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S Y D H AV N S K VA RT ERET I DAG

FORORD

Byrådet ønsker med Sydhavnskvarteret at skabe en tæt og
mangfoldig bydel. En helt særlig bydel med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt.
Byrådet har i det hele taget store visioner for Sydhavnskvarteret. Området skal blive en levende og spændende sydligste etape
i den mangeårige omdannelse af De Bynære Havnearealer, der
strækker sig fra nord for Isbjerget i den nordlige del af havnen
over det nye Dokk1 med bibliotek, byhistorisk arkiv og borgerservice på den centrale del af havnen og til Sydhavnskvarteret.
En omdannelse, som kommer til at give Aarhus nye centrale bydele, en ny skyline og en række ikoniske byggerier.
Sydhavnskvarteret er samtidig et område fyldt med historie og
betydning for Aarhus og for aarhusianerne. Et område kendetegnet ved et markant kulturmiljø, kommende erhvervsvirksomheder, et slagteri i fortsat drift, væresteder og opholdssteder for
socialt udsatte, kunstnere, kreative erhverv og den nærtliggende
oliemølle.

Dertil kommer en række bevaringsværdige bygninger og kulturspor i form af blandt andet Kulkransporet, den brostensbelagte Jægergårdsgade, slagteriet, teglmuren mod Strandvejen,
det tidligere kraftværk og Kohalen, der giver området karakter
og har ansporet nogle af områdets meget aktive brugere til at
igangsætte projekter, der peger frem mod en fremtid, hvor kultursporene finder en ny betydning og skaber nyt liv i bydelen.
Dette miljø ønsker vi at bevare og supplere med nye byggerier, mennesker og aktiviteter. Og vi ønsker, at denne udvikling
skal ske i samarbejde med de mange aktører – nuværende som
fremtidige – der bruger bydelen og ønsker at bidrage til dens
udvikling.
Vi ønsker, at Sydhavnskvarteret skal være et nyt omdrejningspunkt for erhvervslivet, kunst og kulturproduktion, bevægelse i
det offentlige rum og socialt udsatte.

Med venlig hilsen
Bünyamin Simsek
Rådmand, Teknik og Miljø
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T H E HIG H LIN E, NEW YO R K

”DET SKAL VÆRE EN BYDEL
KENDETEGNET VED ERHVERV, BYLIV OG
SOCIAL MANGFOLDIGHED – EN SOCIALT,
ØKONOMISK OG KULTURELT
BÆREDYGTIG BYDEL”
ADVISORY BOARD

”GRIB CHANCEN OG LAV DET MEST
INNOVATIVE OG KREATIVE ERHVERVSOMRÅDE I DANMARK”
ADVISORY BOARD
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EN UDVIKLINGSPLAN FOR
SYDHAVNSKVARTERET
Byrådet igangsatte i 2015 arbejdet med udarbejdelsen af Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. Med Udviklingsplanen ønsker
vi at synliggøre og medvirke til, at Sydhavnskvarterets enestående potentialer realiseres.
Udviklingsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for udviklingen, ligesom den også udpeger en række delstrategier samt
de åbningstræk, der skal sætte udviklingen i gang.
Udpegningen af en række forskelligartede delstrategier er udtryk for et helhedsperspektiv for byudviklingen, hvor fysisk
planlægning tænkes sammen med strategiske indsatser for og
sammen med de socialt udsatte, kunst og kulturproduktion og
bevægelse i byrummet, erhvervsudvikling og markedsføring af
Sydhavnskvarteret som sin egen helt unikke bydel i Aarhus.
Der er med andre ord tale om en helhedsorienteret plan, der
medtænker alle de mange forskellige forhold, der har betydning
for udviklingen af den attraktive by og for Sydhavnskvarterets
tiltrækningskraft som rammen om erhverv, byliv og mangfoldighed – for såvel bydelens nuværende som fremtidige brugere og
virksomheder.
Sydhavnskvarteret adskiller sig fra mange af de andre områder,
der i disse år er under udvikling i Aarhus. Således kan der af hensyn til de nærtliggende større erhvervsvirksomheders udvikling
ikke etableres boliger i området. Men her ønsker vi at gøre en
dyd ud af nødvendighed og betragte dette som en styrke ved
Sydhavnskvarteret som en egen unik bydel med en identitet, der
adskiller sig fra mange andre bydele.
Parallelt med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret behandler
byrådet ultimo 2017 et tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Her fastlægges spillereglerne for højhuse i et område af
bymidten, som bl.a. omfatter Sydhavnskvarteret. Det betyder, at
Sydhavnskvarteret er et område, hvor det ud fra en helhedsorienteret byarkitektonisk betragtning er vurderet, at der efter en
konkret konsekvensvurdering kan planlægges for byggeri af huse
med en højde på over 6 etager eller 25 meter.
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Der er allerede højhuse i området omkring Sydhavnskvarteret,
og der er flere på vej. Et af formålene med tillægget til Højhuspolitikken er at se områdets potentialer som højhusområde i en
helhed, og mere specifikt skal politikken sikre, at højhuse bliver
vurderet nøje i forhold til den kontekst de indgår i, og at de bidrager til en attraktiv by – herunder at højhuse bidrager til livet
i byen og til gode byrum.
ÅBNINGSTRÆK

Med Udviklingsplanen udpeges også en række forskelligartede
åbningstræk, der skal sætte gang i udviklingen af Sydhavnskvarteret. Åbningstræk, der blandt flere andre tiltag omfatter etableringen af Kulkransporet som en ’High Line’ i området, nedsættelsen
af en bydelsforening for Sydhavnskvarteret, etablering af Den rekreative forbindelse gennem området og udbud af nye byggeretter. Disse åbningstræk udfoldes nærmere i sidste del af Udviklingsplanen.
VÆRDI- OG KVALITETSKATALOG

Sammen med Udviklingsplanen er der udarbejdet et Værdi- og
Kvalitetskatalog, der beskriver den udviklingsstrategi og den bagvedliggende organisering, der skal sikre den ønskede udvikling af
Sydhavnskvarteret.
Samtidig beskriver Værdi- og Kvalitetskataloget de kvaliteter og
’regler’ inden for blandt andet byliv, uderum, arkitektur, kunst,
kulturproduktion, bevægelse og integration af de socialt udsatte,
der skal kendetegne Sydhavnskvarteret og de forskellige virksomheder, foreninger og andre aktører, der ønsker at etablere
og engagere sig i området.
Hvor Udviklingsplanen så at sige udgør den spilleplade, udviklingen af Sydhavnskvarteret skal ske på, er Værdi- og Kvalitetskataloget således de spilleregler, udviklingen skal ske efter. Værdi- og
Kvalitetskataloget skal med andre ord sammen med den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning sikre, at Udviklingsplanens visioner for området realiseres som ønsket.

