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SYDHAVNSKVARTERET
Aarhus Kommune sætter nu for alvor gang i udviklingen af Sydhavnskvarteret. Dette sker af
to parallelle spor.
Det sker dels med udbud af en række byggefelter i det nordlige område af Sydhavnskvarteret,
hvor kommercielle aktører kan byde ind med funktioner, arbejdspladser og byggerier.
Men det sker samtidig med gennemførelsen af en såkaldt Open Call-proces, hvor brugere,
foreninger og andre aktører, der ikke ønsker eller har mulighed for at erhverve et byggefelt,
kan byde ind med en interesse i en fremtidig placering i området nord for Jægergårdsgade.
Aarhus Kommune oplever stor interesse fra forskellige aktører for at være en del af den kommende udvikling i Sydhavnskvarteret og vil derfor give mulighed for at inddrage disse i udarbejdelse af de kommende planer for området.
Kravet for at deltage i Open Call-processen er således, at man som aktør bidrager positivt til
opfyldelsen af visionerne for området.

STEMNINGSFOTOS FRA
RETHINK ACTIVISME
FESTIVALEN I 2017

UDVIKLINGSPLANEN FOR
SYDHAVNSKVARTERET
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret ønsker, at Sydhavnskvarteret skal
være ”en helt særlig bydel med plads til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og
byliv døgnet rundt. Og at Sydhavnskvarter skal være en bydel, hvor ”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.”
Kan du og I se jer selv bidrage til denne vision for Sydhavnskvarteret, er
det nu, I skal tilkendegive jeres interesse i en fremtidig placering i området
.
UDVIKLINGSPLANEN KAN SES PÅ
WWW.SYDHAVNSKVARTERET.DK
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Husforbi - sælger

HVEM KAN TILKENDEGIVE
INTERESSE?
Open Call-processen henvender sig til interesserede, kommende
brugere, der dels kan bidrage positivt til opfyldelsen af visionerne
for Sydhavnskvarteret, dels ønsker en fremtidig placering i Sydhavnskvarteret, men samtidig ikke ønsker eller har mulighed for
at erhverve et byggefelt.
Du og I kan være en idrætsforening, en kunstnersammenslutning,
et teater, en aktør indenfor området af socialt udsatte – eller noget helt femte eller sjette. Det afgørende for at komme i betragtning er, at I - jf. udviklingsplanen - bidrager positivt til opfyldelsen
af særligt følgende delstrategier for Sydhavnskvarteret:

• Kunst og kulturproduktion
i byrummet
• Rum for de socialt udsatte
• En bydel i bevægelse
• Levende byrum

Rethink Activisme 2017

TILKENDEGIV DIN INTERESSE
Hvis du/I ønsker at deltage, skal I sende en mail til
boligogprojektudvikling@aarhus.dk - Att: Open Call
Mailen skal indeholde følgende oplysninger:
1.

Beskrivelse af funktion

2.

Beskrivelse af behov for areal/ bygninger mv.

3.

Beskrivelse af ejerskab og økonomi

4.

Hvordan vil du/I bidrage til opfyldelsen af del strategierne for Sydhavnskvartet?

5.

Kontaktinformation

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i Open Call-processen
ikke indebærer tilsagn om økonomisk støtte fra Aarhus Kommune.
Ligeledes gøres der opmærksom på, at evt. indgåelse af fremtidig
lejekontrakt og øvrige juridiske aftaler indgås af den enkelte bruger og ejeren af den pågældende ejendom -og dermed ikke nødvendigvis med Aarhus Kommune.
Interessetilkendegivelserne skal være Aarhus Kommune
i hænde senest 19. oktober 2018.

EVALUERING AF
INTERESSETILKENDEGIVELSER
Aarhus Kommune vil udvælge nogle interessenter fra listen, som
vurderes at kunne spille særligt positivt ind i arbejdet med at opfylde visionerne for udviklingen af Sydhavnskvarteret og lave en
bydelsplan for området.

Tilkendegivelserne vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg
med repræsentanter fra forskellige magistratsafdelinger i Aarhus
Kommune. Bedømmelsesudvalget vil blive bistået af yderligere
rådgivere, hvis det måtte vise sig relevant på baggrund af de indkomne tilkendegivelser.

DEN EFTERFØLGENDE PROCES
Parallelt med Open Call-processen gennemfører Aarhus Kommune som nævnt udbud af en række byggefelter i Sydhavnskvarterets nordlige del.
I forlængelse af dette udbud udarbejder Aarhus Kommune i samarbejde med de valgte tilbudsgivere en bydelsplan for det nordlige område af Sydhavnskvarteret. Denne proces har til formål at
klarlægge det fysiske og strategiske grundlag for udvikling af om-

rådet i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret samt det tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog.
I forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen vil de udvalgte
interessetilkendegivelser fra Open Call-processen indgå som en
vigtig del af udformningen af bydelsplanen og placeringen af byggefelter og funktioner.

Vinderprojekt: Kulkransporet

ORIENTERING
Samtlige interessetilkendegivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om
evalueringen af de indkomne tilkendegivelser.
Spørgsmål kan rettes til
Michael Tolstrup på mail: mito@aarhus.dk

Sydhavnskvarteret

Vinderprojekt: Kulkransporet

Kohalen og Comwell

Kulkransporet

SYDHAVNSKVARTERET
OPEN CALL
UDGIVET AF
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
September 2018

Fotos af Aarhus Kommune
og fotograf Ib Sørensen
Visualiseringer Kulkransporet:
Transform Aps

