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• Sydhavnskvarteret skal være en levende og 

spændende sydligste etape i den mangeårige 

omdannelse af de bynære havnearealer

• En tæt og mangfoldig bydel med plads til 

erhverv, byliv og social mangfoldighed

• Et område kendetegnet ved et markant 

kulturmiljø, erhvervsvirksomheder, slagteri i 

fortsat drift, være- og opholdssteder for 

socialt udsatte, kunstnere og kreative erhverv

• Mulighed for 120.000 etm. erhvervsbyggeri

SYDHAVNSKVARTERET



VISION – 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.

• UDVIKLINGSPLANEN for Sydhavnskvarteret er en 

helhedsorienteret plan for byudviklingen, hvor den fysiske 

planlægning tænkes sammen med strategiske indsatser inden 

for byliv, erhvervsudvikling, kunst og kultur, social 

mangfoldighed, bevægelse i byrummet og organisatorisk 

forankring af arbejdet.

• Fællesskab og liveability skal kendetegne Sydhavnskvarteret, 

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 VISION TIL BYDEL



1. Et dynamisk erhvervsøkosystem

2. Kunst- og kulturproduktion i byrummet

3. Rum for de socialt udsatte

4. En bydel i bevægelse

5. Til, fra og rundt i bydelen

6. Bevaring, fornyelse og omdannelse

7. Levende byrum

8. Midlertidige aktiviteter

DE OTTE 
DELSTRATEGIER



ÅBNINGSTRÆKKENE

1. KULKRANSPORET SOM HIGH LINE FOR AARHUS

2. DEN REKREATIVE FORBINDELSE 

3. BYGGEFELT TIL DOMICILBYGGERI (Danske Bank)

4. ETABLERING AF BYDELSFORENING

5. KUNSTINSTALLATIONER

6. STREET ART AF INTERNATIONAL KVALITET

7. BYRUM FOR SOCIALT UDSATTE

8. HELLESTEDER FOR SOCIALT UDSATTE

9. SYDHAVNSKVARTERET I BEVÆGELSE

10. ETABLERING AF SAMLET PARKERINGSLØSNING



Med inspiration fra internationale Business Improvement
Districts oprettes en bydelsforening. 

Bydelsforeningen etableres med følgende fire hovedformål:

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

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

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

4. At udvikle en model for en permanent organisations- og 
finansieringsmodel for en bydelsforening for 
Sydhavnskvarteret.

Forventet opstart september 2018

BYDELS-
FORENINGEN



• Højhuspolitikken

• Arkitektoniske spilleregler

• Naboforhold

• Bymæssig sammenhæng

• Kulturmiljø og bevaring

• Parkering

• Byrum og friarealer

• Den rekreative forbindelse

• Jægergårdsgade som byrum

• Fem delområder

• Grønt i Sydhavnskvarteret

STRUKTURPLANEN

DE FYSISKE RAMMER



Nord: Nedrivninger samt første grundsalg. Området er med 

få undtagelser kun i mindre omfang omfattet af bevarings-

interesser – undtagelser dækker bl.a. Kulkransporet, 

Pumpehuset og Kohalen.

Syd: Præget af bevaringsværdige bygninger og miljøer –

ikke mindst et levende miljø af opstartere, kreative erhverv og 

organisationer samt et slagteri i fortsat drift

Fremtidssigte: Kombination af bevaring og fornyelse.

Sydhavnskvarteret udvikles i to etaper

• Delområde Nord for Jægergårdsgade fra 2017
• Delområde Syd for Jægergårdsgade fra 2020

STRUKTURPLANEN



Der kan afgives tilbud på køberet til et 
byggefelt inden for tre af områdets 
zoner til etablering af bebyggelse til 
benyttelse som kontor, hotel, 
detailhandel/restaurant og/eller 
kultur. 

UDBUD AF 
KØBERETTER



Køber skal i samarbejde med Aarhus 
Kommune, Bydelsforeningen for 
Sydhavnskvarteret og andre tilbudsgivere 
udarbejde en bydelsplan for Området.

Køber skal påregne ca. tre heldagsworkshops 
henover vinteren 2018/2019. Det forventes, 
at bydelsplanen udarbejdes fra december 
2018-april 2019.

Aarhus Kommune er sammen med tilknyttede 
rådgivere hovedansvarlig for udarbejdelsen af 
Bydelsplanen, men der forventes en betydelig 
grad af samarbejde fra tilbudsgivers side samt 
samarbejde med andre interessenter og 
offentlighed. 

Sideløbende med udarbejdelse af 
bydelsplanen forventes det, at køber i 
samarbejde med Aarhus Kommune arbejder 
på det projekt, som køber skal opføre på det 
erhvervede byggefelt. 

BYDELSPLANS
OMRÅDE



KØBERETTEN ER BETINGET AF
• at køber i samarbejde med Aarhus Kommune, Bydelsforeningen og øvrige købere har 

samarbejdet om, at udarbejde en bydelsplan for Området, som kan godkendes af Aarhus 
Kommune, samt

• at Aarhus Kommune kan godkende det projekt, som køber skal opføre på det erhvervede 
byggefelt.