BAGGRUND
UDVIKLINGSPLANEN FOR SYDHAVNSKVARTERET
- BAGGRUNDEN

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

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

• Endelig ønskes miljøhensyn og relationen til erhvervshavnens udviklingsmuligheder nærmere beskrevet.

Sydhavnskvarteret er omfattet af Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer (vedtaget af byrådet i 2003) og Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer – tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 (vedtaget af byrådet i 2005).

Kvalitetshåndbogen for De Bynære Havnearealer er et tillæg
til kommuneplanen, som både indeholder et supplement til
kommuneplanens hovedstruktur og kommuneplanrammer
for de enkelte delafsnit. Kvalitetshåndbogen udgør det planlægningsmæssige grundlag for omdannelsen af De Bynære
Havnearealer, herunder Aarhus Ø, området omkring den centrale havneplads ud for domkirken samt de sydlige områder,
Midtkraft- og Slagtehusområdet.
> Læs mere om de igangværende og realiserede projekter på
www.debynaerehavnearealer.dk
HVORFOR EN NY UDVIKLINGSPLAN FOR SYDHAVNSKVARTERET?

Siden vedtagelsen af ovennævnte planer er de bymæssige forudsætninger ændret betydeligt, og byrådet ønsker nu at sætte
nye rammer for udviklingen af området i Sydhavnskvarteret.

FREM IMOD UDVIKLINGSPLANEN - PROCESSEN

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

• Vi vil gøre op med helhedsplanen for området, men
fastholde Den rekreative forbindelse
I den oprindelige helhedsplan er de fleste bygninger i området nedrevet.Vi vil i højere grad bygge på kvaliteterne i det
eksisterende kulturmiljø – bl.a. Kulkransporet, bevaringsværdige bygninger, miljøer og andre vigtige kulturspor.
• Vi vil sørge for, at de socialt udsatte kan blive i området

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

Vi prioriterer bylivet i området, også i forhold til socialt udsatte.Vi indgår i en dialog med de socialt udsatte om rammerne for deres fortsatte tilstedeværelse.

Det drejer sig om følgende:

•Vi vil bygge bro mellem en aktiv erhvervshavn og
midtbyen

• Bevarelse af det eksisterende kulturmiljø i området indgik
kun i begrænset omfang i den oprindelige plan. Med Udviklingsplanen sættes der yderligere fokus på bevaring af kulturmiljøet, især i slagteriområdet syd for Jægergårdsgade.
• Den igangværende udvikling af området omkring Filmbyen
har skabt en ny kontekst mod nord, ligesom den igangværende omdannelse og udvikling af Frederiks Plads sætter en ny
toneart for skala, struktur og arkitektur i området.

Vi bygger videre på de aktiviteter, der er i Sydhavnskvarteret
i dag, og som binder erhvervshavn og midtby sammen. Områdets erhvervsaktiviteter spiller en vigtig rolle i byens 'erhvervsøkosystem'.
•Vi vil skabe byliv før byrum – byrum før bygninger
Vi udvikler området til et levende midtbykvarter med udgangspunkt i gader og byrum.
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STEDET I BYEN
Udviklingsplanen lægger op til, at Sydhavnskvarteret udvikler sig
med rod i de bygninger og strukturer, der er i området. Og at
området relaterer sig til omgivelserne – både ved fysiske forbindelser og byrum, og i den bygningsmæssige skala.

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

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

Denne udfordring har vi taget op. Vi vil i Sydhavnskvarteret skabe en bydel kendetegnet ved liveability, arkitektonisk mangfoldighed og historisk forankring.

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

De bynære havnearealer

Aarhus Ø

AARHUS C

Dokk1

Sydhavnskvarteret
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K ULKRA N S PORET, S YD H AVNS KVA RTER ET I DAG

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

”UDFORDR DET LOKALE MED DET NATIONALE OG INTERNATIONALE OG INVOLVÉR
DANSKE OG INTERNATIONALE KUNSTNERE
I UDVIKLINGEN AF BYRUM OG BYGNINGER
I SYDHAVNSKVARTERET”
ADVISORY BOARD
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VISION FOR
SYDHAVNSKVARTERET
SYDHAVNSKVARTERET – NYT, GAMMELT, LÅNT OG
BLÅT

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

I løbet af de næste årtier vil Sydhavnskvarteret give Aarhus en
enestående, mangfoldig og levende bydel, hvor forskellighederne
dyrkes, og kontrasterne giver dynamik til stedet. Små iværksættere, restauranter og caféer vil ligge side om side med og berige store virksomheder; den etablerede såvel som den spirende
kunst og kulturproduktion skal ses i byrummene; der skal være
rige muligheder for bevægelse og urbane sportsaktiviteter i bydelen; og Sydhavnskvarteret skal skabe rum for, inddrage og tage
hånd om de socialt udsatte.
Forbilledet er tidligere omdannede industrielle havnemiljøer,
som man finder det i eksempelvis Granville Island i Vancouver,
Meatpacking District i New York og Trinity Buoy Wharf i London, men tilpasset Aarhus’ egen særlige størrelse og stedsidentitet.
Der vil som disse steder blive tale om en tæt og varieret bydel,
hvor nyt og gammelt side om side vil danne ramme om etableringen af op til 6.500 nye arbejdspladser og minimum 120.000
etagemeter byggeri (inkl. de dele af det eksisterende byggeri, der
forudsættes bevaret).
Fællesskab og liveability skal kendetegne Sydhavnskvarteret, og
og området skal hele tiden invitere – og stille krav til – borgerne, brugerne, foreningerne og virksomhederne til at engagere sig
i bydelen. En bydel, hvor der skal være plads til alle. Fra bankmanden og arkitekten over den udøvende kunstner til de socialt
udsatte.
Helt centralt som byrum og som et ikon for bydelen skal det
historiske kulkranspor transformeres til en High Line. En High
Line, der forbinder Sydhavnskvarteret med banegården og den
øvrige midtby og på samme tid tilbyder rekreative ophold og et
fugleperspektiv på livet i bydelen.
I det hele taget skal mødet mellem gammelt og nyt, mellem områdets fortid og den nye tid være Sydhavnskvarterets sjæl.
Et møde, hvor det eksisterende liv og de eksisterende kulturmiljøer giver identitet og historisk forankring til det nye, der vil opstå.
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Sydhavnskvarteret skal således være en smeltedigel, hvor man
kan vandre gennem bydelen og møde historien i form af Kulkransporet, slagteriet, den brostensbelagte Jægergårdsgade og
oliemøllen og samtidig opleve nye ikoniske bygningsværker, en
mangfoldighed af mennesker og virksomheder og gadekunst
og byrum flettet sammen med og bygget rundt omkring denne gamle industrihistorie, hvor et moderne erhvervsøkosystem
lægger fremtidens spor ud.
HVORDAN GØR VI DET – DELSTRATEGIERNE FOR
SYDHAVNSKVARTERET

