 

Planlægningen af en ringvejsforbindelse mellem 
Beder og Bering er påbegyndt. Denne del af tra-
fikinfrastrukturen hænger  nøje sammen med mu-
ligheden for byudvikling i den sydlige del af kom-
munen. Vejen vil samtidig forbinde de sydlige ind-
faldsveje og bidrage til en fordeling af den samle-

de trafikbelastning. Endvidere er en udbygning og 
forlægning af Sletvej under planlægning. 

Reservationer
Kommuneplanen reserverer det principielle forløb af 
nye større veje og forlægninger. Det drejer sig om:

 ○ Ringvejsforbindelse mellem Bering og Beder

 ○ Forlægning af Herredsvej

 ○ Udretning af Paludan Müllers Vej ved Århus Fir-
masport

 ○ Forlægning af Sletvej

 ○ Overordnet vejnet i ny by ved Lisbjerg 

 ○ Forlægning af Høvej ved Lystrup

 ○ Forbindelsesvej mellem Kolt Østervej og Genvejen

 ○ Ny vej mellem Oddervej og Ny Moesgårdsvej 
nord for golfbanen

 ○ Forlængelse af Solbjerg Hedevej øst om Solbjerg

 ○ Ny vejforbindelse mellem forlagt Herredsvej og 
Viborgvej

 ○ Forlægning af Mejlbyvej øst for Gl. Egå

 ○ Forlængelse af Værkmestergade til Åhavevej.

Desuden fremgår de planlagte tiltag på statsvejnet-
tet af kommuneplanen: 

 ○ Vestlig del af Djurslandmotorvejen – og en ny 
Søftenvej – mellem Skejby og Søften (E45)

 ○ Rute 26, forlægning af Viborgvej ved Sabro

 ○ Niveaufri krydsning mellem Grenåbanen og 
Grenåvej.

Vejstrukturplan med reservationer/planlagte veje, er 
vist side 152.
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Følgende større vejprojekter indgår i trafikplanen 
for Midtbyen:

 ○ Forbedring af kapacitet på – og eventuelt sene-
re udbygning af – Ringgaden. Den sydlige del af 
Ringgaden omfatter udbygning af havneforbin-
delsen via Marselis Boulevard

 ○ Ombygning af Banegårdspladsen og Vesterbro 
Torv med henblik på reduktion af gennemkø-
rende biltrafik og forbedring af forholdene for 
den kollektive trafik

 ○ Ombygning af Kystvejen-Skolebakken-Havne-
gade med henblik på at reducere den gennem-
kørende biltrafik og den trafikale barriere mel-
lem City og De Bynære Havnearealer.

Udbygningsbehov i øvrigt og kapacitetsudnyttelse
Der er behov for at forbedre trafikafviklingen på 
indfaldsvejene og ringvejene i takt med byudvik-
lingen og den almindelige vækst i trafikken. 

På følgende dele af det overordnede vejnet er der 
planlagt eller skal foretages overvejelser om ud-
bygninger og forbedringer:

 ○ Åhavevej og Marselis Boulevard (udvidelse og 
tunnel)

 ○ Viborgvej, mellem Ringvejen og Østjyske Mo-
torvej

 ○ Chr. X ś Vej, mellem Sletvej og Tranbjerg

 ○ Skanderborgvej, mellem Genvejen og Torshøjvej

 ○ Oddervej, mellem Ringvej Syd og Hørretvej.

Udbygningsbehovet omfatter også behov for vur-
dering af bedre tilslutninger på det overordnede 
vejnet (f.eks. på Skanderborgvej, Genvejen, Ring-
vej Syd og Silkeborgvej).

Der skal som grundlag for en nærmere stilling-
tagen til udbygningsbehovet foretages en samlet 
analyse af kapacitet/trængsel og trafikafvikling på 
det overordnede vejnet.

Generelt skal der – forud for en stillingtagen til 
konkrete udbygningsbehov – vurderes muligheder 
for en bedre kapacitetsudnyttelse af den eksiste-
rende infrastruktur.

Særlige trafikale behov i Midtbyen
Trafikplan for Århus Midtby udgør rammen for 
trafikale forbedringer i Midtbyen.

Initiativerne i planen skal sikre, at der fortsat er 
god tilgængelighed til Midtbyen på en sådan må-
de, at  Midtbyen kan fredeliggøres for noget af bil-
trafikken – dels for at skabe mere plads til den øv-
rige trafik, dels for at bidrage til et bedre bymiljø.
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Udbygningsbehov på statsvejnettet  
og internationale forbindelser
Byrådet vil arbejde for – og forventer, at Staten vil 
engagere sig i – en opgradering af den regionale 
og nationale infrastruktur. Et sådant engagement 
er nødvendigt for at sikre, at Århus knyttes effek-
tivt og tidssvarende sammen med hovedstadsre-
gionen og andre større byer og byregioner samt 
mod syd blandt andet Hamborg.

Udviklingen af den overordnede infrastruktur kan 
naturligt baseres på blandt andet Infrastruktur-
kommissionens betænkning og Landsplanrede-
gørelse 2006 – og de her præsenterede idéer om 
sammenhængende bybånd og infrastruktur.

På statsvejnettet, vil der efter Århus Kommune 
opfattelse, især være behov for:

 ○ Udvidelse af kapaciteten (flere kørespor) på 
Østjyske Motorvej

 ○ Færdiggørelse af Herningmotorvejen ved Silke-
borg (rute 15)

 ○ Udbygning af forbindelsen mod Viborg (rute 26)

 ○ Færdiggørelse af niveaufri krydsning mellem 
Grenåvej og Grenåbanen

 ○ Sikring af gode vejforbindelser til Århus Luft-
havn i Tirstrup og Billund Lufthavn.

På det længere sigt vurderes det for nødvendigt, 
at staten planlægger investeringer i:

 ○ Etablering af en fast forbindelse over Katte-
gat til hurtigtog og biler som et væsentligt ele-
ment i en ny øst-vest-gående akse. Regering og 
Folketing opfordres derfor til snarest muligt at 
få igangsat en egentlig foranalyse af projektet, 
således, at man får et tilbundsgående og gen-
nemarbejdet grundlag at træffe beslutning på

 
 I den mellemliggende periode vil der blive ar-

bejdet for at muliggøre visionen om en flyden-
de Kattegatbro – som består i, at Molsliniens 

flytning til Østhavnen sker i 2015, hvor det nye 
havneafsnit senest forventes at være etableret. 
Molsliniens flytning kan dog ikke finde sted, før 
Marselistunnelen kan ibrugtages – hvilket lige-
ledes forventes at ske senest i 2015

 ○ Som et væsentligt element i etableringen af det 
såkaldte dobbelte H, vil der ligeledes snarest 
være behov for at undersøge muligheden for 
etablering af en eventuel Midtjysk motorvej.
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Der er de senere år etableret busbaner på dele af 
Grenåvej, Viborgvej og Frederiks Allé. I 2008 er 
busbaner på Randersvej/Nørrebrogade påbegyndt.

Som grundlag for blandt andet det fremtidige 
busnet arbejdes der med en samlet udviklings-
plan for den kollektive trafik i Århus.

Kommuneplanens kollektive trafiknet skal, også i 
forhold til den planlagte byudvikling, tilbyde bru-
gerne et sammenhængende og velfungerende tilbud 
af kollektive transportmuligheder. Der skal fortsat 
arbejdes på at udvikle det samlede kollektive trafik-
tilbud, så det kan konkurrere med biltrafikken. 

Fremtidig letbanestruktur
Med afsæt i letbanevisionen fra 2005 er det hen-
sigten på sigt at etablere et større samlet net af 
letbaner til betjening af Århus-området – et net, 
hvor eksisterende nærbaner integreres. 

det kollektive trafiknet
Det eksisterende kollektive trafiknet omfatter et 
lokalt og regionalt busnet, hvor Region Midtjyl-
land/Midttrafik har ansvaret for driften. På bane-
siden udgøres nettet af hovedbanen samt nærba-
nerne mod Odder og Grenå, hvor Staten og Regi-
onen er ansvarlige for driften.

Byrådet traf i 2000 principbeslutning om, at der 
skal indføres sporvogne i Århus. I forlængel-
se heraf udarbejdede Århus Kommune og Århus 
Amt i 2005 en vision og en samlet plan for let-
baner i Århus-området. I 2007 er der påbegyndt 
planlægning af en 1. etape af et letbanenet.

I sammenhæng med planlægningen af den før-
ste del af letbanen arbejdes der også – i et sam-
arbejde mellem de østjyske kommuner og Midt-
trafik – med en videreudvikling af den oprindelige 
letbanevision. Dette omfatter blandt andet mulige 
fremtidige forbindelser mod Randers, Hinnerup, 
Silkeborg og Skanderborg.
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vigtigt element i udviklingen af nye byvækstområ-
der i nord ved Lisbjerg, Elev og Skødstrup og i syd 
ved Beder og Malling.

Reservationer
Kommuneplanen reserverer det principielle forløb af 
nye letbane-/nærbanestrækninger. Letbane- og nær-
banenettet omfatter i denne sammenhæng de tid-
ligere (i 2000 og 2005) skitserede sporvogns- og let-
banelinier, nærbaner på den eksisterende hovedbane 
samt yderligere strækninger, som er aktualiseret af 
den nye kommuneplan. Det vil sige en letbane mod 
vest langs Silkeborgvej og en mulig forgrening på 
Odderbanen, mellem Viby og Malling.

Reservationer til letbaner kan i nogle tilfælde også 
udgøre reservationer for bustracéer eller kan – indtil 
letbaner kan realiseres – benyttes til bustrafik.

Generelt vil de principielle nye banestrækninger og 
stationsplaceringer efterfølgende skulle vurderes og 
planlægges nøjere. 

Den igangværende planlægning af letbanen 
omfatter også en nøjere vurdering af senere etaper 
af letbanenettet. Dette arbejde vil kunne danne 
grundlag for en konkretisering af letbanenettet i den 
næstfølgende revision af kommuneplanen. 

Banestrukturplan med reservationer/planlagte let-
baner/nærbaner, er vist på side 154.

Byudvikling efter stationsnærhedsprincip
Nye byer og større byvækstområder er som ho-
vedregel lokaliseret, hvor der er eller på sigt kan 
etableres kollektiv trafikbetjening med nær- el-
ler letbane. Desuden tilstræbes at sikre mulighe-
der for byfortætning omkring nuværende og frem-
tidige stationer på det lokale banenet. Hensigten 
er at øge den kollektive trafiks andel af transport-
arbejdet – og derved ændre transportmønsteret, 
så ressourceforbruget og de miljømæssige konse-
kvenser af den individuelle biltrafik kan reduceres. 
Indtil letbaner kan realiseres, forberedes fremti-
den ved at reservere arealer til bustracéer.

Letbanenettet skal understøtte både nye større 
byvækstområder udenfor det sammenhængen-
de byområde samt byomdannelse og byfortæt-
ning i tilknytning til stationer i eksisterende byde-
le. Samtidig vil byudviklingen skabe et større be-
folkningsgrundlag for banerne. 

Det vil generelt være vigtigt at sikre et godt kollek-
tivt trafikudbud samtidig med ibrugtagning af nye 
byområder.

Første etape af letbanevisionen omfatter en ny 12 
km strækning fra City, ad Nørrebrogade og Ran-
dersvej, via sygehuset i Skejby og frem til Lisbjerg. 
Her forbindes letbanen til Grenåbanen via en ny 
forbindelse til Lystrup. I City forbindes letbanen 
til Grenåbanen og via Århus H får den forbindelse 
til Odderbanen. Første etape af letbanen bliver et 
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Endvidere indgår det som et initiativ i Trafikplan 
for Århus Midtby, at Banegårdspladsen og Vester-
bro Torv skal ombygges, blandt andet med hen-
blik på bedre forhold for den kollektive trafik.

Ved andre stationer og terminaler søges skiftemu-
lighederne optimeret for at sikre bedst mulig sam-
menhæng i den kollektive trafikbetjening, ligesom 
mulighederne for skift mellem transportformerne 
søges forbedret. 

Udbygningsbehov på hovedbanenettet
Ligesom det gælder for vejnettet, vil Byrådet arbej-
de for – og forventer, at Staten vil engagere sig i – 
en modernisering og opgradering af banenettet.

Udviklingen af den overordnede infrastruktur kan 
blandt andet baseres på Infrastrukturkommissio-
nens betænkning og Landsplanredegørelse 2006 
– og de her præsenterede idéer om sammenhæn-
gende bybånd og infrastruktur.

På baneområdet vil der efter Århus Kommune op-
fattelse være behov for:

 ○ Etablering af hurtige togforbindelser fra Århus 
mod henholdsvis København og Hamborg ved 
at etablere nyanlæg samt opgradere og elektri-
ficere relevante strækninger af det eksisteren-
de banenet. Elektrificering af hovedbanenet-
tet nord for Fredericia er i øvrigt en altafgøren-
de forudsætning for, at Jylland matcher den ud-
vikling af jernbanenettet, der er foregået i den 
øvrige del af landet og den udvikling, der fore-
går i Europa

 ○ Udvikling af et letbanenet i Århus og Østjyl-
land, herunder udvikling af et normsæt for 
planlægning, anlæg og drift af letbaner

 ○ Udbygning af banenet og terminaler med hen-
blik på øget godstransport på bane.

Endvidere vil det være væsentligt, at der etableres 
en Kattegatforbindelse til biler og hurtigtog.

Undersøgelser viser, at valg af kollektiv trafik styr-
kes, når bebyggelse koncentreres og arbejdsplad-
ser og boliger placeres i nærheden af stationer. 
Ved lokalisering af boliger skal det tilstræbes at 
sikre en lokalisering inden for en afstand af 5-700 
m fra stationer. Også ved erhvervslokalisering 
lægges der vægt på en høj kollektiv trafiktilgænge-
lighed. Kontor- og servicevirksomheder og andre 
virksomheder, der på grund af antal af arbejds-
pladser eller besøgsintensitet er særligt trafikska-
bende, søges også lokaliseret inden for en afstand 
af 5-700 m fra stationer.

Fremtidens busnet
Der skal fastholdes et net af lokale og regiona-
le busser, som tilsammen giver en god geografisk 
dækning af eksisterende og nye byområder. Det-
te fastlægges blandt andet i en regional kollektiv 
trafikplan. Busnettet skal på sigt koordineres med 
letbanenettet, således at der samlet sikres et at-
traktivt kollektivt trafikudbud. 

På det eksisterende vejnet skal der fortsat arbej-
des med forbedring af bussers fremkommelig-
hed – i form af anlæg af busbaner og prioritering 
af busser i signalanlæg. Der skal arbejdes med en 
bedre fremkommelighed, både i de centrale byde-
le og på de større indfaldsveje. 

Grundlæggende skal der arbejdes med på sigt at 
få moderniseret og effektiviseret busnettet. Dette 
kan ske i form af et forstærket stambus- eller me-
trobusnet, hvor der sikres flere afgange og kortere 
rejsetider, hvor behovene er størst. 

Terminalforhold – herunder i Midtbyen
Et led i styrkelsen af den kollektive trafik omfatter 
også en forbedring og modernisering af terminal-
forhold i Midtbyen.

Der er fortsat planer om etablering af en ny bus-
terminal umiddelbart øst for Århus H til erstat-
ning for Rutebilstationen. 
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Dette vil ske i tilknytning til en senere og nøjere 
planlægning af de nye byområder – og vil indgå i 
den næstfølgende kommuneplanrevision.

Cykelhandlingsplanens hovedrutenet er vist på 
modsatte side.

Andre indsatsområder
Cykelhandlingsplanens initiativer omhandler end-
videre:

 ○ Bedre sikkerhed, så antallet af dræbte og tilska-
dekomne cyklister kan nedbringes

 ○ Flere og bedre organiserede parkeringsmulig-
heder skal gøre det lettere at benytte cyklen – 
især i City

 ○ Bedre muligheder for at kombinere cyklen med 
andre transportmidler skal være med til at få 
flere til at cykle og øge cyklens aktionsradius

 ○ Bedre drift og vedligeholdelse af veje og stier skal 
gøre det mere komfortabelt og sikkert at cykle 

 ○ Bedre information, mere dialog med foreninger 
og fællesråd samt kampagner skal få flere til at 
benytte sig af tilbuddene.

cykelrutenettet
Århus Kommune har gennem en årrække arbejdet 
på at tilgodese og forbedre forholdene for cykli-
ster, herunder løbende udbygget cykelstinettet og 
forbedret parkeringsforhold for cyklister i de cen-
trale bydele. Som et led i den samlede strategi for 
trafikområdet ønsker Byrådet at skærpe indsatsen 
med afsæt i kommunens cykelhandlingsplan. 

Cykelhandlingsplanen udgør derfor i den kom-
mende planperiode det overordnede grundlag for 
at fremme cykeltrafikken i Århus Kommune. Ind-
satsen vil således tage afsæt i handlingsplanens 
indsatsområder, som omfatter en række konkrete 
initiativer, der skal få flere til at cykle. 

Et sammenhængende og sikkert cykelrutenet
Det overordnede cykelrutenet består af eksiste-
rende og nye ruter. Det overordnede cykelrutenet 
udgør et sammenhængende net af hurtige, direk-
te og sikre cykelruter. 

Der er planlagt en udbygning af nye primære cy-
kelruter mellem indfaldsvejene og ud i 5-10 kilo-
meters afstand fra centrum – omfattende nye ru-
ter mod Lystrup, Lisbjerg, Tilst, Brabrand Nord, 
Hasselager og Holme. Der skal herudover ske væ-
sentlige forbedringer på det eksisterende hovedrute-
net. En klassificering af rutenettet vil udgøre grund-
laget for nettets fremtidige standard og udbygning.

Der skal samtidig sættes generelt fokus på for-
bedring af cyklisters fremkommelighed.

Reservationer
Kommuneplanen reserverer det principielle forløb af 
hovedrutenettet for cykeltrafikken. I denne sammen-
hæng udgør cykelhandlingsplanens hovedrutenet en 
del af kommuneplanens trafikale hovedstruktur. 

Generelt vil dele af hovedrutenettet efterfølgende 
skulle nøjere planlægges. Desuden vil 
cykelhandlingsplanens hovedrutenet løbende skulle 
udvides til at omfatte nye byvækstområder.
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trale bydele og større arbejdspladskoncentrati-
oner – både for lokale og regionale rejser

 ○ Der sker ved busprioritering fortsatte forbed-
ringer af bussers fremkommelighed, og der 
sker generelt effektiviseringer af busnettet

 ○ Der sikres en stærk sammenhæng mellem by-
udvikling og kollektiv trafikbetjening med fokus 
på letbaner og stationsnær lokalisering af by-
funktioner 

 ○ Der opbygges et mere omfattende cykelrutenet 
med direkte og hurtige ruter og en forbedring 
af cyklistfaciliteter

 ○ Det tilstræbes, at cyklen kan erstatte især bil-
ture på de korte afstande, så der blandt andet 
kan ske en markant forøgelse af antallet af cy-
kelture.

Målsætninger
Samlet omfatter målsætningerne for den trafikale 
hovedstruktur følgende:

 ○ Der opbygges et sammenhængende, højklasset 
vejnet, der især forbedrer de internationale, na-
tionale og regionale forbindelser og adgangen 
til større erhvervsområder og transportcentre, 
og som leder den gennemkørende trafik uden-
om centrale byområder

 ○ Biltrafikken – især i de centrale bydele – mini-
meres gennem reguleringer af vejnettet, til for-
del for forbedringer af den kollektive trafik og 
cykeltrafikken

 ○ Det eksisterende vejnet reguleres, så kapacite-
ten udnyttes optimalt

 ○ Der opbygges et højklasset kollektivt trafiknet 
(letbane- og busnet), som især sikrer hurtige 
og effektive bolig-arbejdsstedsrejser til de cen-



 161 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

støjhensyn i planlægningen

Støjhensyn udgør dog ét af mange hensyn i plan-
lægningen og vil skulle afvejes mod andre hensyn. 
Det kan være ønsket om at omdanne og fortæt-
te byen samt nødvendigheden af at kunne afvik-
le trafikken og sikre en god mobilitet og tilgænge-
lighed. En byfortætning eller omdannelse kan ikke 
gennemføres, hvis der alene tages højde for støj-
hensynet – ligesom der skal være plads til busser 
og biler, også selv om det giver lokale støjgener. 

koMMuneplanens støjbesteMMelser
Støjfølsomme funktioner omfatter boliger, dag-
institutioner, pleje- og behandlingsinstitutioner, 
hospitaler, skoler og undervisningsinstitutioner 
samt hoteller, kontorer og liberale erhverv – her-
under i et vist omfang udendørs opholdsarea-
ler. Hertil kommer visse anvendelser til rekreati-
ve formål i byer og det åbne land – blandt andet 
parker, kolonihaver, sommerhusområder og cam-
pingpladser. I tilknytning til sådanne funktioner 

GrundlaG oG forudsætninGer
Især trafikken udgør en betydende kilde til støj, 
men også virksomheder og støjende fritidsanlæg 
kan være kilder til støj. Trafikken i Århus Kommu-
ne er stigende, og uden en målrettet indsats vil 
støjbelastningen også stige.

Århus Kommune vil arbejde for, at det er muligt 
at bo, arbejde og opholde sig i gode miljøer. Dette 
skal primært ske gennem varetagelse af støjhen-
syn i planlægningen.

I den forbindelse er en fysisk planlægning vigtig – 
f.eks. ved at der i planlægningen af arealanvendel-
sen sker en hensigtsmæssig lokalisering af støjføl-
somme funktioner i forhold til større veje og ba-
neanlæg, virksomheder og støjende fritidsanlæg.

Også en hensigtsmæssig trafikplanlægning kan 
bidrage til sikring af gode støjmiljøer, herunder 
gennem reguleringer og omlægninger af trafikken.
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og anvendelser tilstræbes at sikre en overholdel-
se af Miljøstyrelsens vejledende normer og krav til 
støjniveauer. Eksempelvis betragtes områder med 
et udendørs støjniveau over Lden 58 dB normalt 
som støjbelastede, når det gælder vejstøj. 

Kommuneplanen indeholder generelle rammebe-
stemmelser vedrørende støj – i overensstemmel-
se med sådanne normer og krav. Disse støjbe-
stemmelser udstikker rammerne for, at der i de-
tailplanlægningen (lokalplaner m.m.), i forbindel-
se med enkelttilladelser til bebyggelse og ved mil-
jøgodkendelse træffes de konkrete bestemmelser 
om støjniveauer og eventuelle støjdæmpende for-
anstaltninger.

Støjbestemmelserne indebærer blandt andet, at 
områder, der i dag ikke er belastet af støj over Mil-
jøstyrelsens vejledende støjgrænser, tilstræbes 
at forblive gode støjmiljøer gennem særlige plan-
hensyn, når områderne udbygges og disponeres – 
og når veje og andre funktioner planlægges i nær-
heden.

Når der opføres nye boliger eller bebyggelse til an-
den støjfølsom anvendelse i den eksisterende by 
og når der tages stilling til støjende virksomhe-
der og fritidsanlæg, vil støjforhold og metoder til 
at nedbringe støjen blive vurderet og tænkt ind i 
planlægningen og eventuelle godkendelser. Tilsva-
rende gælder, når der bygges nye veje, når eksiste-
rende veje ombygges, og når der foretages bety-
delige omlægninger af trafikken.

I øvrigt søges støjbelastningen i den eksisteren-
de by begrænset – f.eks. når der foretages trafikale 
saneringer og omlægninger samt fornyelse af be-
lægninger på kørebaner.

Kortlægning af trafikstøj
En samlet støjkortlægning af vejtrafikstøjen i 2001 viser, at 
26 % af boligerne i Århus Kommune er støjbelastede med 
mere end 55 dB(A) på facaden (svarende til ca. 36.000 bo-
liger). 8 % af boligerne (svarende til ca. 12.000 boliger) er 
belastet med mere end 65 dB(A). 

