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FORORD

Aarhus Kommune ønsker i Sydhavnskvarteret at skabe en 
unik bydel i hjertet af midtbyen. En bydel, hvor kunsten og 
kulturen sammen med et blomstrende erhvervsliv driver ud-
viklingen af en socialt bæredygtig bydel med plads til byens 
socialt udsatte og med plads til bevægelse. 

På denne baggrund vedtog Aarhus Kommunes byråd i 2018 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret med tilhørende Vær-
di- og Kvalitetskatalog. Samtidig bemyndigede byrådet Teknik 
og Miljø til at udbyde betingede køberetter i området nord 
for Jægergårdsgade. Udbuddet var inddelt i tre udbudszo-
ner og køberetterne betinget af, at vinderne af køberetterne 
sammen med Aarhus Kommune udarbejdede en bydelsplan 
indeholdende de funktioner, byrum og bygninger som, byrå-
det ønsker, skal kendetegne fremtidens Sydhavnskvarter.

Efter gennemførsel af udbuddet blev henholdsvis Team A. 
Enggaard A/S og Team PFA DK Ejendomme Lav A/S med Kil-
den/Hindby tildelt de betingede køberetter og har efterføl-
gende på baggrund af de tilbudte projekter og funktioner 

sammen med Aarhus Kommune udarbejdet nærværende by-
delsplan. Team A. Enggaard har været hovedaktør på udvikling 
af udbudszone B og C, nord for Kulkransporet, mens Team 
PFA har bistået med udarbejdelse af projektet til udbudszo-
ne D. 

Udviklingsplanen, Værdi- og Kvalitetskataloget samt delstra-
tegierne rummer de værdier og kvaliteter, der skal sikre den 
ønskede udvikling. Disse værdier og kvaliteter beskriver spil-
lereglerne, som udviklingen skal ske efter, mens bydelsplanen 
med sin fysiske byplan og disponeringen af byggefelter, byrum, 
infrastruktur og gadeforløb udgør den spilleplade, som udvik-
lingen af Sydhavnskvarteret nord for Jægergårdsgade skal ske 
efter. 

Bydelsplanen skaber med de angivne højder og byggefelter 
byggemuligheder svarende til 89.000 m2 på udbudszone B, C, 
og D, hvortil der kommer et endnu ikke disponeret mindre 
felt i den nordligste del af området.
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Udgangspunkt forud for bydelsplan (Ilustration: Aarhus Kommune/TRANSFORM)
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SYDHAVNEN,  AARHUS    (Foto: Aarhus Kommune)
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VISION & BAGGRUND

SYDHAVNSKVARTERET  
– NYT, GAMMELT, LÅNT OG BLÅT 
Sådan lyder visionen for udviklingen af Sydhavnskvarteret, 
som i løbet af de næste årtier skal give Aarhus en eneståen-
de, mangfoldig og levende bydel - hvor forskellighederne dyr-
kes, og kontrasterne giver dynamik til stedet. Små iværksæt-
tere, restauranter og caféer vil ligge side om side med store 
virksomheder - den etablerede, såvel som den spirende kunst 
og kulturproduktion skal ses i byrummene, og der skal være 
rig mulighed for urbane sportsaktiviteter i bydelen. Samtidig 
skal Sydhavnskvarteret skabe rum for, inddrage og tage hånd 
om de socialt udsatte. 

Sydhavnskvarteret skal således være en smeltedigel, hvor 
man kan vandre gennem bydelen og møde historien i form af 
Kulkransporet, slagteriet, den brostensbelagte Jægergårdsga-
de og oliemøllen (AAK) og samtidig opleve nye ikoniske byg-
ningsværker, en mangfoldighed af mennesker og virksomhe-
der samt gadekunst. 

HVORDAN GØR VI DET – DELSTRATEGIERNE 
FOR SYDHAVNSKVARTERET 
Med Udviklingsplanen er der udpeget otte delstrategier, 
der tilsammen skal realisere visionen for fremtidens Syd-
havnskvarter. Delstrategier, som alle forholder sig til og un-
derstøtter visionen for Sydhavnskvarteret. 

De otte delstrategier indeholder såvel fysiske som ikke-fysi-
ske indsatser og udgøres af følgende:

 • 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

Disse otte delstrategier har været udgangspunktet for og 
adresseres alle i nærværende bydelsplan.

SYD FOR JÆGERGÅRDSGADE 
Udviklingen af området syd for Jægergårdsgade forventes 
tidligst påbegyndt med udarbejdelsen af en bydelsplan efter 
2020. Det bemærkes i denne forbindelse, at slagteriet forven-
tes at være i funktion frem til udgangen af 2024, ligesom de 
øvrige eksisterende lejemål i området løber til udgangen af 
2021.

”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, Sep. 2018

Aktører Fælles idéer Bydelsplan 
med indhold

Mere by...

Nærværende 
BYDELSPLAN
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KONTRASTERNE I SYDHAVNEN   (Foto: Team A. Enggaard)
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Byudvikling og byplanlægning er gennem de senere år blevet 
en tiltagende mere kompleks opgave. Både nationale og in-
ternationale erfaringer viser, at den velfungerende by og det 
levende byliv er resultater af en uforudsigelig og særdeles 
kompleks proces, hvor de traditionelle byplanlægningsværk-
tøjer skal kombineres med andre værktøjer og perspektiver 
for at sikre et godt resultat. 

Dette gælder også i Aarhus, hvor væksten de seneste år har 
vist, at der er behov for et komplekst sæt af byudviklingsred-
skaber og en helhedsorienteret strategi for byudviklingen, 
der medtænker alle de forhold - fysiske såvel som ikkefysiske 
- der har betydning for byens kvalitet og liv.

Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret og ikke mindst den 
tilhørende, nytænkte udbudsstrategi forpligter de kommende 
bygherrer til i et ikke tidligere set omfang at løfte vigtige er-
hvervs-, social- og kulturpolitiske dagsordner i Aarhus Kom-
mune. Dette er en ny orientering i byudviklingen i Danmark, 

BYUDVIKLING & PLANHIERARKI

og der er med byudviklingsprojektet for Sydhavnskvarteret 
tale om en helhedsorienteret plan for byudviklingen, hvor 
den fysiske planlægning tænkes sammen med strategiske ind-
satser inden for byliv, erhvervsudvikling, kunst og kultur, so-
cial mangfoldighed, bevægelse i byrummet og organisatorisk 
forankring af arbejdet, og hvor disse velfærdspolitiske dags-
ordner i høj grad løftes i samarbejde med private aktører.

Disse prioriterede strategiske indsatser er et resultat af en 
flerårig involverende proces med deltagelse af områdets og 
byens brugere og borgere, interessenter, politikere, byplan-
læggere og andre faglige eksperter i form af et advisory bo-
ard.  

Planlægningen sker således med udgangspunkt i Udviklings-
planens vision, strategier og værdier og omsættes efterføl-
gende i kommune- og lokalplanlægning. Aarhus Kommune 
ønsker at fortsætte denne tilgang i realiseringen af Syd-
havnskvarteret.
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Interessen for byer er stigende verden over. Mere end halv-
delen af verdens befolkning bor i byer, og udviklingen både 
fortsætter og accelererer.  Vi er i en højkonjunktur. I 2018 
blev vi over 5.000 nye borgere i Aarhus, og antallet af nye ar-
bejdspladser er rekordhøjt med mere end 4.000 nye arbejds-
pladser etableret alene i 2018. Aarhus er en populær by, og 
der er stor interesse for at bygge og investere i byen. 

Men kommunegrænsen flytter sig ikke, og vi skal således fin-
de plads til de nye boliger, institutioner og virksomheder in-
den for den eksisterende by og inden for den eksisterende 
kommunegrænse. Vi kommer derfor til at bygge den eksiste-
rende by tættere ved blandt andet at omdanne funktionstøm-
te og forladte områder og ved at bygge i højden på særligt 
udpegede områder, sådan som det sker i Sydhavnskvarteret.

Boliger, virksomheder og institutioner skal samtidig place-
res, hvor de kan komme den eksisterende by og byfunktioner 
til gavn med et øget kundegrundlag for detailhandel, offentli-

BYEN VOKSER

ge og private services, høj tilgængelighed for alle trafikarter 
samt et spændende og pulserende kultur- og byliv.  

Tidligere ønskede byens virksomheder oftest at placere sig 
nær motorveje og større indfaldsveje, men der ses nu en ten-
dens til, at især vidensvirksomheder i stigende grad ønsker at 
placere sig i bymidten. Samtidig ses i stigende grad et ønske 
fra virksomhederne om at indgå i et samspil med deres om-
givelser og bidrage til bylivet og aktiviteterne i lokalområdet. 

Dette er særligt tydeligt i Sydhavnskvarteret. Her har Aar-
hus Kommune således oplevet en særdeles markant interesse 
fra såvel store som små erhvervsdrivende for at placere sig i 
området – og for at bidrage til bylivet i området.

KIG FRA SKANSEN TIL DET NYE SYDHAVNSKVARTER  (Illustration: Team A. Enggaard)
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EN TÆT BY

Sydhavnskvarteret – og dermed også områderne nord for 
Jægergårdsgade skal transformeres til en tæt og mangfoldig 
bydel med plads til kunst, kulturproduktion, urban bevægel-
se samt erhverv, social mangfoldighed og liv døgnet rundt. Et 
funktionsblandet og levende midtby- og erhvervskvarter, der 
udvikles med rod i de bygninger og strukturer, der allerede 
er i området. 

Med den foreslåede tæthed for Sydhavnskvarteret nord for 
Jægergårdsgade, bliver der tale om en tæthed, som man ken-
der det fra andre levende erhvervs- og byområder i bymid-
ten. En tæthed, der skal bidrage til at sikre en kritisk masse af 
daglige brugere i området, når de skal til og fra arbejde, eller 
når de skal ud at spise frokost i områdets restauranter og ca-
feer. I Sydhavnskvarteret skal de høje huse bidrage til livet og 
til oplevelsen af de gode byrum

Som det fremgår af de historiske fotos fra området, er der 
store spring i skala og indhold, som stadig i dag kendetegner 
Sydhavnskvarterets industrielle arv. 

Sydhavnskvarteret nord for Jægergårdsgade får en gennem-
snitlig bebyggelsesprocent på ca. 265% med en variation, der 
kombinerer det intime med det storslåede og kontrastfulde. 
Sydhavnskvarteret skal have en særlig atmosfære af tæt urban 
dynamik med stort og småt, nyt og gammelt. Et unikt sted i 
Aarhus og Danmark.

Bydelsplanen omfatter delområde1-3 i Udviklingsplanen (Aarhus Kommune/TRANSFORM)

De eksisterende strukturer og anvendelser kortlægges før 
udbud.

Nybyggeri kan indarbejdes som erstatning eller huludfyldning 
mellem bygninger eller som en tilføjelse til de eksisterende 
bygninger med respekt for de eksisterende strukturer.

På længere sigt kan nybyggeri etableret som infill eller som 
tilføjelser til eksisterende bygninger muliggøres i et større om-
fang, hvis det kan ske med respekt for områdets historie.

Bydel - Nord for Jægergårdsgade 
Areal: 46.900 m2 

m2: 125.000 
Bebyggelsesprocent: 267
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Industri, bevaringsværdige bygninger og brosten (Foto:  Aarhus Kommune, Værdi- og kvalitetskatalog) Industribygninger i højden - Aktiv industriperiode, 1953 (Foto: Børge Venge og Den Gamle By's arkiv)

Centralværkstedet,  Aarhus (Foto:  Transform) Ideskitse, Markedspladsen Sydhavn Syd (Collage:  Aarhus Kommune, Værdi- og kvalitetskatalog)

Mangfoldigt facadeudstryk, Meat Packing District - NY (Foto: AART)Diversitet i højde og byggestil på Sydhavnen, 1935 - Udsigt fra Skansen over Sydhavnen (Foto:  Aage Fredslund Andersen og Den Gamle By's arkiv)
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Sydhavnskvarteret omfatter området mellem Spanien og 
Strandvejen mod vest, Aarhus Oliefabrik ved Sydhavnsgade 
mod øst, Mindet og havnesporet mod nord og Tangkrogen 
mod syd. 