Med Udviklingsplanen udpeges otte delstrategier, der tilsammen skal realisere visionen for fremtidens Sydhavnskvarter.
Delstrategier, som alle forholder sig til og understøtter visionen
for Sydhavnskvarteret – som den underlægningsmusik, der skal
kendetegne Sydhavnskvarteret.
De otte delstrategier indeholder såvel fysiske som ikke-fysiske
indsatser og udfoldes nærmere i de følgende kapitler. De otte
delstrategier er:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ved siden af disse otte delstrategier for udviklingen af Sydhavnskvarteret er der, i det ligeledes udarbejdede Værdi- og Kvalitetskatalog, fastlagt en gentænkt udviklings- og udbudsstrategi,
der skal bidrage til den ønskede udvikling af Sydhavnskvarteret.
Udbudsstrategien skal sikre, at kommende developere og bygherrer bliver forpligtet på at forholde sig til og bidrage til såvel
den overordnede vision som det enkelte delområde, hvor de
ønsker at etablere sig.

GRA NVILLE IS LAND, VANCO U VER

"DET ER ET SPÆNDENDE OG MANGFOLDIGT
OMRÅDE, SOM VI SKAL BÅDE UDVIKLE OG
BEVARE”
ADVISORY BOARD
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DELSTRATEGIER
1. ET DYNAMISK ERHVERVSØKOSYSTEM

I Sydhavnskvarteret vil vi arbejde strategisk med at udvikle erhverv og skabe et urbant erhvervsfællesskab mellem virksomheder. Virksomhedernes behov skal synliggøres, og bydelen
planlægges også efter disse behov. Derved gør vi området interessant for de virksomheder, der skal give området værdi.
Sydhavnskvarteret skal kendetegnes ved en variation i virksomhedernes størrelser, således at såvel små som større virksomheder vælger at placere sig i Sydhavnskvarteret og kan inspirere og
bruge hinanden.
INDSATSER

• Urbane virksomheder inviteres til dialog og til at være en del
af fællesskabet i Sydhavnskvarteret.
• Vi vil undersøge, analysere og komme i dybden med, hvad virksomhederne har behov for som grundlag for at pege på, hvad
området skal tilbyde.
• Det helt særlige miljø af mindre iværksættervirksomheder og
kreative erhverv syd for Jægergårdsgade skal på én gang bevares
og suppleres med nye virksomheder.

2. KUNST OG KULTURPRODUKTION I BYRUMMET

I Sydhavnskvarteret skal kunst og kulturproduktion medvirke til
at aktivere det offentlige rum. Kunst skaber identitet og oplevelse i det offentlige rum, og den udfordrer – borgerne, brugerne,
erhvervene og interessenterne. Kunsten skal udfordre det lokale
og bringe det internationale ind i bydelen. Dermed bliver kunsten også en tiltrækning for virksomheder, der vil udfordres på
deres tænkning.
Der kan her være tale om kunst og kulturproduktion som midlertidighed – der lægger spor for det mere permanente, og som
skaber fællesskab om virksomhedernes kunst i det offentlige
rum.
INDSATSER

• Der etableres i Sydhavnskvarteret en bydelsforening, der
blandt andet får til opgave at sikre kunst og kulturproduktion af
høj kvalitet i bydelen.
• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret vil råde over en økonomisk pulje, der blandt flere formål også får til formål at sikre
kunstens rolle i byrummet.

• Vi vil gennemføre personlige samtaler med alle, der vil etablere
sig og bygge.
• I den tidlige etablering af en bydelsforening for Sydhavnskvarteret inddrages erhvervsrepræsentanter, der får til opgave at bidrage til udviklingen af en bydel, der også er attraktiv og spændende for virksomhederne.
• Aarhus Kommune ønsker at understøtte mulighederne for
etablering af iværksættervirksomheder i Sydhavnskvarteret –
herunder i form af adgangen til billige erhvervslejemål.

MATADERO, MADRID
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URBAN SCREEN 3D-PROJECTION, HAMBURG

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

3. RUM FOR DE SOCIALT UDSATTE

I Sydhavnskvarteret vil vi gentænke de socialt udsattes rolle i
byudviklingen, og Sydhavnskvarteret skal være et sted, de socialt
udsatte selv er med til at skabe.
Sydhavnskvarteret danner ramme om en række funktioner
og opholds- og væresteder for socialt udsatte. Disse omfatter
blandt andet KontaktHuset som en del af Center for Misbrugsbehandling,Varmestuen Naapiffik, Det Udendørs Opholdssted,
Foreningen Oplysning Om Gadeliv og SAND - Aarhus og
omegn.
De forskellige socialt udsatte i Sydhavnskvarteret vil indgå som
en ressource, som inddrages i opgaver i udviklingen af området.

4. EN BYDEL I BEVÆGELSE

Som et særligt kendetegn for Sydhavnskvarteret ønsker Aarhus
Kommune at etablere rige muligheder for bevægelse i byrummet. Efterspørgslen efter udendørs bevægelses- og motionsmuligheder stiger i alle centrale bydele i verden. Sydhavnskvarteret
skal gå forrest, når efterspørgslen efter urbane oplevelser som
for eksempel cross-fit, parkour, bouldering og anden udendørs
og urban fitness, bevægelse og motion erstatter indendørs motionscentre og fusionerer i en ny motionstrend i byens urbane
rum.
Ambitionen om særlige udfoldelsesmuligheder i Sydhavnskvarteret skal på én gang understøtte Aarhus’ image som en sund by
og samtidig bidrage til at styrke såvel bylivet som fællesskabet i
den nye bydel på tværs af de mange brugergrupper.

INDSATSER

• Måden at drive fælles funktioner på skal i Sydhavnskvarteret
gentænkes, og de socialt udsattes særlige kompetencer ses som
en ressource.
• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret skal bidrage til at skabe fællesskaber omkring aktiviteter i området, hvor de socialt
udsatte inddrages i samarbejder med virksomhederne, deres
medarbejdere, kunsten og kulturproduktionen.
• Vi vil se konkret på, hvordan socialt udsatte kan være med til at
igangsætte og afvikle kulturelle aktiviteter.

INDSATSER

• Vi vil programmere dele af by- og uderummene i Sydhavnskvarteret, så de indarbejder og skaber plads for urbane og ofte uorganiserede sportsgrene. Det skal gælde rum for voksne og for
unge – men også for børn, således at Sydhavnskvarteret bidrager
til målsætningen om Aarhus som en børnevenlig by.
• I dialog med developere, bygherrer og virksomheder, der ønsker at etablere sig i området, vil vi undersøge, hvorledes disse i
form af deres kommende uderum og bygninger kan bidrage til at
skabe muligheder for bevægelse i byrummet.
• Bydelsforeningen vil få som et af sine afgørende formål – og i
samarbejde med professionelle aktører inden for området – at
bidrage til at forløse delstrategien om Sydhavnskvarteret som en
bydel i bevægelse.