I 2010 gennemføres en kortlægning og udarbejdelse af 
handlingsplan vedrørende trafikstøj fra de større veje. I 
2012 foretages en støjkortlægning for det samlede byområ-
de med tilhørende handlingsplan.
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støjhensyn i planlægningen

retningslinier

 ○ Indenfor støjbelastede områder kan der ikke 
udlægges arealer til støjfølsom anvendelse eller 
ske ændring af eksisterende anvendelse, med-
mindre den fremtidige anvendelse – gennem 
afskærmningsforanstaltninger og/eller isolering 
af bebyggelse – kan sikres mod eksterne støjge-
ner og mod vibrationer fra jernbaner. Samme 
krav gælder i forbindelse med enkelttilladelser 
til støjfølsom bebyggelse.

Målsætninger

 ○ Støjgenerne minimeres, så alle borgere kan bo, 
arbejde og opholde sig i gode miljøer

 ○ Fremtidige støjgener forebygges gennem en 
arealplanlægning og anden planlægning, der ta-
ger størst mulige støjhensyn 

 ○ Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse i eksi-
sterede bymiljøer sikres gode indendørs støj-
forhold og gode miljøer på udendørs opholds-
arealer 

 ○ Antallet af eksisterende boliger, der er belastes 
af et højt støjniveau fra vejtrafik, skal reduceres. 
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det åbne land

I det åbne land skal der varetages mange forskel-
lige interesser. Helt overordnet sker der en afvej-
ning af de to hovedhensyn beskyttelse og benyt-
telse. For landbruget, skovbruget, dele af turister-
hvervet, forskellige tekniske anlæg og råstofbran-
chen er benyttelsen af det åbne land en forudsæt-
ning. Samtidig er det forudsætningen for blandt 
andet by- og befolkningsudviklingen og turister-
hvervet, at naturen, grundvandet, de kulturhisto-
riske og landskabelige værdier beskyttes og beva-
res. For friluftslivet er adgangen til og anvendel-
sen af det åbne land en vigtig forudsætning. 

Beskyttelse af natur og landskab bliver vigtigere i 
takt med, at byen og landbrugsproduktionen vok-
ser. Det åbne land er under overfladen den eneste 
leverandør af drikkevand, og det bliver en vigtig 
udfordring at sikre forsyningen af rent drikkevand 
fremover. Der, hvor den naturlige beskyttelse er 
ringe, er risikoen for forurening stor. Her skal der 
gøres en særlig indsats. Et eksempel er tilplant-
ning med skov, som udover at beskytte grundvan-
det mod forurening, også opfylder menneskers 
behov for fred og ro eller motion.

De bynære landskaber, naturnetværk og skovrejs-
ning er vist i en sammenhæng på modsatte side.

Udbygningen af rammerne for et bedre friluftsliv 
er et centralt tema for planlægningen af det åbne 
land. Idéen er at skabe optimal adgang til de na-
turperler, kommunen allerede har, f.eks. kysten, 
skove, åer og søer – og samtidig få skabt sam-
menhæng med byens parker. 

Naturen har brug for bedre vilkår, hvis dens 
mangfoldighed skal bevares og forbedres. Ikke 
mindst når områderne fremover vil blive brugt af 
flere end i dag. Med det såkaldte naturnetværk 
skabes et fundament for mere, sammenhængen-
de og dermed bedre natur.

Klimaændringer stiller krav til planlægningen i det 
åbne land. Større regnvandsmængder skal hånd-
teres, så vandet bliver generelt mere fremtræden-
de i by og på land. Det kan være i form af vådom-
råder eller regnvandsbassiner, som udover at fun-
gere som reservoirer ved voldsomme regnskyl og-
så kan forbedre udbudet af rekreative tilbud. 

Afsnittet Det åbne land er struktureret svarende til 
de angivne temaer i planlovens §11 a.

Særligt om de statslige Vand- og Naturplaner
Danmarks vand og natur skal forbedres. Det er et 
led i EU’s indsats for at sikre og forbedre natur- 
og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeri-
et skal derfor udarbejde:

 ○ Vandplaner, som skal sikre en god økologisk til-
stand for grundvand, vandløb, søer og fjorde

 ○ Natura 2000-planer, som skal bevare og genop-
rette internationale naturområder.

Planerne udarbejdes af Miljøministeriet og skal 
være klar inden udgangen af år 2009. Planerne 
skal derefter følges op af kommunale handlepla-
ner for dels vandområdet dels Natura 2000 om-
råderne.

Kommuneplanen kan gennem retningslinier for 
arealanvendelsen indirekte bidrage til at sikre rent 
vandmiljø. Men specifikke krav om forbedringer af 
vandmiljøet vil ske via vandplaner.

Århus Kommune har i 2008 fremsendt bidrag 
med ideer til indholdet af Vand- og Naturplaner i 
Århus Kommune.

Nedenstående skema angiver Århus Kommunes 
ideer til de statslige Vand- og Naturplaner med 
angivelse af, på hvilke områder, kommuneplanen 
kan bidrage til opfyldelse af ideerne.
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idéfasen til statens vand- og naturplaner  
– mulige indsatsområder

vandløb:
Skabe god tilstand i vandløb ved at undlade vandløbsved-
ligeholdelse. Vandstanden i vandløbene stiger og løber ud 
over vandløbsnære arealer, som de gjorde tidligere.  

søer:
Indsats over for landbrugets fosforudledning ved fosforop-
timeret fodring, anvendelse af ny teknologi, dyrkningsfrie 
bræmmer langs vandløb.

Århus bugt:
Reduktion af den diffuse belastning fra landbruget. 
Ændring af landbrugsdrift – efterafgrøder, foderoptimering, 
dyrkningsfrie bræmmer, ekstensivering af landbrugsdrift i 
ådale, nye vådområder.

Grundvand:
Reduktion af belastning af kvælstof fra landbrug, sprøjtegif-
te samt udsivning fra forurenende grunde.

natura 2000 områderne:
Nedsættelse af udvaskning af næringsstoffer, atmosfærisk 
kvælstofdeposition.
Undgå tilgroning, sikring af naturpleje.
Undgå udtørring på grund af dræning.
Sikring af spredningsveje for dyr og planter.

kommuneplan 2009/ handleplaner

 ○ Udpegning af zoner langs vandløb, som er velegnede til 
ekstensivering af landbrugsdrift – dyrkningsfrie bræm-
mer

 ○ Udpegning af mulige nye vådområder
 ○ Udpegning af spærringer, der bør nedlægges for at sikre 

faunaen fri passage.

 ○ Udpegning af zoner langs vandløb, som er velegnede til 
ekstensivering af landbrugsdrift – dyrkningsfrie bræmmer

 ○ Udpegning af mulige nye vådområder.

 ○ Udpegning af zoner langs vandløb, som er velegnede til 
ekstensivering af landbrugsdrift – dyrkningsfrie bræm-
mer

 ○ Udpegning af mulige nye vådområder.

 ○ Udpegning af nye byområder uden for grundvandsføl-
somme områder (tynde lerlag, nærzone omkring bo-
ringer)

 ○ Udpegning af nye skovrejsningsområder på grundvands-
følsomme områder.

 ○ Indføjelse og sikring af Natura 2000 områderne i kom-
muneplanen

 ○ Udpegning af naturnetværk, der skal sikre spredningsve-
jene for dyr og planter

 ○ Udpegning af kvælstoffølsom natur.
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det åbne land

landbrug under pres i århus koMMune
I et vækstområde som Århus Kommune vil det 
primært være byvæksten, der sætter landbrugs-
arealerne under pres. Det sker dels via inddragel-
se af landsbrugsjord til byformål, dels ved at byen 
rykker tæt på husdyrbrug, hvilket kan give anled-
ning til nabokonflikter i form af lugt fra især svine-
brug til nærliggende boligområder.

En voksende bybefolkning efterspørger endvide-
re øgede friluftsmuligheder tæt på byen – typisk i 
form af nye skove og naturområder.

Sikring af rent grundvand og forbedring af overfla-
devand samt naturindhold i kommunen vil ligele-
des sætte rammer for den fremtidige landbrugsdrift 
i kommunen. I 2010 foreligger de statslige vand- og 
naturplaner. Vand- og Naturplanerne skal følges op 
af kommunale handleplaner, der sikrer, at målene 
nås. Planerne skal vedtages inden udgangen af 2010.

Endelig kan nævnes, at EU-landbrugsstøtteord-
ningerne i høj grad har indflydelse på produkti-
onsvilkårene for landbrugserhvervet og dermed 
på arealanvendelsen i det åbne land.

JordbruG

GrundlaG oG forudsætninGer
Jordbrug omfatter landbrug, gartneri og skovbrug. 
Hovedparten af jordbrugsområderne anvendes 
til landbrugsformål til planteavl med etårige af-
grøder samt husdyrproduktion. Landbrugsdrift er 
den mest dominerende arealanvendelse i det åb-
ne land og optager ca. 60 % af kommunens areal.

Århus Kommune rummer generelt områder, der 
er velegnede til landbrugsformål. 

Inden for husdyrproduktion er svineavl den do-
minerende produktion. Der findes godt 75 stør-
re svinebrug og ca. 25 større kvægbrug i kommu-
nen.

Udviklingen inden for svineproduktionen går mod 
færre og større brug. Udviklingen mod få sto-
re bedrifter gør sig også gældende for kvægbrug. 
Der er dog samtidig mange små kvægbrug.
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varer, også er naturforvalter, der producerer rent 
vand, natur og friluftsoplevelser – et såkaldt mul-
tifunktionelt jordbrug.

Multifunktionelle jordbrug kan især blive aktuel-
le i de bynære dele af det åbne land, hvor især de 
mindre brug nemmere vil kunne omstille produk-
tionen til f.eks. naturpleje, gårdbutikker, heste-
stutteri og lignende.

Store brug – især husdyrbrug – vil fremover gene-
relt koncentreres i længere afstand fra byen. 

I dag findes en koncentration af husdyrbrug i den 
nordlige og sydlige del af kommunen. En jord-
brugsanalyse skal danne grundlag for eventuel ud-
pegning af særlige landbrugsområder – det vil si-

freMtidigt landbrug  
under ændrede vilkår
På trods af, at landbrugserhvervet er under pres 
i Århus Kommune, vil landbrug som fødevareer-
hverv fortsat være den dominerende arealanven-
delse i Århus Kommune. 

Samtidig med at vilkårene ændres, er det vigtigt 
at sikre muligheden for at drive rationelt og bæ-
redygtigt landbrug, som er tilpasset ændrede for-
udsætninger, krav til natur og miljø samt efter-
spørgsler efter landbrugsprodukter.

De ændrede forudsætninger for landbrugsdrift i 
Århus Kommune giver også muligheder for at gå 
nye veje. Udviklingen peger således på, at land-
manden, ud over at producere traditionelle føde-

resumé af Århus Kommunes indspil til de statslige 
vandplaner:
Kystområder og søer

For at sikre målopfyldelse for Århus Bugt, Randers Fjord og 
Norsminde Fjord samt søerne i kommunen er der behov 
for en væsentlig reduktion i udledningen af både kvælstof 
og fosfor. Der peges på, at næringssaltreduktionen fra ren-
seanlæg og til dels fra kloaksystemet i dag er så effektiv, at 
yderligere reduktion bør ske ved tiltag mod landbrugets dif-
fuse udledning af kvælstof og fosfor.

Der er peget på blandt andet følgende tiltag til reduktion af 
den diffuse næringssaltudledning: Vådområder langs vand-
løb til kvælstoffjernelse, skovrejsning, udtagning af land-
brugsjord til natur og landbrugsmæssige tiltag som f.eks. 
efterafgrøder, der kan reducere tabet af næringsstoffer. De 
foreslåede tiltag er i overensstemmelse med tanker om fri-
luftsliv tæt på byerne og mere natur i spredningskorrido-
rer m.v.

Vandløb

Hovedårsagen til den manglende målopfyldelse i vandløb 
er manglende variation i vandløbenes fysiske forhold. En 
god variation i vandløbenes fysiske forhold kan bedst sikres 

ved at undlade grødeskæring og oprensning i vandløbene. 
Dette vil nogle steder betyde, at landbrugsdriften skal eks-
tensiveres. Det vil samtidig kunne afbøde effekten af klima-
ændringer med stadig heftigere regn, idet vandet da for-
sinkes i oplandet ved at løbe ud over enge og moser. Der er 
peget på konkrete vandløbsstrækninger, hvor der med for-
del kan udlægges dyrkningsfrie bræmmer, og hvor der kan 
etableres vådområder. 

Grundvand

Grundvandsressourcen i Århus Kommune er uerstattelig 
og presset, da en stor del af grundvandsforekomsterne ik-
ke forventes at opfylde kvalitetsmålene i 2015, og der ikke 
findes væsentlige uudnyttede ressourcer i kommunen. Som 
følge af væsentlig flere indbyggere forventes der behov for 
at øge grundvandsindvindingen fra 20 til 25 mio. m3. 

Kommunen anbefaler derfor, at der i vandplanen skal stilles 
skærpede krav til beskyttelse af grundvandsressourcen i År-
hus Kommune. Konkret foreslås, at grænsen for udvaskning 
af kvælstof i nitratsårbare områder sænkes fra 50 mg/l til 
37,5 mg/l, hvilket er i overensstemmelse med vandramme-
direktivets generelle målsætning. I sårbare områder ønskes 
mulighed for at lave forbud mod brugen af sprøjtegifte.
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det åbne land

Målsætninger

 ○ Der skal sikres mulighed for at drive rationelt 
og miljømæssigt bæredygtigt landbrug i Århus 
Kommune.

retningslinier

 ○ Jordbrugsområder skal så vidt muligt forblive i 
jordbrugsdrift

 ○ Ved inddragelse af jordbrugsområder til andre 
formål skal det sikres:

 ○ at der ikke bruges mere landbrugsjord end 
nødvendigt

 ○ at der i videst muligt omfang tages hensyn 
til de berørte landbrugsejendomme, deres 
beliggenhed, arealbehov og foretagne in-
vesteringer

 ○ at der bevares større, samlede jordbrugs-
områder

 ○ at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis 
finder sted, så de bedst egnede landbrugs-
jorder bevares

 ○ at der er en passende afstand mellem eksi-
sterende landbrug og ny bebyggelse m.v., 
så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

ge områder, hvor betingelserne (f.eks. jordboni-
tet, forarbejdningsmuligheder, mange nyetablere-
de landmænd, stor dyrkningssikkerhed) for at dri-
ve landbrug er særlig gode. En jordbrugsanaly-
se er primært en statsopgave og vil være til rådig-
hed for kommuneplanlægningen i byrådsperioden 
2010-2013. Til den tid vil vand- og naturplaner li-
geledes foreligge som baggrund for en beslutning 
om særlige landbrugsområder.

Reduktion af det nuværende jordbrugsområde i 
Århus Kommune kan ikke undgås. I den situation 
er det imidlertid vigtigt at sikre, at der tages for-
nøden hensyn til de brug, der bliver direkte berørt 
af ændringerne, ligesom de tilgrænsende brug 
skal sikres rimelige produktionsvilkår.

Kommuneplanens langsigtede byvækststrategi, 
som strækker sig frem til 2030, skaber en vigtig 
afklaring for landbrugserhvervets planlægning på 
længere sigt. Det fremgår således af byvækststra-
tegien, at den nordlige og sydlige del af kommu-
nen, som rummer mange investeringstunge hus-
dyrbrug, stort set er friholdt for kommende byudvik-
ling (ud over de planer, der allerede var kendt med 
Kommuneplan 2001). Der vil i forbindelse med den 
kommende kommuneplanrevision (Kommuneplan 
2013) blive gennemført en temaplanlægning med fo-
kus på de jordbrugsmæssige interesser.
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det åbne land

sKovreJsninG

GrundlaG oG forudsætninGer
Udpegning af skovrejsningsområder
Udpegning af skovrejsningsområder er grund-
lag for statslig og kommunal skovrejsning. Det er 
desuden muligt at opnå offentlig støtte til privat 
skovrejsning inden for disse områder.

En ny samlet skovplan 2009-2012 med et kata-
log over handlemuligheder, er behandlet i Byrådet 
i 2009. Den erstatter Århus Kommunes hidtidi-
ge skovplan fra 1989 Århus omkranset af skov. Pla-
nen fra 1989 indebar en fordobling af det offentli-
ge skovareal i kommunen, hvilket stort set er rea-
liseret. Den nye skovplan bygger på kommunepla-
nens udpegning af nye skovrejsningsområder.

Siden 1989 har skovene fået stigende betydning 
på en række nye områder.

Skovene har betydning for bevaring og forbed-
ring af den biologiske mangfoldighed. De bidra-
ger til at beskytte grundvand dannet under skov, 
idet der normalt ikke anvendes gødning og pesti-
cider ved skovdrift. Skoven bryder desuden den 
dræning, der findes mange steder, og derved ud-
jævnes afstrømningen til vandløb, og grundvands-
dannelsen øges. Skove begrænser drivhusgas i at-
mosfæren ved lagring af kulstof i træerne. Endelig 
har skovene stor betydning som friluftsområder. 
Borgerne i Århus har således i en Epinions-un-
dersøgelse peget på, at skoven er den naturtype, 
man allerhelst ønsker at bo i nærheden af.

Udpegning af et nyt skovrejsningsområde inde-
bærer ikke, at hele arealet skal tilplantes med 
skov. Normalt vil 30–40 % af arealet være util-
plantet i form af lysninger eller udsigtskiler. Skov-
rejsning skal tilgodese eksisterende natur samt 
landskabelige og kulturhistoriske interesser. Der 
bør derfor forud for en større skovrejsning gen-
nemføres en landskabsanalyse, så skovrejsnin-
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gen tager de fornødne hensyn til bestående natur, 
landskab og kulturhistorie.

Skovrejsningsområderne har ikke karakter af are-
alreservationer. Et udpeget skovrejsningsområde, 
som endnu ikke er tilplantet, er ikke til hinder for, 
at området i stedet anvendes til landbrugsformål, 
vejanlæg eller lignende efter de regler, der i øvrigt 
gælder for det åbne land. Endvidere er der med 
udpegning af et skovrejsningsområde ikke gjort 
op med anden lovgivning som f.eks. naturbeskyt-
telseslovens beskyttelseslinier og diger beskyttet 
efter museumsloven m.v.

Privat skovrejsning kan også gennemføres uden for 
skovrejsningsområderne – med undtagelse af de ud-
pegede områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Uønsket skovrejsning 
Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er de om-
råder, hvor Byrådet vurderer, at skovrejsning vil 
stride mod landskabelige, geologiske, naturmæs-
sige og/eller byplanmæssige hensyn. Skovrejsning 
i disse områder er derfor ikke tilladt.

Hensigten med bestemmelsen er at undgå, at skov- 
rejsning skal forringe landskabelige, geologiske, 
kulturhistoriske eller naturmæssige værdier. Det 
kan typisk dreje sig om naturtyper i ådale – en-
ge, overdrev – eller værdifulde landskaber som Jel-
shøj-området, hvor skovrejsning vil skjule ople-
velsen af den markante landskabsform. Kulturhi-
storiske værdier, som kan forringes ved skovrejs-
ning, kan være herregårdslandskaber eller kirke-
omgivelser. 
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Produktion af energiskov, pyntegrønt, og juletræ-
er anses ikke for at være skov og kan derfor foregå 
inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket. 
Det forudsætter dog, at de pågældende kulturer 
ikke får lov at udvikle sig til skov.

Ny samt uønsket skovrejsning er vist på side 170.

Målsætninger

 ○ Skovarealet i Århus Kommune skal øges

 ○ Nye skove skal ligge bynært og bidrage til at be-
skytte grundvandsressourcerne

 ○ Områder, hvor skovrejsning vil forringe natur-
mæssige, landskabelige, geologiske, eller kul-
turhistoriske værdier, skal friholdes for skov-
rejsning.

retningslinier

 ○ Skovrejsningsprojekter over 20 ha skal baseres 
på en landskabsanalyse med henblik på at sik-
re naturmæssige, landskabelige og kulturhisto-
riske interesser

 ○ Skovrejsning er ikke tilladt i områder, der er ud-
peget som uønsket skovrejsning.

Det er et statsligt mål, at skovarealet i Danmark skal øges 
fra det nuværende ca. 11 % til 20- 25 % i løbet af en træge-
neration, som er 80-100 år.

Skovarealet i Århus Kommune er i dag på 3.772 ha svarende 
til 8 % af kommunens areal. I denne kommuneplan er sam-
menlagt udpeget ca. 3.200 ha nye skovrejsningsområder. 
Det vil bringe det samlede skovareal op på 14 % af kommu-
nens areal.
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vÅdoMrÅder

GrundlaG oG forudsætninGer
Vådområder omfatter større og mindre søer, sum-
pe, moser og våde enge. Områderne udgør en del 
af de lavbundsarealer, der indgår i kommunens 
såkaldte naturnetværk – se afsnittet Naturinteres-
ser. I lavbundsarealerne i kommunens større ådale 
udpeges arealer, der er velegnede til etablering af 
vådområder – enten som genskabelse af tidligere 
vådområder eller som anlæg af nye vådområder. 

I Regionplan 2005 er der udpeget lavbundsarea-
ler, der er potentielt egnede til genskabelse som 
vådområder til kvælstofreduktion. Disse udpeg-
ninger indgår uændrede.

Vådområderne har historisk set udgjort en meget 
væsentlig del af det oprindelige naturlandskab bå-
de i ådalene og i de højere liggende områder. Som 
følge af byvækst og især landbrugets dræning og 
afvanding er der kun en mindre del tilbage af våd-
områderne i nutidens kulturlandskab. 

De lavbundsarealer, som kan udvikles til vådom-
råder, er f.eks. kunstigt afvandede eller drænede 
arealer, der tidligere har været enge, moser og lav-
vandede søer. Disse områder har mulighed for at 
udvikle sig til områder af stor værdi for naturen og 
derved forbedre den biologiske mangfoldighed.

større etablerede vådområder i Århus Kommune:

 ○ Årslev Engsø, ca. 140 ha og del af Århus Å, etableret i 
2003 under Vandmiljøplan II

 ○ Egå Engsø, ca. 160 ha og del af Egåen, etableret i 2006 
under Vandmiljøplan II.
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Hertil kommer, at vådområderne har en høj bio-
logisk aktivitet og kan reducere udledningen af 
kvælstof fra de dyrkede arealer til vandmiljøet. 
Derfor er genskabelse eller nyanlæg af vådområ-
der vigtige redskaber til gennemførslen af de nati-
onale Vandmiljøplaner II og III. Vådområderne er 
endvidere et væsentligt tiltag for opnåelse af EU ś 
Vandrammedirektivs målsætninger.

Vådområderne har stor betydning som friluftsom-
råder og er sammen med skovene de mest brugte 
og efterspurgte rekreative områder i kommunen, 
jf. en gennemført Epinions-undersøgelse fra 2007 
blandt borgere i Århus.

Vådområderne er landskabselementer med høj 
miljømæssig værdi og er samtidig naturlige maga-
siner for vandmængder, der er for store eller plud-
selige til at kunne rummes i vandløbene. De sto-
re vandmængder gemmes og udjævnes over tid, 
så oversvømmelser undgås eller minimeres. Kli-
maændringerne betyder, at der i fremtiden kan 
forventes voldsommere og mere intensiv ned-
bør. For at beskytte ejendomme, materielle værdi-
er og infrastruktur stiller disse ændringer samfun-
det over for større krav til håndtering af overflade-
vandet. Netop vådområder, der etableres i tilknyt-
ning til kommunens vandløb, er en effektiv og for-
holdsvis billig løsning.
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Målsætninger

 ○ Omfanget af arealer med vådområder i Århus 
Kommune skal øges, og det skal tilstræbes, at 
områderne indgår i sammenhæng med såvel 
bymæssig bebyggelse som eksisterende vand-
løb og lavbundsarealer.

retningslinier

 ○ Byggeri og anlæg m.v., som kan være til hin-
der for etablering eller genskabelse af vådområ-
derne, skal undgås inden for de udpegede om-
råder.

Vådområderne er således vigtige områder for:

 ○ Opnåelse af fastsatte miljømål og sikring af 
den biologiske mangfoldighed

 ○ Forebyggelse af oversvømmelser ved store ned-
børshændelser og snesmeltning

 ○ Friluftslivet og de rekreative interesser.

Projekter til genoprettelse af vådområder ønskes 
gennemført på baggrund af frivillige aftaler med 
de berørte lodsejere. 