Anlæggelsen af Sydhavnen blev påbegyndt i 1905 som et nyt 
havneområde langs med Frederiksbjerg. Formålet med Syd-
havnen var at skabe plads til industrivirksomheder, som hav-
de brug for en nærhed til skibstrafikken. Arbejdet skete gen-
nem opfyldning i havet, hvilket skubbede kystlinjen længere 
mod øst. Oprindeligt lå kysten på en linje, der gik fra den nu-
værende Turbinehallen til et punkt umiddelbart vest for Re-
staurant Kohalen. 

Fra begyndelsen har Sydhavnen haft et industrielt præg med 
blandt andet gas-, varme- og elværk, kalkværk og Aarhus 
Oliefabrik. Dette præg blev mindsket, da Midtkraft lukkede i 
årene 1994-97. 

STEDET I BYEN

Aarhus kystlinje har ændret sig fra ca. 1850 (venstre) frem til i dag (højre) (Kort: SDFE)

Dette gav i stedet plads til kreative erhverv, samtidig med 
at forskelligartede grupper strømmede til Sydhavnen. Heri-
blandt var kunstnere, lydfolk og arkitekter, der har indrettet 
sig i de tilbageværende industribygninger. 

Endelig er der i Sydhavnen blevet etableret varmestuer og 
andre opholdssteder for byens mange forskellige grupper af 
udsatte heriblandt misbrugere og hjemløse.

SYDHAVNSKVARTERET NORD OG SYD 
Sydhavnskvarteret har et stort potentiale for udvikling af 
fremtidige innovative erhvervs- og kunstmiljøer. Hvor områ-
det syd for Jægergårdsgade udgør et enormt potentiale for 
byudvikling med fokus på bevaring, ligger den nordlige del af 
Sydhavnskvarteret, grundet en mindre mængde bevaringsvær-
dige og karakteristiske bygninger, større vægt på transforma-
tion af eksisterende bygninger og en højere grad af nybyggeri. 

Både i den nordlige og sydlige del af Sydhavnskvarteret be-
vares de meget karakteristiske bebyggelses- og byrumsstruk-
turer, og nyere byggerier og byrum tilføjes i samspil med det 
eksisterende.

Området syd for Jægergårdsgade ønskes, jf. Udviklingsplanen, 
bebygget i mindre grad end nord for Jægergårdsgade. Den 
sydlige del vil således fremstå med en meget stor andel af hi-
storiske bygninger, som fortæller historien om en aktiv indu-
strihavn vest for Sydhavnsgade i Aarhus. Der vil være fokus 
på kultur, kreativitet og det sammensatte og i samspil med 
de nordlige byggerier og de markante tiltag omkring Kul-
kransporet og Jægergårdsgade, vil der opstå en unik urban 
stemning uden lige i Aarhus og Danmark.

Den Rekreative Forbindelse gennemskærer hele Sydhavnskvar-
teret og forbinder nord og syd i et gennemgående forløb. 
Der skal i både den sydlige og nordlige del af Sydhavnskvar-
teret være pladser, der kan bidrage til aktivering og brug af 
området. 
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SYDHAVNSKVARTERET I DAG   (Foto: Aarhus Kommune)
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AARHUS MIDTBY   (Illustration: SDFE(kort), Aarhus Kommune og TRANSFORM)
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Sydhavnskvarteret er et område fyldt med historie og be-
tydning for Aarhus og for aarhusianerne. Bevaringsværdige 
bygninger og kulturspor giver hele området karakter og har 
allerede ansporet nogle af områdets meget aktive brugere 
til at igangsætte projekter, der peger mod en fremtid, hvor 
kultursporene finder en ny betydning samt skaber nyt liv i 
bydelen.

Området ligger i direkte tilknytning til midtbyen og Frede-
riksbjerg, få hundrede meter fra banegården og gågaden, 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, Ba-
deanstalten Spanien, Filmbyen og Dokk1 og mod syd rækker 
Sydhavnskvarteret via Tangkrogen ud efter Marselisborgsko-
vene.

Et af formålene med udviklingen af området er at integrere 
Sydhavnskvarteret som en naturlig del af den omgivende 
by – men nu med nye funktioner. Med sin placering i hjertet 
af Aarhus har det ca. 47.000 m2 store område således alle 
muligheder for at blive en særdeles attraktiv ny bydel. Stør-
stedelen af den eksisterende, kulturhistoriske bygningsmasse 
i området bevares og vil, som det fremgår af nærværende 
bydelsplan, blive transformeret til nye funktioner kombine-
ret i en fortætning af området med nybyggeri, tilpasning af 
landskab og byrum.

Sydhavnskvarteret mangler i dag bedre rumlig og funktionel 
integration samt forbindelse med den omkringliggende by 
ligesom der er betydelige muligheder for fortætning, ud-
bygning og et fornyet forhold til de grønne områder. Med 
udgangspunkt i de eksisterende bebyggelser og forbindelser 
foreslår bydelsplanen en robust og langtidsholdbar byplan for 
den fremtidige udbygning og udvikling. 

Ved hjælp af studier i området og volumenstudier i 3D såvel 
som fysiske modeller er det undersøgt, hvor ny bebyg-
gelse bedst kan placeres i området med hensyntagen til 
sigtelinjer, sol, vind og skygge, hvor der kan intensiveres, og 
hvor de eksisterende bygninger og kulturmiljøer bedst kan 
bringes i spil. Samtidig er det undersøgt, hvordan skalaskift 
kan bruges i planen og understrege områdets eksisterende 
karakter. I det hele taget er der i den fysiske udformning af 
bydelsplanen gjort store bestræbelser for, med placeringen 
af byrum og med arkitekturen, at sikre den velkendte skala 
fra Sydhavnskvarteret, samtidig med at bydelen tilføjes en 

’førstesal’ i niveau med kulkransporet. Det handler om, at 
Sydhavnskvarteret indgår i en bymæssig kontekst med såvel 
Frederiksbjerg, Frederiks Plads, havnen og Filmbyen, som 
at området udgør en del af De Bynære Havnearealer og af 
områder omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik – og 
dermed en større kontekst, der placerer området i forhold 
til byen som helhed.

Bydelsplanen forholder sig derfor både rumligt og arkitek-
tonisk til den omgivende by og binder denne sammen med 
Sydhavnskvarteret via bebyggelserne, funktionerne i området, 
arkitekturen og fysisk via en række ’indgangsportaler’ til 
området. 

Mod nord drejer det sig om indgangen fra Mindet øst om 
Filmbyen via den nye rekreative forbindelse. Mod vest drejer 
det sig om to tydeligt markerede indgangsportaler; henholds-
vis ved indgangen under Havnesporet syd for Badeanstalten 
Spanien, samt to passager placeret over for Frederiks Plads 
langs Spanien ved henholdsvis den eksisterende adgang via 
Jægergårdsgade og via den kommende broforbindelse til Fre-
deriks Plads ved Kulkransporet. Mod syd vil Jægergårdsgade 
med to markante åbninger øst for Frontløberne og vest for 
Kohalen danne portal og overgang mellem den nordlige og 
sydlige del af Sydhavnskvarteret.

DEN OMGIVENDE BY
SAMMENHÆNG TIL MIDTBYEN

Vigtige adgange og passager - 'indgangsportaler' (Illustration:  Aarhus Kommune/TRANSFORM)



Illustration:  Team A. Enggaard
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Funktioner og programmer organiseret i powerhubs (Illustration: Team A. Enggard)

”Ved at samle Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunst-
center, lokale atelierpladser, gallerier,  udstillingssted, resi-
dency-program for professionelle, internationale kunstnere 
o.a. i samme miljø i Kunstbyen kan vi sikre de bedst mulige 
betingelser for hele fødekæden; fra de unge studerende til 

byens erfarne billedkunstnere.”

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi.  August 2019

Byliv før byrum før bygninger er et styrende princip for 
byudviklingen i Aarhus i disse år. Og dette gælder særligt i 
Sydhavnskvarteret, hvor byrådet har ønsket, at der sikres en 
levende og mangfoldig bydel med udgangspunkt i det byliv, 
der i dag kendetegner området – især syd for Jægergårds-
gade. Et byliv karakteriseret ved et spændende og kreativt 
erhvervsmiljø med iværksætteri, kunst- og kulturproduktion 
og ikke mindst med inddragelse af de socialt udsatte.

POWERHUBS 
Nord for Kulkransporet og op imod JP/Politikens Hus og 
Filmbyen organiseres bydelen i såkaldte powerhubs. Et pow-
erhub er en koncentration af mennesker og faciliteter inden 
for samme brancheområde og fagfællesskab. Etableringen af 
disse powerhubs er et udtryk for, at det er lykkedes at samle 
en lang række af aktører, der alle repræsenterer de ønskede 
visioner og strategier for udviklingen af Sydhavnskvarteret – 
og dermed kan bidrage til det ønskede byliv i området. 

Et powerhub bidrager samtidig til at styrke det kreative miljø 
og giver blandt andet mulighed for, at en lang række af de 
nuværende aktører kan blive i området ikke nødvendigvis på 

deres nuværende placeringer eller alene, men i fællesskaber, 
som bygger på tanken om, at sammen står vi stærkere. 

Herved samles kreative aktører i koncentrerede enheder, 
hvor de kan dele faciliteter og inspirere hinanden. Dette skal 
ikke mindst skabe grundlaget for synergi og for et dynamisk 
erhvervsøkosystem, hvor de enkelte aktører inden for hvert 
powerhub får mulighed for at styrke hinandens netværk, 
kompetencer og muligheder. Hvert powerhub har et fysisk 
område, hvorfra det hele udspringer. Områder, der placeres 
strategisk omkring en række byrum, der vil emme af liv hele 
dagen og hele aftenen – året rundt.  

I et powerhub findes de nødvendige faciliteter – værkste-
der, laboratorier, studier, gallerier, workshoparealer med 
mere. Inden for hvert powerhub kan aktører dele faciliteter; 
musikere kan dele scenefaciliteter, lydstudier og værksteder 
i Lydbyen, mens kunstnerne kan benytte fælles værksteder 
og udstillingssteder i Kunstbyen. Dette indfanger essensen 
af, hvad et powerhub kan. Det kan skabe relationer mellem 
mennesker, skabe nye netværk og bidrage til et erhvervsøko-
system, som understøtter vækst og samarbejder.

"Vi kan virkelig drage nytte af forskellige ”shared 
facilities” i området og af at lære de andre kreative 
aktører i området at kende. Det at samarbejde på tværs 
og dele kompetencer og faciliteter er helt sikkert noget, 
som kan give vind i sejlende til alle involverede parter."

Christian Chapelle, Head of Fashion v. Lifestyle & Design Cluster, daglig 
leder af inkubatormiljøet Headstart Fashion HOUSE. August 2019

Området syd for Kulkransporet indeholder et byggefelt 
placeret ved siden af Danske Banks domicil. Der er her tale 
om et projekt, hvor PFA Ejendomme med Kilden & Hindby 
samt Lendager Group i et partnerskab med Aarhus Kommu-
ne ønsker at udvikle et projekt med elementer af bæredyg-
tighed og upcyclede byggematerialer. Projektet er defineret 
af et bæredygtighedsværktøj udviklet specifikt til byggefeltet i 
Sydhavnen.  Projektet bæres af 6 bæredygtigheds fokuspunk-
ter: Social bæredygtighed, Natur, Ressourcer, Sundhed, Energi 
og Vand. Ud fra disse seks fokuspunkter ønsker parterne at 
se hvor langt byggeriet kan komme ved at fokusere på så vidt 
muligt at anvende genanvendelige byggematerialer/affaldsma-
terialer. Konverteringen fra affald til ressource forudsætter 
en fælles ambition, tæt dialog et godt samarbejde, hvor alle 
bidrager til at finde nye veje. De høje bæredygtige ambitioner 
vil levere både muligheder og benspænd, som skal bearbejdes 
igennem processen. 
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EN BY I 2 NIVEAUER (Illustration:  Team A. Enggaard)

"Lydbyen skaber et stærkt fundament for udvikling af 

musikmiljøet i Aarhus."