ENGHAVE MINIPARK, KØBENHAVN

HART'S MILL SURROUNDS, ADELAIDE
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DELSTRATEGIER
5. TIL, FRA OG RUNDT I BYDELEN

Mobiliteten i og tilgængeligheden til og fra Sydhavnskvarteret
skal udvikles med det samme og skabe sammenhæng mellem
bydelen og de store, tætbefolkede boligområder mod vest. Sydhavnskvarteret er på mange måder et hjerte i byen, men det skal
bindes sammen med midtbyen, Frederiksbjerg og de øvrige bynære havneområder.
Koblinger til blandt andet Jægergårdsgade, Frederiks Plads, Frederiksbjerg, banegården og resten af midtbyen og Aarhus Ø er
med andre ord en afgørende forudsætning for visionens opfyldelse.
INDSATSER

• Området omkring Kulkransporet skal udvikles som et omdrejningspunkt for byliv, ophold og aktivitet i den nordlige del af
Sydhavnskvarteret.
• En række øvrige øst-vest-forbindelser etableres og binder
midtbyen sammen med Sydhavnskvarteret.
• Den rekreative forbindelse gentænkes, således at folk via Den
rekreative forbindelse ledes ind i Sydhavnskvarteret i form af en
oplevelsesforbindelse, der følger vejforløbene og snor sig mellem bygninger, byrum og mødesteder i kvarteret.
• Der skabes bevægelsesmæssige forbindelser mellem og på
tværs af bygninger, som kan benyttes som integrerede dele af bylivet.

THE GOODSLINE, SYDNEY
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6. BEVARING, FORNYELSE OG OMDANNELSE

Sydhavnskvarteret skal være stedet, hvor det gamle møder det
nye.Vi vil derfor sikre balancen mellem fornyelse og bevaring og
udvikle en bydel kendetegnet ved respekten for områdets unikke værdier.
INDSATSER

• Den arkitektoniske kvalitet af nye byggerier, byrum og pladsdannelser i det gamle kulturmiljø er afgørende. Der skal derfor
ske en kuratering af alle projekter, ligesom et Værdi- og Kvalitetskatalog i prosa og billeder skal beskrive de overordnede arkitektoniske spilleregler og indikere de ønskede kvaliteter af byggeri og byrum.
• I forlængelse af Udviklingsplanen igangsættes et projekt, der
skal fremkomme med forslag til, hvorledes der etableres et bæredygtigt, moderne erhvervsøkosystem, der på én gang bevarer,
supplerer og udnytter værdierne inden for bygningsarven og kulturmiljøerne i Sydhavnskvarteret. Dette opdrag skal have særligt
fokus på udviklingen og bevaringen af det karakteristiske miljø
syd for Jægergårdsgade, og forbilledet skal være de mange transformerede og erhvervsmæssigt blomstrende kulturmiljøer, man
finder rundt omkring i Europa, USA og andre dele af verden.
• Som et integreret element i arbejdet skal det sikres, at opdraget omfatter udarbejdelsen af en forretningsplan/forretningsmodel, der belyser forholdet mellem bevaring, omdannelse og fornyelse samt demonstrerer den økonomiske bæredygtighed i de
forskellige mulige scenarier for bevaring og omdannelse.

CAIXA FORUM, MADRID

7. LEVENDE BYRUM

Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en optimal ramme for det levende byliv og bydelens samlede liveability.
I denne forbindelse skal behovet/grundlaget for åbne stueetager
i sammenhæng med naboområderne undersøges, og de knudepunkter/strækninger, hvor de åbne stueetager skal være, udpeges.
INDSATSER

• Med inspiration fra erfaringerne indhentet i forbindelse med
udviklingen af bassin 7 på Aarhus Ø forpligtes ejere og lejere på
at etablere og drifte aktive rum i udvalgte dele af stueetagerne og på at tage ansvaret for liv, aktivitet og kvalitet i tilstødende byrum – dette vil vi blandt andet sikre i forbindelse med udbudsbetingelserne for de enkelte delområder samt i forbindelse
med eventuelt kommende lejeaftaler.
• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret får som en af sine centrale opgaver at aktivere byrum, uderum og stueetager.

8. AKTIVITETER

Området skal aktiveres fra første dag og supplere de eksisterende aktiviteter med nye initiativer i området. Aktiviteter – midlertidige såvel som permanente – skaber liveability og dermed
værdi for området på den korte såvel som den lange bane.
Vi vil give de aktører – kommende såvel som nuværende – vi
gerne vil have til at udfolde sig i Sydhavnskvarteret, en mulighed
for at give deres bud på, hvad de kan byde ind med af aktiviteter.
Der skal være tale om aktiviteter, der stemmer overens med visionen og skaber kendskab til området og samtidig bruges til at
teste mulige fremtider – en ’prototyping’, der kan sætte aftryk
på det permanente.
INDSATSER

• Nye såvel som eksisterende events skal videreudvikles og skabe omtale af Sydhavnskvarteret – ikke som en isoleret kommunal indsats, men som en bærende aktivitet i Bydelsforeningen.
• Under ledelse og kuratering af Bydelsforeningen igangsættes
en række udbud i form af open calls, der skal fungere som ’invitationer’ til at medudvikle området – baseret på kommunens
vision for området, men også baseret på, hvad virksomheder, socialt udsatte, kunstnere og iværksættere selv ønsker at byde ind
med.
• Muligheden for yderligere etablering af en række (midlertidige)
kontorfællesskaber i eksisterende, funktionstømte bygningsmasser skal undersøges.
• Gennem en række åbningstræk, der skal åbne bydelen mod
midtbyen, kickstartes udviklingen af Sydhavnskvarteret og skaber
en bredere interesse blandt borgerne.