Udpegningen af lavbundsarealer, hvor der kan 
etableres vådområder, fremgår af kortet på side 
174 Mulige vådområder.
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naturinteresser

GrundlaG oG forudsætninGer
Afsnittet om natur indeholder retningslinier for et 
sammenhængende overordnet naturnetværk og 
retningslinier for beskyttede naturområder, muli-
ge naturområder og kvælstoffølsomme naturom-
råder samt en redegørelse for Natura 2000-om-
råder.

Naturnetværk
Et sammenhængende netværk af naturområder 
er af afgørende betydning for opretholdelsen af et 
rigt og varieret plante- og dyreliv. Naturnetværket 
danner i Århus Kommune rammen om de økolo-
giske forbindelseslinier i landskabet, hvor spred-
ningsmuligheder for planter og dyr er af stor be-
tydning. 

Naturnetværket består af følgende typer af natur-
områder:

 ○ Beskyttede naturområder, omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3

 ○ Mulige naturområder

 ○ Natura 2000-områder

 ○ Lavbundsarealer

 ○ Skov

 ○ Landskabsstrøg med bestande af løvfrø.

Formålet med naturnetværket er at binde alle dis-
se områder sammen.

Det udpegede naturnetværk følger typisk ådale-
ne i landskabet med deres indhold af dalstrøg og 
dalskrænter, men indeholder også de kystnære 
skovområder med Skåde skov, Moesgård skov og 
Fløjstrupskovene. Naturnetværket udgør dermed 
et større sammenhængende landskabselement, 
der binder ådalslandskaberne sammen med ky-

naturkvalitetsplan
Århus Kommune vil i sin kommende naturkvalitetsplan, 
som udarbejdes inden Kommuneplan 2013, prioritere de 
fremtidige naturopgaver, herunder afhjælpe spærringer i de 
økologiske forbindelseslinier, inden for naturnetværket.

I området syd for Århus er der ydermere udpeget et land-
skabsstrøg på baggrund af en registrering i 2007 af flere 
bestande af løvfrøer. Løvfrøer er i Danmark fredet og er i 
europæisk sammenhæng en sjælden paddeart, der er opta-
get på EF-habitatdirektivets bilag IV. Århus Kommune har 
derfor en særlig forpligtigelse til at sikre en gunstig beva-
ringsstatus af arten. I området med løvfrøer skal yngle- og 
opholdssteder udbygges og forbedres.

sten. Det primære fokus i naturnetværket er et 
landskab med høj naturkvalitet. I naturnetværket 
skal der generelt skabes bedre sammenhæng mel-
lem naturområderne ved i respekt for landskabet 
at øge antallet af små og store naturområder. 

I naturnetværket indgår de økologiske forbindel-
seslinier, som har stor betydning for udbredelse 
og spredning af det åbne lands vilde dyreliv. De 
er udpeget primært for at forbedre spredningen 
af pattedyr som odder, grævling og mårdyr, men 
vil også kunne opfylde en lang række mindre kræ-
vende arters behov for naturindhold og natursam-
menhænge. De økologiske forbindelseslinier lig-
ger inden for de udpegede naturområder, mulige 
naturområder og skove og omfatter i hovedsagen 
de vandløbs- og sønære arealer i ådalene, hvor de 
eksisterende natursammenhænge er gode. Eksi-
sterende skovområder, der ligger i tilknytning til 
eller fungerer som en del af forbindelseslinierne, 
forstærker disses værdi og funktion.

De udpegede naturnetværk og økologiske forbin-
delser er vist på kortet overfor.
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Målsætning
a

b

C

beskrivelse
De højest prioriterede områder er tildelt A-målsætning. De er 
værdifulde naturområder, hvis karakter er særlig vigtig at be-
vare.  
Her vil der normalt kun blive tilladt indgreb, som kan medvir-
ke til at sikre netop denne naturtype. Mere almindelige natur-
områder er ligeledes A-målsatte, når de forbinder værdifulde 
naturområder, og når de med den rette pleje kan udvikle sig 
til værdifuld natur. 

B-målsætning er givet til områder, hvor mindre ændringer fra 
én naturtype til en anden i særlige tilfælde vil kunne øge om-
rådets samlede værdi som levested for planter og dyr. Det kan 
for eksempel være etablering af et vandhul i en eng eller i en 
mose. 

I områder, som er tildelt C-målsætning, vil ændringer fra én 
naturtype til en anden eventuelt kunne tillades efter en kon-
kret vurdering. Hel eller delvis opdyrkning vil forringe natur-
indholdet og vil derfor normalt ikke blive tilladt. 

beskyttede naturområder
De beskyttede naturområder i kommunen omfatter alle mo-
ser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev på mere end 
2.500 m2. Desuden beskyttes alle søer og vandhuller over 100 
m2 samt alle udpegede vandløb. Kommunen har med kommu-
nalreformen overtaget administrationen af og ansvaret for cir-
ka 1.704 ha beskyttede naturområder. Det drejer sig om 448 
ha mose, 680 ha fersk eng, 26 ha strandeng, 3 ha hede og 87 
ha overdrev samt cirka 1.300 søer/vandhuller med et samlet 
areal på 460 ha. Der er udpeget sammenlagt 245 km § 3-vand-
løb i kommunen. Disse naturområder er efter naturbeskyttel-
seslovens § 3 beskyttet mod ændringer.

Kommunen har plejepligt (jf. naturbeskyttelseslovens § 52) på 
de § 3-beskyttede moser, ferske enge, strandenge og overdrev, 
som kommunen ejer. I alt drejer dette sig om 331 ha.

Kommunens naturplejeindsats skal som udgangspunkt be-
grundes af de enkelte naturområders målsætning. Kommu-
nen vil arbejde for, at naturplejen i lysåbne naturtyper, såsom 
ferske enge, overdrev og nogle typer af moser, prioriteres højt 

uanset målsætningen af hver enkelt af disse naturområder. 
Lysåbne naturtyper er som regel afhængige af, at græssende 
dyr eller høslet holder vegetationen lav. Sker dette ikke, gror 
området til i buske og træer. Afgræsning og høslet er ophørt 
mange steder, hvorved de lavtvoksende, lyskrævende planter 
og det tilknyttede dyreliv forsvinder. Naturpleje i disse natur-
typer er i fremtiden således helt afgørende for mange arters 
overlevelse. De lysåbne naturtypers plante- og dyreliv udgør 
en meget stor del af artsmangfoldigheden i kommunen. 

Kommunen vil i sin kommende naturkvalitetsplan, som ud-
arbejdes inden Kommuneplan 2013, arbejde for, at ABC-mål-
sætningssystemet afløses af et nyt værdi- og målsætningssy-
stem, hvor § 3-områderne værdi- og målsættes efter en fem-
trins skala. Dette sker som en harmonisering af naturregistre-
ringsmetoden, som anvendes i de nye kommuner, og som 
muliggør sammenligning af naturområder på tværs af kom-
munegrænser.

§ 3 naturområder, opdelt i A-, B- og C-målsætning, er vist på 
side 182.
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Spærringerne i de økologiske forbindelseslinier 
udgøres typisk af veje og jernbaner, der krydser 
ådale uden faunapassage langs vandløbsunder-
føringen. Spærringerne har en negativ effekt på 
spredningen af forskellige dyregrupper. 

Naturen generelt udgør i sig selv et stort potentia-
le for menneskets friluftsliv. Den rekreative benyt-
telse må kun udbygges, hvor dette kan ske uden 
væsentlig påvirkning eller forstyrrelser af sårbar 
natur eller dyreliv.

Danmark har tilsluttet sig EU’s mål om, at tilba-
gegangen af naturens biologiske mangfoldighed 
(biodiversitet) stoppes i 2010. Idéen med natur-
netværket understøtter dette mål.

Beskyttede naturområder
Beskyttede naturområder er søer og vandhuller, 
moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev, 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Områderne er delt op i en A-, B- og C-målsætning 
alt efter, hvordan kommunen vil administrere na-
turbeskyttelseslovens § 3 og arbejde for og finan-
siere, at naturindholdet bevares og udvikles. Der 
findes beskyttet natur både inden for og uden for 
naturnetværket. Opdelingen i A-, B- og C-målsæt-
ning er baseret på Århus Amts Regionplan 2005.

Det gælder som udgangspunkt, at det samlede 
areal af beskyttede naturområder ikke må mind-
skes. 
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Mulige naturområder
De mulige naturområder i kommunen er hoved-
sagelig dyrkede områder, der pløjes hvert år eller 
med få års mellemrum, og som egner sig til at ud-
gå af omdrift. Det kan være lavtliggende våde are-
aler, stejle skrænter eller arealer med ringe jord-
bonitet. Her kan kommunen have særlige ønsker 
om at øge naturindholdet eller forbedre natur-
sammenhængene gennem ekstensivering af land-
brugsdriften. 

Mulige naturområder er vist på modstående side.

Kommunen vil især arbejde målrettet med eksten-
sivering af landbrugsdriften i ådalene. Formålet er 
at genskabe en række truede naturtyper i ådalene, 
mindske udvaskningen af næringsstoffer til vand-
løb, søer og marine områder samt give en bedre 
sammenhæng mellem de spredtliggende natur-
områder i landskabet. 

arealer, der ønskes udtaget af omdrift
De arealer, der ønskes udtaget af omdrift, er tildelt en tre-
delt prioritering:

 ○ Arealer med 1. prioritet kan i sig selv få særlige natur-
mæssige kvaliteter og kan forøge mulighederne for at 
skabe sammenhæng mellem naturområder væsentligt, 
hvis de udtages af omdrift 

 ○ Arealer med 2. prioritet kan udvikle sig til en karakteri-
stisk og værdifuld natur og kan eventuelt danne forbin-
delse til andre naturområder 

 ○ Arealer med 3. prioritet kan udvikle sig til mere alminde-
lig natur og kan medvirke til at forbedre natursammen-
hængene. 

Kommunens egen indsats skal suppleres mest muligt med 
stats- og EU-midler. Der findes blandt andet mulighed for 
at opnå støtte til miljøvenlig drift af græs- og naturarea-
ler med enten afgræsning eller høslet. Fælles for ordnin-
gerne er, at de forudsætter lodsejernes frivillige medvir-
ken. Støtteordningerne er i høj grad målrettet mod Natura 
2000-områderne. 
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EF-habitatområderne er udpeget for at sikre be-
skyttelsen af naturtyper samt plante- og dyrearter, 
som i europæisk sammenhæng anses for truede. 
Kommunens tre habitatområder omfatter 521 ha 
omkring Brabrand Sø og Årslev Engsø, 168 ha ved 
Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker samt 
hovedparten af 134 ha ved Lillering Skov, Stjær 
Stenskov og Tåstrup Sø og Tåstrup Mose. 

Natura 2000-områder
Der er udpeget 4 Natura 2000-områder i Århus 
Kommune. Områderne fremgår af kortet på mod-
satte side. Natura 2000-områder er internationa-
le naturbeskyttelsesområder og er en samlet be-
tegnelse for EF-habitatområder, EF-fuglebeskyt-
telsesområder og Ramsarområder. Tre habitatom-
råder og et fuglebeskyttelsesområde udgør Na-
tura 2000-områderne i kommunen. Der er ingen 
Ramsarområder i kommunen. Hensigten med 
Natura 2000-områderne er at sikre eller genop-
rette den gunstige bevaringsstatus for truede na-
turtyper, planter eller dyr, som området er udpe-
get for at beskytte.

Natura 2000-planlægningen er en bindende for-
udsætning for den øvrige kommunale planlæg-
ning. Inden for Natura 2000-områderne må der 
ikke udlægges nye arealer til byzone eller som-
merhusområder, planlægges nye større vejanlæg el-
ler sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvi-
delser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lig-
nende eller udlægges nye områder til råstofindvin-
ding på land. Der må således ikke træffes dispositi-
oner, der indebærer forringelser eller forstyrrelser af 
naturtyperne eller arterne, som områderne er udpe-
get for. Dette kan have betydning for tilladelser, pla-
ner og aktiviteter såvel inden for som uden for Na-
tura 2000-områder, hvis aktiviteterne forventes at 
medføre uønsket påvirkning ind i områderne. 

For planforslag, som enten i sig selv eller i for-
bindelse med andre planer kan påvirke et Natu-
ra-2000 område væsentligt, skal der foretages en 
konsekvensvurdering. Dette gælder for planer bå-
de inden for og uden for de udpegede områder. 

Der kan planlægges foranstaltninger, der vil medføre 
forbedringer af naturforholdene i områderne. 

EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at 
beskytte vilde fuglearters levesteder. Kommunens 
fuglebeskyttelsesområde omfatter den nordlige 
del af det 370 ha store udpegede areal omkring 
Norsminde Fjord. 

statslig natura 2000-plan
Natura 2000-planlægningen efter miljø målsloven resul-
terer i 2009 i en statslig Natura 2000-plan. Planen udgør 
bindende forudsætninger for kommuneplanlægningen. Na-
tura 2000-planen skal gennemføres i 2010 via kommuna-
le handlingsplaner, og kommunens øvrige planlægning 
skal efterfølgende være i overensstemmelse hermed. I År-
hus Kommune er ca. 2 % af kommunens samlede areal om-
fattet.

Natura 2000-planerne fastlægger målsætninger og ret-
ningslinier for den indsats, som er nødvendig for at sik-
re eller genoprette den gunstige bevaringsstatus i Natura 
2000-områderne, så Danmark lever op til forpligtelserne 
efter fuglebe skyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Ind-
til Natura 2000-planen er endeligt vedtaget, er Regionplan 
2005 gældende. 

resumé af Århus Kommunes indspil  
til statslig natura 2000 plan:
Århus kommune forudser, at der er behov for en vedvaren-
de indsats til sikring af den nødvendige naturpleje. For ha-
bitatområdet 232 ”Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og 
Tåstrup Mose”, er der peget på nye naturforbedrende til-
tag, som inddrager oplandet til habitatområdet i en hel-
hedsplanlægning, som både reducerer den diffuse nærings-
stoftilførsel til Tåstrup Sø og Mose, og som øger områdets 
rekreative værdi for lokalbefolkningen.
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efterhånden overgår til permanente naturområ-
der. Hensigten med udpegningen af mulige na-
turområder er at sikre, at der i kommunen kan 
skabes en sammenhængende natur 

 ○ Tilførslen af kvælstof til kvælstoffølsomme na-
turområder skal begrænses mest muligt. Det 
gælder både for de naturtyper, der sikres via 
husdyrloven, og øvrig kvælstoffølsom natur. 

retningslinier
Naturnetværk

 ○ I naturnetværket skal ubrudte natursammen-
hænge bevares og i videst muligt omfang for-
bedres

 ○ Naturnetværket skal normalt søges friholdt for 
byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af 
nye eller ændring af eksisterende veje og jern-
baner skærer naturnetværket, søges anlægge-
ne indrettet med faunapassager, så dyrelivets 
spredningsmuligheder opretholdes. Ved væ-
sentlige eksisterende spærringer i netværket 
bør passage søges sikret, normalt gennem an-
læg af faunapassager.

Beskyttede naturområder

 ○ Søer, vandløb og vandhuller, moser, ferske en-
ge, strandenge, heder og overdrev, der er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal be-
vares

 ○ Tilstanden i naturområder, der er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. 
Kommunen vil dog i særlige tilfælde efter en 
konkret vurdering kunne tillade ændring af et 
naturområdes nuværende tilstand:

 ○ a-målsætning: Der vil normalt kun blive gi-
vet tilladelse til mindre indgreb, som un-
derstøtter kvaliteten i den naturtype, der 
findes på arealet. Kommunen vil i nødven-
digt omfang medvirke til at sikre naturty-
pen gennem plejeforanstaltninger

Kvælstoffølsomme naturområder
Nogle naturområder er følsomme over for den 
luftbårne forurening med kvælstof. Kvælstof tilfø-
res med luften især fra landbrugets ammoniakfor-
dampning fra blandt andet staldanlæg og lager. 

Kvælstoffølsomme naturområder er A- eller B-
målsatte områder (se afsnittet Beskyttede natur-
områder) eller Natura 2000-områder. Det kan 
f.eks. være rigkær eller overdrev. Kvælstoftilførsel 
er en af de væsentligste trusler i forhold til at op-
nå eller opretholde en god naturtilstand i kvæl-
stoffølsomme naturområder. Det er af stor betyd-
ning for den biologiske mangfoldighed, at disse 
områder generelt søges beskyttet.

Grænsen for, hvad de kvælstoffølsomme områder 
kan tåle, uden at naturtypen påvirkes negativt, vur-
deres de fleste steder allerede at være overskredet. 

En forudsætning for at bevare og forbedre disse 
kvælstoffølsomme naturområder er en indsats lo-
kalt, nationalt og internationalt.

Husdyrloven sikrer et lovfæstet beskyttelsesni-
veau for en række naturtyper: Heder og overdrev 
inden for Natura 2000-områder, visse heder og 
overdrev uden for Natura 2000-områder samt lo-
beliasøer og højmoser.

Kvælstoffølsomme naturområder er vist på mod-
satte side.

Målsætninger

 ○ Naturnetværket skal bidrage til at skabe og op-
retholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede 
natursammenhænge 

 ○ Naturindholdet og naturkvaliteten i kommunen 
skal styrkes ved, at det samlede areal af beskyt-
tede naturområder opretholdes og om muligt 
øges, og at naturkvaliteten i områderne øges 

 ○ Naturindholdet og naturkvaliteten i kommu-
nen skal styrkes ved, at mulige naturområder 
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og kystlandskabet. Landskabet får ofte sin vær-
di gennem et samspil mellem de visuelle forhold, 
naturen, kulturhistorien og geologien i landska-
bet.

Områder af særlig landskabelig interesse består 
af:

 ○ Særligt varierede landskaber eller markante 
landskaber

 ○ Landskaber, hvor der er et samspil med beva-
ringsværdige kulturmiljøer

 ○ Kystlandskaber, der visuelt har en sammen-
hæng med havet.

Især ved placering og udformning af store tekni-
ske anlæg, veje, byudvikling og skovtilplantning 
skal der tages hensyn til de landskabelige værdier, 
idet sådanne anlæg og tiltag kan have stor betyd-
ning for landskabsoplevelsen. 

Områder af særlig landskabelig interesse må kun i 
ganske særlige tilfælde inddrages til byudvikling. 

Strækningsanlæg som veje og højspændingsled-
ninger vil i nogle tilfælde nødvendigvis skulle pas-
sere landskaber af særlig interesse over kortere el-

 ○ b-målsætning: Der vil kun i særlige tilfæl-
de kunne gives tilladelse til mindre ind-
greb efter en konkret vurdering af indgre-
bets betydning for den naturtype, der fin-
des på arealet

 ○ c-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde 
kunne gives tilladelse til indgreb efter en 
konkret vurdering. 

Mulige naturområder

 ○ Landbrugsarealer udpeget som mulige natur-
områder bør gradvist udgå af omdrift med hen-
blik på at overgå til naturområder 

 ○ Inddragelse af mulige naturområder til formål, 
der kan forringe naturindholdet i området som 
helhed, skal så vidt muligt undgås. Det samme 
gælder formål, der kan vanskeliggøre, at land-
brugsjord udpeget som muligt naturområde på 
et senere tidspunkt udgår af omdrift. 

Kvælstoffølsomme naturområder

 ○ For kvælstoffølsomme naturområder, som er 
A- eller B-målsatte eller Natura 2000-områder, 
og som ikke er omfattet af husdyrlovens gene-
relle beskyttelsesniveau, skal kvælstoftilførslen 
fra lokale kilder søges begrænset mest muligt. 
Områderne fremgår af kortene på side 182 (A-
målsatte og B-målsatte ) samt på side 186 (de 
4 Natura 2000-områder)

 ○ I særlige tilfælde, hvor husdyrlovens generel-
le beskyttelsesniveau ikke er tilstrækkeligt, skal 
kvælstoftilførslen fra et projekt søges begræn-
set mest muligt.

landsKabeliGe interesser

GrundlaG oG forudsætninGer
Istiden har efterladt mange smukke og oplevel-
sesrige landskaber i det østjyske. I Århus Kommu-
ne er det primært i form af dalstrøg med vandløb 

Metode til landskabsanalyse
Områder med særlige landskabelige interesser skal revide-
res i førstkommende kommuneplanrevision (Kommune-
plan 2013) ved hjælp af den nye metode til landskabsana-
lyse. 

Metoden omfatter en kortlægning, beskrivelse og vurdering 
af det åbne land i karakteristiske landskabsområder. Meto-
den er beskrevet i rapporten Landskabskaraktermetoden – 

et kompendium. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 20-
2005 og findes via linket: 

http://www.sl.kvl.dk/upload/ap s120 001.pdf
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Områder af særlig landskabelig interesse fremgår af 
kortet på side 190.

Målsætninger

 ○ Områder med særlige landskabelige interesser 
skal beskyttes

 ○ Offentligheden skal sikres adgang til at færdes 
i områder, der rummer særligt landskabelige 
kvaliteter.

retningslinier

 ○ Inddragelse af areal til formål, der kan skæm-
me landskabet, skal så vidt muligt undgås. In-
den for områder med særlig landskabelig in-
teresse skal landskabshensyn tillægges særlig 
stor vægt 

 ○ Inden for områder af særlig landskabelig interes-
se skal byggeri og anlæg placeres og udformes 
under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-
landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større 
tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås.

ler længere strækninger. Ved planlægningen skal 
det tilstræbes, at sådanne strækninger bliver så 
korte som muligt, og at anlægget tilpasses land-
skabet bedst muligt. For højspændingsledninger 
vil dette i nogle tilfælde betyde kabellægning.

Store byggerier og tekniske anlæg, f.eks. vindmøl-
ler og højspændingsmaster, skal i videst muligt 
omfang undgås inden for områder af særlig land-
skabelig interesse. Nogle af anlæggene kan væ-
re så store, at de er synlige på meget lang afstand. 
Ved planlægningen er det derfor vigtigt at tage 
højde for, at anlæggene trods en placering uden 
for områder af særlig landskabelig interesse ik-
ke kan påvirke landskabsoplevelsen inden for det 
landskabelige interesseområde.

Varetagelse af landskabelige hensyn udelukker ikke 
landbrugsdrift. Tværtimod kan fortsat landbrugs-
drift ofte være en forudsætning for at bibeholde de 
landskabelige værdier. Nogle af de udpegede områ-
der med særlig landskabelig interesse er dog sam-
tidig udpeget som mulige naturområder, hvor det 
er målet, at dyrkede arealer udgår af omdrift.
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GeoloGisKe interesser

GrundlaG oG forudsætninGer
Visse steder afspejler landskabet og blottede pro-
filer særlig tydeligt de geologiske processer, der 
blandt andet har givet landskabet form, f.eks. is-
randslinien ved Løgten-Skødstrup. 

Områder af særlig geologisk interesse omfatter 
dels større områder, hvor terrænformerne afspej-
ler landskabets tilblivelse, dels mindre lokaliteter, 
hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, er 
synlige (blotninger). Blotningerne giver en let ad-
gang til oplysninger om de geologiske lag og pro-
cesser. Områder af særlig geologisk interesse frem-
går af kortet side 194.

Forståelsen af landets opbygning har samfunds-
mæssig betydning i forhold til f.eks. drikkevands-
indvinding, grundvandsbeskyttelse og råstofindvin-
ding. Her kan konkrete og geografisk afgrænsede 
målinger og data sættes i en større sammenhæng 
gennem forståelsen af de processer, der kan udle-
des fra de geologiske profiler og landskaberne.

Mange af de geologiske interesseområder har til-
med stor rekreativ værdi på grund af de særpræ-
gede landskabsformer og visuelle kvaliteter.

Profiler kan blotlægges ved kysterosion eller ved 
råstofgravning og har derfor ikke kunnet udpe-
ges på forhånd. Ved kysterosion og råstofgravning 
kan der blotlægges profiler af stor geologisk inte-
resse. Ud fra en geologisk synsvinkel er en fortsat 
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begrænset erosion og eventuel efterbehandling 
på sådanne steder ønskelig. 

Der skal tages hensyn til de geologiske interesser 
ved planlægning af større bygge- og anlægsarbej-
der, skovrejsning, råstofindvinding m.v. Derved 
sikres mulighederne for at opleve, forske og un-
dervise i de geologiske processer.