Carsten V. Nielsen, direktør og spillestedleder af  TRAIN.  August 2019

FAKTA 
Aarhus Byråd vedtog februar 2019 at indgå aftale om køberetter til 
de første arealer i Sydhavnskvarteret med henholdsvis A. Enggaard 
A/S og PFA DK Ejendomme Lav A/S. 

Aftalen indebar, at køberne i løbet af 2019 sammen med Aarhus 
Kommune skulle udarbejde nærværende bydelsplan for den nordlige 
del af Sydhavnskvarteret på området mellem Jægergårdsgade og 
Havnesporet. 

Tilbuddene tilbyder en række funktioner i overensstemmelse med 
udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret og sikrer samtidig en særde-
les god fysisk sammenhæng fra den sydlige del af Sydhavnskvarteret, 
gennem de forskellige områder til JP/Politikens nye domicil og over 
til Filmbyens aktiviteter. 

Tilbuddene fra de to teams kan ses i deres fulde længde på:  
WWW.SYDHAVNSKVARTERET.DK

På baggrund af tilbuddene er der udarbejdet projekter i tæt dialog 
med Aarhus Kommune, og tilsammen danner processen grundlaget 
for bydelsplanen.

POWERHUBS I SYDHAVNEN 
I Sydhavnskvarteret er der kreative powerhubs inden for: 
 
 • Lyd, repræsenteret ved hovedaktører:  
  Lydbyen  (TRAIN og Lydhavnen).   
 • Mad og Drikke, repræsenteret ved hovedaktør:  
  Benjamin Birk / Birks Køkken. 
 • Mode og Livsstil, repræsenteret ved hovedaktør:  
  Lifestyle & Design Cluster (herunder Headstart  
  Fashion HOUSE), Guru Agency. 
 • Kunst, repræsenteret ved hovedaktør:  
  Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter. 
 • Animation og Spil, repræsenteret ved hovedaktør:  
  Johan Oettinger / WIREDFLY, Kong Orange.

Disse powerhubs spænder på tværs af de kreative power-
hubs i Sydhavnskvarteret og bidrager som funktioner, der 
binder mange af bydelens brugere sammen.

Herudover findes powerhubs inden for: 
Bevægelse og Sundhed med hovedaktør: RunHub Aarhus 
mfl. 
Inkubator og Uddannelse med hovedaktør:  Volcano / 
Nordic LA, Lifestyle & Design Cluster (herunder Headstart 
Fashion HOUSE), Det Jyske Kunstakademi.
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DELEFACILITETER SOM FUNDAMENT FOR  
SAMARBEJDER 
I Sydhavnskvarteret vil der være en lang række af muligheder 
for at dele faciliteter. Der vil både være delefaciliteter inden 
for ét bestemt powerhub eller virksomhedsfællesskab, men 
også faciliteter, som kan anvendes af alle i bydelen. I det hele 
taget viser alle de kommende aktører i bydelen stor interes-
se for at kende hinanden og for at åbne op for fællesskaber 
og mulige samarbejder, også ift. at dele hinandens lokaler og 
faciliteter. 

I Sydhavnskvarteret bliver Sydhavnens Spisehus et stærkt 
omdrejningspunkt, hvor BIRKs Køkken udgør det gastrono-
miske centrum i bydelen med mulighed for at spise den dagli-
ge frokost, afholde møder, lave netværksskabende aktiviteter 
eller workshops, firmafester, fredagsbarer og konferencer. 
Det samme gælder for bydelens hoteller, hvor det ene af to 
hoteller vil stille både pool- og spafaciliteter samt møde- og 
konferencefaciliteter til rådighed for andre end hotellets 
egne gæster.

”Jeg glæder mig til at bidrage til et samarbejde, hvor vi 
deler vores faciliter, så vi møder hinanden mere, og så vi 
kan udvide vores professionelle og kunstneriske samarbej-

de igennem de møder, der opstår.” 

Johan Oettinger, grundlægger af  WIREDFLY Stopmotion animation studio.  
August 2019

”Aarhus Billedkunstcenter vil fungere som en samlen-
de kerne, der binder Kunstakademiet sammen med de 
professionelle billedkunstnere, der har arbejdsplads i 
området, udstillingsstederne – og resten af byens billed-
kunstmiljø. Vi vil også være et bindeled til resten af byde-
lens aktører og institutioner for at understøtte synergi, 

tværfaglighed og netværksskabelse.” 

Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter/Aarhus Center 
for Visual Art.  August 2019

”Det Jyske Kunstakademi rummer en blanding af un-
dervisning, værksteder og atelierer og vil indgå i et tæt 
samarbejde i Kunstbyen ift. faglige arrangementer, deling 
af viden og faciliteter etc. Vi har også stor interesse i at 
afsøge mulige fællesinteresser med aktører inden for kre-
ative industrier som musik, design og spilvirksomhed med 

henblik på et tværfagligt samarbejde.”

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi.  August 2019

I Lydbyen findes der ligeledes en lang række delefaciliteter 
som workshoparealer, lydstudier og værksteder. Hertil kom-
mer, salene, som benyttes til koncerter i aftentimerne, også 
kan benyttes af andre, fx uddannelsesinstitutioner, musiksko-
ler og privat- og kulturerhverv. Derved skabes muligheden 
for aktivering af salene, når der ikke afholdes koncerter. 

Herudover findes en lang række eksempler på aktører, der 
stiller faciliteter til rådighed for andre. Her kan fx nævnes 
Maxmoebel, som stiller sit værksted bemandet til rådighed 
for andre nogle timer om ugen, og Kasper Kjeldgaard, der 
stiller sit galleri til rådighed for andre en måned om året. 
Herudover har Det Jyske Kunstakademi mulighed for at 
dele sin multimediesal med andre, hvilket kan komme flere i 
bydelen til gavn. På denne måde understøtter delefaciliteter 
bydelens aktiviteter og bidrager til at styrke både samarbej-
de, netværk og vækst i området.

                                                      (Illustration til højre)    

Aktørdiagrammet giver et overblik over hvilke aktører 
og Powerhubs, der findes i bydelen. 

I Sydhavnskvarteret etableres kreative Powerhubs inden 
for Lyd, Mad & Drikke, Mode & Livsstil, Kunst samt 
Animation & Spil. 

Herudover findes Inkubator & Uddannelse samt Be-
vægelse & Sundhed, som spænder på tværs af flere af 
de øvrige Powerhubs i Sydhavnskvarteret og bidrager 
herved som funktioner, der binder mange af bydelens 
aktører sammen.
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AKTØRDIAGRAM UDBUDSZONE B OG C  (Illustration:  Team A. Enggaard)
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FREMTIDENS SYDHAVNSKVARTER  (Foto:  Team A. Enggaard)
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Sådan lyder en af delvisionerne i Udviklingsplanen for 
Sydhavnskvarteret, og Aarhus Kommune ønsker, at Syd-
havnskvarteret skal være et sted, hvor både store og mindre 
samt eksisterende og nye virksomheder beriger hinanden og 
bidrager til at fremme mulighederne for de kreative erhverv 
og understøtte et dynamisk ’erhvervsøkosystem’, der danner 
en fødekæde af ny talentmasse i Aarhus.

Derfor er iværksætteri, uddannelse og inkubator (organisati-
on der kan iværksætte nye virksomheder) også en del af Syd-
havnskvarteret, og der skabes med de forskellige powerhubs 
en betydelig platform for, at unge mennesker kan uddanne sig, 
starte deres første virksomhed og begynde deres karriere 
i Aarhus. Samtidig vil der, for de etablerede virksomheder, 
være en oplagt mulighed for at spotte nye talenter og rekrut-
tere nye medarbejdere lokalt. 

Tilstedeværelsen af denne fulde værdikæde fra uddannel-
sesmiljøer over iværksætterrammer til store etablerede 
virksomheder som fx JP/Politikens Hus, Danske Bank og 
virksomhederne i Filmbyen udgør et enestående sammen-
hængende miljø, der blandt meget andet kan være en vigtig 
nøgle til, at talenter bliver i Aarhus i stedet for at drage til 
andre byer i verden for at gøre karriere.

INKUBATOR & UDDANNELSE
ET DYNAMISK ERHVERVSØKOSYSTEM

”Jeg nyder at hjælpe up and coming talenter inden for mit 
felt. Jeg har som regel en til to siddende hos mig, hvor jeg 
hjælper ved at stille hele mit studie til rådighed for dem. 
Herved bidrager jeg til, at næste generation inden for 
animation bliver født. Samtidigt har jeg praktikanter fra 
fx Animationsskolen i Viborg og Design Skolen i Kolding, 
så jeg samarbejder med uddannelsesstederne om at ud-

danne nye, dygtige animationsfolk til branchen.”
 
Johan Oettinger, grundlægger af WIREDFLY Stopmotion animation studio. 
August 2019

”I Sydhavnen er det afgørende at have en stærk fødekæ-
de af unge talentfulde kunstnere, sociale og kulturelle 
entreprenører. Volcano/Nordic LA laver mentorordninger 
og uddannelsesforløb, der understøtter, at unge talenter i 
Sydhavnskvarteret indgår i et stærkt tværgående samar-

bejde, som udvikler både talent og byliv på samme tid.”

Kristian Riis, VOLCANO / Nordic LA, guitarist i Nephew.  August 2019

”Ved Lifestyle & Design Cluster samarbejder vi med lan-
dets uddannelsesinstitutioner, og vi kan se, hvor givende 
det er, når der bliver bygget bro mellem de studerende 
eller nyuddannede og kommercielle mode- og livsstil-
svirksomheder. Ofte er det koblingen mellem nye idéer og 
etablerede virksomheder, som kan føre til nye innovative 

produkter.” 

Christian Chapelle, Head of Fashion v. Lifestyle & Design Cluster, daglig 
leder af inkubatormiljøet Headstart Fashion HOUSE.  August 2019

Det er i denne forbindelse afgørende, at der gives adgang til 
sparring og støtte for de unge, der vil etablere egne virksom-
heder og være selvstændige. Her er både VOLCANO/Nordic 
LA (internationalt iværksætteri for kreative miljøer), Det 
Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter og Lifestyle & 
Design Cluster (herunder Headstart Fashion HOUSE) vigtige 
aktører i Sydhavnskvarteret. De bidrager på hver sin måde 
til at understøtte de kreative erhverv inden for blandt andet 
kunst, lyd- og musikmiljøet samt livsstil og mode. 

Den rådgivning og det netværk, disse aktører kan tilbyde, bi-
drager til at højne potentialet i Aarhus inden for de kreative 
erhverv. Både VOLCANO/Nordic LA, Det Jyske Kunstaka-
demi, Aarhus Billedkunstcenter og Lifestyle & Design Cluster 
(herunder Headstart Fashion HOUSE) har stærke kontakter 
rundt om i verden og kan understøtte, at de lokale talenter 
løftes ud på en international scene og bliver set og får succes 
på en endnu større scene end den lokale og nationale.

”Sydhavnskvarteret skal kendetegnes ved en variati-
on i virksomhedernes størrelser, således at såvel små 
som større virksomheder vælger at placere sig i Syd-
havnskvarteret og kan inspirere og bruge hinanden.” 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, Sep. 2018
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KUNST- & KULTURPRODUKTION

Sådan lyder delvisionen i udviklingsplanen for Sydhavnskvar-
teret, og kunst- og kulturproduktion bliver i fremtiden en 
særdeles tydelig del af bybilledet i Sydhavnskvarteret – mere 
end det allerede er i dag. I det hele taget bliver kulturen en 
driver for byudviklingen i Sydhavnskvarteret, hvor bydelen 
både ude og inde vil vise de kreative kræfter, som er til stede 
i bydelen. 