VESTERGADE, AARHUS

PLATOON KUNSTHALLE, BERLIN
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EN BYDELSFORENING FOR
SYDHAVNSKVARTERET
Med inspiration fra de Business Improvement Districts (BID),
der i disse år opstår i mange lande, etableres i Sydhavnskvarteret en bydelsforening med fokus på byliv, mangfoldighed og forpligtende samarbejde – også økonomisk.
Aarhus Kommune ønsker at realisere visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret i dialogen og samspillet mellem en
overordnet stærkt, politisk forankret og strategisk byledelse og
områdets brugere og interessenter. Med etableringen af en bydelsforening ønsker Aarhus Kommune desuden at organisere et
samarbejde med et professionelt og fagligt forum, som kan bidrage til at udvikle områdets sociale dimension, samtidig med at
området tager fysisk form over de kommende år.
Bydelsforeningen skal udvikles over de næste tre år. Den etableres i første omgang som en interim forening med lokale og
regionale eksperter inden for henholdsvis erhverv, kunst og kulturproduktion, arbejdet med socialt udsatte samt bevægelsesmæssige aktiviteter, der kan stimulere byliv i området. Endvidere
vil repræsentanter for de nuværende brugere af området være
repræsenteret i Bydelsforeningen. Bydelsforeningen sekretariatsbetjenes af Aarhus Kommune.
Det overordnede formål med Bydelsforeningens arbejde er at
realisere visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret. I de
første par år vil det primært ske gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer
Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og
øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.
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Bydelsforeningen etableres derudover med følgende fire hovedformål:
•

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

•

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

•

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

•

At udvikle en model for en permanent organisations- og finansieringsmodel for en bydelsforening for Sydhavnskvarteret. Finansieringsmodellen skal som udgangspunkt være uafhængig af Aarhus Kommune.

Der er udarbejdet et kommissorium for Bydelsforeningens arbejde, og Bydelsforeningen nedsættes i umiddelbar forlængelse
af Udviklingsplanens vedtagelse.
Parallelt med Bydelsforeningen vil der eksistere både grundejerforeninger for mindre områder samt egentlige interessebårne
foreninger i Sydhavnskvarteret.

L A SUC R I ÈRE, LA CONF L UENCE, LYO N

”LAV NYE ORGANISERINGSFORMER – HVAD
ENTEN DET HANDLER OM SAMARBEJDE
MED ERHVERV, SOCIALT UDSATTE ELLER
KUNST OG KULTURPRODUKTION”
ADVISORY BOARD
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DE FYSISKE RAMMER
Ambitionen er, at Udviklingsplanen på én gang er styrende og
retningsgivende, men at den samtidig er robust og fleksibel nok
til at modstå tidens luner og konjunkturer samt til løbende at
optage ændringer i behov, marked, teknologi, arkitektur m.m.
Den fysiske detailplanlægning skal ske i forbindelse med de konkrete etaper og projekter. Den fysiske planlægning skal udvikles
løbende – og i dialog med virksomhederne, med brugerne og
med kunsten og kulturproduktionen i området – og hele tiden
med udgangspunkt i visionen.
For at sikre en sammenhængende udvikling af området er der
en række forudsætninger, som allerede er på plads. Det er forhold af helt grundlæggende karakter, som er nødvendige for at
disponere arealet, inden de enkelte delområder udvikles. Disse
forhold beskriver vi på de følgende sider.
DEN FYSISKE SPILLEPLADE

Strukturen af området, som fastlægges i udlægget, og afgrænsningen af delområderne tager afsæt i en række grundlæggende
principper:
• Med en tæt bebygget kant skal Sydhavnskvarteret markere sig
langs med Strandvejen og på denne måde spille sammen med
den eksisterende etagebebyggelse i Frederiksbjerg og den planlagte bebyggelse ved Frederiks Plads langs Spanien. En kommende bebyggelse langs Strandvejen skal på denne måde være med
til at markere midtbyens bymæssighed, når borgere, brugere og
gæster ankommer til Aarhus fra syd. Nord for Jægergårdsgade i
retning mod Dokk1 udgøres kanten af åbne og transparente facader i stueetagen. Syd for Jægergårdsgade fjernes et uoriginalt
stykke af den bevaringsværdige teglmur på den nordligste del af
strækningen, nærmest Jægergårdsgade, i forbindelse med ombygning af krydset. På sigt skal muligheden for yderligere forbindelser ind i Sydhavnskvarteret fra de sydlige dele af Strandvejen undersøges.
• Den eksisterende bebyggelse i den sydlige del af Sydhavnskvarteret er præget af en karakterfuld struktur med byrum, der er
tætpakket med kulturspor og historier. Strukturen tillader en
gradvis omdannelse på udvalgte steder under hensyntagen til bevaringsværdierne i området og med en fleksibel tilgang til bevaring, omdannelse eller fornyelse af den eksisterende bebyggelse.
• Den interne vejstruktur syd for Jægergårdsgade videreføres
som et system af interne stiforbindelser gennem de større byggefelter i områderne nord for Jægergårdsgade. Herved sikres
overskuelige enheder, samtidig med, at der muliggøres en stor
variation af forbindelser og opholdsrum i kvarteret.
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• Der udlægges delområder med en principiel afgrænsning. Områder med eksisterende (bevaringsværdigt) byggeri udgør et potentiale for en yderligere fortætning på sigt, herunder ved inddragelse af arealerne helt op mod havnesporet.
ANVENDELSE

Sydhavnskvarteret planlægges og udvikles således, at udviklingsmulighederne for de nærtliggende havneerhverv sikres. De miljømæssige forudsætninger, der er forbundet med den nærtliggende erhvervshavn, indebærer, at der ikke kan etableres boliger
i området, ligesom der ved omdannelse til miljøfølsom anvendelse vil skulle stilles særlige krav til eksempelvis lukkede facader
m.m.
Det samlede Sydhavnskvarter omdannes således til erhvervsformål og blandede byfunktioner som eksempelvis caféer, restauranter, kulturformål og lignende.
Generelt bør bygninger og bebyggelser i hele området disponeres, så muligheden for senere (delvis) omdannelse til andre formål ikke er udelukket. Det kan for eksempel ske ved fleksible
bygningsvolumener og begrænsede husdybder, facadeudformning,
muligheder for tilstrækkelige udendørs opholdsarealer m.v.
OMRÅDET NORD FOR JÆGERGÅRDSGADE

Nord for Jægergårdsgade udpeger Udviklingsplanen som udgangspunkt mulighed for byggeretter svarende til ca. 70.000 m2
etageareal fordelt på tre delområder. Dette inkluderer de eksisterende bygninger, der måtte blive bevaret.
OMRÅDET SYD FOR JÆGERGÅRDSGADE

Syd for Jægergårdsgade udpeger Udviklingsplanen mulighed for
byggeretter svarende til ca. 50.000 m2 etageareal fordelt på to
delområder. Dette inkluderer ligeledes de eksisterende bygninger, der måtte blive bevaret.
I overensstemmelse med visionens ønsker om en bydel kendetegnet ved mødet mellem det nye og det gamle og mellem det
store og det mindre ønskes en stor variation i bebyggelsen – i
bygningshøjder såvel som i bebyggelsens fremtræden.
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Delområde 1
Areal: 3.000 m2
Etm: 4.000 m2
Bebyggelsesprocent: 133
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Delområde 3
Areal: 15.000 m2
Etm: 26.000 m2
Bebyggelsesprocent: 173
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Delområde 5
Areal: 18.500 m2
Etm: 25.000 m2
Bebyggelsesprocent: 135
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Delområde 2
Areal: 24.700 m2
Etm: 40.000 m2
Bebyggelsesprocent: 162
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Delområde 4
Areal: 18.500 m2
Etm: 25.000 m2
Bebyggelsesprocent: 135