Målsætninger

 ○ Områder og profiler med særlige geologiske in-
teresser skal beskyttes, bevares og synliggøres.

retningslinier

 ○ Landskabsformer og blottede profiler m.v., som 
særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning 
og de geologiske processer, skal bevares og be-
skyttes. Inden for områder af særlig geologisk 
interesse skal hensyn til geologien tillægges 
særlig stor vægt

 ○ Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., 
som kan sløre landskabets dannelsesformer, 
skal så vidt muligt undgås i områder af særlig 
geologisk interesse

 ○ Geologisk interessante kystprofiler og profiler, 
der afdækkes ved råstofgravning, bør søges be-
varet.

Geologisk redegørelse
Som grundlag for udpegningen af de geologiske interesse-
områder er der udarbejdet en Geologisk Redegørelse. Den 
indeholder en kortfattet beskrivelse af de geologiske ele-
menter, der er indeholdt i de udpegede områder. Beskrivel-
serne omfatter blandt andet områdernes geologi og land-
skabselementer og tidspunktet for deres opståen. Der er 
bud på, hvordan områderne kan beskyttes og bevares.

råstofplanlægning
I forbindelse med kommunalreformen overtog Region 
Midtjylland plankompetencen på råstofområdet. Regions-
rådet skal udarbejde en plan for indvinding af og forsy-
ning med råstoffer. Et forslag til råstofplan blev offentlig-
gjort 1. juli 2008. Kommuneplanen må ikke stride mod rå-
stofplanen. 

Tilladelser til indvinding af råstoffer må ikke stride mod 
planlægning ifølge planloven eller miljømålsloven.
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søer oG vandløb

sejlads på søer og vandløb
I Århus Kommune har borgerne gode muligheder 
for sejlads på Århusbugten. Derudover kan bor-
gerne sejle på Solbjerg Sø, Brabrand Sø, Århus Å 
nedstrøms Søskovvej samt i Egåen nedstrøms Ly-
strupvej. De øvrige vandløb er generelt så små, at 

sejlads i praksis er meget vanskelige og desuden 
vil have negative naturmæssige konsekvenser.

Af hensyn til anvendelsen af Brabrand Rostadion 
tillades en mindre udvidelse af de nuværende sej-
ladsmuligheder på Brabrand Sø. Udvidelsen for-
bedrer brugernes muligheder uden negative kon-
sekvenser for habitatområdets udpegede natur.
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ser. Udpegningsgrundlaget er Næringsrige søer 
og vandhuller med flydeplanter eller store vand-
aks, Rigkær, Bøgeskove på muldbund, Egeskove 
og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. 
De udpegede naturtyper  påvirkes ikke af en æn-
dring af sejladsbestemmelserne.

By- og Landskabsstyrelsen har siden opdateret 
udpegningsgrundlaget for habitatområderne. I 
Brabrand Sø med omgivelser er damflagermus og 
odder foreslået medtaget som nyt udpegnings-
grundlag. I juli 2006 konstateredes, at to vandhul-
ler i området omkring Brabrand Sø har pæne be-
stande af den sjældne og fredede grøn mosaik-
guldsmed. Arterne er opført på habitatdirektivets 
bilag IV.

Udvidelsen omfatter:

 ○ Antallet af stævner på rostadion forøges fra 2 
til 4 om året. Et af stævnerne må afholdes i pe-
rioden 16. april – 15. juli. Følgebåd må dog ale-
ne sejle i søens vestlige banehalvdel fra 1.000 
m mærket til mål. 

 ○ I tiden fra 16. april – 15. juli kan den nuværende 
venderadius ved 1.000 m mærket forøges fra 
125 m til 250 m. Sejladsen skal fortsat foregå in-
den for robanens afgrænsning.

Ændringerne vurderes ikke at have konsekvenser i 
forhold til de beskyttelseshensyn, der skal vareta-
ges for Brabrand Sø som habitatområde.

Brabrand Sø og Årslev Engsøområdet er omfattet 
af habitatområde H233 Brabrand Sø med omgivel-



 199 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

det åbne land

En ændring af sejladsaktiviteterne vil primært ske 
i søens centrale del med adgang fra det nuværen-
de rostadion. Der forventes ikke nævneværdig for-
øgelse af aktiviteten i de brednære arealer i øv-
rigt rundt om søen. Odderen vil derfor ikke blive 
påvirket negativt af ændringer i sejladsen på sel-
ve robanen. Damflagermusen anvender Brabrand 
Sø som jagtområde i aften- og nattetimerne, og 
vil derfor ikke blive påvirket negativt af ændringer 
i sejladsen på selve robanen. Grøn mosaikguld-
smed er primært tilknyttet vandhullerne udenfor 
søfladen og vil derfor heller ikke blive negativt på-
virket.

Fredningsbestemmelserne for Årslev Engsø giver 
bredejerne mulighed for at sejle på engsøen.

Det er Århus Kommunes vurdering, at de nuvæ-
rende regler om sejlads på Årslev Engsø ikke har 
resulteret i nævneværdig sejlads på den nyanlag-
te sø. Da der er tale om meget begrænset sejlads, 
har den ikke resulteret i negative natur- eller mil-
jømæssige konsekvenser. Der er derfor ikke be-
hov for at ændre de nuværende fredningsbestem-
melser.

Det store og varierede fugleliv på den nyanlagte 
Egå Engsø kan bedst tilgodeses ved at friholde sø-
en for sejlads. 

Såfremt sejladsbestemmelserne strider mod regu-
lativerne for de pågældende søer og vandløb, kan 
sejladsen først påbegyndes, når regulativerne er 
ændrede. 

Målsætninger:

 ○ Borgerne skal sikres mulighed for at sejle på 
åer og søer under hensyntagen til naturmæssi-
ge og vandløbsmæssige forhold.

retningslinier:

 ○ Det åbnes mulighed for sejlads på Solbjerg Sø 
og Brabrand Sø, Århus Å nedstrøms Søskovvej 
samt i Egåen nedstrøms Lystrupvej

Mulighederne for kapsejlads på Brabrand Sø ud-
vides til:

 ○ Antallet af stævner på rostadion forøges fra 2 
til 4 om året. Et af stævnerne må afholdes i pe-
rioden 16. april – 15. juli. Følgebåd må dog ale-
ne sejle i søens vestlige banehalvdel fra 1.000 
m mærket til mål 

 ○ I tiden fra 16. april – 15. juli kan den nuværende 
venderadius ved 1.000 m mærket forøges fra 
125 m til 250 m. Sejladsen skal fortsat foregå in-
den for robanens afgrænsning. 
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kystnærhedszonen og kystvande

re rekreative og naturmæssige værdier, kystzonen 
langs Århusbugten rummer.

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ik-
ke en forbudszone. Udvikling er ikke udelukket, 
men kræver en grundig planlægning, hvor der 
sker en afvejning af hensynet til bevarelse af det 
åbne kystlandskab på den ene side og sikring af 
en fortsat udvikling af kommunen på den anden 
side.

Kystlandskabet skal som udgangspunkt friholdes 
for yderligere bebyggelse. Det gælder byudvikling, 
tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i det åbne 

GrundlaG oG forudsætninGer
Kystområder
Kystområderne udgør landskabelige helheder 
med væsentlige natur- og landskabsværdier. Kyst-
nærhedszonen dækker alle kyster og omfatter alle 
arealer i landzone og alle sommerhusområder in-
den for en afstand på 3 km fra kysten.

Kystlandskabet er attraktivt som bosætningsom-
råde, hvilket fremgår af en Epinions-undersø gelse 
blandt borgerne i Århus Kommune i 2007. Samti-
dig er den åbne kystzone et meget stort aktiv for 
byen. Århus benævnes ofte som byen ved skov 
og strand. Det er derfor vigtigt at sikre de sto-
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For at opnå bedst mulig sammenhæng mellem 
udnyttelsen af de kystnære arealer og kystvande-
ne vil der inden den førstkommende kommune-
planrevision (Kommuneplan 2013) blive gennem-
ført en temaplanlægning med fokus på dette om-
råde. Der vil herunder blive taget nærmere stil-
ling til anvendelsen af kystvandene og fritidsan-
læg i tilknytning hertil. Det skal således sikres, at 
eventuelle udvidelser af lystbådehavne sker ud fra 
særlig hensyntagen til landskabet og naturbeskyt-
telsesinteresserne samt øvrige rekreative interes-
ser. Samtidig vil det blive undersøgt, om erhvervs-
mæssig udnyttelse af kystvandene kan forenes 
med den intensive brug af kystvandene til rekrea-
tive anvendelser. 

Uudnyttede arealreservationer i kystnærhedszo-
nen, konkrete bygge- og anlægsprojekter og ad-
gangsforhold vurderes og planlægges herved i en 
sammenhæng.

oMråder til badeforMål
Ud af Århus kommunes samlede kyststrækning 
på ca. 40 km er 14 km udpeget til badeformål (se 
kortet side 196).

Kriterierne for at udpege en kyststrækning til ba-
deformål har været:

 ○ At der registreres et stort antal badende

 ○ At kyststrækningen er let tilgængelig for offent-
ligheden 

 ○ At kystens fysiske udformning gør den velegnet 
til badeformål.

Målsætninger

 ○ Formålet er at beskytte den særlige natur og de 
landskabelige og rekreative interesser, der knyt-
ter sig til kysterne. Kystlandskaberne skal beva-
res og friholdes for bebyggelse og anlæg, der 
kan placeres længere inde i landet

land. De funktioner, som er afhængige af kystnær-
hed, skal stadig kunne indpasses – dog således at 
åbne kyststrækninger friholdes.

I den konkrete sagsbehandling skal det vurderes, 
hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kyst-
landskabelige helhed, herunder skal det i lokalpla-
ner for byggeri i kystnærhedszonen oplyses om 
den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom 
bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes særskilt.

Kystnærhedszonen fremgår af kortet på side 200.

Kystvandene
Den lange kyststrækning i Århus Kommune er en 
af kommunens store aktiver. Anvendelsen af kyst-
vandene, det vil sige de kystnære dele af søterri-
toriet, har stor betydning for kyststrækningens re-
kreative værdier. Derudover anvendes kystvan-
dene til erhvervssejlads i tilknytning til havne og 
kystnære erhvervsområder.
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kystnærhedszonen og kystvande

eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafik-
havneanlæg og andre overordnede infrastruk-
turanlæg

 ○ Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre 
anlæg kan tillades, hvor en afvejning af de re-
kreative ønsker mod andre arealinteresser tilla-
der det

 ○ Der gennemføres en temaplanlægning, der 
nærmere fastsætter retningslinier for anvendel-
sen af kystvandene og fritidsanlæg i kystnær-
hedszonen

 ○ Udover erhvervssejlads i tilknytning til havne 
og kystnære erhvervsområder skal kystvandene 
som udgangspunkt forbeholdes rekreative an-
vendelser inden for 1.000 m fra kysten

 ○ Områder til badeformål skal opfylde følgende 
betingelser:

 ○ Badesikkerhed og hygiejniske forhold skal 
være forsvarlige

 ○ Forureningskilder identificeres, overvåges 
og reguleres

 ○ Der gennemføres badevandskontrol

 ○ Offentligheden informeres om badeforhol-
dene.

 ○ Offentlighedens adgang til kysten skal sikres 
og udbygges 

 ○ Kystvandene langs Århus Kommune skal så 
vidt muligt forbeholdes rekreative anvendelser, 
der ikke er til væsentlig ulempe for andre og for 
naturværdierne i kystområderne

 ○ Det visuelle indtryk af sammenhængen mellem 
kystlandskabet og det tilhørende kystvand skal 
sikres mod negative påvirkninger.

retningslinier

 ○ Kystlandskabet skal som udgangspunkt frihol-
des for yderligere bebyggelse. Der må ikke ud-
føres byggeri eller anlægsarbejder, som kan for-
ringe kystens naturmæssige, landskabelige el-
ler rekreative værdi

 ○ Der kan kun inddrages nye arealer i byzone og 
planlægges for anlæg i landzone, såfremt der 
foreligger en særlig planlægningsmæssig og/
eller funktionel begrundelse for kystnær lokali-
sering.

 ○ Planlægningen skal sikre offentlighedens ad-
gang til kysten

 ○ Der kan kun i ganske særlige tilfælde planlæg-
ges for bebyggelse og anlæg på land, som for-
udsætter inddragelse af arealer på søterritoriet 
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ningsselskaber planlægningen af varmeforsynin-
gen. Kommunerne har overtaget kompetencen til 
planlægning for højspændingsledninger og vind-
mølleområdeudpegninger fra det tidligere Århus 
Amt. 

Generelt skal rådighedsindskrænkninger i omgi-
velserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende 
miljø begrænses mest muligt i forbindelse med 
tekniske strækningsanlæg. Strækningsanlæg er 
f.eks. højspændingsledninger, veje og jernbaner. 

I kommuneplanen fastsættes målsætninger og 
retningslinier for antennemaster, energiforsyning 
og affalds- og spildevandsbehandling.

Samfundet har behov for en stabil og miljørig-
tig energiforsyning, telekommunikation og mulig-
hed for at bortskaffe og genanvende affald, herun-
der nyttiggøre overskudsjord, samt håndtere spil-
devand. 

Som led i strukturreformen har kommunerne få-
et ansvaret for planlægningen af alle tekniske an-
læg, herunder også større anlæg, som har regio-
nal betydning. Kommuneplanen skal sikre, at tek-
niske anlæg, der er nødvendige for samfundets 
udvikling, kan etableres under hensyntagen til an-
dre samfundsrelevante interesser, såsom miljø-, 
natur- og landskabelige interesser. 

Planlægningen for energiforsyning i Århus Kom-
mune vedrører varmeforsyning og elforsyning. År-
hus Kommune udfører i samarbejde med forsy-
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varMeforsyninG

GrundlaG oG forudsætninGer
Århus Kommunes varmeplanlægning foregår ikke 
som en integreret del af kommuneplanlægningen. 
Derimod skal der tages stilling til reservationer af 
areal til fjernvarmeproducerende anlæg og fjern-
varmetransmissionsledninger i kommuneplanen. 

Anlæg til varmeforsyning
Den kollektive varmeforsyning i Århus Kommune 
sker i dag i form af fjernvarme, som fortrinsvis er 
produceret som kraftvarme på Studstrupværket 
og forbrændingsanlægget i Lisbjerg. 

I overensstemmelse med Byrådets målsætning 
om, at Århus Kommune som helhed skal være 
CO2-neutral i 2030, vil der som et indspil til kli-
maplanen over for Byrådet blive præsenteret idé-
er til på sigt at overgå til et biomassefyret kraft-
varmeanlæg, ledsaget af en teknisk-økonomisk 
beskrivelse. I givet fald vil en mulighed for place-
ring af et sådant anlæg være i det store erhvervs-
område nord for Harlev, som angivet på kortet si-
de 204, Tekniske anlæg. En eventuel placering af et 
biomassefyret kraftvarmeanlæg ved Harlev kan i 
øvrigt ses i sammenhæng med en eventuel place-
ring af et nyt forbrændingsanlæg i området. 

Ledningsanlæg
Ledningsanlæg til varmeforsyning omfatter såvel 
naturgasledninger som kraftvarmeledninger. 

I Århus Kommune opretholdes 2 arealreservatio-
ner til naturgasledninger, der fremgår af kortet si-
de 204, Tekniske anlæg. 

Kraftvarmeledningsnettet er derimod omfatten-
de. Der er igangværende planlægning og forven-
tes planlægning for nye ledningsføringer på føl-
gende strækninger:

antenneMaster

GrundlaG oG forudsætninGer
I de seneste år har der vist sig øget behov for at 
opstille antennemaster til forskellige formål. 

Byrådet ønsker at beskytte landskabet mod disse 
dominerende anlæg, så vidt det er teknisk muligt. 

Den nødvendige plads til en mast eller antenne 
kan eksproprieres, hvis der ikke er andre mulig-
heder. 

Målsætning

 ○ Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og 
fjernsynstransmission m.v. og deres påvirkning 
af landskabet skal begrænses mest muligt.

retningslinier

 ○ Når der meddeles tilladelser til nye master skal 
der altid stilles krav om:

 ○ at masten også stilles til rådighed for an-
dre selskabers antenner

 ○ at masten tages ned igen senest et år ef-
ter endt brug til det formål, der er givet til-
ladelse til.
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kraftvarmeanlæg og/eller et forbrændingsanlæg 
skal placeres ved Harlev. 

Målsætning

 ○ CO2-emissioner i forbindelse med Århus Kom-
munes varmeforsyning skal reduceres, så vidt 
det er økonomisk og teknisk muligt.

retningslinier

 ○ Arealreservationerne til naturgasledninger om-
fatter reservationszoner på 2 x 20 m omkring li-
nieføringen

 ○ En eventuel lokalisering af et biomassefyret 
kraftvarmeanlæg ved Harlev vurderes nærmere.

Ringledning i transmissionsanlægget
Denne ledning forløber fra Langelandsgade til År-
husværket. Ringledningen er nødvendig af hen-
syn til spids- og reservelastforhold i kraftvarme-
systemet. 

Transmissionsledning til Højbjergområdet
Denne ledning forløber fra eksisterende transmis-
sionsledning frem til et nyt veksleranlæg ved Sten-
vej i Højbjergområdet. Ledningen er nødvendig af 
kapacitetsmæssige forhold i Højbjerg-området.

Transmissionsledning fra industriområde ved Harlev
Den østlige del af denne ledning er nødvendig til 
fjernvarmeforsyning af Helenelyst og byudviklin-
gen på og omkring Årslevarealerne øst for den 
Østjyske motorvej. Planlægningen af den vestlige 
del vil først være aktuel, såfremt et biomassefyret 
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GrundlaG oG forudsætninGer
Ved udbygningen af det overordnede transmissi-
onsnet afvejes økonomiske og landskabelige inte-
resser op imod hinanden. 

Højspændingsledninger føres normalt gennem 
åbent land, hvor de i kraft af masternes størrelse 
og ledningernes længde er meget iøjnefaldende i 
landskabsbilledet. Af hensyn til de landskabelige 
interesser bør mulighederne for kabellægning af 
højspændingsledninger udnyttes, så vidt som det 
er teknisk og økonomisk forsvarligt.

Ifølge Regeringens Energistrategi 2025 fra juni 
2005 vil 400 kV ledninger fortsat normalt blive 
fremført som luftledninger. For så vidt angår nye 
132/150 kV-forbindelser er Regeringen ind stillet 
på, at disse som hovedregel etableres som jord-
kabler. Kun i ganske særlige tilfælde – som f.eks. 
første trin i en senere 400-132/150 kV-kombiled-
ning og eventuelt i tilfælde med meget store be-
hov for overføringsevne på 132/150 kV-niveau over 
større afstande – bør luftledninger overvejes. 

For så vidt angår kabellægning af eksisterende 
132/150 kV-luft ledninger vil klima- og energimini-
steren som hovedregel meddele transmissionssel-
skaberne tilladelse til kabellægning, når kabellæg-
ning begrundes i, at de eksisterende luftledninger 
forlø ber i eller i nærheden af boligområder og øv-
rige byområder samt i særlige naturområ der. 

Endelig er Regeringen indstillet på, at der i forbin-
delse med etablering af nye 400 kV-luftledninger 
tilstræbes kompenserende kabellægninger på la-
vere spændingsniveauer, så det samlede luftled-
ningsnet over 100 kV reduceres.
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Højspændingsledningerne forløber som vist på 
kortet side 204 Tekniske anlæg. 

Målsætning

 ○ Den samlede længde af luftbårne højspæn-
dingsledninger skal reduceres.

retningslinier

 ○ Nye forbindelser skal så vidt muligt udføres 
som jordkabler, og kabellægning af eksisteren-
de forbindelser skal fremmes

Nye 60 kV ledninger kabellægges. Eksisterende 
luftledninger kabellægges, hvis ledningen er uhel-
dig for bymæssig bebyggelse eller væsentlige na-
turinteresser.

400 kV-nettet
Det overordnede 400 kV-transmissionsnet på 
langs i Jylland er opdelt i en øst-, midt- og vestjysk 
forbindelse.

En 400 kV-forbindelse gennem Østjylland fra Kas-
sø i Sønderjylland til Trige nord for Århus blev 
bygget i etaper mellem 1972 og 1980 og i 2004 
videreført til Aalborg. I Århus Amts Regionplan 
2005 forelå en arealreservation til en tværgåen-
de forbindelse mellem Trige og Tjele ved Viborg. 
Denne arealreservation er aflyst, idet der i stedet 
er sket en opgradering af 150 kV-nettet på stræk-
ningen.

En beskrivelse af projektet Vendsysselværket-Tri-
ge og dets virkninger på omgivelserne findes i re-
degørelsen 400 kV-højspændingsledning Aalborg-
Århus (Vendsysselværket-Vesthimmerland-Katbjerg-
Trige) Vurdering af Virkninger på Miljøet – VVM ud-
arbejdet af Nordjyllands og Århus Amt i fælles-
skab i 2000. 

150 kV-nettet
I april 2008 afleverede det regeringsnedsatte Elin-
frastrukturudvalg sin rapport om den fremtidi-
ge udbygning og kabellægning i eltransmissions-
nettet. Rapporten skal danne grundlag for en po-
litisk beslutning om den fremtidige model for ud-
bygning og kabellægning af det overordnede elnet 
i Danmark.

Førend denne landspolitiske beslutning er truffet, 
kan der ikke forventes ændringer i det eksisteren-
de transmissionsnet – hverken hvad angår kabel-
lægning eller nye 150 kV-ledninger. 

I løbet af 2008 udføres en planlagt kabellægning 
på strækning mellem Trige og Hårup.
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for vindmøller i størrelsesordnen 125-150 m total-
højde – det vil sige højden målt til vingespids, når 
spidsen er højest over terræn.

Udpegningen af mulige vindmølleområder er i 
overensstemmelse med Regeringens langsigte-
de energiudspil og vision om, at 30 % af energi-
forbruget fremover skal stamme fra vedvarende 
energi. Som et skridt på vejen hertil har regerin-
gen i maj 2008 indgået energiaftale med Kommu-
nernes Landsforening om arealreservation til op-
stilling af nye landvindmøller med en samlet ka-
pacitet på 150 MW på landsplan ved udgangen af 
2011. 

Der findes i dag 5 vindmølleområder i Århus Kom-
mune, der alle er fuldt udbyggede. Opstilling af 
vindmøller i Århus Kommune har i de seneste år 
kun været muligt i det omfang, der var tale om, at 
gamle vindmøller blev udskiftet med nye og me-
re effektive møller inden for de eksisterende vind-
mølleområder. De eksisterende vindmølleområ-
der er fundet egnede til vindmøller med en total-
højde op til 65 m.

vindMøller

GrundlaG oG forudsætninGer
Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal væ-
re CO2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at 
give gode muligheder for produktion af vedvaren-
de energi. 

På den baggrund er der i forbindelse med udar-
bejdelse af Kommuneplan 2009 blevet gennem-
ført en undersøgelse af placeringsmuligheder for 
større vindmøller i Århus Kommune. Undersøgel-
sen er mundet ud i, at der i Kommuneplan 2009 
udpeges 6 områder, der findes umiddelbart egne-
de til placering af større vindmøller. Derudover er 
det vurderet, at vindmøller på havnen kan være en 
mulighed set i sammenhæng med en kommende 
havneudvidelse. De udpegede områder fremgår af 
kortene de følgende sider.

Udpegningen af vindmølleområder skal ske under 
hensyntagen til naboer, landskab og natur. Det er 
i denne afvejning af interesser blevet vurderet, at 
opstilling af vindmøller som udgangspunkt kun 
skal være en mulighed, når det kan forventes, at 
produktionen af vedvarende energi er tilstrækkelig 
stor. De områder, der er udpegede som umiddel-
bart egnede vindmølleområder, forbeholdes der-

vindmøllernes Co2-besparelser
Vindmøllerne vil bidrage aktivt til at nedsætte Århus Kom-
munes CO2-udslip. I 2006 blev udledt 2 mio. ton CO2 i År-
hus Kommune og 6,6 ton pr. indbygger.