DET JYSKE KUNSTAKADEMI OG  
AARHUS BILLEDKUNSTCENTER  
Det Jyske Kunstakademi og Aarhus Billedkunstcenter vil være 
centrale aktører for kunstproduktion i bydelen. Herved ind-
går uddannelse og brobygning til de professionelle kunstnere 
som en del af det samarbejde, der vil være i bydelen. Herud-
over kan de nuværende kunstnere i Sydhavnskvarteret blive 
i bydelen, hvis de ønsker det, og flytte til nye lokaler med 
mere moderne faciliteter.

”En ny bygning i Sydhavnskvarteret vil give akademiet 
mulighed for at realisere en helt ny profil, der omfatter en 
satsning på nye medier, udvikling af nye metoder til 
samarbejde mellem kunst og erhvervsliv og et internatio-
nalt residency-program. Denne nye profil vil gøre akade-

miet til den eneste af sin slags.”

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi.  August 2019

Kunstbyen placeres i den nordvestlige del af Sydhavnskvarte-
ret og omfatter blandt andet det nuværende Bylageret, der 
bevares.

En helt afgørende faktor, der skal være opfyldt, for at kunst-
nere ønsker at etablere sig i en bydel, er gode faciliteter. 

Muligheden for at få adgang til lejemål med en fornuftig hus-
leje er afgørende, men også adgang til gode atelierer, værk-
steder og udstillingsfaciliteter er ofte lige så afgørende. At 
skabende kunstnere kan dele gode arbejds- og udstillingsfa-
ciliteter i Sydhavnskvarteret med øvrige aktører i Kunstbyen 
danner et virkelig stærkt fundament, der kan være med til at 
tiltrække endnu flere kunstnere til området. Aarhus Billed-
kunstcenter administrerer atelierer og faciliteter til mellem 
10 og 15 professionelle kunstnere, og Det Jyske Kunstakade-
mi får omkring 50 studerende, der har deres daglige gang i 
bydelen – både dag, aften og ofte nat. Derfor er værksteder 
med adgang døgnet rundt særdeles værdifulde for kunstner-
ne – såvel som for nogle af de øvrige powerhubs i bydelen, 
heriblandt Animation og Spil. 

”Et billedkunstnerisk centrum på Sydhavnen med fokus 
på produktion, uddannelse og internationale netværk vil 
give den professionelle billedkunst i Aarhus langt bedre 
arbejdsbetingelser, skabe et samlingspunkt for de profes-
sionelle kunstnere og byens kunstinstitutioner og skabe 
synergi, netværk og synlighed nationalt og internationalt.”

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi.  August 2019

KUNST I DET OFFENTLIGE RUM  
– RUM FOR AUTONOMI  
Det, der gør Sydhavnskvarteret til en interessant bydel at 
besøge, er stedets særlige karakter – bydelen fremstår rå og 
ufriseret, en ideel ramme for kunstnerisk og kreativ udfol-
delse. Der skal være rum for autonomi og for at kunstnere 
spontant kan indtage udvalgte byrum eller en væg på en 
bygning. Der skal være plads til at undre sig og plads til nye 
oplevelser i bydelen, om man vender tilbage dagen eller 
måneder efter. Der skal være plads til, at kunst og kreativitet 
kan flyde ud af værkstederne og blive en del af byrummet. 
Derfor rummer bydelsplanen også rum og plads til autonomi, 
så pop-up-events, spontane udstillinger og koncerter forbli-
ver en del af oplevelsen i Sydhavnskvarteret.  

”Jeg er en del af Udstillingsstedet Spanien 19C, som er et  
kunstnerstyret udstillingssted i Sydhavnen, der har eksiste-
ret i mere end 20 år. Jeg vil gerne bidrage til at undersøge, 
hvordan vi kan finde en model for at få det bedste fra 
det eksisterende med ind i fremtidens Sydhavnskvarter og 
sætte den erfaring og de kompetencer i spil, som kunst-
nerne, der har været i Sydhavnen i mange år, besidder.”

Kim Grønborg, billedkunstner, medorganisator af udstillingsstedet Spanien 
19C.  August 2019

”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.” 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, Sep. 2018
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”Det Jyske Kunstakademi fungerer på næsten alle tider af  
døgnet. Nogle studerende får først gang i atelieret, når 
de ansatte er gået hjem. Der er et rigt socialt liv på og 
omkring akademiet. Akademiet vil således være med til at 

præge bydelen med liv og stemning også efter kontortid.” 

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi.  August 2019

”Vi vil gerne bidrage med at facilitere kunst i byrummet 
på Sydhavnen, udsmykninger, kunstneriske byrumsudstil-
linger og aktiviteter – i dialog med f.eks. Kunstakademiet, 
bydelens udstillingssteder og de producerende billed-
kunstnere. Herved får kunst en endnu stærkere synlighed 
i bydelen.”

Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter/Aarhus Center 
for Visual Art.  August 2019

I bydelen findes husgavle, som kan rumme kunstværker. 
Der er udpeget frimure og gjort plads til både midlertidige 
og permanente kunstinstallationer flere steder i bydelen, 
fx i Kunstbyen, under Havnesporet og langs Den Rekreative 
Forbindelse. 

På den måde får kunsten lov til at få en fremtrædende plads 
i bydelens byrum, og kunstnere i bydelen såvel som andre 
kunstnere får mulighed for at indtage Sydhavnskvarteret. 
Aarhus Billedkunstcenter vil i samarbejde med aktører i 
Kunstbyen bidrage til at facilitere kunst som en synlig del af 
bydelen.

KUNST OG KREATIVITET I DET NYE SYDHAVNSKVARTER  (Illustration:  Team A. Enggaard)
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DEL AF LYDBYEN  (Illustration: Team A. Enggaard)

”I Sydhavnskvarteret skal vi ikke opfinde et miljø. Det eksiste-
rer allerede. Der er et stort potentiale, som kan udfoldes med 
de nye fysiske rammer i Lydbyen. Lydbyen giver mulighed for, 
at mennesker inden for musikmiljøet naturligt løber på hinan-
den i hverdagen, så vores netværk og samarbejde styrkes. Det 

giver virkelig god mening.”

Anders Boll, Lydhavnen. August 2019
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DEL AF LYDBYEN  (Illustration: Team A. Enggaard)

”Med Lydbyen skaber vi en fuldstændig unik platform 
for læring, udvikling, produktion, vækst og formidling af 
musikkens mange udtryk – til glæde for musikere, borgere, 
kulturerhverv og iværksættere i både Aarhus, på landsplan 
og internationalt. Lydbyen bliver et sted, som lever både 
dag, aften og nat, og som tilbyder rammer for samarbej-
de inden for lyd og musik, og fantastiske oplevelse for 

publikum.”

Carsten V. Nielsen, direktør og spillestedleder af  TRAIN.  August 2019

LYDBYEN  
TRAIN OG LYDHAVNEN 
Centralt i bydelen ligger Lydbyen, som samler spillestedet 
TRAIN med lyd- og musikmiljøet fra Lydhavnen, der i dag har 
til huse i lokaler syd for Jægergårdsgade. Herved skabes et 
stærkt fundament for et tæt samarbejde inden for musik- og 
lydmiljøet i Aarhus, som kan bidrage til at fastholde og udvik-
le den talentmasse Aarhus har inden for musikmiljøet. 

Lydbyen rummer en blanding af både koncertfaciliteter, lyd-
studier samt faciliteter, der understøtter samarbejder inden 
for lyd- og musikmiljøet. Et fælles værksted og faciliteter, 
hvor der kan afholdes workshops og særlige events, bliver en 
del af Lydbyen. Salene, som benyttes til koncerter i aftenti-
merne, kan i dagtimerne benyttes af andre, både i bydelen 
og fra det øvrige Aarhus herunder uddannelsesinstitutioner, 
musikskoler samt privat- og kulturerhvervet. På den måde vil 
salene være i brug også i de perioder, hvor der ikke afholdes 
koncerter arrangeret af TRAIN. 

Med sin strategiske placering ved Kulpladsen og Kulkranspo-
ret er Lydbyen med til at sætte stemningen i området, både 
i dagtimerne og i aftentimerne, hvor der afholdes koncerter 
og arrangementer i bygningen.

”Det producerende musikmiljø i Aarhus er blevet stærkere 
de seneste år, bl.a. fordi vi sidder fysisk tæt på hinanden 
og samarbejde på kryds og tværs. At sidde tæt på hinan-
den betyder noget, og i Lydbyen får vi mulighed for at 
styrke det tætte samarbejde og den synergi vi har – både 
inden for lyd- og musikmiljøet og i det samarbejde vi har 
med andre kreative brancher – film, arkitektur, lydkunst, 

teater etc.”

Marie Højlund, komponist, lydkunstner, adjunkt v. Aarhus Universitet  
v. Audio Design, musiker og sanger i bandet Nephew. August 2019
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Som det fremgår af udviklingsplanen, ønsker Aarhus Kom-
mune i Sydhavnskvarteret at skabe rum for og tage hånd om 
byens mange forskellige grupper af socialt udsatte, herunder 
værestederne Naapiffik og Hus Forbi samt Kirkens Korshærs 
Ungeherberg. Som det ligeledes fremgår, vil vi i Sydhavnskvar-
teret gentænke de socialt udsattes rolle i byudviklingen, hvor 
Sydhavnskvarteret skal være et sted, de selv er med til at 
skabe og påvirke.

RUM FOR DE SOCIALT UDSATTE 
Med bydelsplanen fastholdes bydelens eksisterende nord-
vestlige og sydøstlige hjørne som frirum og udgangspunkt for 
de forskellige grupper af socialt udsatte. Dermed skabes der 
grundlag for såvel videreudvikling af eksisterende som etab-
lering af nye faciliteter i disse nærområder (se visionen for 
”De socialt udsattes jord” på side 54-55). Dette er i overens-
stemmelse med såvel ønskerne fra aktørerne i området som 
med byrådets beslutning om i Budget 2020 at afsætte 8 mio. 
kr. til køb af grund og etablering af funktioner for de socialt 
udsatte i bydelens nordvestlige område, hvor Ungeherberget 
i dag har til huse. Bydelsplanen ændrer med andre ord ikke 
på placeringen af de nuværende faciliteter og funktioner. 

Dermed skabes også grundlag for at søge nye investeringer i 
et løft af faciliteter – herunder blandt andet fra fonde.

AT SKABE NOGET SAMMEN 
En helt grundlæggende tilgang i arbejdet med de socialt 
udsatte i Sydhavnskvarteret er at skabe noget sammen. Der 
skal ikke skabes aktiviteter for de socialt udsatte, der skal 
skabes aktiviteter sammen med de socialt udsatte. Mange 
af de udsatte ønsker at bidrage til udviklingen af bydelen, og 
opgaven er at give dem mulighed for netop dette ud fra de 
forudsætninger, de hver især har.

RUM FOR SOCIALT UDSATTE

SAMARBEJDE BYGGER PÅ TÅLMODIGHED,  
TRYGHED OG TILLID 
De socialt udsatte har været en fast og voksende del af livet 
i Sydhavnskvarteret, og de ønsker forsat at være det hvis de 
oplever, at deres behov for at få rum og plads bliver mødt. 
Derfor er det en væsentlig opgave at etablere det samar-
bejde, der skal til for at sikre, at de socialt udsatte bliver en 
integreret del også af fremtidens Sydhavnskvarter. 

Det kræver tålmodighed at opbygge den tryghed og tillid, der 
er fundamentet for, at et samarbejde kan etableres. Bygher-
rerne bag de igangværende projekter i Sydhavnskvarteret 
har allerede i løbet af 2019 etableret samarbejder, der skal 
danne grundlaget for, hvorledes de socialt udsatte kan indgå 
og bidrage til nye funktioner og faciliteter, og igennem en 
konkret dialog med Værestedet, Kirkens Korshær og Sager 
der Samler er der skabt et godt fundament for at etablere et 
værdifuldt naboskab og samarbejde i Sydhavnskvarteret.