Planlagt pladsdannelse
Strukturerende infrastruktur
Eksist. og planlagt byggeri

DE FYSISKE RAMMER
OMDANNELSE

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

Byrådet behandler ultimo 2017 et tillæg til Højhuspolitik for
Aarhus Kommune. Her fastlægges spillereglerne for højhuse i et
område af bymidten, som bl.a. omfatter Sydhavnskvarteret.
Det betyder, at Sydhavnskvarteret er et område, hvor det ud fra
en helhedsorienteret byarkitektonisk betragtning er vurderet,
at der efter en konkret konsekvensvurdering kan planlægges for
byggeri af huse med en højde på over 6 etager eller 25 meter.
Der er allerede højhuse i området omkring Sydhavnskvarteret,
og der er flere på vej. Et af formålene med tillægget til Højhuspolitikken er at se områdets potentiale som højhusområde i en
helhed, og mere specifikt skal politikken sikre, at højhuse bliver
vurderet nøje i forhold til den kontekst de indgår i, og at de bidrager til en attraktiv by, herunder at højhuse bidrager til livet i
byen og til gode byrum.

Højhuspolitikken stiller bl.a. krav om:
• At højhusene giver noget til byen og til bylivet, samt at de
skaber grundlag for kontakt mellem områdets aktører.
• At fastholde oplevelsen af nærhed til vand og havn.
• At respektere kig til de særlige bygninger på havnen.
• At der sikres en sammenhæng med bydelens struktur og skala
og en høj kvalitet af de byrum, der opstår og eksisterer ved foden af det høje hus.
• At der i planlægningen for højhuse i området bliver taget højde
for sammenhængen til bygninger og bebyggelser i naboområderne samt til vigtige bymæssige kig og sigtelinjer.
NABOFORHOLD

Sydhavnskvarteret har et tæt naboskab med både bymidten og
erhvervshavnen, ligesom Sydhavnskvarteret i en årrække skal
huse og danne ramme om Aarhus Slagtehus. Det rummer en
række muligheder – både for byen, for havnen og for udviklingen
af Sydhavnskvarteret.
Det er et af formålene med Udviklingsplanen at sikre den eksisterende erhvervsaktivitet i de inderste dele af havnen, og dette betyder, at der i udviklingen af området skal tages en række
hensyn. Med henblik på at skabe et overblik over disse hensyn
er der i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplanen udarbejdet en tilhørende miljøvurdering.
Samlet set betyder naboskabet til virksomhederne på erhvervshavnen og hensynet til havnens fortsatte drift, at der ikke kan
planlægges for boliger i området i Sydhavnskvarteret. Desuden
skal der ved erhvervsbyggeri tages forholdsregler i forhold til
bl.a. luftkvalitet og risiko for trykbølger i området.
Derudover har miljøforholdene betydning for den etapevise udbygning af området samt for, hvorvidt der kan planlægges for
bygninger med længerevarende ophold (kontorer etc.) i den østligste del af området nærmest de eksisterende havnevirksomheder.
Endelig betyder en eksisterende jordforurening i området, at det
anbefales, at der ikke etableres kældre eller parkering under terræn, samt at der i bebyggelserne tages højde for påvirkningen af
indeklimaet.

-
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S LAG TE H US OMRÅDET, S Y D H AVNS KVA RTER ET I DAG

”DE BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER ER
MINDESTEN FRA TIDLIGERE TIDERS INDUSTRISAMFUND – LAD PARADOKSERNE
MELLEM GAMMELT OG NYT KENDETEGNE
SYDHAVNSKVARTERET”
ADVISORY BOARD

21

PRINCIPPER FOR DEN FYSISKE UDVIKLING AF SYDHAVNSKVARTERET
ARKITEKTONISKE SPILLEREGLER

BYMÆSSIG SAMMENHÆNG

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

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

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

Samtidig skal Sydhavnskvarteret relatere sig til omgivelserne.
Det gælder i forhold til de fysiske forbindelser og byrum, og det
gælder i forhold til den bygningsmæssige skala. Sydhavnskvarteret indgår nemlig i en bymæssig kontekst med Frederiksbjerg,
Frederiks Plads, havnen og Filmbyen, ligesom området udgør en
del af De Bynære Havnearealer i øvrigt, og dermed er en del af
en større kontekst, der placerer området i forhold til byen som
helhed.
Som arkitektonisk udgangspunkt gælder derfor, at der skal tages afsæt i den lokale kontekst såvel som det bredere bymiljø.
Når der etableres bygninger og byrum i Sydhavnskvarteret, er
blikket for det sted, der bygges, derfor afgørende. Der skal tages
udgangspunkt i omgivelsernes karakter og potentiale, og bebyggelsen skal klart forholde sig til disse omgivelser. Der kan samtidig ligge historier indlejret i bydelen, som er vigtige fortællinger
at løfte med ind i den fremtidige udvikling. I denne udvikling er
særligt Sydhavnskvarterets kulturmiljø og kulturarv en værdifuld
ressource at bringe med videre.

Med Udviklingsplanen udpeges og fastlægges kvaliteten af en
række betydningsfulde tværforbindelser, der bygger på eksisterende strukturer i området og på de iboende historiske og bymæssige kvaliteter. Som sådan er Udviklingsplanen et instrument i realiseringen af helhedsplanens vision for etableringen af
stærke forbindelser mellem by og havn. Forbindelserne i Sydhavnskvarteret kan opdeles i tre grupper:

2. Interne forbindelser, der binder områdets bygninger og byrum
sammen, bryder facadelinjer op og samtidig bidrager til tilgængeligheden i området. En fintmasket struktur af tværforbindelser
vil sikre en diversitet af muligheder for at bevæge sig på tværs af
kvarteret.
3. Den nord-syd-gående rekreative forbindelse skal binde området sammen med de øvrige bynære havnearealer.