TILBUD SKAL 
INDEHOLDE
1. Angivelse af zone, hvor byggefeltet ønskes placeret
2. Angivelse af ønsket antal etagemeter, opdelt på funktioner
3. Bekræftelse af, at tilbudsgiver vil betale købesum inden for de fastsatte intervaller
4. Beskrivelse af kompetencer/erfaring
5. Besvarelse af spørgsmål om delstrategier 



Delstrategi 1 - Et dynamisk erhvervsøkosystem

Delstrategi 2 - Kunst og kulturproduktion i byrummet

Delstrategi 3 - Rum for de socialt udsatte

Delstrategi 4 - En bydel i bevægelse

Delstrategi 5 - Til, fra og rundt i bydelen

Delstrategi 6 - Bevaring, fornyelse og omdannelse

Delstrategi 7 - Levende byrum

Delstrategi 8 - Aktiviteter

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL 
OM DELSTRATEGIER –
BESVARES PÅ MAKS 10 A4-SIDER. 



Aarhus Kommune ønsker at det kommende parkeringshus skal rumme mere end blot parkering og være en 
destination for byliv og bevægelse. 

Køber skal ud over købesummen betale 175.000 kr. ekskl. moms pr. parkeringsplads, jf. den betingede købsaftale. 

PARKERING



Købesummen fastsættes inden for følgende fastlagte intervaller: 

• den endelige placering af byggefeltet
• den konkrete anvendelse
• kvalitet
• De konkrete krav til parkering
• øvrige tekniske forhold, herunder anlæg af eventuelle udearealer, fællesarealer, byggemodning mv. 

KØBESUMMEN

FUNKTIONER 
Kontor 4.000-6.000
Detail/ restaurant 2.500-4.500
Kultur/ offentlig funktion 1.500-4.000
Hotel 4.000-6.000

Købesummen fastsættes af en uafhængig ejendomsmægler efter følgende principper:



Hvordan tilbudsgivers funktioner i kombination med de øvrige tilbudte funktioner passer ind i 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret 

Hvordan tilbudsgiver har besvaret spørgsmål om delstrategier

Hvordan tilbudsgivers kompetencer og erfaringer – herunder inden for byplanlægning, arkitektur, sociologi, 
bylivsaktiviteter samt integration af kunst, bevægelsesformer og socialt udsatte i det offentlige rum –
understøtter tilbudsgivers evne til at deltage i og bidrage til den i køberetsaftalen beskrevne bydelsplan og 
det enkelte byggeprojekt og til at gennemføre byggeriet i overensstemmelse med disse planer og projektet.

EVALUERING AF  TILBUD 
Tilbuddene vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra forskellige magistrater i 
Aarhus Kommune og Lars Bendrup, Transform. Bedømmelsesudvalget vil blive bistået af yderligere rådgivere, 
hvis det måtte vise sig relevant på baggrund af de indkomne tilbud. 



OPEN CALL

Parallelt med udbud vil Aarhus Kommune 
gennemføre Open Call, hvor kommende 
brugere/virksomheder mv. kan byde ind med 
en interesse i en kommende placering i 
Sydhavnskvarteret.

I den efterfølgende proces med udarbejdelse 
af en bydelsplan og planer for de enkelte 
zoner, vil disse indgå som en vigtig del i 
udformningen af planerne og placering af 
byggefelter/funktioner.

Her indebærer det i første omgang ikke en 
investering eller forpligtelse til køb. Men her 
får man mulighed for i samarbejde med 
øvrige investorer, brugere mv. at finde den 
optimale og mulige placering.



SPANIEN 19

Aarhus Kommune udbyder Spanien 19, 8000 Aarhus C 
til salg. Ejendommen har tidligere været brugt af Aarhus 
Kommunes Magistratsafdeling for Sociale forhold og 
beskæftigelse. 

Aarhus Kommune ønsker, at ejendommen Spanien 19 
fremadrettet skal være driver for et iværksættermiljø, der 
blandt andet kunne rumme: 

• Kontorfaciliteter samt adgang til fælles service 
(reception, print, café, kantine, 
højhastighedsnetværk, sociale arrangementer). 

• Interessante og inspirerende events målrettet 
startups og scaleups.

• Løbende kontakt til investormiljøer, venturefonde og 
andre kilder til finansiering af virksomhedernes 
vækst.

• Tilknytning af erfarne erhvervsfolk, som kan fungere 
som mentorer for startup-virksomhederne.

Ejendommen udbydes til en mindstepris på 
105.000.000 kr. 



Redegørelse for tilbudsgivers projekt:

Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

• Redegørelse for den planlagte indretning og anvendelse af Spanien 19
• Beskrivelse af koncept for drift af ejendommen, herunder af hvordan den planlagte anvendelse sikres videreført
• Beskrivelse af hvordan tilbudsgivers projekt lever op til strategierne i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. 
• Tilbuddet skal vedlægges en tidsplan for tilbudsgivers projekt og forventet ibrugtagning af købers byggeri. 

Evaluering af de indkomne tilbud foretages på baggrund af følgende tildelingskriterier: 

• Den tilbudte pris
• Tilbudsgivers påtænkte projekt, herunder hvordan projektet opfylder Aarhus Kommunes ønsker til ejendommens drift og 

anvendelse, jf. pkt. 1, hvordan projektet opfylder Aarhus Kommunes strategier for udvikling af Sydhavnskvarteret, jf. 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, og hvordan denne drift og anvendelse kan sikres fremadrettet. 

Tilbudsfrist 1. november kl. 12. 

SPANIEN 19



Kig nærmere på 
WWW.SYDHAVNSKVARTERET.DK 
hvis du vil vide mere om Sydhavnskvarteret eller hente informationer om det kommende udbud
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