BYLIVSKONTORET SOM BINDELED 
Der etableres i Sydhavnskvarteret af A. Enggaard A/S et 
Bylivskontor, hvis funktion er at sikre formidling og koordine-
ring af aktiviteter, der understøtter byliv, samtidig med at der 
skabes et samlet bindeled mellem de socialt udsatte og de 
øvrige aktører i bydelen. Aktørerne i bydelen er interessere-
de i at samarbejde med de socialt udsatte, men et samarbej-
de skal styres og rammesættes for at blive en succes. 

Derfor er der ansat en koordinator, som sammen med 
Værestedet og Kirkens Korshær kan formidle og konkre-
tisere de samarbejder og opgaver, der skal udføres i Syd-
havnskvarteret. Dette skal bidrage til at forme samarbejdet, 
så de socialt udsatte mødes med den rummelighed, som et 
samarbejde kræver. De opgaver, der kan samarbejdes om, kan 
være opgaver, som udspringer af det samarbejde, der allerede 
er med bl.a. Sydhavnspedellerne, hvor pedellerne udfører 
konkrete opgaver såsom: indsamling og deponering af kanyler 
og småt brændbart, etablering og tømning af skraldespande, 
fællesretur-pantsystem og generel renholdelse af gader i 
Sydhavnskvarteret.

Ved at bidrage med konkrete aktiviteter får de forskellige 
grupper af socialt udsatte en stor kontaktflade med lokalmil-
jøet, og virksomhederne, kunstnerne, gæsterne og de socialt 
udsatte får muligheden for at lære hinanden at kende. 

”Det er med tilfredshed, at Værestedet kan konstatere, at 
de socialt udsatte er inddraget i visionerne for udviklingen 
af Sydhavnen. Team A. Enggaards tilgang om at bringe de 
socialt udsatte ind i byudviklingen som en ressource fra 
starten er i gang f.eks. via Sydhavnspedellerne. Det er 
pinedød nødvendigt, at vi fortsætter det samarbejde, så 
der etableres en række sociale fællesskaber og at mødet 
mellem de udsatte og os andre sker, så de socialt udsatte 

er en integreret del af hverdagslivet i Sydhavnskvarteret.”

Ove Abildgaard, afdelingsleder i Værestedet.  August 2019
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Værestedet Hus forbi - et fristed for de socialt udsatte (Foto:  Team A. Enggaard)

Naapiffik - et tilbud for socialt udsatte grønlændere (Foto: TRANSFORM) Kirkens Korshærs 'Ungeherberg' nord for Havnesporet (Foto: TRANSFORM)

Samtidig bliver de socialt udsatte en gruppe af mennesker, 
der er med til at skabe et sammenhængende fundament for 
den måde, som Sydhavnskvarteret fungerer på.  

ARBEJDET ER I GANG  
Arbejdet med at etablere et velfungerende bylivskontor og 
dermed også et velfungerende samarbejde med de socialt 
udsatte i Sydhavnskvarteret er i gang. Der har løbende 
været afholdt møder med repræsentanter fra Værestedet 
og Kirkens Korshær, som driver henholdsvis værestedet og 
ungeherberget i Sydhavnskvarteret. Samtidigt har der været 
dialog med Sager der Samler om at inddrage deres erfaring 
og kompetencer i samarbejdet med de socialt udsatte. 

”Et samarbejde mellem BIRKs Køkken og Kirkens Korshær 
om Sydhavnens Madbande ligger fint i tråd med det 
arbejde jeg ellers laver. Vi har kompetencerne, så der 
kan samarbejdes med de socialt udsatte unge om at lave 
frokostmad i ungeherberget.”

Benjamin Birk, BIRKS Køkken og Jumbo Bakery and Eatery. August 2019

”Kirkens Korshær driver ungeherberget i Sydhavnskvarte-
ret, og har derfor en særlig indsigt i, hvordan vi kan hjælpe 
de unge socialt udsatte. Hvis vi udvider åbningstiden af de 
faciliteter, vi allerede har i ungeherberget, kan det gøre 
en stor forskel for de unge brugere, vi har. De har behov 
for støtte og hjælp – også i dagtimerne. Og via de rette 
samarbejder – både finansielt og kompetencemæssigt – 
kan vi bidrage til at give de unge en retning i livet, så de 

kommer videre.”
 
Morten Aagaard, Korshærspræst i Kirkens Korshær, Aarhus. August 2019

Der er stor interesse fra alle i at få etableret et samarbejde, 
der virker, og hvor de socialt udsatte føler sig velkomne og 
inkluderet i dagligdagen i Sydhavnskvarteret. I samarbejde 
med Kirkens Korshær arbejdes der frem mod at lave en sær-
lig målrettet indsats for de unge socialt udsatte, som holder 
til i ungeherberget om aftenen og natten. 

Første konkrete projekt, i en række af kommende fælles 
tiltag i ungeherberget, har været at etablere en frokostcafé, 
så det køkken, som allerede findes i ungeherberget, også 
benyttes i dagtimerne. I et samarbejde mellem A. Enggaard, 
BIRKs Køkken og Kirkens Korshær er dette konkrete ini-
tiativ, kaldet Sydhavnens Madbande, hvor unge hjælper med 
at tilberede den mad, der serveres i caféen, startskuddet til 
et samarbejde med de unge socialt udsatte i området. Målet 
er at udvide samarbejdet med andre partnere, så der på sigt 
etableres flere initiativer, som bidrager til at løfte de socialt 
udsatte unge.
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Som det fremgår af udviklingsplanen, ønsker Aarhus Kommu-
ne som et særligt kendetegn for Sydhavnskvarteret at etable-
re rige muligheder for bevægelse i byrummet. Området skal 
således bidrage til at fremme sundhed ved at gøre bevægelse 
til en naturlig del af vores hverdagsliv og give plads til nye 
idrætsformer. Samtidig er bevægelse og sundhedsfremmen-
de initiativer med til at binde mennesker i bydelen sammen 
og etablere sociale fællesskaber på tværs af bydelens øvrige 
fællesskaber.

Sydhavnskvarteret forbindes til den øvrige by via Den 
Rekreative Forbindelse, hvor bydelen i højere grad bliver en 
destination, som tilbyder aktiviteter for både børn, unge og 
voksne. Målet er, at de bevægelses- og sundhedsfaciliteter, der 
etableres i bydelen, også er til gavn for andre end dem, som 
har deres daglige gang i Sydhavnskvarteret. 

Team A. Enggaard er i arbejdet med etableringen af en 
bevægelses- og sundhedshub i Sydhavnskvarteret opmærk-
somme på, at der skal skabes en forankring af de aktiviteter, 
der igangsættes, så bevægelse og sundhed forbliver en del af 
Sydhavnskvarteret – også i fremtiden.

BEVÆGELSE & SUNDHED

PLADS TIL NYE BEVÆGELSES-  
OG IDRÆTSFORMER 
Aktiviteter inden for bevægelse og sundhed er i stadig for-
andring. For at sikre, at Sydhavnskvarteret også kan rum-
me fremtidige aktiviteter inden for bevægelse og sundhed, 
friholdes udvalgte arealer i bydelen, fx under Havnesporet 
og ved Kulkransporet, så nye bevægelses- og idrætsformer 
kan udvikles og få plads i bydelen, og der i fremtiden kan 
etableres nye samarbejder med aktører inden for bevægel-
se og sundhed. Herudover arbejdes der med, at byrum og 
inventar er multianvendelige og opfordrer til bevægelse. Ved 
at etablere en grejbank, som indeholder effekter, der kan 
anvendes i forbindelse med aktivitet i bydelen, gives der øget 
mulighed for at kombinere anvendelsen af et byrum med nye 
bevægelses- og idrætsformer – særligt inden for den selvor-
ganiserede idræt.

BEVÆGELSESHUB MED FOKUS PÅ FÆLLESSKAB 
Sydhavnens bevægelseshub indtager dele af stueetagen i den 
nordvestlige del af bydelen samt en del af de udearealer, der 
ligger under Havnesporet. Således tilbyder bevægelseshub-
ben faciliteter til både fritræning og holdtræning for både 
børn, unge og voksne. Målet er, at bydelen skal kunne rumme 
bevægelses- og sundhedstilbud af kommerciel karakter, men 
også foreningsidræt og selvorganiserede idrætsformer, som 

Rålambshovsparken Skatepark, Stockholm (Foto: Holger Ellgaard)Highline i NY som bevægelseskorridor gennem bydelen (Foto: AART)
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”RunHub Aarhus bliver trendsættende og nytænkende 
inden for motion i byrummet på tværs af Powerhubs, 
erhvervsgrupper, alder og køn. Motion er en perfekt måde 
at lære hinanden at kende på, at skabe fællesskaber og 
danne netværk både i Sydhavnskvarteret og med andre i 

Aarhus.”

Ebbe Nielsen, Løberen Aarhus/idémand bag RunHub Aarhus. August 2019

vinder mere og mere frem. Det gør Sydhavnens bevægelses-
hub til en helt særlig arena for bevægelse og idræt i Aarhus, 
da der her tilbydes en kombination af forskellige typer af 
idrætsudøvelse samme sted. Fælles for de bevægelsesformer 
og tilbud, som bliver en del af Sydhavnskvarteret, er et fokus 
på at etablere fællesskaber mellem mennesker og herigen-
nem motivere til at forblive aktiv og tage del i det sundheds-
fremmende fællesskab i bydelen. For at gøre aktiviteterne, 
som foregår i bevægelseshubben, synlige er målet at etablere 
digitale løsninger, som gør bookning og information om ak-
tiviteter let tilgængelige for alle. Som en del af stueetagen er 
bevægelseshubben med til at skabe liv og åbenhed i bydelen, 
og med lange åbningstider – fra tidlig morgen til sen aften – 
vil dette powerhub være med til at præge den oplevelse man 
får af at være i bydelen også uden for normal kontortid.

RUNHUB AARHUS 
Som en del af powerhubbet for bevægelse og sundhed 
findes RunHub Aarhus, som er et helt nyt initiativ inden for 
motion i byrummet. Inspireret af RunBase Berlin vil RunHub 
Aarhus være et sted, hvor man kan mødes på tværs af alder, 
baggrund, beskæftigelse, uddannelse, køn og atletniveau og 
dyrke udendørs motion sammen. RunHub Aarhus vil være 
det sted, man samles og træner fra, fx i form af løb, gåruter 
eller cykling. RunHub er ligeledes det sted, man hænger ud 

før og efter træning. I RunHub Aarhus findes information 
om fællestræning og arrangementer, hvor motion er om-
drejningspunktet for det forpligtende fællesskab, man indgår 
i. RunHub Aarhus vil kunne tilbyde fælles morgentræning i 
form af løbe- eller gåture og gerne afsluttet med morgenmad 
i Sydhavnens Spisehus. 

Formålet med RunHub Aarhus er at styrke det tværgående 
fællesskab, der bliver i Sydhavnskvarteret, på en måde, så 
alle kan være med. Men det er også et selvstændigt formål 
at gøre det attraktivt for andre at komme i Sydhavnskvarte-
ret og indgå i et aktivt fællesskab. Sydhavnskvarteret ligger 
særdeles perfekt placeret for et RunHub, da man inden for 
kort afstand kan tilbyde løbe- og gåruter, herunder både ture 
i byen med dens mange seværdigheder og ture til skov og 
vand. 

DEN REKREATIVE FORBINDELSE SOM BEVÆGELSESÅRE I FREMTIDENS SYDHAVN  (Illustration:  Team A. Enggaard)
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ETABLERING AF OMBOLDBANE 
Bydelen indeholder allerede i dag en midlertidig omboldbane 
placeret tæt ved Kulkransporet. Her vil TRAIN i fremtiden 
ligge, så der er brug for et finde et nyt og permanent sted 
til omboldbanen. I Bydelsplanen er der flere muligheder for 
en ny placering. På det kommende p-hus’ tag er der plads til 
flere boldbaner, og herfra vil der være en flot udsigt ud over 
by og havn. Det sydøstlige hjørne af området, hvor de socialt 
udsatte allerede har mange faciliteter, er ligeledes en oplagt 
mulighed for at indplacere en ny ombold-/multibane i et fint 
samspil med Kulkranspor, væresteder og grønne områder. 
Den præcise placering afklares i samarbejde med brugerne i 
forlængelse af den nu afsluttede arkitektkonkurrence for det 
første parkeringshus i området.

