
SYDHAVNSKVARTERET
BENTE LYKKE SØRENSEN



Fra vision til bydel – via tre workshopforløb med 

interessenter/brugere af Sydhavnskvarteret, er 

følgende temaer diskuteret før udarbejdelsen af en 

egentlig udviklingsplan:

o W1: Byliv før Byrum og Byrum før 
Bygninger

o W2: Rammer for socialt udsatte, kreative 
erhverv og opstartere

o W3: Kulturspor, bevaring, funktioner, 
forbindelse, byggeri, rum og byrum 

BORGER OG INTERESSENTDIALOG

Frem til februar 2017 er gået et flerårigt forløb med møder, workshops, dialogprocesser og interviews
med politiske udvalg, brugere og interessenter i Sydhavnskvarteret.

Endvidere har der været nedsat et Advisory Board, der har rådgivet om udviklingen af 
Sydhavnskvarteret. 



Advisory Board – et panel af eksperter indenfor udvalgte fagområder: Iværksætteri, Byudvikling, Byliv, 
Socialt udsatte, Kunst og Kultur

Formålet med Advisory Board er at supplere og kvalificere den allerede eksisterende viden – og via 
konkrete anbefalinger til kommunen skabe mest mulig værdi i udviklingen af Sydhavnen

ADVISORY BOARD

DAG 1

• Advisory Board introduceres for Sydhavnskvarteret

• Advisory Board præsenterer deres indledende bud på 
muligheder og udfordringer i forbindelse med 
udviklingen af Sydhavnskvarteret

DAG 2

• Udarbejdelse af konkrete 
anbefalinger fra Advisory Board til 
Aarhus Kommune

• Efterfølgende udarbejdelse 
af opsamlingskatalog og 
første udkast til strategiplan

1. MØDE MED ADVISORY BOARD D. 10.-11. AUGUST 2. MØDE D. 26. SEPTEMBER

• Gennemgang af opsamlingskatalog samt første udkast til 
strategisk plan

• Oplæg af Sydhavnskvarterets brugere

• Drøftelse og kvalificering af udkast til strategiplan, foreslåede 
delstrategier samt de enkelte, foreslåede handlinger 



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.

ÅBNINGSTRÆK

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

SYDHAVNSKVARTERET

DE OTTE DELSTRATEGIER

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



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.

Opstart 2019

BYDELSFORENINGEN

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sti til anvendte diagrammer:L:\Projekter\_Medarbejdere\Andreas\0001_Kommunikationsopgaver\TU 7.11.16 præsentation\Præsentation Indhold\Grafisk design og diagrammer\AI Filnavn: Illustrationer og diagrammer BOP TU



OPEN CALL

Parallelt med udbud har Aarhus 
Kommune gennemført 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, vil 
disse indgå som en vigtig del i 
udformningen af planerne og 
placering af byggefelter/funktioner.



UDBUD AF KØBERETTER

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. 

Køberne skal i samarbejde med Aarhus Kommune, Bydelsforeningen for 
Sydhavnskvarteret udarbejde en bydelsplan for området.

Det forventes, at bydelsplanen udarbejdes i foråret 2019.

Sideløbende med udarbejdelse af bydelsplanen forventes det, at køberne i 
samarbejde med Aarhus Kommune arbejder på de enkelte projekter, som 
køberne skal opføre på de erhvervede byggefelter. 



Tilbuddene er bedømt af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra MKB, MSB, BA og MTM samt Lars Bendrup, Transform.

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

• Hvordan tilbudsgiver har besvaret spørgsmål om delstrategier:

o Delstrategi 1 - Et dynamisk erhvervsøkosystem
o Delstrategi 2 - Kunst og kulturproduktion i byrummet
o Delstrategi 3 - Rum for de socialt udsatte
o Delstrategi 4 - En bydel i bevægelse
o Delstrategi 5 - Til, fra og rundt i bydelen
o Delstrategi 6 - Bevaring, fornyelse og omdannelse
o Delstrategi 7 - Levende byrum
o Delstrategi 8 – Aktiviteter

• 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



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.



PROCESSEN HERFRA

2019

Bydelsplan udarbejdes i samarbejde med køberne
Inddragelse af Open Call

Workshops

Inddragelse af Bydelsforening

Udarbejdelse af projekter

Fastsættelse af pris

Bydelsplan godkendes i 
Byrådet

Udnyttelse af køberet

Lokalplaner +
Kommende kommuneplantillæg



VINDERE AF KØBERETTER

ZONE B, ZONE C OG ZONE D



VINDERE AF KØBERETTER

ZONE B OG ZONE C

RUM3 Studio

”Det er bedømmelsesudvalgets vurdering, at A. 
Enggaard A/S såvel i det fremsendte tilbud som ved 
den efterfølgende præsentation har demonstreret 
meget stor forståelse for opgaven og for den 
kommende proces med fælles udarbejdelse af 
bydelsplan samt for den kommende udviklings- og 
realiseringsproces. 

Endvidere er der særligt lagt vægt på, at A. 
Enggaard A/S med sine forskellige funktioner sikrer 
sammenhæng fra den sydlige del af 
Sydhavnskvarteret gennem de forskellige powerhubs
og til Jyllandspostens nye domicil og til Filmbyens 
aktiviteter og på denne måde skaber særdeles god 
sammenhæng i Sydhavnskvarteret. 

Bedømmelsesudvalgets anbefaler derfor, at der 
indgås aftale med A. Enggaard A/S om køberetter i 
Zone B til erhvervelse af 25.000 etm. og i Zone C til 
erhvervelse af 40.000 etm.” 



VINDERE AF KØBERETTER

ZONE D

Kilden & 
Hindby

”Det er bedømmelsesudvalgets vurdering, at PFA 
Ejendomme Lav A/S i sit tilbud på Zone D og ved 
den efterfølgende præsentation samlet set har 
demonstreret tilsvarende forståelse i henhold til 
evalueringskriterierne, herunder at de tilbudte 
funktioner spiller særdeles godt sammen med de 
funktioner, som er tilbudt af A. Enggaard A/S i 
forhold til Zone B og Zone C.

Det er derfor bedømmelsesudvalgets anbefaling, 
at der indgås aftale med PFA Ejendomme Lav A/S 
om køberet til erhvervelse af 10.000 etm. i Zone 
D.”
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