CO2-besparelsen ved vindmøllers energiproduktion er gen-
nemsnitlig 856 ton CO2 pr. produceret GWh. Det vil sige, at 
CO2-besparelsen ved fuld udnyttelse af de bruttoudpegede 
vindmølleområder er 43.000-62.000 ton pr. år. Det svarer 
til mellem knap 6.000 og godt 8.600 indbyggeres CO2-ud-
ledning. Vindmøllerne kan samlet reducere kommunens år-
lige CO2-udslip med 2-3 %.  

mårup

hårup

mejlby
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principper for plangrundlag
Vindmølleplanlægningen for de store vindmøller 
foregår på to niveauer – et overordnet og et kon-
kret. 

I Kommuneplan 2009 er overordnet udpeget are-
aler, der findes umiddelbart egnede til placering 
af vindmøller på 125-150 m. De udpegede områ-
der omfatter de arealer, hvor vindmøller kan være 
en mulighed, mens opstilling af vindmøller som 
udgangspunkt udelukkes på de øvrige områder i 
kommunen. Ved udpegning af arealerne er der ta-
get hensyn til forskellige lovgivningsmæssige og 
tekniske krav vedrørende minimumafstande til na-
boer, veje m.v. Endvidere skal efterfølgende indgå 
mere detaljerede overvejelser vedrørende vindfor-
hold, landskabelige hensyn og naturhensyn. 

Næste skridt i vindmølleplanlægningen drejer sig 
om vurdering af og planlægning for konkrete vind-
mølleprojekter inden for områderne udpeget i 
kommuneplanen. I denne planlægning vil der i 
første omgang skulle udarbejdes kommuneplan-
tillæg og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljø-
et) for de konkrete projekter, som blandt andet 
skal vurderes ud fra principper, omtalt senere i af-
snittet. Derudover skal projektet igennem Ener-
gistyrelsens tekniske godkendelsesordning, hvor 

det vurderes, om de konkrete vindmøller med den 
valgte fundamentkonstruktion passer til de speci-
fikke betingelser på den bestemte lokalitet. 

I forbindelse med den konkrete planlægning un-
derkastes vindmøllerprojekterne således konse-
kvensanalyser, der skal påvise vindmøllernes visu-
elle konsekvenser, skyggevirkninger, refleksioner, 
støj, sikkerhedsforhold, virkninger på miljøet m.v. 
På det grundlag tages der derefter stilling til det 
enkelte projekt. På baggrund af en VVM-tilladelse, 
teknisk projektgodkendelse, vedtaget lokalplan og 
byggetilladelse vil det således være muligt at reali-
sere et konkret vindmølleprojekt.

Den overordnede udpegning af umiddelbart egne-
de vindmølleområder i kommuneplanen er såle-
des udtryk for en bruttoudpegning. I løbet af det 
konkrete planlægningsforløb kan det vise sig, at 
det grundet forskellige hensyn ikke er muligt at 
opstille vindmøller i et eller flere af de udpegede 
områder. Der er derfor ikke tale om, at kommune-
planens arealudpegning giver ret til at få udarbej-
det lokalplaner.

De eksisterende vindmølleområder er med und-
tagelse af ét område ikke fundet umiddelbart eg-
nede til store vindmøller. Disse områder er derfor 

todbjerg StudStrup

lyStrup

løgten
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udtaget af vindmølleplanlægningen og får frem-
over status som almindelige jordbrugsområder. 
Dette er dog ikke til hinder for, at den eksisteren-
de, lovlige anvendelse fortsætter. De eksisterende 
vindmøller kan således videreføres inden for de 
gældende tilladelser.

antal Møller,  
kapacitet og energiproduktion
Udpegningen af de 6 områder, der findes umid-
delbart egnede til placering af vindmøller, giver 
brutto mulighed for opstilling af 9-13 møller med 
en totalhøjde inden for intervallet 125-150 m. Med-
regnes nedtagning af de eksisterende vindmøl-
ler, der må forudsættes nedtaget for udnyttelse af 
nogle af de udpegede områder, vil udpegninger-
ne alt efter vindmøllernes størrelse give mulighed 
for en bruttokapacitet på 20-29 MW. Årsproduk-
tionen fra de bruttoudpegede møller ligger på 50-
72,5 GWh pr. år, når der regnes med den gennem-
snitlige årsproduktion for møller i denne størrel-
sesorden. Til sammenligning var Århus Kommu-
nes samlede elforbrug på 1452 GWh i 2005.

Set i forhold til regeringsaftalen med Kommu-
nernes Landsforening om arealreservationer på 
landsplan til opstilling af vindmøller med en sam-

område, der er udpeget til skovrejsning nordøst for borum
For området nordøst for Borum gælder, at det er sammen-
faldende med en udpegning til skovrejsning. Komponenter-
ne i en dansk vindmølle er bygget til at kunne holde 20 år. 
Ses det i forhold til placering af vindmøller i et område til 
skovrejsning, forventes det, at der i møllens levetid, inden 
skoven etableres og derefter vokser til, vil kunne ske en ud-
nyttelse af vindpotentialet i området. Det betragtes i den-
ne sammenhæng som værende op til den potentielle vind-
mølleejer at vurdere rentabiliteten ved opstilling af skovnæ-
re vindmøller.

hørSlev

harlev

borum

borum

Sabro
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sen af områderne i sidste ende er afhængig af det 
enkelte vindmølleprojekt og vurderingen af de 
landskabelige konsekvenser.

I tilfælde af, at der opstår uheldige visuelle sam-
spil mellem nye vindmøllegrupper og eksisteren-
de vindmøller for enkelte af de udpegede arealer, 
forudsætter opstilling af nye vindmøller nedtag-
ning af eksisterende møller på naboarealer i nær-
området. Nedtagning af eksisterende vindmøller 
er endvidere en forudsætning for udnyttelse af det 
udpegede areal, som er sammenfaldende med et 
eksisterende, udnyttet vindmølleområde.

Udpegning af vindmølleområder i kommunen er 
foretaget på baggrund af en række overordnede 
bindinger, som er beskrevet i det følgende.

Vindforhold og terrænforhold
Det er af stor betydning, at vindmøller placeres 
godt i forhold til vindforholdene. Vindforholdene 
vurderes ud fra det omliggende landskabs ruhed. 
I denne vurdering indgår forhindringer i terræ-
net som skove, træer, hegn og bygninger, der yder 
modstand mod vinden og bevirker, at den er sva-
gere bag disse lægivende genstande.

I 1999 afsluttede Energi- og Miljødata og Forsk-
ningscenter Risø en detaljeret kortlægning af Dan-
marks vindressource for Energistyrelsen. Vindfor-
holdene baseret på dette vindkort har sammen 
med en vurdering af landskabsforholdene indgået 
som kriterier for udvælgelsen af områderne. 

Områder for særlige interesser
I Kommuneplan 2009 er der udpeget områder, 
der er rige på naturhistoriske, kulturhistoriske og 
landskabelige værdier, som skal beskyttes. Vind-
mølleudpegningen er derfor sket under hensynta-
gen til landskabelige og geologiske interesseom-
råder, områder med særlig kulturhistorisk værdi, 
fredede områder og naturområder, herunder in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. 

let kapacitet på 150 MW inden udgangen af 2011, 
tager Århus Kommune mere end sin forholds-
mæssige andel med udpegningen af arealer, der 
findes umiddelbart egnede til vindmøller med en 
bruttokapacitet på 20-29 MW. 

kriterier for udpegning  
af vindMølleoMråder
I vurderingen af mulige vindmølleområder er det 
blevet prioriteret at placere vindmølleområder i 
nærheden af andre større tekniske anlæg for at 
undgå, at en spredning af de tekniske anlæg kan 
betyde en uheldig landskabelig påvirkning af fle-
re områder.

De visuelle hensyn kræver, at der holdes en af-
stand mellem de enkelte vindmøllegrupper på ca. 
4,5 km, medmindre det kan godtgøres, at vind-
mølleområderne vil kunne opfattes som selvstæn-
dige grupper uden et uheldigt samspil på trods af 
en mindre afstand. I tilfælde, hvor der kan opstå 
uheldigt visuelt samspil mellem to naboområder, 
skal det område med mulighed for størst energi-
effektivitet prioriteres højest. 

Områder med en indbyrdes afstand mindre end 
4,5 km er medtaget i udpegningen, da udnyttel-

Solbjerg

Solbjerg
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stilling af vindmøller. Områdernes afgrænsning er 
især bestemt af støjmæssige, visuelle og sikker-
hedsmæssige minimumafstande:

 ○ 500 m til nærmeste beboelse

 ○ 100 m til højspændingsledninger

 ○ 20 m til naturgasledninger

 ○ 500 m til overordnede veje

 ○ 300 m til skovområder

 ○ 150 m til søer og større vandløb

 ○ 100 m til jernbane

 ○ Der skal altid være en afstand på minimum 4 
gange vindmøllens totalhøjde til nærmeste be-
boelse samt til overordnede veje.

I det afgrænsede område må der ikke opføres bo-
liger, etableres beplantning eller andet, som for-
ringer muligheden for at anvende området til 
vindmøller. 

Opstilling af vindmøller giver altid en markant 
og langvarig ændring af landskabsbilledet. Det er 
derfor vigtigt, at vindmøllerne placeres så harmo-
nisk som muligt, og at de udformes, så landska-
bet påvirkes mindst muligt. Opstilling af vindmøl-
ler i Århus Kommune skal ske i overensstemmel-
se med de statslige udmeldinger vedrørende mi-
nimering af de landskabelige konsekvenser. 

Vindmøllerne i en vindmøllegruppe skal så vidt 
muligt være ens. Møllerne skal opstilles i et geo-
metrisk letopfatteligt mønster såsom enkeltræk-
ker og med en indbyrdes afstand på 3-4 x rotordia-
meteren, men skal i øvrigt tilpasses de lokale for-
hold. Forholdet mellem navhøjde og rotordiame-
ter skal være på 1:1,1 – 1:1,2 med en nedre og øv-
re grænse på henholdsvis 1:1 og 1:1,3. For yderlige-
re at mindske de landskabelige konsekvenser skal 
tekniske installationer i tilknytning til vindmøller-

Kystzonen og strandbeskyttelseslinien
Kystzonen består af en 3 km zone fra kysten og ind 
i landet. Her findes megen værdifuld natur, smukke 
landskaber og rekreative muligheder, der skal tages 
vidtgående hensyn til. Imidlertid findes nogle af de 
vindmæssigt bedste områder langs kysten. 

Hovedsynspunktet er, at vindmøller skal place-
res uden for kystzonen, med mindre de placeres 
i umiddelbar nærhed til andre større tekniske an-
læg. Inden for strandbeskyttelseslinien er der ikke 
udpeget umiddelbart egnede vindmølleområder.

Skove
Skove har en lægivende effekt, som kan forrin-
ge udnyttelsen af vindenergien. Derfor er der ikke 
udpeget mulige vindmølleområder i skov, og lige-
ledes er områder, der er udpeget til skovrejsning i 
kommuneplanen, så vidt muligt friholdt.

Byer, byudviklingsområder og overordnede veje
Vindmøller kan opfattes som urolige i landskabet 
og kan være ubehagelige at have tæt på boligom-
råder. I udpegningen af vindmølleområder er der 
derfor holdt en minimumsafstand til eksisterende 
boligområder og byudviklingsområder planlagt til 
beboelse. Ligeledes er der holdt en minimumaf-
stand til overordnede veje med friholdelse af sig-
telinier af hensyn trafiksikkerheden. 

Der er i få tilfælde udpeget vindmølleområder i 
og i umiddelbar nærhed til erhvervsområder. Det-
te er sket med baggrund i prioriteringen af at kon-
centrere de tekniske landskaber på få områder. 
Udpegningen af de industrinære vindmølleområ-
der er sket med vægtning af de særligt gode vind-
forhold i områderne, samspillet med de eksiste-
rende bygninger/anlæg i området, samt at der er 
tale om forholdsvis tung industri. 

placering og udforMning  
af de enkelte Møller
I Kommuneplan 2009 er der udpeget områder, in-
denfor hvilke der er umiddelbar mulighed for op-
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ne integreres i fundament eller vindmølletårn, og 
ledninger og kabler inden for og uden for mølle-
området, som etableres i forbindelse med møller-
nes drift og nettilslutning, må kun fremføres som 
jordkabler. 

Vindmøllerne skal udføres af refleksfrit materiale. 
Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog 
må vindmøllefabrikantens bomærke være påtrykt 
møllens kabine.

Målsætning

 ○ Produktionen af vedvarende energi fra vind-
møller skal øges under hensyntagen til naboer, 
natur og landskab.

retningslinier 

 ○ Ved godkendelse af projekter inden for områ-
der, der findes umiddelbart egnede til vindmøl-
ler, skal der lægges vægt på optimal udnyttel-
se af området. Det vil sige, at der skal opstilles 
så effektive og så mange vindmøller som mu-
ligt inden for de grænser, som hensynet til na-
tur, landskab og naboerne sætter

 ○ De udpegede områder forbeholdes vindmøller 
med en totalhøjde, der skal ligge i intervallet fra 
125 m og op til 150 m. Rotordiameteren skal væ-
re mindst 90 m. Navhøjden skal være mindst 
80 m over eksisterende terræn 

 ○ For den enkelte vindmøllegruppe skal vind-
møllerne have samme rotordiameter og op-
stilles med samme indbyrdes afstand. Der-
udover skal møllernes nav ligge på linie, så 
vindmøllerne afspejler de overordnede lini-
er i terrænet 

 ○ Områderne, der findes umiddelbart egnede til 
vindmøller fremgår af kort 184. Der er umiddel-
bart mulighed for opstilling af følgende antal 
vindmøller i de respektive områder:

 ○ Område øst for Hårup: – Op til 4 vindmøller 

 ○ Område syd for Todbjerg: – Op til 2 vindmøller 

 ○ Område ved Studstrupværket: – Op til 2 
vindmøller 

 ○ Område nord for Borum: – Op til 2 vindmøller 

 ○ Område nord for Hørslev: – Op til 2 vindmøller 

 ○ Område syd for Solbjerg: – 1 vindmølle

 ○ Stillingtagen til eventuelle vindmøller i tilknyt-
ning til erhvervshavnen afventer planlægningen 
af det nye havneafsnit

 ○ Ved uheldigt visuelt samspil mellem potentielle 
vindmølleprojekter i to naboområder, skal det 
område med mulighed for størst energieffekti-
vitet prioriteres højest

 ○ I en afstand af 500 m fra de områder i det åb-
ne land, der er udpegede som umiddelbart 
egnede vindmølleområder, samt inden for 
områderne,må der ikke opføres bygninger el-
ler etableres beplantning og lignende, som for-
ringer muligheden for at anvende området til 
vindmøller

 ○ På områder i det åbne land, der findes umid-
delbart egnede til vindmøller, kan arealerne un-
der vindmøllerne anvendes jordbrugsmæssigt

 ○ Ved planlægning for vindmøller i området ved 
Studstrupværket skal dette ses i sammenhæng 
med omlægning af Studstrupværket til biomas-
sefyring m.m.

 ○ Uden for de udpegede områder må der kun op-
føres husstandsvindmøller – det vil sige møller, 
der opføres i umiddelbar tilknytning til eksiste-
rende bebyggelse i det åbne land med totalhøj-
de på 25 m og rotordiameter op til 13 m.

 ○ Der skal altid være en afstand på minimum 4 
gange vindmøllens totalhøjde til nærmeste be-
boelse samt til overordnede veje.
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affaldsbehandlinG

GrundlaG oG forudsætninGer
Efter miljøbeskyttelsesloven § 45 har kommunal-
bestyrelsen pligt til at anvise bortskaffelsesmulig-
heder for affald.

Århus Kommune har altså pligt til at sørge for, at 
kommunen disponerer over de nødvendige be-
handlingsfaciliteter til de affaldskategorier og 
mængder, der produceres i kommunen. Der kan 
dog alternativt indgås forpligtigende aftaler med 
anlæg, der modtager affald til genanvendelse, for-
brænding eller bortskaffelse, og som er placeret 
uden for Århus Kommune.

deponeringsanlæg
Deponeringsanlæg skal placeres og indrettes så-
dan, at der ikke sker en forurening af det omgiven-
de miljø, herunder grundvand, søer, havet m.v. 

Århus Kommune har i dag ingen aktive losseplad-
ser. Der er i stedet indgået bytteaftale med Reno 
Djurs I/S om udveksling af affald, så deponering 
foregår i Glatved og affaldsforbrænding på Århus 
Kommunes forbrændingsanlæg. Aftalen har et op-
sigelsesvarsel på 10 år.

Der er aktuelt 6 genbrugsstationer i Århus Kom-
mune. Disse genbrugsstationer vurderes i inde-
værende planperiode (12 år) at kunne tilgode-
se behovet for aflevering af affald fra private hus-
holdninger og mindre mængder affald fra virk-
somheder til henholdsvis genanvendelse, for-
brænding eller deponering.

Restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg
Fra Århus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg 
genbruges restproduktet slagge ved bygge- og an-
lægsarbejder. Restprodukter fra røggasrensning 
samt flyveaske bortskaffes til deponering i udlan-
det efter dispensation fra Miljøstyrelsen. Dispen-
sationen udløber, når der er etableret behand-
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anlæg, der nyttiggør overskudsjord
Ren jord bortskaffes i dag til anlæg, som nyttiggør 
jorden, eksempelvis i forbindelse med udbygning 
af Århus Havn. Alternativer hertil er terrænregule-
ringer i det åbne land. 

Størstedelen af den forurenede overskudsjord 
bortskaffes ligeledes til anlæg, som nyttiggør jor-
den, primært jordtippen for lettere forurenet jord 
på Århus Østhavn. Restkapaciteten her udgjorde i 
starten af 2008 ca. 500.000 m3, svarende til tilfør-
sel af overskudsjord i 4–6 år.

Kun i få tilfælde bortskaffes mere forurenet over-
skudsjord til deponi på Glatved Losseplads.

Århus Kommune vil i planperioden arbejde på ud-
pegning af nye områder til nyttiggørelse af bå-
de ren og let forurenet overskudsjord. Eventuelle 
fremtidige nyttiggørelsesprojekter for overskuds-
jord på Århus Havn må tilpasses havnens udbyg-
ningsplaner.

Århus Kommune vil arbejde for, at håndtering af 
overskudsjord indgår i planlægningen af nye bo-
lig- og erhvervsområder.

forbrændingsanlæg
Eventuelle nye forbrændingsanlæg skal planlæg-
ges med sammenhæng til fjernvarmeforsyningen, 
som er baseret på overskudsvarme. Etablering af 

lingsmulighed og de dertil nødvendige depone-
ringsanlæg i Danmark. Etableringen af disse an-
læg er for tiden udskudt på ubestemt tid.

Oprensningsmateriale fra havnebassiner
Der blev i 2000 etableret et nyt klapbassin til de-
ponering af forurenet oprensningsmateriale i År-
hus Havn. Klapbassinet har kapacitet til at modta-
ge belastet oprensningsmateriale i 75 år.

nye deponeringsanlæg
Anlæg til bortskaffelse af affald – herunder depo-
neringsanlæg, som må antages at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet – kan kun etableres 
på baggrund af et kommuneplantillæg og en sær-
lig vurdering af virkningerne på miljøet, en såkaldt 
VVM-redegørelse.

Behov for nye deponeringsanlæg
Der er i Kommuneplan 2001 reserveret to områ-
der til lossepladser i Århus Kommune. Det drejer sig 
om et område i den nordlige del af Århus Kommu-
ne mellem Åstrup og Studstrup og et område i den 
sydlige del af kommunen syd for Malling ved Starup.

På baggrund af den faldende mængde affald til 
deponering vurderes det, at der ikke er behov for 
at opretholde reservation af arealer til to losse-
pladser i Århus Kommune. Arealreservationen af 
et område ved Starup afgrænset af Odderbanen/
Malling Renseanlæg og Synnedrup bliver derfor 
ophævet ved denne kommuneplan, mens arealre-
servationen til etablering af losseplads ved Åstrup 
ved Studstrup opretholdes.

Ophævelsen af reservationen ved Starup ved Mal-
ling begrundes desuden med, at de nuværende 
vejforhold i området ikke er hensigtsmæssige til 
transport af affald på tunge køretøjer. 

Arealreservationen ved Åstrup opretholdes, da en 
fuldstændig aflysning af reservationerne vil stæk-
ke Århus Kommunes langsigtede muligheder med 
hensyn til affaldsplanlægning.

arealreservation – Åstrup ved studstrup.
Arealreservationen til etablering af losseplads ved Stud-
strup afgrænses af Åstrup Strandvej/Kaløvig Lystbåde-
havn mod syd og af Studstrupvej mod nord. Den østlige af-
grænsning er Studstrupværket, og den vestlige afgræns-
ning er Åstrup. Der er tale om et fladt terræn, som anven-
des til landbrugsformål. Der er ikke vandindvindingsinte-
resser i området.
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Konsekvenszoner
Den seneste udbygning af Affaldscenter Århus og 
miljøvirkningerne heraf er beskrevet i VVM-rede-
gørelsen Ny ovnlinie på Affaldscenter Århus, der 
blev udarbejdet forud for starten på udvidelsen af 
forbrændingsanlægget. 

Som følge af VVM-redegørelsen blev der fastlagt 
konsekvenszoner med baggrund i støjkortlægning 
og lugtbidrag fra forbrændingsanlægget. 

Konsekvenszonerne fremgår af kortet på denne 
side.

Zone I omfatter det areal, hvor der ikke må etab-
leres boligbebyggelse på grund af støj- og lugtbi-
drag fra anlægget.

Zone II omfatter det areal, hvor boliger af typen 
åben-lav ville blive udsat for et støjbidrag, der er 
højere end miljøgodkendelsens grænser.

nye forbrændingsanlæg bør ikke hindre anvendel-
se af anden overskudsvarme.

Efter udbygning af Affaldscenter Århus vil den 
samlede kapacitet på forbrændingsanlæg i kom-
munen være på 250.000 tons pr. år. Affalds-
mængden til forbrænding forventes i 2009 at væ-
re på ca. 250.000 tons pr. år.

I løbet af 2009 forventes igangsat en nærmere 
planlægning af ovnlinien – en såkaldt VVM – Vur-
dering af Virkninger på Miljøet, hvor der vil blive 
fastlagt, om ovnlinien kan placeres ved det eksi-
sterende Affaldscenter Lisbjerg. Derudover vil al-
ternative placeringer blive undersøgt, herunder en 
placering ved Harlev.
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Målsætninger

 ○ Affaldsmængderne skal begrænses. Mest mu-
ligt affald skal genanvendes

 ○ Affald, der ikke kan genanvendes, skal så vidt 
muligt forbrændes, mens andelen af affald til 
deponering skal reduceres

 ○ Miljøet skal beskyttes ved deponering af affald 

 ○ Ren og let forurenet jord skal så vidt mulig nyt-
tiggøres 

 ○ Håndtering af overskudsjord skal indgå i for-
bindelse med lokalplanlægning og byggemod-
ning af nye bolig- og erhvervsområder 

 ○ Ved afbrænding af affald skal energien udnyt-
tes og miljøet beskyttes. 

retningslinier
Deponeringsanlæg

 ○ Arealreservation opretholdes til eventuel etab-
lering af deponeringsanlæg for affald inden for 
det på kortet side 204 viste område ved Stud-
strup

 ○ Deponeringsanlæg skal indrettes som kontrol-
lerede anlæg. Anlæggene skal lokaliseres på 
steder, hvor der ikke er risiko for forurening af 
søer, vandløb, kystvande eller grundvand og 
under hensyntagen til drikkevandsinteresser. 
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Forbrændingsanlæg

 ○ Lokaliseringen af et nyt forbrændingsanlæg i 
erhvervsområdet ved Harlev undersøges nær-
mere

 ○ Ved lokalisering af forbrændingsanlæg skal der 
tages videst muligt hensyn til muligheden for 
at udnytte overskudsvarmen til fjernvarmepro-
duktion og eventuelt elektricitetsproduktion

 ○ Forbrændingsanlæggets miljøpåvirkninger skal 
begrænses mest muligt

 ○ For forbrændingsanlæg skal der fastlægges 
konsekvenszoner for støj- og luftforurenings-
gener

 ○ Inden for konsekvenszonerne omkring for-
brændingsanlæg må der ikke placeres nye for-
ureningsfølsomme aktiviteter. 
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Målsætninger

 ○ Antallet af renseanlæg skal reduceres over de 
næste 25 år

 ○ Miljøkonflikter mellem renseanlæg og forure-
ningsfølsom arealanvendelse skal undgås.

retningslinier

 ○ Stillingtagen til udbygningsbehovet for Mar-
selisborg Renseanlæg sker i forbindelse med 
planlægningen for det nye havneafsnit i Øst-
havnen

 ○ Som udgangspunkt for vurderingen af afstan-
den mellem renseanlæg og forureningsfølsom 
bebyggelse m.v. anvendes en afstand på 100 m.

renseanlæG

GrundlaG oG forudsætninGer
Århus Kommune har i 2008 11 højteknologiske 
renseanlæg. I Spildevandsplan 2006 - 2009 er der 
lagt op til en strukturændring, som over de næste 
25 år vil reducere antallet af renseanlæg til to an-
læg ved henholdsvis Egå og Marselisborg. Struk-
turændringen gennemføres med det formål at op-
nå en bedre driftsøkonomi. 

Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2006–2009 
har Byrådet truffet principbeslutning om, at antal-
let af renseanlæg inden år 2014 reduceres til 4, så-
ledes at kun Marselisborg, Egå, Åby og Viby Ren-
seanlæg resterer. 

Inden Åby og Viby Renseanlæg kan nedlæg-
ges som sidste skridt i strategien, er det imidler-
tid nødvendigt, at Marselisborg Renseanlæg ud-
bygges til den dobbelte kapacitet. Udvidelsen af 
Marselisborg Renseanlæg skal ses i sammen-
hæng med havneudvidelsen med et nyt havneaf-
snit. Udvidelsen skal blandt andet give mulighed 
for enten en udvidelse af Marselisborg Rensean-
læg eller etablering af et nyt renseanlæg på Øst-
havnen. Et nyt afsnit af Østhavnen kan stå færdigt 
i 2015. (Se afsnittet Erhverv)

Denne kommuneplan lægger op til øget befolk-
ningstilvækst i de kommende 25 år. Disse ændre-
de planforudsætninger vil der blive taget højde for 
i den kommende spildevandsplan.

Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af are-
aler til boligformål og anden forureningsfølsom 
anvendelse samt ved ændring af arealanvendel-
se skal der normalt sikres en sådan afstand mel-
lem renseanlæg og forureningsfølsom anvendel-
se, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forure-
ningsgener.
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anlæg der kan påvirke Miljøet væsentligt

Etablering af enkeltanlæg, der må antages at på-
virke miljøet væsentligt, forudsætter, at der på 
baggrund af en vurdering af virkningerne på miljø-
et er tilvejebragt retningslinier i kommuneplanen 
for anlæggets beliggenhed og udformning.

Retningslinier for det enkelte anlæg og den tilhø-
rende vurdering af miljøkonsekvenserne (den så-
kaldte VVM-redegørelse) udarbejdes, når der er 
et aktuelt ønske om at realisere et konkret pro-
jekt, som er VVM-pligtigt. Det betyder, at plan-
lægningen for det enkelte anlæg oftest gennem-
føres som tillæg til kommuneplanen og kun und-
tagelsesvis som del af en samlet kommuneplan-
revision.

Hvilke anlæg og projekter, der må antages at på-
virke miljøet væsentlig og således er VVM-plig-
tige, fremgår af to bilag til Miljøministeriets be-
kendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning – også kaldet VVM-
bekendtgørelsen. Anlæg på bilag 1 – eksempel-
vis store kraftværker, motorveje, affaldsforbræn-
dingsanlæg, højspændingsledninger og regionalt 
betydende detailhandelscentre – er altid VVM-
pligtige ved nyanlæg, mens anlæg på bilag 2 – ek-
sempelvis mindre varmeværker, rensningsanlæg, 
veje, campingpladser og anlæg til bortskaffelse af 
affald – er VVM-pligtige, hvis anlægget på grund 
af dets art, dimensioner eller placering må anta-
ges at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Frem til amternes nedlæggelse i forbindelse med 
strukturreformen udarbejdedes retningslinier og 
tilhørende VVM-redegørelser som en del af regi-
onplanlægningen. Ved strukturreformens ikraft-
træden 1. januar 2007 blev gældende regionplan-
retningslinier for VVM-pligtige anlæg i Århus 
Kommune overført til kommuneplanen, og der er 
efterfølgende vedtaget kommuneplantillæg for et 
anlæg (Jysk Miljørens A/S) på Århus Havn til be-
handling af blandt andet olieholdigt affald og for 
forbedret vejforbindelse til Århus Havn.
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udvidelse af Århus havn

GrundlaG oG forudsætninGer
I perioden 1996-1998 udarbejdede det daværende 
Århus Amt i samarbejde med Århus Kommune, 
Århus Havn og Trafikministeriet en VVM-redegø-
relse for udvidelse af Århus Havn, og amtet ved-
tog i forlængelse heraf regionplanretningslinier for 
havneudvidelsen. For så vidt angår den kommen-
de havneudvidelse henvises til afsnittet Erhverv.

Som led i strukturreformen er retningslinierne 
overført til kommuneplanen.

En beskrivelse af projektet for udvidelse af Århus 
Havn og en vurdering af dets påvirkning af miljø-
et findes i rapporterne: VVM-rapport om udvidel-
se af Århus Havn (maj/juni 1997) og Forslag til re-
gionplantillæg om udvidelse af Århus Havn (august 
1997).

Det var afgørende for udformningen af retnings-
linierne at sikre Århus Havns fortsatte funktion 
som landsdelshavn samt at sikre, at selve havne-
udbygningens miljøpåvikning af omgivelserne af-
bødes i størst mulig udstrækning. Samtidig var 
det afgørende, at havneudbygningen ikke forhin-
drede, at der byplanmæssigt disponeres således, 
at der kan sikres et positivt samspil mellem by og 
havn.

Der er derfor sikret mulighed for at udbygge År-
hus Havn efter alternativ 4 (Den Reviderede Ma-
sterplan). Men samtidig er der mulighed for en 
mere byorienteret anvendelse af Inderhavns- og 
Nordhavnsarealerne under forudsætning af, at der 
i Østhavnen planlægges for en yderligere udbyg-
ning af havnearealerne mod sydøst efter alternativ 
5 (Byhavnen). Realisering af byhavnsalternativet er 
forudsat at ske med baggrund i en detailplanlæg-
ning, hvor det afklares, om udbygningen kan til-
passes visuelt og således, at der kan sikres accep-
tabel vandkvalitet.

Der opretholdes retningslinier for følgende VVM-
pligtige anlæg, idet nogle af retningslinierne dog 
er revideret i konsekvens af, at der er udarbejdet 
lokalplan, og/eller at anlæggene er delvist etable-
ret:

 ○ Århus Havn 

 ○ Århus Havnebane 

 ○ Transportcenter ved Årslev 

 ○ Djurslandmotorvejen

 ○ Niveaufri skæring mellem Grenåbanen og 
Grenåvej 

 ○ Anlæg på Århus Havn til behandling af blandt 
andet olieholdigt affald (Jysk Miljørens A/S)

 ○ Forbedret vejforbindelse til Århus Havn.

Retningslinier for følgende VVM-pligtige anlæg 
er udgået af planen, idet anlæggene er etableret 
og taget i brug, men VVM-redegørelserne vil fort-
sat i et vist omfang danne baggrund for planlæg-
ning og administration vedrørende de pågælden-
de anlæg:

 ○ Husdyrbruget Faxmosegård

 ○ Butiks- og erhvervscentret Bruuns Galleri 

 ○ 400 kV højspændingsledningen Trige-Vendsys-
selværket 

 ○ Affaldsforbrændingsanlægget Affaldscenter År-
hus.
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Endvidere er havneudbygningen og byomdannel-
sen af De Bynære Havnearealer baseret på, at der 
er etableret en ny havneforbindelse fra Viby Ring-
vej til havnen senest i 2015. Planlægningen herfor 
i form af et kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse for en forbedret vejforbindelse 
til Århus Havn (tunnel under Marselis Boulevard/
Adolph Meyers Vej og udvidelse af Åhavevej) blev 
afsluttet i efteråret 2008.

Endvidere forventes igangsat ny planlægning, her-
under udarbejdelse af en VVM-redegørelse, for 
den yderligere udbygning af Østhavnen mod syd-
øst som blandt andet kan rumme såvel færgeak-
tiviteter som containeraktiviteter, jf. afsnittet Er-
hverv. 

retningslinier

 ○ Der gives mulighed for en udbygning af Århus 
Havn som vist på kortet overfor Den revidere-
de Masterplan

 ○ Som konsekvens af omdannelsen af Nordhav-
nen til byformål skal der i Østhavnen udlægges 
yderligere havnearealer mod sydøst som vist på 
kortet overfor Byhavnsalternativet

 ○ Den primære vejforbindelse til Syd- og Østhav-
nen forudsættes at være ad Marselis Boule-
vard-Åhavevej-korridoren, som forudsættes for-
bedret med henblik på at løse trafikale og støj-
mæssige gener hidrørende fra havnetrafikken. 
Den primære vejforbindelse til byomdannel-
sesområdet og eksisterende færgeterminaler i 
Nordhavnen forudsættes at være ad Nørrebro-

For så vidt angår trafikken til og fra havnen var 
det forudsat, at der udarbejdedes en trafikhand-
lingsplan med anvisning af løsninger på de samle-
de trafikale problemer, der følger af havneudvidel-
sen, og som miljømæssigt er beskrevet i VVM-re-
degørelsen.

Der er udarbejdet lokalplan (nr. 610 og 757) for 
udvidelse af Århus Havn – Østhavnen, og denne 
del af havneudvidelsen er nu i store træk realise-
ret, men endnu ikke fuldt udbygget.

Inden for Den Reviderede Masterplan er der fort-
sat mulighed for at udvide på østsiden af Oliehav-
nen/Multiterminalen.

Der er endvidere udarbejdet kommuneplantil-
læg (nr. 58) for De Bynære Havnearealer, som mu-
liggør omdannelse af Nordhavnen, Inderhavnen 
og Midtkraft- og Slagtehusområdet til byformål. 
I forlængelse heraf er udarbejdet lokalplan (nr. 
815 og 816) for de første byomdannelsesprojekter 
(Light*House og Z-huset) på Pier 4 i Nordhavnen.

For så vidt angår de trafikale forhold og afhjælp-
ningen af de trafikale og støjmæssige gener, der 
følger af havneudbygningen, er der blandt andet 
udarbejdet Trafikplan for Århus Midtby, som in-
deholder Byrådets bud på, hvordan de trafikale 
udfordringer i Midtbyen skal tackles i fremtiden. 
Herunder hvordan Syd- og Østhavnen henholds-
vis Nordhavnen forudsættes vejbetjent, og hvor-
dan biltrafikken langs Inderhavnen forudsættes 
dæmpet for at skabe bedre sammenhæng mellem 
City og De Bynære Havnearealer. 
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gade-Randersvej-korridoren, og der forudsæt-
tes gennemført trafikdæmpende foranstaltnin-
ger på Kystvejen/Skolebakken/Havnegade mel-
lem Nørreport og Mindet, herunder at Nord-
havnsgade lukkes

 ○ Det forudsættes i øvrigt, at der, for at minime-
re generne af havnetrafikken, generelt arbejdes 
for, at mest muligt gods transporteres på bane 
og søværts

 ○ Ved tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven til 
uddybning af havneområdet skal det med bag-
grund i et projekt sikres, at udbygningen, såvel 
i som efter anlægsfasen, ikke giver anledning til 
længerevarende påvirkning af dyre- og planteli-
vet. Det skal tilsvarende sikres, at der ikke sker 
forringelse af fortynding og spredning af spilde-
vandet fra Marselisborg Rensningsanlæg

 ○ Ved tilladelser efter lovgivningen skal det i øv-
rigt sikres, at der følges op på intentionerne i 
VVM-redegørelsen.

I forlængelse af, at der er fastsat rammebestem-
melser for havneudvidelsen, herunder også for De 
Bynære Havnearealer, og udarbejdet lokalplan for 
Østhavnen, samt at projektet er delvist realiseret, 
er retningslinierne revideret i forhold til regionpla-
nens oprindelige retningslinier for havneudvidel-
sen. Herunder er regionplanens forudsætninger 
om udarbejdelse af en trafikhandlingsplan erstat-
tet af relevante hovedpunkter i den aktuelle trafik-
planlægning.

den reviderede maSterplan 

byhavnSalternativet
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lige økonomiske rammer og uden væsentlige 
negative konsekvenser for havnens drift 

 ○ at havnebanen kan indpasses i en omdannel-
se af området i overensstemmelse med Århus 
Kommunes Helhedsplan for De Bynære Hav-
nearealer.

Der er udarbejdet lokalplan (nr. 724) for omlæg-
ning af Århus Havnebane, og projektet er under 
udførelse. 

For så vidt angår afhjælpning af støjgener er det 
valgt ikke at opsætte støjskærme langs sporet, 
men i stedet at foretage støjisolering af bygnings-
facader. Dette er valgt, dels fordi støjafskærmning 
kun vil have begrænset eller ingen effekt i for-
hold til de øvre etager i de støjpåvirkede bygnin-
ger, dels fordi støjskærme ville øge anlæggets vi-
suelle påvirkning væsentligt, specielt set i forhold 
til den igangværende og fremtidige byomdannel-
se i området.

Gennem rammebestemmelser for naboområder-
ne sikres det, at der ved planlægning og godken-
delse af nyt byggeri på arealerne omkring det nye 
jernbanespor tages højde for den fremtidige støj- 
og vibrationsbelastning langs banen. 

Da der er tale om et centralt beliggende byom-
råde, er det ikke hensigten at forbyde byggeri ek-
sempelvis på det nordøstlige hjørne af Central-
værkstedsarealet og på Midtkraftarealet, men at 
sikre at bygningerne placeres, udformes og indret-
tes med henblik på, at der opnås tilfredsstillende 
forhold i overens stemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger vedrørende støj og vibrationer.

Ved omdannelse af eksisterende eller opførelse af 
ny bebyggelse kan det accepteres, at bebyggelsen 
fungerer som støjskærm, og således på en del af 
bygningen belastes med et udendørs støjniveau 
over de vejledende værdier, forudsat at de vejle-
dende grænseværdier for det indendørs støjni-
veau overholdes.

oMlæGninG  
af Århus havnebane

GrundlaG oG forudsætninGer
I perioden 2003-2005 udarbejdede det daværen-
de Århus Amt i samarbejde med Trafikstyrelsen, 
Århus Havn og Århus Kommune en VVM-rede-
gørelse for omlægning af jernbanesporet til er-
hvervshavnen, og amtet vedtog i forlængelse her-
af regionplanretnings linier for omlægning af hav-
nebanen.

Som led i strukturreformen er retningslinierne 
overført til kommuneplanen.

En beskrivelse af projektet for omlægning af År-
hus Havnebane og en vurdering af dets påvirk-
ning af miljøet findes i rapporten Omlægning af 
Århus Havnebane – VVM-redegørelse (juni 2004).

På grundlag af VVM-redegørelsen var det Århus 
Amts samlede vurdering, at omlægningen af År-
hus Havnebane burde fremmes, selv om projektet 
blandt andet vil medføre støjgener og visuelle på-
virkninger af området langs banen.

I vurderingen lagde Århus Amt afgørende vægt på 

 ○ at omlægning af havnebanen vil åbne mulighed 
for en forbedret togadgang til den nye contai-
nerterminal i Østhavnen 

 ○ at vejadgangen til Østhavnen forbedres ved, 
at havnebanen ikke skal krydse Marselis Bou-
levard og Østhavnsvej, og at projektet således 
er fremtidssikret i forhold til Århus Kommunes 
ønske om at etablere en vejtunnel under Mar-
selis Boulevard 

 ○ at der gennemføres foranstaltninger til afhjælp-
ning af støjgener, barriereeffekter og visuelle 
påvirkninger 

 ○ at der ikke har vist sig egnede og bedre alterna-
tiver, som kan realiseres inden for overkomme-
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 ○ at anlægget detailprojekteres og udformes 
med henblik på at begrænse udbredelsen 
af vibrationer fra togdriften til omkringlig-
gende arealanvendelse, idet det skal til-
stræbes at Miljøstyrelsens anbefalede 
grænseværdier herfor ikke overskrides 

 ○ at anlægget detailprojekteres, anlægges og 
udformes under hensyntagen til, at jord-
forureningen i området ikke mobiliseres i 
en grad, som kan medføre yderligere for-
urening af omgivelserne 

 ○ at der ved kontorbygninger, hvor luftindtag 
til rumventilation vil blive påvirket af tog-
driften, tilbydes ombygning af luftindtaget.

I forlængelse af, at der er fastsat rammebestem-
melser og udarbejdet lokalplan, samt at projek-
tet er under realisering, er retningslinierne revi-
deret i forhold til regionplanens oprindelige ret-
ningslinier.

I forhold til havnebanens barriereeffekt og visuelle 
påvirkning af bymiljøet vil en løsning med en bro 
over størstedelen af Midtkraftarealet påvirke områ-
det mindre end en dæmningsløsning. I forbindelse 
med lokalplanlægningen og detailprojekteringen er 
der derfor under hensyn til den fremtidige byom-
dannelse valgt en broløsning over Midtkraftarelaet.

Da omlægningen af Århus Havnebane vil ændre 
de nuværende adgangsmuligheder til transfor-
merstationen og kedelcentralen, som ligger mel-
lem den eksisterende og den nye jernbanebro 
over Spanien, er der gennem rammebestemmel-
ser for området sikret areal til en ny vejadgang til 
disse tekniske anlæg. 

Der kan opstå behov for på et senere tidspunkt at 
etablere et krydsningsspor, så det er muligt at la-
de to tog passere hinanden på havnebanen øst 
for Århus H. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
grundlag for en konkret arealreservation. Men der 
sikres areal hertil gennem rammebestemmelser-
ne for Østhavnen. 

retningslinier

 ○ Der reserveres areal til et jernbanespor fra År-
hus Hovedbanegård til Tongavej på Århus 
Havn som vist på kortet overfor

 ○ Ved tilladelse til etablering af det viste jernba-
nespor skal det blandt andet sikres:

 ○ at der tilbydes afhjælpning af støjgener ved 
eksisterende støjfølsom arealanvendelse, 
herunder kontorformål o.l., der vil blive be-
lastet med støj over Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for støj fra jernba-
netrafik, samt at der tilbydes afhjælpning 
af støjgener ved eksisterende bygninger til 
kontorformål i erhvervsområde, hvor støj-
belastningen som følge af en omlægning 
af havnebanen øges væsentligt over et ni-
veau svarende til de vejledende grænse-
værdier for liberale erhverv 
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kan dog undgås, hvis der vælges en anden bane-
betjening mod syd. 

Med henblik på at reducere køretiden for godstog 
til og fra destinationer syd for Århus, vil der kunne 
etableres en godstogs-shunt Viby - Gl. Åby. Med 
en sådan vil køretiden for godstog mod syd kun-
ne reduceres med i størrelsesordnen 45 minutter, 
i og med at godstog ikke skal via Århus H.

Der er udarbejdet lokalplan (nr. 760 og 812) for de 
dele af transportcentret, der udlægges til lager-
firmaer, transportfirmaer, speditører og værkste-
der m.v., og disse dele af transport centret er un-
der etablering.

I forbindelse med lokalplanlægning og detailpro-
jektering er der foretaget visse ændringer af trans-
portcentrets udformning, herunder placering af 
veje og jernbanespor i centret, ligesom der er 
etableret vejadgang direkte til fordelingsrundkørs-
len ved Herning Motorvejen. Det er vurderet, at 
det ændrede projekt kan gennemføres inden for 
de eksisterende retningslinier for transportcentret 
uden udarbejdelse af ny/supplerende VVM-rede-
gørelse. 

retningslinier

 ○ Der reserveres areal til et transportcenter, her-
under arealer til støjvolde og jernbanespor, 
som vist på kortet overfor Transportcenter

 ○ Det forudsættes:
 ○ at vandkvalitetsmålsætningerne for og 

nedstrøms Lyngbygård Å overholdes 
blandt andet ved, at der etableres forsin-
kelses- og reservebassiner

 ○ at der etableres nye biotoper som kompen-
sation for de småbiotoper, f.eks. vandhul-
ler og levende hegn, der ødelægges eller 
svækkes af transportcentret

transPortCenter ved Årslev

GrundlaG oG forudsætninGer
I perioden 1998-2001 udarbejdede det daværende 
Århus Amt i samarbejde med Århus Kommune en 
VVM-redegørelse for et transportcenter i Århus-
området, og amtet vedtog i forlængelse heraf regi-
onplanretningslinier for placering af et transport-
center ved Årslev. 

Som led i strukturreformen er retningslinierne 
overført til kommuneplanen.

En beskrivelse af projektet og en vurdering af dets 
virkninger på miljøet fremgår af rapporten VVM-
analyse for placering af et transportcenter i Århus-
området (februar 2001). Herudover er der blandt 
andet udarbejdet følgende undersøgelser:

 ○ Århus Transportcenter. Undersøgelse af kapacitets-
mæssige og anlægstekniske forhold vedr. jernbane-
trafikken (august 2001)

 ○ Århus Transportcenter. Jernbane godsshunt samt 
støjanalyser (november 2001)

 ○ Notat om konsekvenser af en etablering af en 
godstogsshunt i Århus (november 2001).

På transportcentret kan der etableres en kombi-
terminal til af- og pålæsning af gods, omladning 
mellem tog og lastbil og rangering af togvogne 
samt en række andre transportrelaterede virksom-
heder, f.eks. lagerfirmaer, transportfirmaer, spedi-
tører, containerdepoter samt blandt andet værk-
steder, cafeteria og toldbetjening. 

For så vidt angår jernbanebetjening, kan der etab-
leres både en nordlig og en sydlig tilslutning til 
hovedbanen. Den nordlige lever op til Banestyrel-
sens krav om, at hastigheden for passagertrafik-
ken ikke må blive reduceret på hovedbanen. Den 
sydlige vil med den påtænkte tilslutning i den 
vestlige ende af Brabrand Station give anledning 
til hastighedsreduktioner. Hastighedsreduktioner 
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I forlængelse af, at der er fastsat rammebestem-
melser og udarbejdet lokalplan, samt at projektet 
er delvist realiseret, er retningslinjerne revideret i 
forhold til regionplanens oprindelige retningslini-
er for transportcentret.

 ○ at der som betingelse for etablering af en 
kombiterminal på transportcentret etab-
leres en op til 8 m høj støjafskærmning 
rundt om centret samt ved nærliggende 
boligområder (Årslev og Brabrand/Helene-
lyst) for herved at overholde Miljøstyrel-
sens vejledende støjgrænser for virksom-
hedsstøj i boligområder

 ○ at der ikke sker direkte belysning af boli-
gerne uden for transportcentret ved, at lys-
kilderne udformes og indrettes med hen-
blik herpå

 ○ at der ved detailprojektering, planlægning 
og enkeltsagsbehandling følges op på in-
tentionerne i VVM-redegørelsen og tilhø-
rende bilag.

Støjvold

Afgrænsning

Vejforløb
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 ○ At der etableres faunapassager til at kompense-
re for overskæring af økologiske forbindelses-
linjer. Som minimum etableres faunapassager 
ved et tilløb til Egåen syd for Lisbjerg, Lisbjerg 
Bæk, Ellebækken, Hjortshøj Bæk og ved enten 
Skæring Bæk eller Kankbølle Bæk

 ○ At der etableres erstatningsnatur til at kompen-
sere for forringelsen af naturlokaliteter. Som 
minimum etableres erstatning for forringelse af 
Gråmølleengen af hensyn til engsnarren

 ○ At der etableres støjafskærmning nord for 
Landsbyen Terp. 