SUNHEDSHUB VED DEN REKREATIVE  
FORBINDELSE 
Sydhavnskvarteret bliver en væsentlig del af den gennemgå-
ende rekreative cykel- og gangforbindelse mellem Riis Skov 
og Marselisborgskovene. Visionen er, via Den Rekreative Forbin-
delse, at ’klikke’ en blanding af bevægelses- og sundhedsfrem-
mende tiltag på ruten, så den i fremtiden er med til at inspi-
rere aarhusianerne til at bevæge sig. Sydhavnskvarteret ligger 
umiddelbart midt imellem Riis Skov og Marselisborgskovene 
og skal i fremtiden være et vigtigt hotspot for sundhed og 
bevægelse i Sydhavnskvarteret, men også koblingen mellem 
Den Rekreative Forbindelse og midtbyen. Området kommer til 
at indeholde en sundhedshub, der tilbyder mulighed for bl.a. 

sundhedstjek og vaccination, kostvejledning, personlig træner, 
massage og fysioterapi. Med dette initiativ får sundhed i 
Sydhavnskvarteret et øget fokus. Virksomheder i bydelen kan 
således samarbejde med sundhedshubben om deres medar-
bejderes trivsel og sundhed. Sundhedshubben kan benyttes 
af alle og ligger med adgang til Den Rekreative Forbindelse. 
Placeringen af sundhedshubben, ved indgangen til Sydhavns-
området syd for JP/Politikens Hus, markerer visuelt områdets 
fokus på sundhed.  

Foruden de mere etablerede sundheds- og  
bevægelsesenheder i Sydhavnskvarteret lægger bydelsplanen 
op til flere muligheder for udeaktiviteter, der med tiden kan 
etableres. Aktivering af bl.a. undersiden af Havnesporet er 
et oplagt sted til udnyttelse af både midlertidige og mere 
permanente motions- og aktiveringsfaciliteter. På den måde 
kommer området i fremtiden til at kunne tilbyde en bred 
vifte af sundhedsfremmende tiltag, der rammer forskellige 
brugere og behov. 

Det er målet med bydelsplanen at friholde plads i bydelen til 
nye sundhedsaktører, hvorfor planen lægger op til uprogram-
merede byrum til dette formål. Bydelsplanen gør dermed 
opstart af motionsdrevne initiativer med kobling til Den 
Rekreative Forbindelse til en mulighed – og når området står 
’færdigt’, skal der fortsat være områder, hvor der er mulighed 
for at igangsætte skæve og innovative tiltag, der med tiden 
kan blomstre i kvarteret som man har set det med de kreati-
ve virksomheder i Sydhavnskvarteret de senere år.

OMBOLD/Gadefodbold-aktiviteter på Kulbro Stadium ved Kulbroens Venner og Kulkransporet (Fotos: Kulbroens Venner)
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PASSAGE UNDER HAVNESPORET  (Illustration:  Team A. Enggaard)
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I Sydhavnskvarteret etableres to hoteller, som hver især 
bidrager til at styrke Aarhus som turist- og rejsedestination. 
Med placeringen i Sydhavnskvarteret får hotellerne mulighed 
for at tilbyde deres gæster den særlige oplevelse, det er, at 
bo i et område, hvor byliv og kreativ udfoldelse er en del af 
stemningen i bydelen. 

Det ene hotel er en danskejet, international hotelkæde med 
hoteller i både Norden og Europa. Det nye hotel i Syd-
havnskvarteret er et 4-stjernet hotel, der tilbyder sine gæster 
en helt særlig stemning med fokus på kvalitet, bæredygtighed 
og personlig service. Med sine godt 220 værelser – hvoraf 
nogle er værelser og andre er suiter – vil det være et attrak-
tivt hotel, der også tilbyder pool- og spafaciliteter, møde- og 
konferencefaciliter samt skybar. 

Det andet hotel i Sydhavnskvarteret er en del af en nytæn-
kende, international hotelkæde tilknyttet en verdensomspæn-
dende loyalitetsklub. Hotelkæden har mere end 45 øvrige 
hoteller i USA, Europa og Asien inden for samme kæde. 
Målet er, at hotelkæden kan tilbyde 150 hoteller inden for 
kæden i løbet af de kommende år. Hotelkæden er primært 
rettet mod det yngre publikum og tilbyder en anderledes 
hoteloplevelse med design, der adskiller sig fra de mere klas-
siske hoteller. Fokus rettes mod at tilbyde et ungdommeligt 
og levende fællesskab for hotellets gæster, særligt i lobby-
området, som er designet, så det tiltrækker både hotellets 
gæster og byens beboere. Med sine mellem 170 og 190 
værelser i Sydhavnskvarteret vil hotellet været et attraktivt 
hotel, der også tilbyder en række sociale arrangementer, som 
er centrale for den oplevelse, man får som gæst. Herved 
bidrager hotellet til Sydhavnskvarterets byliv og vil med sit 
særlige fokus på det yngre publikum være et supplement til 
de øvrige hoteller i Aarhus. 

Samlet set vil hotellerne og deres gæster bidrage til, at 
Sydhavnskvarteret er et område, hvor der er aktivitet på alle 
tider af døgnet, fra tidlig morgen til sen aften. På den måde er 
hotellerne i området en betydelig medspiller i at få Syd-
havnskvarteret til at leve og forblive et attraktivt sted at tage 
hen, også uden for normal kontortid.

HOTELLER

Hotel II (Illustration:  Team A. Enggaard)

Hotel I (Illustration:  Team A. Enggaard)
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I Sydhavnskvarteret er der fokus på at skabe en mangfoldig 
og levende bydel, hvor forskelligheder og kontraster giver 
dynamik til stedet. Derfor bliver etablerede virksomheder 
som kontorlejere også en del af Sydhavnskvarteret – primært 
i bydeles etagekvadratmeter over andensals niveau. Som 
kontorlejer i Sydhavnskvarteret får virksomheder mulighed 
for at indgå i det dynamiske erhvervsøkosystem, hvor iværk-
sætteri og talentudvikling danner et fundament for at spotte 

KONTORLEJERE

nye talenter og rekruttere nye medarbejdere lokalt. Samtidig 
indgår kontorlejere i Sydhavnskvarteret i samarbejdet med 
de socialt udsatte, hvilket styres gennem det Bylivskontor, 
som etableres. Kontorlejere i Sydhavnskvarteret favner bredt 
både i funktion og størrelse, og indeholder blandt andet 
advokatvirksomheder, revisionsvirksomheder, finansielle virk-
somheder og rådgivningsvirksomheder, som alle er indstillede 
på at indgå i et aktivt naboskab i Sydhavnskvarteret.

BYLIV MELLEM KONTORHUSE OG HOTELLER  (Illustration:  Team A. Enggaard)



Illustration:  Team A. Enggaard
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BYRUM
TILGANG & PROCES
I bevægelsen fra byliv over imod de mere fysiske forhold i 
form af byrum og bygninger har de tidligere beskrevne pow-
erhubs og funktioner sammen med mikroklimatiske studier, 
arkitektoniske overvejelser, studier af brugernes bevægelses-
mønstre m.m. spillet den afgørende rolle for udformningen af 
en egentlig fysisk plan.

Sydhavnskvarteret er et enestående område med et unikt 
kulturmiljø, karakteristisk bygningsarkitektur og forskellig-
artede arkitektoniske bymiljøer mod både vest (Frederiks 
Plads, Frederiksbjerg og Comwell), øst (erhvervshavnen med 
bl.a. oliemøllen (AAK), de karakteristiske siloer og mange 
store bygningsvolumener og høje kraner) og mod nord (Tur-
binehallen, Filmbyen, JP/Politikens Hus – og måske et kom-
mende højhusbyggeri på Mindet). Alle disse elementer har 
dannet baggrundstapet for den fysiske udformning af bydels-
planen og ses på forskellige måder spejlet i den endelige plan.

BYRUM 
Som led i Aarhus Kommunes strategi om, at Sydhavnskvar-
teret skal udvikles ud fra devisen om Byliv før Byrum før 
Bygninger, har det for udarbejdelsen af bydelsplanen været 
helt væsentligt at overføre de vigtige tanker til praksis. De 
ønskede byrum i bydelsplanen skal være samlingspunkter for 
brugerne i området, men også være aktive trækplastre for 
at synliggøre den særlige stemning og historie, der ligger i 
Sydhavnskvarteret.

BYRUM – METODEN BAG STRATEGIEN 
Bylivet i Sydhavnskvarteret ses i dag som et særligt samspil 
mellem erhvervsdrivende, socialt udsatte og kreative/inno-
vative drivkræfter, som alle er med til at danne basen for det 
byliv, der udspiller sig lige netop her. Det har i udviklingen af 
bydelsplanen været afgørende at bevare disse aktører i byde-
len og give dem mulighed for aktiv involvering i det område, 
som de bruger og arbejder i. Ved at give de eksisterende 
brugere andel i udviklingen bevares grundtanken og filosofien 
bag det byliv, som er med til at danne grundlaget for gode 
byrum i Sydhavnskvarteret. Samtidig har det været vigtigt, at 
udviklingsprocessen åbnede dørene for, at nye aktører kunne 
bidrage til en ny type byliv og dermed danne rammerne for 
de fremtidige byrum, der planlægges og opstår i området 
over tid.

PROCESSEN 
Aarhus Kommune valgte i forbindelse med udbuddet af 
køberetter i 2018 at bringe kommunen og de kommende 

bygherrer tidligt sammen med henblik på i fællesskab at 
udarbejde den bydelsplan, der fastlægger de kommende 
funktioner samt fremtidens byliv, byrum og bygninger i 
Sydhavnskvarteret. Dette til forskel fra et mere traditionelt 
udbud, hvor plangrundlaget typisk er skabt på forhånd, hvor-
efter byggeretter/byggefelter udbydes.

Denne proces har vist sig særdeles frugtbar med et forløb 
fra februar til november 2019, hvor projekterne for området 
via mere end 20 forskellige workshops er blevet vurderet, 
bearbejdet og gentænkt. Helt fra de indledende byanalyser 
om Sydhavnskvarterets forhold til den omgivende by over 
overvejelserne om mest muligt byliv og flest mulige synergier 
mellem brugerne i området til overvejelserne om placerin-
gen af funktioner og powerhubs i området og videre til de 
byplanfaglige drøftelser om skala, højde, byrumskarakter og 
arkitektur. 

I denne proces er der anvendt såvel fysiske som 3D-bymo-
deller, ligesom bylivs- og byrumsreferencer – lokale såvel som 
nationale og internationale – har inspireret til fastlæggelsen 
af funktioner, byrum og byggefelter. Og ikke mindst har der i 
processen været afholdt utallige møder med brugerne – nu-
værende såvel som kommende – i området; om deres ønsker, 
ideer og forslag til bydelens indhold og udvikling. I tillæg til 
dette, har planerne over flere omgange været forelagt den 
af Aarhus Kommune nedsatte bydelsforening bestående af 
såvel lokale repræsentanter fra Foreningen Sydhavnen som 
eksperter inden for erhverv, kunst og kultur, socialt udsat-
te og bevægelse. Bydelsforeningen har i fællesskab kunnet 
drøfte planerne, ligesom det har været muligt at komme med 
individuelle anbefalinger til planerne i form af høringssvar.

OPEN CALL 
Parallelt med udbud af køberetter gennemførte Aarhus 
Kommune et open call, hvor der kunne bydes ind med en 
interesse til en kommende placering i Sydhavnskvarteret. 
Aarhus Kommune modtog i denne forbindelse 15 interes-
setilkendegivelser. Disse tilkendegivelser er ligeledes blevet 
vurderet og undersøgt løbende, og mere end en tredjedel vil 
være at finde i fremtidens Sydhavnskvarter.