Bebyggelsens indretning skal derudover forholde sig til mødet
med naboarealerne. Det kan eksempelvis være i forhold til etagehøjder, lysforhold, rekreative forbindelser, bevægelsesmønstre/
ganglinjer mv.
For byggematerialerne gælder, at de skal være bære- og levedygtige og patinere smukt over tid og samtidig have fokus på detaljerne og sammenhængen med omgivelserne.
Følgende forhold skal derfor indgå i enhver vurdering af kommende byggerier i Sydhavnskvarteret:

-

• Forholdet til den lokale kontekst og bymiljøet
• Variationen i det arkitektoniske udtryk
• Materialevalget
• Bygningens højde og bygningsdybder
PRINCIP FOR BYMÆSSIG SAMMENHÆNG
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KULTURMILJØ OG BEVARING

Sydhavnskvarteret skal udvikles som et nyt bykvarter – med
stor respekt for områdets historie. Eksisterende bygninger og
bygningsværker skal i henhold til deres bevaringsværdi indgå
som struktur- og meningsgivende spor i den nye bydel. 		
Kulturarven skal skabe sammenhæng og kvalitet i både det byggede miljø og i kvarterets byrum.
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplanen gennemført en registrering af bygningerne i området. I den forbindelse er området omkring Aarhus Slagtehus syd for Jægergårdsgade som helhed udpeget som et kulturmiljø, hvor udstrakte
bevaringshensyn skal tages.
Udviklingsplanen fastlægger en grundlæggende struktur, som muliggør en gradvis omdannelse og en differentieret tilgang til bevaring af de enkelte bygninger, samtidig med at grundstrukturen
i området i hovedtræk kan bibeholdes med respekt for de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

PARKERING

Parkering skal fortrinsvis etableres i fælles parkeringsanlæg/parkeringshuse beliggende i bufferzonen nærmest Sydhavnsgade.
Parkeringshusene etableres af Aarhus Kommune og finansieres
gennem grundsalget.
En begrænset del af parkeringspladserne kan realiseres på terræn eller i konstruktion i tilknytning til de enkelte ejendomme/
byggefelter.
Bilparkering i området bør reduceres til et minimum og placeres
centralt i forhold til adgang til de større bilgader.
Parkeringspladser skal som udgangspunkt etableres i større,
samlede parkeringsløsninger, hvor mulighederne for dobbeltudnyttelse optimeres.

> For uddybende beskrivelse af kulturmiljøet henvises til Kommuneplanens Hovedstruktur samt Kulturhistorisk Redegørelse, hvor beskrivelse af de enkelte udpegninger er samlet. Særligt for beskrivelsen af Slagtehusgrunden, henvises der for nuværende til de bilag, der følger indstillingen for KP17. Beskrivelsen af udpegningen
for Slagtehusgrunden vil fremadrettet fremgår af Kulturhistorisk Redegørelse.

P
P

P
-

-

Kulturmiljø og bevaring

-

Områdegrænse
Bevaringsværdig bygning
Bygning med transformationsværdi
Bygning, der kan fjernes, men udgør
værdi ift. skala og struktur
Bygning, der kan fjernes uden at
forringe kulturmiljøet
Særligt kulturmiljø

KULTURMILJØ OG BEVARING

Adgangsveje og parkering
Områdegrænse

P

Parkeringszone
Hovedfærdselsårer
Interne køreveje

PRINCIP FOR PARKERING
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
BYRUM OG FRIAREALER

Livet mellem bygningerne er afgørende for, at visionen om Sydhavnskvarteret som en levende bydel kan opfyldes. 		
Sydhavnskvarterets byrum og friarealer skal differentiere sig fra
hinanden, så der skabes et naturligt hierarki og samspil mellem
eksempelvis samlende byrum i form af vigtige pladsdannelser
over mere tilbagetrukne lommer i bystrukturen til fordelingsveje
ind i bydelen.
Uanset byrumstype skal der skabes en bebyggelsesstruktur omkring byrummet, der understøtter stedets brug og ikke danner
bagside og lukker sig mod omverdenen. Der skal derfor i stort
omfang arbejdes med åbne og aktiverende stueetager – herunder skal der arbejdes strategisk med placeringen af ind- og udgange med henblik på at understøtte placeringen af de kommende byrum.

-
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Den rekreative forbindelse skal forløbe gennem Sydhavnskvarteret som et markant og stærkt, strukturerende element – og i
tråd med visionen for det samlede forløb af forbindelsen mellem
Riis Skov i nord og Tangkrogen i syd.
I Sydhavnskvarteret indgår Den rekreative forbindelse i et netværk af forbindelser og byrum. De kommende pladsdannelser
i bydelen vil i vidt omfang blive struktureret som perler på en
snor langs Den rekreative forbindelse, ligesom Den rekreative
forbindelse skal følge vejforløbene og sno sig mellem bygninger,
byrum og mødesteder i kvarteret.
Forløbet af Den rekreative forbindelse fastlægges endeligt i forlængelse af Udviklingsplanen.

-

PLANLAGTE PLADSDANNELSER

DEN REKREATIVE FORBINDELSE

-

PRINCIP FOR DEN REKREATIVE FORBINDELSE

JÆGERGÅRDSGADE SOM BYRUM

Jægergårdsgade er Sydhavnskvarterets samlende gaderum og
dermed et ’udstillingsvindue’, der skal bearbejdes som Sydhavnskvarterets vigtigste byrum og samtidig være omdrejningspunktet, der på én gang samler og ’fordeler’ til bydelens øvrige
delområder. Samtidig skal Jægergårdsgade ’fortælle’ og vise bydelens identitet og vise hen til bydelens tilbud, aktiviteter og virksomheder.

DELOMRÅDER

For at sikre den robuste og fleksible plan udlægges der i Sydhavnskvarteret ikke traditionelle byggefelter. Området inddeles
derimod i fem større delområder afgrænset af naturlige strukturer i området.
Delområderne skal fungere som den scene, hvorpå projekter
udvikles i henhold til visionen og spillereglerne for området. Det
betyder blandt andet, at interessenter/investorer i forbindelse med etableringen i et delområde i dialog med kommunen og
Bydelsforeningen skal udvikle deres projekt ud fra en helhedsforståelse, hvor der tages hensyn til hele delområdets ønskede
funktion, fortætning og arkitektoniske udtryk.

1

2

3

4

-

-

-

5

JÆGERGÅRDSGADE

DELOMRÅDER
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
GRØNT I SYDHAVNSKVARTERET

Sydhavnskvarteret skal tilføres nye og grønne kvaliteter i form af
træer og beplantning og dermed bidrage til visionen om Aarhus
som "en grønnere og mere børnevenlig by". Det grønne i Sydhavnskvarteret udvikles i tråd med områdets karakter, og som
en integreret del af områdets byrum.
Det skal blandt andet ske ved, at det grønne – bynaturen og
grønne offentlige rum – indtænkes i alle Sydhavnskvarterets byrum og områder til bevægelse, herunder Den rekreative forbindelse.
Et grønt Sydhavnskvarter betyder ikke, at Sydhavnskvarteret
nødvendigvis skal rumme en stor park eller et stort, sammenhængende grønt område. Det grønne skal derimod have en naturlig plads i hele kvarteret.