For så vidt angår strækningen Skejby-Søften har 
Vejdirektoratet som ny bygherre og vejmyndighed 
ønsket ændringer i vejprojektet. Det daværende 
Århus Amt traf i 2006 afgørelse om, at det ændre-
de projekt kan gennemføres inden for den eksiste-
rende retningslinie for motorvejsprojektet uden 
udarbejdelse af ny/supplerende VVM-redegørelse.

retningslinier

 ○ Der reserveres areal til en motorvej fra den Jyske 
Motorvej ved Søften til Skødstrup Motorvejen 
med den linjeføring, som det fremgår af kortet.

dJurslandMotorveJen

GrundlaG oG forudsætninGer
I perioden 1997-2000 udarbejdede det daværende 
Århus Amt regionplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse for anlæg af en motorvej fra Den Jy-
ske Motorvej (E45) ved Søften til Skødstrup Mo-
torvejen. I 2005 påbegyndte amtet anlægsarbej-
det på strækningen Skødstrup-Skejby.

Som led i strukturreformen er retningslinien over-
ført til kommuneplanen, og Vejdirektoratet har 
som ny vejmyndighed overtaget anlægsarbejdet.

En beskrivelse af motorvejsprojektet og en vurde-
ring af dets påvirkning af miljøet findes i rappor-
ten Ny vej Søften-Skødstrup – Vurdering af virknin-
ger på miljøet (VVM) (juni 2000). Ved vedtagelsen 
af retningslinien forudsatte Århus Amt, at der ved 
detailprojektering af motorvejen og ved sagsbe-
handling efter lovgivningen (naturbeskyttelseslov 
m.v.) følges op på intentionerne i VVM-redegørel-
sen. Det er i den forbindelse særligt vigtigt: 

 ○ At vejanlægget tilpasses landskabet gennem ter-
rænmodellering og beplantning af sidearealer, 
regnvandsbassiner, faunapassager og jordvolde
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anlæg der kan påvirke Miljøet væsentligt

en bro over Grenåbanen, herunder hvordan an-
lægsudgifterne fordeles, og at der arbejdes på at 
broen står færdig i 2009.

Århus Kommune forudsætter, at Vejdirektoratet 
færdiggør anlægsarbejderne vedrørende den ni-
veaufri skæring mellem Grenåvej og Grenåbanen, 
uanset at Grenåvej forventes nedklassificeret fra 
hovedlandevej til kommunevej i forbindelse med 
åbning af del af Djurslandmotorvejen fra Skød-
strup til Skejby.

retningslinier

 ○ Der reserveres areal til ombygning af krydset 
mellem Grenåbanen og Grenåvej i Risskov til 
et 2-plans kryds udformet som en vejbro, som 
vist på kortet Grenåbanen Grenåvej

 ○ Anlæggets fysiske og visuelle fremtræden skal 
tilpasses omgivelserne bl.a. ved en æstetisk be-
arbejdning af skærme og skråninger og ved 
genplantning langs med jernbanen.

niveaufri sKærinG MelleM 
GrenÅbanen oG GrenÅveJ

GrundlaG oG forudsætninGer
I perioden 2004-2006 udarbejdede det daværen-
de Århus Amt regionplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse for ombygning af krydset mellem 
Grenåbanen og Grenåvej til en niveaufri skæring. 

Som led i strukturreformen er retningslinierne 
overført til kommuneplanen.

En beskrivelse af projektet for ombygning af kryd-
set mellem Grenåbanen og Grenåvej og en vurde-
ring af dets påvirkning af miljøet findes i rappor-
ten Ombygning af krydset mellem Grenåbanen og 
Grenåvej – Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) 
(december 2005).

Ved valget af en vejbro frem for en jernbanebro 
lagde Århus Amt afgørende vægt på at undgå de 
gener, som en jernbanebro ville give de mange 
beboere langs jernbanen samt undgå nedrivning 
af en kontorbygning. Endelig ville en jernbanebro 
være væsentligt dyrere end en vejbro. En vejbro 
vurderes at kunne udformes på en måde, der gi-
ver acceptable forhold også for de nærmeste na-
boer langs vejen.

Ved detailprojekteringen skal der tages stilling til 
den nærmere udformning af støjskærme herun-
der beplantning og belysning. Et væsentligt for-
mål hermed er at begrænse de visuelle gener for 
de nærmeste naboer til Grenåvej. Noget af be-
voksningen langs jernbanen vil gå tabt i forbindel-
se med anlægsarbejdet, men der skal efterfølgen-
de ske genplantning på en måde, der tager hen-
syn til både udsigtsforholdene fra de nærmeste 
boliger og til anvendelsen af det rekreative områ-
de øst for banen.

I september 2007 blev der indgået aftale med Tra-
fik- og energiministeren om, at Vejdirektoratet 
forestår anlægsarbejderne for at føre Grenåvej på 
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anlæg. Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejleden-
de grænseværdier kan overholdes.

For så vidt angår lugt er der ved placering af an-
lægget lagt vægt på, at virksomhedens lugtbidrag 
ved boligområder (og i øvrigt også ved områder 
til cityformål og ved rekreative områder) forventes 
at ligge væsentligt under Miljøstyrelsens vejleden-
de grænseværdier for lugt ved boligområder. Det 
er derfor i retningslinien forudsat, at der ved mil-
jøgodkendelse af virksomheden fastsættes skær-
pede vilkår i forhold til Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for virksomhedens lugtbidrag i bo-
ligområder.

For så vidt angår støj vil der være tale om en stør-
re støjudbredelse fra virksomheden, end det er til-
fældet i dag, idet der vil komme flere biler for at 
aflevere og hente affald, og fordi der er støj fra 
virksomhedens anlæg, specielt røgvaskeren. Det 
vurderes, at støjniveauet fortsat kan holde sig un-
der de grænseværdier, der er fastsat i den gælden-
de miljøgodkendelse (1. september 2004) af den 
eksisterende virksomhed på Oliehavnsvej. 

Ved vurdering af anlæggets placering er der endvi-
dere lagt vægt på, at anlægget kan indrettes mere 
miljørigtigt end ved ombygning af Jysk Miljørens 
A/S’s eksisterende anlæg i Galten, at overskuds-
varme fra produktionen kan afsættes til fjernvar-
menettet i Århus, og at Jysk Miljørens A/S forven-
ter, at en stigende del af aktiviteterne fremover vil 
ske via import/eksport pr. skib.

anlæG PÅ Århus havn til 
behandlinG af bl.a. olieholdiGt 
affald  
(JysK MilJørens a/s)

GrundlaG oG forudsætninGer
Virksomheden Jysk Miljørens A/S ansøgte i 2006 
det daværende Århus Amt om tilladelse til at flytte 
og udvide et eksisterende anlæg til behandling af 
blandt andet olieholdigt affald fra Galten til Århus 
Havn, hvor anlægget ønskes etableret i tilknytning 
til en eksisterende virksomhed, som er miljøgod-
kendt til at modtage og opbevare olieaffald. 

Århus Amt offentliggjorde i december 2006 for-
slag til regionplantillæg med tilhørende VVM-re-
degørelse for flytning af anlægget. 

Som ny myndighed efter strukturreformens ikraft-
træden 1. januar 2007 har Århus Kommune efter-
følgende vedtaget planforslaget med mindre æn-
dringer som tillæg til kommuneplanen. 

En beskrivelse af anlægget til behandling af blandt 
andet olieholdigt affald og en vurdering af dets 
påvirkning af miljøet findes i rapporten: VVM-re-
degørelse for Jysk Miljørens A/S – Anlæg på Århus 
Havn til behandling af bl.a. olieholdigt affald.

Projektets væsentligste påvirkninger af omgivel-
serne er udsendelse af lugt og organiske stoffer 
fra affaldet og røggasser fra virksomhedens kedel- 
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anlæg der kan påvirke Miljøet væsentligt

Endelig er der lagt vægt på, at projektet indehol-
der en flytning af virksomhedens eksisterende an-
læg i Galten, idet opnåelse af de samlede miljø-
mæssige forbedringer blandt andet bygger på, at 
aktiviteterne på den hidtidige adresse ophører.

retningslinier

 ○ På ejendommen Oliehavnsvej 18 på Århus 
Havn kan etableres virksomhed til behandling 
af olieaffald og andet farligt affald

 ○ Det forudsættes, at emissionen fra virksom-
heden overholder Miljøstyrelsens vejleden-
de grænser. For så vidt angår lugt forudsættes 
grænseværdien for virksomhedens lugtbidrag 
ved boligområder dog skærpet i forhold til Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier.
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forbedret veJforbindelse  
til Århus havn

GrundlaG oG forudsætninGer
Århus Byråd har i oktober 2008 vedtaget kommu-
neplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for 
en forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tun-
nel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers 
Vej samt udvidelse af Åhavevej.

En beskrivelse af vej- og tunnelprojektet og vurde-
ring af dets påvirkning af miljøet findes i rappor-
ten Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Mar-
selis Boulevard – VVM-redegørelse (juli, 2007).

På baggrund af VVM-redegørelsen vurderes ho-
vedforslaget, der inkluderer en tunnel under Mar-
selis Boulevard/Adolph Meyers Vej, samlet set 

at være den trafikalt og miljømæssigt bedste løs-
ning. Trafikalt er der specielt lagt vægt på, en god 
og direkte vejforbindelse mellem motorvejen og 
erhvervshavnen, bedre fremkommelighed på Mar-
selis Boulevard i terræn og større robusthed ved 
øget trafikvækst, uheld og lignende end i de øvri-
ge vurderede alternativer. Miljømæssigt set er der 
specielt lagt vægt på, at i og med at en del af tra-
fikken, herunder hovedparten af den tunge  trafik 
til havnen, afvikles i tunnelen, vil støj- og luftfor-
ureningsgenerne ved boliger samt vejens barriere-
virkning og påvirkning af bymiljøet og de æsteti-
ske kvaliteter i bydelen samlet set være mindre 
end i de øvrige vurderede alternativer.

Ved tunnelportalerne vil luftforureningspåvirknin-
gen dog være højere end i de øvrige vurderede al-
ternativer, og beregningerne indikerer, at der er ri-
siko for, at de fremtidige luftkvalitetskrav på sigt 
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ikke kan opfyldes. Der lægges derfor op til over-
vågning af luftkvaliteten og forberedelse af venti-
lationsafkast. Hvis det viser sig, at tunnelen med-
fører utilfredsstillende luftkvalitet omkring tunnel-
portalerne, er der således mulighed for efterføl-
gende etablering af skorstene til udledning af tun-
nelluften.

Udbygningsalternativet i form af en vejforbindel-
sen uden tunnel vil trafikalt og miljømæssigt væ-
re en ringere løsning end etablering af en tunnel, 
specielt for så vidt angår barrierevirkning, påvirk-
ning af bymiljøet og de æstetiske kvaliteter i by-
delen, støjbelastning af boliger samt trafikal frem-
kommelighed og robusthed.

Idet trafikken i alle tilfælde stiger som følge af 
havneudvidelsen og gennemførelse af trafikpla-
nen for midtbyen, vil en ombygning/udvidelse af 
vejforbindelsen i terræn dog trafikalt og støjmæs-
sigt set være bedre end, hvis ikke vejforbindelsen 
forbedres. Men etablering af støjskærme og den 
stigende trafik vil udgøre en markant visuel og fy-
sisk barriere i bydelen, ligesom der ikke vil være 
mulighed for at afhjælpe luftforureningsgenerne 
fra trafikken.

Både hovedforslaget og  udbygningsalternativet in-
deholder en udbygning af Åhavevej til 4 spor og 
etablering af en niveaufri krydsning under  Viby 
Ringvej.

En forlægning af Åhavevej mod nord  vurderes at 
indeholde flest trafiksikkerhedsmæssige og æste-
tiske kvaliteter i forhold til en udvidelse i nordsi-
den af den eksisterende vej. Således vil en forlæg-
ning give et blødere og mere  landskabeligt forløb, 

som danner en flottere kurve med bedre over-
sigtsforhold ved Langenæstunnelen, hvor vejen 
føres under jernbanen. Endvidere vil en forlæg-
ning af Åhavevej give plads til en landskabelig ud-
formning af en støjvold langs kolonihaverne syd 
for vejen til forskel for etablering af  støjskærme. 
Forlægningen vil dog betyde nedrivning af en 
ejendom ved Eskelundvej, yderligere indgreb i 
idrætsanlægget, som i så fald formentlig må flyt-
tes, og at det ikke er muligt at etablere et an-
komstcenter på det foreliggende plangrundlag. 
Forlægningen vil endvidere nødvendiggøre depo-
nering af en forholdsvis stor mængde forurenet 
jord fra en tidligere affaldsdeponering i området.

Uanset om Åhavevej forlægges mod nord  eller 
den udvides i nordsiden af den eksisterende vej, 
vurderes det, at det vil blive nødvendigt at  føre 
Åhavevej under Viby Ringvej for at opnå en til-
fredsstillende trafikafvikling i alle retninger.

valg af løsning
På det foreliggende grundlag foretrækker  Århus 
Byråd, at vejforbindelsen til Århus Havn  forbedres 
ved, at der etableres en tunnel under Marse-
lis Boulevard/Adolph Meyers Vej (forberedt til 4 
spor), og at Åhavevej forlægges mod nord og ud-
vides til 4 spor. Retningslinierne er dog udformet 
såle des, at de giver mulighed for at realisere vej-
projektet i flere forskellige udformninger, herun-
der enten med eller uden tunnel. Endeligt valg af 
løsning forventes således foretaget i forbindelse 
med Byrådets godkendelse af et konkret anlægs-
projekt.

anlæg der kan påvirke Miljøet væsentligt
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ne Marselis Boulevard/Stadion Allé og Sta-
dion Allé/Sdr. Ringgade

 ○ etableres en tunnel fra vest for Skander-
borgvej under Marselis Boulevard og 
Adolph Meyers Vej til Østhavnsvej samt 
etableres et nyt kryds, hvor Marselis Bou-
levard og Østhavnsvej tilsluttes Strandve-
jen i niveau

 ○ Det forudsættes, at en tunnel under Marselis 
Boulevard og Adolph Meyers Vej forberedes for 
etablering af ventilationsafkast, og at der op-
stilles måleudstyr til overvågning af luftkvalite-
ten omkring tunneludmundingerne

 ○ I fald der ikke etableres en ny tunnel, forudsæt-

retningslinier
 ○ Vejforbindelsen fra Århus Syd Motorvejen ad 
Åhavevej og Marselis Boulevard til Østhavnsvej 
kan ombygges. Herunder kan der bl.a.:

 ○ etableres en niveaufri krydsning, hvor mo-
torvejen/Åhavevej føres under Viby Ringvej

 ○ foretages udvidelse af Åhavevej til 4 spor, 
enten i eksisterende tracé eller ved forlæg-
ning mod nord, og etableres støjafskærm-
ning langs vejens sydside

 ○ etableres nye jernbanebroer (Langenæs-
tunnelen), hvor Åhavevej/Marselis Boule-
vard føres under jernbanen

 ○ foretages udvidelse af kapaciteten i krydse-

V
iby R

ingvej

Motorvejen

Åhavevej

Ska
nderb

org
ve

j

B
an

ed
æ

m
ni

ng
en

Marselis  Boulevard

Søndre Ringgade

D
algas Avenue

Strandvejen

Stadion A
llé

forbedret vejforbindelSe til århuS havn



 237 Kommuneplan 2009 hovedstruktur

V
iby R

ingvej

Motorvejen

Åhavevej

Ska
nderb

org
ve

j

B
an

ed
æ

m
ni

ng
en

Marselis  Boulevard
Søndre Ringgade

D
algas Avenue

Strandvejen

Stadion A
llé

jektet, skal sikre de nødvendige arealer til pro-
jektets realisering jvf nedenstående kort med 
vejens principielle forløb. I øvrigt henvises til 
Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marse-
lis Boulevard – VVM-redegørelse.

tes den eksisterende tunnel under Strandvejen 
ombygget, ligesom der forudsættes etableret 
støjafskærmning langs Marselis Boulevard

 ○ Det forudsættes, at der i forbindelse med lo-
kalplanlægning og/eller ved meddelelse af tilla-
delser til projektet tages stilling til udførelse af 
afhjælpen de foranstaltninger, herunder specielt 
afhjælpning af støj- og luftforureningsgener 
samt varetagelse af hensynet til rekreative inte-
resser, naturinteresser og arkitektoniske/land-
skabelige interesser

 ○ Endvidere forudsættes, at der skabes vejad-
gang for lastbiler til Rugholmvej

 ○ Lokalplaner for områder, der berøres af vejpro-

anlæg der kan påvirke Miljøet væsentligt

Vejledende forløb af vejforbindelsen

Vejforløb i hovedforslag/udbygningsalternetiv

Tunnelforløb i hovedforslag

Varianter til hovedforslag/udbygningsalternativ

På det foreliggende grundlag foretrækker 
Århus Byråd hovedalternativet, inkl. tunnel, 
med den variant, hvor Åhavevej  forlægges 
mod nord
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Kvalitetshåndbog for
De Bynære Havnearealer

Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

Overordnet dispositionsplan for
nyt byområde i Lisbjerg

– første etape
Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2001

Teknik & MiljøTeknik & MiljøÅrhus Kommune

HØJHUSPOLITIK
for Århus Kommune
Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001
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andre gældende planer

Kommuneplanens hovedstruktur indeholder de 
overordnede målsætninger og strategier for trafik-
ken og trafikinfrastrukturen i hele Århus Kommu-
ne. Herudover gælder på trafikområdet en række 
vedtagne handlingsplaner og særlige infrastruk-
turplaner.

Det drejer sig især om Trafikplan for Århus Midt-
by, Parkeringspolitik for Århus Kommune, Cykel-
handlingsplan for Århus Kommune og Vision om 
letbaner i Århus området – samt handlingsplaner 
vedrørende trafiksikkerhed og trafikmiljø.

Den gældende sektorielle planlægning vedrøren-
de veje og trafik udgør således et supplement til 
Kommuneplanens Hovedstruktur - og vil løbende 
blive videreudviklet og nyplanlagt i vejsektoren.

Med hensyn til administrationen af kommunepla-
nens generelle rammebestemmelser vedrørende 
bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige 
miljøer udgør Kommuneatlas Århus 1997 en støt-
tefunktion.

En række planer og planforudsætninger har fort-
sat gyldighed:

 ○ Kommuneplanen Århus Kommune i det 21. år-
hundrede, vedtaget af Århus Byråd i juni 1997. 
Denne plan angiver en overordnet vision og 
målsætninger for den langsigtede og bæredyg-
tige udvikling i Århus Kommune i et økono-
misk, socialt/kulturelt og fysisk/miljømæssigt 
perspektiv. Nogle af målsætningerne – især de, 
der vedrører byudviklingen – er konkretiseret i 
nærværende kommuneplan

 ○ En række temaplaner, som Kommuneplan 2001 
erstattede, indeholder stof i form af redegørel-
ser og overvejelser, der kan være relevante også 
i forbindelse med administrationen af Kommu-
neplan 2009. Det drejer sig om: 

 ○ Erhvervsarealer – Kommuneplan 1992-2004

 ○ Midtbyen – Kommuneplan 1993-2005.

Fra planperioden 2001-2009 har en række kom-
muneplantillæg fortsat gyldighed: 

 ○ Kvalitetshåndbog for De Bynære Havneare-
aler, tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

 ○ Overordnet dispositionsplan for nyt byom-
råde i Lisbjerg, tillæg nr. 66 til Kommune-
plan 2001

 ○ Højhuspolitik for Århus Kommune, tillæg 
nr. 84 til Kommuneplan 2001.
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nabokoMMuners planlægning

Århus Kommune samarbejder på mange måder 
med nabokommunerne Samsø, Odder, Skander-
borg, Favrskov og Syddjurs Kommune. Nabokom-
munerne er ligesom Århus Kommune i færd med 
at revidere deres kommuneplaner. I det følgen-
de er redegjort for, hvorledes nabokommunernes 
planstrategier passer sammen med Århus Kom-
munes planer.

 For de fleste borgere og virksomheder betyder 
det ikke så meget, hvilken kommune man hører 
til. Man bevæger sig frit over kommunegrænser-
ne, når man arbejder, handler, benytter kulturtil-
bud og rekreative områder, og når man samarbej-
der med andre virksomheder og institutioner m.v. 
Men for kommunerne er det vigtigt, at planlæg-
ningen og dermed udviklingen er koordineret på 
tværs af kommunegrænser.

 Ved at kigge over kommunegrænserne ses der 
grundlæggende at være en enighed mellem Århus 
Kommune og nabokommunerne om at udvikle er-
hvervslivet og infrastrukturen med henblik på at 
øge produktionen og velstanden i området til al-
les gavn. Ligeledes er der en forståelse for en vis 
arbejdsdeling med hensyn til forsyningen af for-
skellige boligtyper, kulturtilbud og butikker m.v. 
Og alle er enige om, at interesseområderne i det 
åbne land så som sikring af spredningskorridorer 
for planter og dyr, beskyttelse af grundvandsma-
gasiner, etablering af større tekniske anlæg og in-
frastrukturprojekter er fælles anliggender, der skal 
samarbejdes om. 

Den væsentligste – eller måske eneste – bekym-
ring drejer sig om, hvorvidt detailhandelsudvik-
lingen i Århus vil kunne underminere den lokale 
butiksforsyning i nabokommunerne. Århus Kom-
mune har imidlertid ikke som målsætning at un-
dergrave den lokale butiksforsyning i nabokom-
munerne. Hertil kommer, at Århus Kommune har 
som målsætning at understøtte bystrukturen i 
kommunen og den lokale butiksforsyning også i 
bydelene og boligområderne i Århus. Kommunen 
ønsker ikke at fremme en detailhandelsstruktur, 
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nabokoMMuners planlægning

som baserer sig på benyttelse af privatbiler alene. 
Der kan derfor ikke placeres nye større dagligvare-
butikker langs indfaldsvejene. 

Der henvises i øvrigt til afsnittet Detailhandel, 
hvori følgende fremgår: ”I Århus Kommunes yder-
områder åbnes der principielt ikke op for at ud-
vikle nye eller større indkøbscentre, som kan kon-
kurrere med City eller den lokale detailhandel. By-
er, bydele og lokalsamfund i Århus Kommune og 
i oplandet skal kunne fastholde og udvikle de-
res centre. Som en undtagelse fra dette generel-
le princip muliggøres dog, at IKEA kan etablere en 
større butik i Skejby.” 

Ved gennemlæsning af de enkelte nabokommu-
ners planstrategier er det mest iøjnefaldende, at 
man er enige om behovet for at udvikle de stør-
re transportsystemer i Østjylland. Det vil primært 
sige en udvidelse af Østjyske Motorvej til 6 spor, 
etablering af et letbanesystem i og omkring År-
hus og gennemførelse af en undersøgelse om en 
ny Kattegatforbindelse i form af en broforbindelse 
mellem Nordvestsjælland og Østjylland til tog og 
biler. Hertil kommer udbygning af hovedlandeveje 
og evt. en hurtigfærge mellem Samsø og Århus.

På natur- og miljøområdet er det endvidere tyde-
ligt, at kommunerne, der grænser op til Århus-
bugten og Kattegat, er enige om, at der her er tale 
om meget væsentlige miljø- og landskabsmæssi-
ge værdier. Derfor skal der udarbejdes planer om 
både beskyttelse og benyttelse.

 Århus Kommune og nabokommunerne er og-
så en del af Region Midtjylland. I den forbindelse 
skal kommunernes planstrategier sammenstilles 
med Den regionale udviklingsplan, som er et nyt 
plandokument i den danske plantradition. Den re-
gionale udviklingsplan er ikke en fysisk plan på 
samme måde som de tidligere amters regionpla-
ner, men mere en vision om udviklingen frem til 
2030 og en understregning af regionens overord-
nede værdigrundlag og styrkesider.

Regionsrådet ser et stort potentiale i Region Midt-
jylland, som spænder fra kyst til kyst og dermed 
omfatter såvel store dele af Det Østjyske Bybånd 
og byerne og landområderne i Midt- og Vestjyl-
land. Ligesom kommunerne har regionen fokus 
på de store infrastrukturprojekter. Foruden dem, 
som allerede er nævnt ovenfor, drejer det sig om 
etablering og færdiggørelse af flere motorvejs-
strækninger og overordnede veje i Midtjylland.