Hele denne ovenstående – og særdeles omfattende – proces 
vil i forlængelse af bydelsplanens vedtagelse blive dokumen-
teret, illustreret og synliggjort i en procesmappe, der vil vise, 
hvordan bydelsplanen løbende har taget form og udviklet sig 
hen over 2019.  
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AKTØRINVOLVERING  (Foto:  Team A. Enggaard)
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18 GUIDELINES

I processen, beskrevet i foregående afsnit, viste det sig tidligt 
frugtbart at udpege en række grundlæggende og struktu-
rerende dogmer, som tilsammen former de overordnede 
rammer for den fysiske plan. Dette resulterede i 18 såkaldte 
guidelines.

De forskellige guidelines er løbende blevet udviklet og 
tilrettet og indeholder nu 18 temaer, der spænder fra de helt 
overordnede bymæssige relationer, principper for bydelens 
indre struktur, til guidelines, der udstikker en retning for, 
hvordan bydelens facader komponeres. 

Disse 18 guidelines er udpeget og udviklet af Aarhus Kom-
mune i meget tæt samspil og samarbejde med de to teams. 

Først når der var enighed om relevansen af emnet, gik de 
to teams i gang med at fortolke de forskellige guidelines og 
fremkalde de fysiske bybilleder.

De 18 guidelines har løbende været med til at fastholde de 
helt overordnede værdier og idéer for Sydhavnskvarterets 
nordlige del, men har via sin mere dynamiske form også kun-
net optage nye og friske temaer og holde processen levende 
og kreativ. De 18 guidelines har hele tiden opdateret og 
udvidet det rum, hvori den optimale bydelsplan kunne findes.

Processfotos (Fotos: Team A. Enggaard)
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1 | EN DEL AF AARHUS
SYDHAVNSKVARTERET

Sydhavnskvarteret skal blive en attraktiv og integreret 
del af Aarhus. Kulkransporet knytter området til 
banegården, Bruuns Galleri og midtbyen. I Den 
Rekreative Forbindelse skal Sydhavnskvarteret være 
en karakterfuld sekvens i forløbet mellem Riis Skov og 
Marselisborgskovene. 

2 | PRIMÆRE BYRUM 

KULKRANSPORET OG DEN  
REKREATIVE FORBINDELSE

Kulkransporet og krydset med Den Rekreative Forbin-
delse skal dyrkes ift. rumdannelser, mikroklima, faci-
liteter og bylivsfunktioner. Her skabes bydelens mest 
synlige og aktive byrum. Bydelens sociale og 
oplevelsesmæssige rygrad dannes omkring 
Kulkransporet og Den Rekreative Forbindelse. 

3 | SEKUNDÆRE BYRUM
SMUTVEJE SKABER SAMMENSATTE OG 
LEVENDE RUMFORLØB

Smutvejene ses som et sammensat rumforløb, der 
består af: pladser, miniparker, gader, kantzoner, lom-
meparker, forpladser osv. Smutvejene danner den 
labyrintiske struktur omkring de mere klare forløb af 
Kulkransporet og Den Rekreative Forbindelse. Smutve-
jene og strukturen kan tage inspiration fra den sydlige 
del af Sydhavnskvarteret og området ved Oliemøllen 
(AAK). 

4 | TO KOBLINGER & TO BYRUM
TO KOBLINGER FORBINDER SPOR OG 
GADEPLAN 
 
To koblinger forbinder Kulkransporet med de to vigtig-
ste offentlige rum i gadeplan, Kulparken og Kulpladsen. 
Her er graden af offentlighed størst, og de omkringlig-
gende funktioner peger ud i disse to rum.

5 | TÆTHED OG MIKROKLIMA
KVALITETERNE FOR DE PRIMÆRE 
BYRUM SKAL SIKRES 
 
Omgivelserne omkring de primære byrum er 
tilpassede, så man opnår de bedste mikroklimatiske 
og oplevelsesmæssige forhold. De højeste tætheder 
findes mod nord og derfra nedtrappet ind mod 
Kulkransporet og rummene omkring sporet.

6 | DET HØJE NIVEAU
ET TILSKUD TIL BYENS GULV
 
 
 
Broer og hævede pladser forbinder de enkelte 
bygninger til Kulkransporet og tilbyder et ’ekstra’ 
niveau i den tætte by.
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10 | SOCIALT UDSATTE
FASTHOLDES OG FINDER FLERE STEDER

Bydelens nordvestlige og sydøstlige hjørne fastholdes 
som frirum og udgangspunkt for de socialt udsatte. 
Derudover skabes der nye steder for udveksling i form 
af større og mindre pedelopgaver osv.

11 | AKTIVE STUEETAGER
LIV OG SYNLIGHED

Alle stueetager har levende og synlige funktioner, der 
bidrager til en fornemmelse af liv og by.

12 | DET HØJESTE PUNKT
UDSIGT OG SYNLIGHED

En eller flere høje bygninger kan placeres i den 
nordlige del af området med fantastisk udsigt over 
Aarhusbugten og minimale skyggegener for resten 
af området. Den høje struktur har potentiale for at 
blive områdets bygningsmæssige fyrtårn og vil gå i 
dialog med de andre høje huse, der snart vil komme i 
området - et udtryk for byens højhuspolitik.

7 | PRIORITÉR SIGTELINJER
SAMMENHÆNG MED AARHUS' 
VARTEGN OG TOPOGRAFI
 
 
Særligt de to sigtelinjer fra syd mod domkirken skal 
respekteres, og byggeri bør holdes under seks og otte 
etager i disse korridorer. 

8 | BYDELEN FOR  
 FODGÆNGERE OG CYKLISTER
LOGISTIK OG CIRKULATION

Områdets nordlige del skal ses med et samlet ’bygulv’, 
der som shared space giver adgang til alle bygninger, 
og hvor trafik blandet siver mellem husene. 

9 | FORDELING AF FUNKTIONER
FUNKTIONSKLYNGER / POWERHUBS

Funktionsklynger samles, hvor planen giver de bedste 
muligheder for udfoldelse, fx kan Lydbyen placeres tæt 
ved Kulpladsen og Kulkransporet, Kunstklyngen omkring 
Værkstedsbygningen, og de gode uderum, der findes 
her, samt Animationsklyngen tæt på Filmbyen mod nord. 
Klyngerne er med til at skabe en diversitet i stemning 
og oplevelse og kan ses som minikvarterer i den nye 
bydel. 



 45Bydelsplan - Nord for Jægergårdsgade

13 | EN GRØN BYDEL
SAMLET OG DISTRIBUERET

I og omkring Kulkransporet er allerede indtænkt en 
grøn strategi med fokus på at genbruge og opdyrke 
det eksisterende og styrke oplevelsen af det grønne i 
to niveauer. Derudover vil det være positivt med min-
dre grønne lommer på og ved bygningerne i området.

14 | EN AKTIV BYDEL
PLADS TIL BEVÆGELSE OG LEG

Kvarteret skabes med rige muligheder for bevægelse 
i byrum og bygninger. Derfor er der i kvarteret skabt 
steder med plads til leg og sport, fx på og under 
broerne, oven på p-huset, i nærheden af de udsatte og 
i mere styrede rammer inde i bygningerne med rum 
for idræt og bevægelse.

15 | EKSISTERENDE BYGNINGER
PRIORITÉR OG GENTÆNK

De vigtigste og stærkeste eksisterende bygninger 
bevares, og de byrum der findes og kan opstå omkring 
og imellem de gamle strukturer bevares og/eller 
gentænkes.

Må ikke fjernes

Må måske fjernes

Må gerne fjernes

17 | HAVNESPORET
URBANT OG AKTIVT

Havnesporet har et særligt potentiale for at skabe 
rum for aktive og udadvendte funktioner som crossfit, 
bouldering, skating, fitness osv. og skabe en livlig og 
inviterende grænse mod nord.

16 | DIVERSITET
EN SAMMENSAT OG LEVENDE BY

Vi ønsker, at Sydhavnen skal være en levende og 
sammensat bydel, der er præget af en mangfoldig 
arkitektur, atmosfære eller livsstil. Derfor bør der 
strategisk indtænkes diversitet i materialer, skala og 
arkitektoniske udtryk.

18 | JÆGERGÅRDSGADE
FORLÆNGELSE AF EN AKTIV GADE

Jægergårdsgade er allerede en af Aarhus' mest 
livlige og inspirerende gademiljøer. Forlængelsen 
af denne bygade ind i Sydhavnskvarteret udgør et 
særligt potentiale i bydelsplanen. Den sydlige del af 
Jægergårdsgade vil med to markante åbninger danne 
portal og overgang mellem den nordlige og sydlige del 
af Sydhavnen.
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I forlængelse af de 18 guidelines har en række særlige forhold 
ligeledes været strukturerende for udarbejdelsen af bydels-
planen. 

Disse forhold beskrives i dette afsnit og omfatter:

 • Kulkransporet 

 • Den Rekreative Forbindelse 

 • Jægergårdsgade 

 • Eksisterende bygninger 

 • "De socialt udsattes jord" 

 • Sigtelinjer 

 • Højhuse 

 • Sol, vind og skygge 

 • Det grønne i Sydhavnskvarteret

SÆRLIGE FORHOLD

City Tower

Sydhavnskvarteret
Nord for Jægergårdsgade

Domkirken

Snit og opstalt (Illustrationer: Team A. Enggaard)
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KULKRANSPORET  
Kulkransporet er et tydeligt eksempel på Aarhus Kommunes 
særlige fokus på brugerne og bylivet. Kulkransporets udvik-
ling er en direkte virkning af et behov fra interesserede og 
brugere i Sydhavnen, som har set et potentiale for at skabe 
et dynamisk og levende byområde med brug af eksisteren-
de elementer og særlige kvaliteter. Gennem behovet fra 
brugerne i området er der blevet skabt et særligt fokus på 
Sydhavnskvarteret og dets potentialer, og dette har været 
startskuddet til den videre udvikling af Sydhavnskvarterets 
nordlige område. 

Kulkransporet er et af de mest markante kulturspor i Aarhus 
og har været et aktiv i udviklingen af Aarhus til en moderne 
storby. Kulkransporet er nu klar til igen at indtage en vigtig 
position i byens identitet og vækst, som det har gjort det de 
seneste år i kraft af indsatsen fra Kulbroens Venner. 

Helt centralt, som byrum og ikon for bydelen, skal det histo-
riske kulkranspor transformeres til et byrum og en kulturin-
stitution, der forbinder Sydhavnskvarteret med banegården 
og den øvrige midtby.  Aarhus får dermed en ny og central 
forbindelse med direkte adgang til byens kollektive  
trafikknudepunkter. 

Kulkransporet skal fremtidigt tilbyde rekreative opholdsmu-
ligheder og et nyt blik på livet i bydelen. I forbindelse med 
udviklingen af Kulkransporet etableres en bro for bløde 
trafikanter over Spanien.

Kulkranspor-konkurrencen - Kig fra sporet mod havnen og broen over Spanien til Frederiks Plads (Illustrationer: Team TRANSFORM)Kulpladsen - bydelsens centrale plads (Illustration: Team A. Enggaard)

Kulkransporet vil dermed læne sig op ad den fine tendens, 
der de senere år har vundet indpas i Aarhus, hvor der skabes 
adgange til byens tagflader og øvre niveauer og dermed 
mulighed for nye perspektiver på byen. Med Salling Rooftop, 
Your Rainbow Panorama, Lighthouse og nu også Kulkranspo-
ret tilføjer disse ’hævede’ platforme nye dimensioner til 
oplevelsen af byen. Visionen for Kulkransporet er ud over at 
skabe en ny infrastrukturel forbindelse til midtbyen, at skabe 
en kreativ frizone med plads til både etablerede aktører og 
nye vækstlag, hvor fremtidens aktører og projekter fødes. 
Kulkransporet er derfor i bydelsplanen beskrevet som hele 
områdets pulserende hjerte.