PALAIS DE TOKYO, PARIS
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Den rekreative forbindelse skal skabe en sammenhæng med byens øvrige store, grønne og blå strukturer: Skovene mod nord
og syd, Tangkrogen og i et vist omfang også Skanseparken.
Det grønne i Sydhavnskvarteret skal understrege områdets rå
og urbane karakter. På samme måde som bydelens byliv skal de
grønne strukturer baseres på det selvgroede og ukultiverede.
Det grønne skal gives plads, og det skal ikke nødvendigvis styres
i detaljen.
For vidtgående byggemodning skal undgås – de eksisterende
store og små grønne strukturer skal gives plads. Hvad der andre
steder i byen ville være ukrudt, kan således i Sydhavnskvarteret
måske være meningsfuld natur.
Hvor det lokalt giver mening kan det grønne også indgå som en
del af håndteringen af jordforureningen.

ENSO URBAN WINERY, PORTLAND

S T E E LSTACK S , BET HLEH EM
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ÅBNINGSTRÆK
KULKRANSPORET SOM HIGH LINE FOR AARHUS

STREET ART

DEN REKREATIVE FORBINDELSE

BYRUM FOR SOCIALT UDSATTE

Med den hensigt så hurtigt som muligt at etablere Kulkransporet som først et sted i byen (et byrum), og så hurtigt som muligt
derefter som en forbindelse til Frederiks Plads, er der i foråret
2017 igangsat en projektkonkurrence for Kulkransporet.

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

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

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

BYGGEFELT TIL DOMICILBYGGERI

Sydhavnskvarteret er et attraktivt og efterspurgt erhvervsområde. Dette har givet Aarhus Kommune mulighed for med et
spændende domicilbyggeri at kickstarte udviklingen og omdannelsen af området.
ETABLERING AF BYDELSFORENING

Som beskrevet på de foregående sider etableres som et yderligere åbningstræk en Bydelsforening for Sydhavnskvarteret med
det formål at bidrage til visionens opfyldelse.

HELLESTEDER FOR SOCIALT UDSATTE

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

Et initiativ i samarbejde med DGI er under udarbejdelse.
KUNST OG KULTURPRODUKTION

Med henblik på at understøtte delstrategien for at lade kunsten
og kulturproduktionen medvirke til at aktivere det offentlige
rum i Sydhavnskvarteret får Bydelsforeningen til opgave at igangsætte en række initiativer indenfor kunst og kulturproduktion.
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HELLESTED FOR SOCIALT UDSATTE, ODENSE

AMERICAN NINJA WARRIOR

THE HIGH LINE, NEW YORK

STREET ART PÅ FABRIKSBYGNING, BUENOS AIRES
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VÆRDI- OG
KVALITETSKATALOGET
Som supplement til Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er
der udarbejdet et Værdi- og Kvalitetskatalog, der indeholder
proces-, værdi- og funktionskrav i forbindelse med udviklingen af
Sydhavnskvarteret.
Værdi- og Kvalitetskataloget fastlægger en række principper for
byliv, byrum, bebyggelse, arkitektur og forbindelser og er i høj
grad målrettet kommende investorer, developere og bygherrer,
og evnen til fra bygherrers side at leve op til ønskerne formuleret i Værdi- og Kvalitetskataloget vil indgå som en bærende del
af tildelingskriterierne i forbindelse med udbud.
Værdi- og Kvalitetskatalogets formål er at sikre, at udviklingen af
Sydhavnskvarteret sker i overensstemmelse med Aarhus Kommunes vision og ønsker for området. Dermed lægges der op til,
at de kommende investorer/developere ikke blot skal konkurrere på pris, men også på evnen til at bidrage til og opfylde visionen for Sydhavnskvarteret.
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V I E W FR A KULK RAN S P O R ET, S Y D H AVNS KVA RTER E T I DAG

”SYDHAVNSKVARTERET KAN MED KUNST
I DET OFFENTLIGE RUM BLIVE ET KUNSTNERISK UDSTILLINGSSTED ÅBENT 24 TIMER I
DØGNET”
ADVISORY BOARD

”STIL KRAV TIL VÆRDIER OG KVALITETER
FREM FOR FYSIK OG ARKITEKTUR – LAD
VIRKSOMHEDERNE FORTÆLLE, HVAD DE
KAN BIDRAGE MED TIL OMRÅDET”
ADVISORY BOARD
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TIDS- OG ETAPEPLAN
Udviklingen/omdannelsen af området nord for Jægergårdsgade
er allerede påbegyndt med nedrivning og det første grundsalg.
Området vil på kort sigt være stort set funktionstømt, og med
få undtagelser, herunder ikke mindst Kulkransporet, er området kun i mindre omfang omfattet af bevaringsinteresser, hvorfor
nedrivningen af bygninger er påbegyndt.
Parallelt med Udviklingsplanen gennemføres der et projekt med
henblik på omdannelsen af Kulkransporet med bl.a. en stibroforbindelse over Spanien og muligvis også med en forbindelse videre til selve havnefronten.
Omdannelsen af det levende og attraktive område syd for Jægergårdsgade har et længere tidsmæssigt sigte. Dels vil det af
miljømæssige hensyn være vanskeligt at omdanne området, så
længe slagteriet er i mulig drift frem til 2024, dels er området et
på mange måder velfungerende og levende miljø præget af bevaringsværdige bygninger og miljøer, som i højere grad lægger
op til en gradvis og nænsom omdannelse – samt ikke mindst et
levende miljø af opstartere, kreative erhverv og organisationer
m.fl., som har involveret sig meget aktivt i områdets udvikling.
Dette miljø bærer på mange måder Sydhavnskvarterets historiske sjæl i sig, og en kombineret bevaring og supplering af dette
område er afgørende for Sydhavnskvarterets udvikling. Omdannelsen af dette område vil derfor også efter 2020 være af mindre gennemgribende karakter i en balance mellem nyt og gammelt.
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PLLE K, A MS TERDAM

”I BEHØVER IKKE PLANLÆGGE DET HELE
NU – LAV EN PROCES, HVOR OMRÅDET
BLIVER BEDRE OG BEDRE UNDERVEJS”
ADVISORY BOARD

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

33

ØKONOMI
Byrådets forudsætning er, at udviklingen af Sydhavnskvarteret
skal bære sig selv økonomisk. Dette indebærer, at der gennem
grundsalg skal sikres tilstrækkelige indtægter til at kunne dække
de nødvendige investeringer i byggemodning, infrastruktur, finansieringsomkostninger og andre udgifter, der er relevante for realisering af den strategiske plan.
Grundlaget for byrådets beslutninger og prioriteringer vedr.
områdets økonomi er en detaljeret, dynamisk, selvstændig økonomimodel for Sydhavnskvarteret, som tager højde for både
grundsalg og udgifter til byggemodning, infrastruktur, finansieringsomkostninger samt andre udgifter, der er relevante for områdets udvikling. Grundige økonomiske analyser sandsynliggør, at
der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt – der vil blive
til glæde og gavn for Aarhus, aarhusianerne, virksomhederne og
brugerne af området.
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T H E HIG H LIN E OG WH I TNEY MU S EU M, NEW YO RK

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