Den regionale udviklingsplans øvrige indsatsom-
råder er ligeledes i god overensstemmelse med 
kommunernes interesser.
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Dette afsnit indeholder det såkaldte ikke tekniske 
resumé af miljøvurderingen af Forslag til Kommu-
neplan 2009 for Århus Kommune. Miljøvurderin-
gen er en del af processen omkring udarbejdelse 
og vedtagelse af Kommuneplanen.

Det ikke tekniske resumé er en kort beskrivelse 
af hovedresultaterne af miljøvurderingen, og kan 
derfor også ses som en konklusion, hvor de vig-
tigste resultater af vurderingsarbejdet trækkes 
frem.

Miljøvurderingen er foretaget af COWI.

planlægningen
Århus kommune har med Forslag til Kommune-
plan 2009 fremlagt en langsigtet plan for byudvik-
lingen i Århus. Kommuneplanen gælder formelt 
set for de næste 12 år, men Århus Kommune har 
ønsket at se byudviklingen i et længere perspektiv. 
Det giver f.eks. mulighed for at sikre, at langsigtede 
investeringer i infrastruktur, service, fritidsanlæg 
m.v. har god sammenhæng med byudviklingen.

Den langsigtede plan for byudviklingen afløser og 
forlænger det princip for byens udvikling, der blev 
fastlagt i Egnsplan for Århusegnen i slutningen af 
1960’erne og efterfølgende indbygget i flere gene-
rationer af kommune- og regionplaner.

Målet for det langsigtede planarbejde har været at 
udvikle en model for byens udvikling, der skaber 
plads til en vækst på i størrelsesordenen 75.000 
indbyggere (50.000 boliger), 50.000 arbejdsplad-
ser og 10.000-15.000 studiepladser. 

Det overordnede mål for byudviklingen i Århus 
har været at styrke Århus position som lands-
delscenter og Vestdanmarks hovedby. For at sikre 
det har der været behov for en ny byudviklingsmo-
del, der både på kortere og længere sigt kan imø-
dekomme behovet for byvækst med respekt for 
kvaliteterne i byen og det åbne land.

Planarbejdet startede med Planstrategi 2008, 
som indeholdt to alternativer for byudviklingen i 
Århus. 

På det korte sigte er der stort sammenfald mel-
lem de to alternativer, da byvæksten på bar mark 
de første mange år i begge alternativer vil ske på 
allerede udlagte arealer i tidligere planlægning. 
Forskellen på de to alternativer vil derfor først vise 
sig tydeligt på det længere sigte.

Hovedalternativet, som ligger til grund for kom-
muneplanforslaget, bygger på et mål om at sam-
le byvæksten i nogle få store områder i forlængel-
se af ’fingerstrukturen’, som var det bærende by-
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vækstprincip i Egnsplanen – det vil sige, at byen 
skal vokse i forlængelse af de byakser med grønne 
kiler imellem, der allerede kendetegner de store 
træk i bystrukturen. Ideen er samtidig, at byvækst-
områderne skal være store nok til at udvikle sig 
som nye, selvstændige byer eller kvarterer med 
bymidte, der indeholder butikker, service, kultur 
m.v., og områder med sports- og fritidsfaciliteter, 
lokale arbejdspladser m.v. 

Målet er, at de nye byer og større byvækstområ-
der skal have blandet byggeri med stor tæthed i 
bymidten og mere åbent og lavt byggeri i randzo-
nen. Alle nye byer kobles på de eksisterende nær-
baner eller nye letbaner og vil få centralt beliggen-
de stationer i deres bymidteområder. De nye by-
er er placeret med en nogenlunde jævn fordeling 
nord, vest og syd for Århus, og de er alle beliggen-
de ved kryds mellem større indfaldsveje til Århus 
og den nye Ring 3, som består af Djurslandmo-
torvejen, Østjyske Motorvej og den planlagte tra-
fikvej mellem Bering og Beder. De nye byer ligger 
ved eksisterende byer men er adskilt fra eksiste-
rende byområder af større veje eller på anden må-
de fysisk adskilt.

0-alternativet viderefører de senere års byvækst, 
hvor der typisk er lagt nye lag af by uden på de ek-
sisterende bysamfund. Byudviklingen skal der-
med også ske i mange mindre områder, der knyt-
ter sig på den eksisterende service i de enkelte by-
samfund og bydele, hvor væksten skal ske. I man-
ge tilfælde skal byudviklingen også kobles på by-
ernes eksisterende vejnet. Der vil således blive be-
hov for både at udvikle de eksisterende byområ-
ders tilbud og afbøde virkningerne af stigende tra-
fik på det eksisterende vejnet. Bebyggelsen i 0-al-
ternativet vil som nye områder i kanten af eksiste-
rende byområder hovedsageligt blive rene bolig-
områder med mere åbne og lave bebyggelsesfor-
mer. I 0-alternativet er byvækstarealerne ikke pla-
ceret efter, hvor der er eller planlægges nær- el-
ler letbanestationer. Derfor har kun en mindre del 
af byvækstarealerne nærhed til eksisterende eller 
planlagt station.

Fælles for de to alternativer skal en stor del af by-
udviklingen ske som byomdannelse og byfortæt-
ning i eksisterende byområder – primært bymidte-
området i Århus. Det er vurderet, at byomdannel-
sesområderne kan rumme i størrelsesordenen 15-
20.000 boliger og 35.000 arbejdspladser svaren-
de til ca. 35 % af samtlige boliger og 70 % af ar-
bejdspladserne.

Fælles for de to alternativer er herudover planerne 
for det åbne land. Planerne bygger på strategien 
for det åbne land, som indgik i Planstrategi 2008 
og som var en del af et udviklingsprojekt, støttet 
af Plan09 (Miljøministeriet og RealDania). I det 
åbne land har der kun været arbejdet med ét alter-
nativ. I miljøvurderingen er der derfor sammenlig-
net med planlægningen for det åbne land i Regi-
onplan 2005 (0-alternativ for det åbne land). 

vurderingsMetoderne
Miljøvurderingen er gennemført ved at sammen-
ligne kommuneplanforslaget med 0-alternativerne 
for byudviklingen og det åbne land. Formålet er at 
lave en realistisk sammenligning mellem kommu-
neplanforslaget, og hvad der kunne tænkes at ske, 
hvis kommuneplanforslaget ikke blev vedtaget i 
den foreliggende form. 

Når det gælder byudvikling, er det vigtigt, at der 
sammenlignes med et andet alternativ for fortsat 
byudvikling i Århus. En sammenligning med by-
udviklingen i den gældende Kommuneplan 2001 
vil således ikke give et realistisk billede. I det åbne 
land, hvor planlægningen har mere vægt på beva-
ring, er det vurderet, at en sammenligning med 
indholdet i Regionplan 2005 giver et realistisk vur-
deringsgrundlag. Århus Kommune kunne f.eks. 
have valgt at indarbejde regionplanindholdet i sin 
helhed i kommuneplanen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mil-
jøvurderingen af kommuneplanforslaget er ret-
tet mod kommuneplanens rolle som overordnet 
plan, hvorfor miljøvurderingen er holdt på et over-
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blandede byområder har fordele i form af mindre 
biltrafik og mere kollektiv trafik, cykel og gang og 
dermed mindre udledning af CO2 og forurenen-
de stoffer, mindre støj m.v. fra trafikken. Tætte by-
områder har herudover mindre behov for ener-
gi til bygningsopvarmning, mindre behov for inve-
steringer i veje, forsyningsledninger m.v. Tætte by-
områder medfører endvidere mindre afledning af 
overfladevand og sparer areal til fordel for dyre- 
og plantelivet, landbrug m.v. 

Det er ikke muligt at vurdere, hvor meget tætte-
re kommuneplanforslaget vil blive sammenlignet 
med 0-alternativet. Tætheden vil blandt andet af-
hænge af udviklingen på boligmarkedet, holdnin-
gen til at bo tæt, boligudbud og prisniveau i nabo-
kommunerne m.v.

Konkret har kommuneplanforslaget bedre poten-
tiale for yderligere brug af kollektiv transport, da 
nærbane- og letbanestationer er tænkt ind i stort 
set alle større byvækstområder, og da udbygnin-
gen i nogle få større områder også vurderes at op-
timere mulighederne for busbetjening. 

Den kollektive trafiks bedre konkurrenceev-
ne i kommuneplanforslaget forventes at medfø-
re overflytning af biltrafik og medføre reduktion i 
energiforbrug, CO2-udslip og en forbedring af en 
række af trafikkens øvrige miljøpåvirkninger som 
støj, luftforurening og uheldsrisiko. 

Kommuneplanforslagets byvækstarealer ligger 
gennemsnitligt lidt længere væk fra Århus end by-
vækstarealerne i 0-alternativet, hvilket vurderes at 
øge turlængderne og dermed den samlede trafik i 
kommuneplanforslaget sammenlignet med 0-alter-
nativet.

ordnet plan. Detaljerede miljøvurderinger af f.eks. 
planer for enkeltområder m.v. vil indgå i det vide-
re arbejde med lokalplaner m.v.

Miljøvurderingen bygger i tråd med kravene i lov 
om miljøvurdering af planer og programmer på 
aktuel viden og gængse vurderingsmetoder. Der 
er således ikke gennemført specielle analyser til 
belysning af miljøeffekterne.

konsekvenser
I det følgende beskrives de større miljøkonse-
kvenser af kommuneplanforslaget sammenlignet 
med 0-alternativerne. Der er lagt vægt på de em-
ner, hvor der vurderes at være større forskel på al-
ternativerne og emner, der har særlig betydning 
for fremtidig byvækst.

Bystruktur og trafik
På længere sigt vil byen udvikle sig på andre area-
ler og med en anden struktur i kommuneplanfor-
slaget end i 0-alternativet for byudviklingen. 

Det forventes, at kommuneplanforslaget vil re-
sultere i en tættere by end 0-alternativet. En helt 
overordnet forskel på de to alternative byudvik-
lingsmodeller vil være, at forbruget af areal til by-
vækst bliver større ved at anvende 0-alternativet 
som byudviklingsstrategi end kommuneplanfor-
slagets byudviklingsstrategi forudsat, at væksten 
i boliger, arbejdspladser m.v. er ens ved de to al-
ternativer. 

Den tættere og mere blandede byudvikling, som 
kommuneplanforslaget sigter mod, har sammen-
lignet med mere åbne byer med ensartede anven-
delser generelt en række miljøfordele. Tætte og 
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ger i form af benzinpriser, miljøafgifter, takstpoli-
tik, miljøzoner m.v.

De lokale trafikkonsekvenser af kommuneplan-
forslaget sammenlignet med 0-alternativet er, at 
der med kommuneplanforslaget udbygges mindre 
i kanten af eksisterende bysamfund. De nye lag 
af by uden på eksisterende by i 0-alternativet vil 
normalt blive koblet på byernes eksisterende vej-
net og vil afhængigt af det lokale vejnet medføre 
øget trafik gennem eksisterende byområder med 
deraf følgende miljøpåvirkninger og uheldsrisiko. 
De nye byer og større byvækstområder etableres 
med nye vejnet. Det vurderes her, at der vil væ-
re mulighed for at indbygge løsninger, der medfø-
rer mindst mulige lokale trafikskabte miljøkonse-
kvenser.

Kommuneplanforslaget vurderes at påvirke frem-
kommeligheden på det overordnede vejnet i po-
sitiv retning på grund af den reducerede tendens 
for biltrafik og den bedre fordeling af byvækst 
rundt om Århus. Hertil kommer, at letbanerne 
vil give flere nærhed til et alternativt transport-
system, der forudsættes at få god fremkomme-
lighed til vigtige mål i bymidten m.v. Den styrke-
de fremkommelighed vurderes at have en positiv 
økonomisk og erhvervsmæssig effekt, og det er 
generelt en fordel for borgerne og levevilkårene i 
almindelighed, at fremkommeligheden forbedres 
og tidsspilde i trafikken begrænses. Endelig kan 
der peges på, at forventningen om øget cykling og 
gang vurderes at have en positiv sundhedseffekt.

Det ligger ikke fast, hvordan byvækstarealerne i 
kommuneplanforslaget og 0-alternativet vil bli-
ve udformet. Det vil ske i den efterfølgende plan-

I kommuneplanforslaget er byvækstarealerne for-
holdsvis jævnt fordelt nord, vest og syd om År-
hus, mens byvækstarealerne i 0-alternativet ho-
vedsageligt ligger i Århus Nord. De nordlige ind-
faldsveje er i forvejen den mest trafikbelastede 
del af det overordnede vejnet i Århus. Kommune-
planforslaget vil reducere de trafikskabte miljøpro-
blemer på det nordlige trafikvejnet sammenlig-
net med 0-alternativet. Til gengæld vil kommune-
planforslaget øge trafikken på det vestlige og syd-
lige vejnet. Men det er vurderet, at de overordne-
de veje i det vestlige og sydlige byområde har bed-
re kapacitet end vejene i den nordlige del af byen 
og samtidig vil Bering- Beder vejen give yderligere 
kapacitet mod syd.

Samlet vurderes det, at kommuneplanforslaget vil 
medføre mindre biltrafik og mere kollektiv trans-
port, cykling og gang end 0-alternativet. Kommu-
neplanforslaget vurderes således også samlet set 
at reducere trafikkens miljøkonsekvenser i form af 
CO2-udslip, luftforurening, støj og uheld. Det er 
ikke muligt at sætte størrelsesordener på forskel-
lene. Erfaringer i andre større byer, der f.eks. har 
indført letbaner, viser forskelligt omfang af effek-
terne. Men erfaringerne peger også på, at redukti-
onen vil blive af mindre omfang. 

Det er generelt vanskeligt at flytte biltrafik til kol-
lektiv transport i større omfang. Kommuneplan-
forslaget vil ikke ændre på, at biltrafik fortsat vil 
være den dominerende transportform. Kommu-
neplanforslaget har imidlertid samlet set et stør-
re potentiale for reduktion af biltrafikken, da by-
strukturen og den kollektive trafik giver mulighed 
for yderligere omlægninger af trafikken afhængigt 
af udviklingen i de bagvedliggende forudsætnin-
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stemet. Med de kraftigere regnskyl er der forøget 
risiko for oversvømmelser, og vandføringen i de 
vandløb, der indgår i de naturlige vandkredsløb, 
får mindre vandføring til skade for plante og dyre-
livet. Kommuneplanforslaget indeholder mål om 
etablering af vådområder omkring byerne, som 
kan afbøde virkningerne, og der kan i byvækstom-
råderne indføres løsninger, hvor regnvandet føres 
til naturlige recipienter. 

Afslutningsvis kan der peges på, at et tænkt alter-
nativ kunne være en udvikling, hvor der kun plan-
lægges for en begrænset vækst i Århus. Det vil 
sandsynligvis mindske en række lokale miljøkon-
sekvenser. Men det er også sandsynligt, at kon-
sekvensen vil være, at byudviklingen vil ske i læn-
gere afstand fra Århus – som vil føre til en yderli-
gere byspredning med længere transportafstande 
med deraf følgende forøget transportarbejde og 
CO2-udslip samt lokale miljøpåvirkninger i de by-
samfund, der vil få større udvikling længere væk 
fra Århus.

Det åbne land
I planlægningen for det åbne land adskiller kom-
muneplanforslaget sig fra 0-alternativet med hen-
syn til skovrejsning, vådområder, landbruget og 
vindmøller. Den biologiske mangfoldighed og dy-
re- og plantelivet påvirkes positivt af blandt andet 
målsætningen om flere vådområder.

Naturindholdet i kommuneplanforslaget er styr-
ket både i naturnetværket og uden for netværket, 
hvor den generelle målsætning er, at det samle-
de areal af beskyttet natur ikke må mindskes. Det 
er bedre end regionplan 2005. Kommunen vil ar-
bejde for, at naturplejen prioriteres højt uanset 
målsætningen af hver enkelt af disse naturområ-
der (især lysåbne naturområder har høj prioritet). 
Århus Amt prioriterede kun § 3-områder, der var 
enten A- eller B-målsat. Kommuneplanen er her 
stærkere. Endelig vil Århus Kommune udarbej-
de en naturkvalitetsplan, hvor naturgenopretning 
og pleje er i fokus. På naturområdet kan det såle-
des konkluderes, at kommuneplanen vil resulte-

lægning. Som nævnt rummer de nye byer og stør-
re byvækstområder i kommuneplanforslaget et 
ekstra potentiale for at opbygge bæredygtige byer. 
Miljøpåvirkningerne kan herigennem begrænses 
ud over det, der er vurderet. 

Opbygningen af helt nye byer vil give mulighed for 
at tænke miljøvenlige, byøkologiske løsninger ind 
i byudviklingen fra starten. Der kan f.eks. sættes 
høje standarder for energibesparelser i bygnings-
massen, forsyningssystemer m.v. Der kan endvi-
dere udvikles nye løsninger til håndtering af over-
fladevand, og der kan stilles ekstra krav til beskyt-
telse af grundvandet. Der vil selvfølgelig også i 
0-alternativet være mulighed for at stille høje krav 
til f.eks. energibesparelser i nybyggeri. Men sam-
let vurderes mulighederne for at tænke miljøven-
lige løsninger ind i byudviklingen som bedst, når 
der er tale om opbygning af nye byer fra grunden.

Byomdannelse indgår formelt set ikke i miljøvur-
deringen, da byomdannelsen er ens i de to alter-
nativer. Imidlertid er det er værd at fremhæve, at 
Århus Kommune med en andel på i størrelsesorde-
nen 35 % af boligudbygningen og 70 % af erhvervs-
udviklingen har vægtet byomdannelse meget højt, og 
som nævnt tidligere medfører tæt og blandet byud-
vikling generelt en række fordele for miljøet.

Når byen vokser vil borgernes rekreative mulighe-
der i de bynære landskaber blive påvirket. Kom-
muneplanforslaget udlægger arealer til nye by-
er og større byvækstområder på arealer, der vur-
deres at have begrænset landskabelig værdi. 0-al-
ternativet udlægger byvækstarealer som nye lag 
uden på eksisterende byer, og er således ikke så 
skånsom over for det åbne land som hovedalter-
nativet. For begge alternativer gælder dog, at der 
udlægges friluftszoner omkring byområderne, 
hvor friluftslivet skal udvikles (skovrejsning, stier, 
vådområder m.v.). 

Byvækst vil påvirke vandkredsløbet. Regnvand, 
der falder på tagflader, veje, p-pladser m.v., le-
des hurtigt til vandløb og kystvande via kloaksy-
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ske mangfoldighed i forhold til Regionplan 2005, 
fordi det samlede skovrejsningsareal er øget med 
1.000 ha (eller reelt 2.000 ha).

De rekreative muligheder øges tillige af priorite-
ringen af flere skovrejsningsområder tæt på by-
områder og flere nye vådområder i kommune-
planforslaget. Og skove binder CO2.

Planlægning for flere vindmølleområder giver po-
tentiale for større produktion af vedvarende ener-
gi, og dermed mindre CO2-udledning.

I både kommuneplanforslaget og 0-alternativet 
udlægges byvækstarealer i nærheden af Natu-

re i øget biologisk mangfoldighed i forhold til Re-
gionplan 2005.

Ses der på det faktiske udlæg af nye skovrejs-
ningsområder i kommuneplanforslaget er de nye 
skovrejsningsområder større end i Regionplan 
2005. I Regionplan 2005 var det samlede skov-
rejsningsområde 2.201 ha (ca. 50 % af skovrejs-
ningsarealerne er i øvrigt realiserede, så der er re-
elt kun tale om ca. 1.000 ha nye skovrejsnings-
områder i Regionplan 2005), Kommuneplanfor-
slagets nye skovrejsningsområder er på 3.200 ha, 
altså 1.000 ha større, og de enkelte skove er ikke 
mindre. Det kan derfor konkluderes, at kommune-
planens skovrejsningsområder vil øge den biologi-
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Arealudlæggene til byvækst i hovedalternativet 
omfatter herudover – ligesom 0-alternativet – kun 
i enkelte tilfælde § 3-områder eller andre områder, 
der er omfattet af naturbeskyttelseshensyn.

En meget stor del af arealerne i periferien om-
kring Århus er udpeget som områder med særli-
ge drikkevandsinteresser. Kun i den yderste del af 
kommunen mod nord og syd, i nogle af de grønne 
kiler tæt på byen og i de kystnære områder mod 
Århusbugten er der små områder, som ikke er 
omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Det er 
derfor vanskeligt at finde større byvækstarealer i 
Århus Kommune, som ikke er omfattet af særlige 
drikkevandsinteresser. Hensyn til sikring af drik-
kevandsressourcerne har været et væsentligt mål 
ved udarbejdelse af kommuneplanforslaget. Der 
er lagt vægt på, at placeringen af byvækstarealer 
tager vidtgående hensyn til grundvandsinteresser-
ne – blandt andet ved helt overvejende kun at pe-
ge på arealer til ny byvækst, der er placeret i om-
råder med tykke lerlag. 

Blandt byvækstområderne, der er beliggende i 
områder med særlige drikkevandsinteresser inde-
holder kun områderne ved Harlev og Årslev del-
områder, der er særligt sårbare (det vil sige om-
råder med tynde lerlag). På de særligt følsomme 
arealer skal der i den videre planlægning indgå 
overvejelser om, hvordan risikoen for forurening 
af grundvandet kan begrænses ved f.eks. at ud-
lægge de mest følsomme områder til byområder 
med lille forureningsrisiko og indføre særlige for-
anstaltninger, der kan mindske risikoen for forure-
ning. Herudover skal behovet for overvågning af 
drikkevandskvaliteten vurderes.

ra 2000 områder. Der er i begge alternativer are-
aludlæg ved Brabrand Sø og Årslev Engsø og ved 
Tåstrup Sø og Lillering Skov. Det er vurderet, at 
byvæksten ikke vil påvirke de naturværdier, der 
indgår i grundlaget for udpegningen af de to Na-
tura 2000-områder, både når det gælder hovedal-
ternativet og 0-alternativet. 

Under den videre planlægning af byvækstområ-
det ved Årslev er det imidlertid vigtigt, at der gen-
nemføres mere detaljerede vurderinger af, om der 
er risiko for afstrømning af forurenet vand til våd-
områderne, og finde løsninger på, hvordan en 
eventuel risiko kan afværges, ligesom behovet for 
overvågning skal vurderes. I kommuneplanforsla-
get er der allerede peget på en løsning, idet der i 
de bynære landskaber og friluftszonerne skal ska-
bes plads til regnvandsbassiner, som kan håndte-
re de øgede regnvandsmængder.

Hovedalternativet udlægger et nyt stort byvækst-
område vest for Malling, som indgår i Giber Å’s 
opland. Giber Å indgår også i et Natura 2000-om-
råde. I den efterfølgende planlægning skal det nø-
jere vurderes, om byudviklingen vest for Malling 
kan føre til reduceret vandføring eller forringet 
vandkvalitet i Giber Å. Et udlæg af mulige vådom-
råder opstrøms Giber Å i kommuneplanforslaget 
er tænkt som en del af løsningen. Det skal vurde-
res, hvordan en eventuel risiko kan afværges, og 
om der er behov for at indføre overvågning. 0-al-
ternativet indeholder også byvækst ved Mårslet, 
Malling m.v., som indgår i Giber Å’s opland. Der 
er derfor også en risiko ved 0-alternativet, men 
arealudlæggene i 0-alternativet er dog af mindre 
omfang end i hovedalternativet.
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Undervejs i processen er flere alternative byvækst-
arealer blevet overvejet men udeladt på grund af 
ønsket om at sikre grundvandsressourcerne. Ek-
sempelvis havde den nye by ved Malling en anden 
afgrænsning end den viste afgrænsning i kom-
muneplanforslaget. Men undersøgelser, der blev 
foretaget sideløbende med planudarbejdelsen, vi-
ste, at der er væsentlige drikkevandsinteresser i 
det oprindeligt afgrænsede område. Blandt andet 
af den grund blev afgrænsningen ændret i kom-
muneplanforslaget. 

Også en stor del af byvækstarealerne i 0-alterna-
tivet er omfattet af områder med særlige drikke-
vandsinteresser. 

Endelig skal skovenes vigtige funktion som grund-
vandsbeskyttelse nævnes. Det store udlæg af skov- 
rejsningsområder er, som nævnt, en væsentlig 
ændring i forhold til Regionplan 2005.

Miljøvurdering
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