Pladsen nedenfor Kulkransporet – Kulpladsen – er byde-
lens centrale omdrejningspunkt for bylivet og skal have en 
infrastruktur, der muliggør mange forskellige typer af ar-
rangementer og aktiviteter. Derfor indtænkes og etableres 
strøm, vand, toiletadgang, lys, lager, affaldshåndtering, grønne 
områder og lignende faciliteter fra begyndelsen. Bebyggelsen 
langs Kulkransporet og særligt omkring Kulpladsen tiltænkes 
lavere bebyggelse, så der i dette centrale byrum i bydelen er 
gode mikroklimatiske forhold.

Øst for Kalkværksvej, ud for området ved de socialt udsatte, 
ønskes et grønt og rekreativt samlingspunkt, der kan støtte 
op om Den Rekreative Forbindelse og blive et hængsel mellem 
alle brugere i bydelen. De to ankre langs Kulkransporet skal 
tilsammen danne rammen om en social korridor, der forbin-
der mennesker, uanset hvem man er.
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Shared space - Den Rekreative Forbindelse (Illustrationer:  Team A. Enggaard)Shared space - her set ift. den rekreatvie forbindelse (Illustrationer:  Team A. Enggaard)

DEN REKREATIVE FORBINDELSE  
I en sammenhængende by skal det være muligt at bevæge sig 
frit og sikkert fra sted til sted uden for mange forhindringer. 
Sydhavnskvarterets byrum udformes som et shared space, 
hvor farten sænkes, og fokus rettes mod og tilgodeser de 
bløde trafikanter, cyklister og gående. 

Den Rekreative Forbindelse er områdets bevægelsesmæssige 
rygrad, som med stor åbenhed inviterer hele byen ind. Med 
koblingen til området ved JP/Politikens Hus, Filmbyen og 
videre mod Riis Skov i nord samt koblingen gennem Syd-
havnskvarteret og videre mod Tangkrogen og Marselisborg-

skovene i syd indskriver Sydhavnskvarteret sig i en væsentlig 
bymæssig forbindelse, som ikke blot skaber gode lokale 
bevægelsesmuligheder, men også skaber en sammenhæng 
med byens øvrige store grønne og blå strukturer.

Den Rekreative Forbindelse og de tilknyttede byrum udpeges 
endvidere som zone for kunstnerisk bearbejdning. Hvor  
Kalkværksvej krydser Kulkransporet skabes en portal, hvor 
der kan opleves byrumskunst, udadvendte funktioner på 
hjørnet af TRAINs backstageindgang, varevogne med kurer-
post samt cyklister og fodgængere på vej videre langs Den 
Rekreative Forbindelse.
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DEN REKREATIVE FORBINDELSE  (Illustration:  Aarhus Kommune/TRANSFORM)



Den rekreative forbindelse
udfolder sig som plads.
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JÆGERGÅRDSGADE 
Den østligste del af Jægergårdsgade i Sydhavnskvarteret 
udgør et særligt potentiale for at spejle sig rent fysisk i nogle 
af de kvaliteter der ses langs Jægergårdsgade på strækket 
mellem Fredriks Allé og M.P. Bruuns Gade. Denne del af 
Jægergårdsgade er i dag et af Aarhus’ mest livlige og inspire-
rende gademiljøer. 

I Sydhavnskvarteret skal der dannes en ny sekvens af den 
markante gade, hvor bydelsplanen på sydsiden af Jægergårds-
gade mod slagteriet giver fremtidige muligheder for at tilføje 
bygninger i tre til fem etager, mens byggeriet mod nord på 
udbudszone D vil markere sig med betydelige bygningshøjder 
mod Jægergårdsgade.  
 
 

Jægergårdsgade, der forbinder det nordlige og sydlige Sydhavnskvarter (Illustration: Aarhus Kommune og TRANSFORM)

Jægergårdsgade - plan (Illustration: Aarhus Kommune og TRANSFORM)

Den nye bygning på udbudszone D skal dermed være med til 
at gentænke området og det vigtige møde mellem den Re-
kreative Forbindelse, Jægergårdsgade, Kohalen og Njord Gin.

Netop her opstår muligheden for en markant pladsdannelse, 
der skal være knudepunktet, der binder den nordlige og syd-
lige del af Sydhavnskvarteret sammen og samtidig fungerer 
som levende byrum med restauranter, Njord Gin og adgangs-
forbindelser til Kulkransporet.

På den sydlige del af Jægergårdsgade vil to markante åbninger 
(øst for Frontløberne og vest for Kohalen) danne portal og 
overgang mellem den nordlige og sydlige del af Sydhavnen.
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EKSISTERENDE BYGNINGER 
Strategien bag bydelsplanen er i overensstemmelse med 
udviklingsplanen at bevare flest muligt eksisterende bygninger. 
En del bygninger er af nyere datoer eller istandsat, en del har 
fine arkitektoniske kvaliteter og er byggeteknisk i god stand, 
hvor andre er charmerende og gode historiefortællere. Til-
sammen har de udgjort en sjælden mulighed for at skabe en 
plan for et område, der fra begyndelsen rummer en historie 
om netop det sammensatte og mangfoldige. 

Det handler ikke kun om bevaring og bæredygtighed i sig 
selv, men i lige så høj grad om bydelens identitet og histo-
rie. Frem for at rydde alt og bygge en ny bydel på bar jord, 
handler det om en genfortolkning af det forgangne industri-
samfund og skabe historiske spor og interessante, urbane 
landskaber udstrakt mellem fortid og fremtid.

 • Bylageret transformeres fra formidlings- og  
  arbejdsrum for byudvikling i Aarhus til kunstatelier 

 • Gasværksbygningen transformeres fra gammel  
  industribygning til spisehus samt atelier og  
  værksteder 

 • Pumpestationen vil fortsat indeholde Njord Gin

 • Langs Jægergårdsgade tilføjes ny bebyggelse, som  
  skal understøtte gadens forløb og liv 

Derudover bevares både Kulkransporet og Spanien 19 (den 
tidligere KMD-bygning overfor Comwell) som stærke kultur-
bærende bygningsværker i området. 

LUFTFOTO - SYDHAVNEN ANNO 2019  (Illustration:  Aarhus Kommune)

Bylageret

Njord Gin

Gaværksbygn.

Bylageret

Njord Gin

Gaværksbygn.
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”DE SOCIALT UDSATTES JORD” 
”Børnenes Jord” er et velkendt og yndet grønt byrum for 
børnefamilier såvel som beboere i Øgadekvarteret. På sam-
me måde udgør området omkring Værestedet, Naapiffik og 
Njord Gin i Sydhavnskvarteret en helt særlig lomme i den 
nye bydel. De mange mindre bygninger og de lidt kringlede 
mellemrum skaber en uformel stemning, hvis lige ikke findes 
andre steder i det centrale Aarhus. Der er her potentiale for 
at udvikle et sted og en stemning der tilgodeser forskellige 
grupper af socialt udsatte og deres særegne miljøer – ”De 
socialt udsattes jord”. De udsatte er glade for området og vil 
gerne undgå at skubbes videre rundt i byen (endnu en gang), 
og her vil man kunne udvikle et sted, de kender og sætter 
pris på – sammen med de udsatte og hen imod noget, der al-
drig er set i Aarhus eller Danmark.

Området har stort potentiale for samspil med Kulkransporet. 
Den kommende Kulpark, der etableres i områdets østlige del 
i relation til de socialt udsattes nuværende faciliteter og funk-

B - Værestedet Naapiffik

Ungeherberget på Udbudszone A C - Naapiffiks garage

F - Njord Gins garage

A - Hus forbi-værestedet

E - Njord Gins garage

(Fotos: TRANSFORM)

D - Njord Gins Distilleri Shelters placeret ved bygn. C

tioner, skal designes og indrettes i fællesskab med og til glæde 
for de socialt udsatte. En samtænkning af hele området kan 
således skabe en grøn landsby med fristeder til de forskellige 
grupper af udsatte, der i dag bruger dette byrum som ramme 
for at mødes og hjælpe hinanden. 

”De udsattes jord” er med andre ord en vision om et sted 
for byens udsatte, der på en gang er et grønt opholdsrum 
forbeholdt de socialt udsatte, men samtidig skaber mulighed 
for et åbent og tilgængeligt møde med resten af byens borge-
re, når og hvis dette ønskes af brugerne. Samtidig indeholder 
byrummet de nødvendige bygninger og funktioner, som det 
kendes i dag.

Med visionen skabes grundlag for nye investeringer i bl.a. løft 
af faciliteter.  Aarhus Kommune vil sammen med de forskel-
lige brugergrupper og deres repræsentanter igangsætte et 
udviklingsprojekt for dette område – og herunder afsøge de 
forskellige muligheder.
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A

B

C

D

E

E

Njord Gin (distilleri)

Hus forbi værestedet Overordnet flow

Eksis. bebyggelse Bygninger

Internt stisystem

Udvidelsesmuligheder
(Princip) Samlingspunkter Mure

Garage (Naapiffik)Værestedet Naapiffik

Njord Gin (garage) Njord Gin (garage/lager)

A B C
D E E

FLOW 
Området skal koble sig på og blive en væsentlig del af den kommende bydel og 
stadig fungere som fristed/helle for de socialt udsatte. Områdets overordnede flow 
sker langs Jægergårdsgade og Kalkværksvej, suppleret af et mere internt og 'krøllet' 
stisystem gennem området. 

STEDET I DAG 
En lille enklave i byen. Stedet er i dag indhegnet flere steder, grundet Njord Gins 
produktion og Naapiffik værestedet.

NÅR VI BYGGER NYT 
Der skal laves en vurdering af den eksisterende bygningsmasse og udpeges steder, 
hvor man kan tillade bebyggelse. Målet er at bevare de væsentlige bygninger; Njord 
Gin og værestederne, men tillade, at der bygges nyt med henblik på en indpasning, 
der bygger videre på områdets eksisterende DNA.

MØDESTEDER OG BEGRØNNING 
Områdets brugere benytter sig i dag af de mange kroge og små 'byrum', som fun-
gerer som samlingspunkter i det nedskalerede område for de socialt udsatte. Om-
dannelse af belagte flader til grønne rum skal bygge videre på stedets nuværende 
karakter og skabe flere steder til møder på tværs. Området indeholder i dag en 
længere mur, som kan brydes op, og tilsvarende opføres nye steder for at skabe 
mere intime opholdszoner.
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Sigtelinjer - Højhuspolitik (Illustration: Aarhus Kommunes/TRANSFORM)

SIGTELINJER 
Disponeringen af bydelsplanen sikrer visuelle forbindelser i 
form af kig og sigtelinjer til og fra den eksisterende midtby. 
Disse kig og sigtelinjer er sammen med den fastlagte vej- og 
stistruktur definerende for udpegningen af byggefelter og 
byrum. 

Sigtelinjerne med særlig betydning for udbygningen af Syd-
havnskvarteret omfatter kiggene mod et af Aarhus’ vigtigste 
’landmarks’ i form af domkirkespiret. Dette landmark kan ses 
fra flere steder i byen og bruges som orienteringspunkt, der 
binder byen sammen og skaber en fælles forståelse for byens 
udseende. Der er mange steder i Aarhus, hvorfra der er kig 
til domkirkespiret. For Sydhavnskvarterets vedkommende 
drejer det sig om: 
 1. Fra Strandvejen over Tangkrogen mod domkirke- 
  spiret med standpunkt ved Kongens Badehus/  
  pumpestationen.  
 2. Fra Strandvejen mod domkirkespiret med  
  standpunkt ved Helnan Marselis Hotel. 

Bydelsplanen er udarbejdet, således at udsigten til domkirke-
spiret ikke forstyrres fra de udpegede standpunkter.

Derudover er lange, lige kig og sigtelinjer, som vi for eksem-
pel kender dem fra Aarhus Ø, i mindre grad kendetegnende 
bydelsplanen. Derimod er der taget udgangspunkt i områdets 
eksisterende labyrintiske og ’kringlede’ struktur, hvor små 
gyder, stræder og byrum karakteriserer et område, der kun i 
mindre grad brydes af større sammenhængende kig.

Kig fra Frederiksbroen 

Kig fra Ringgadebroen 

Kig fra Risskov 
(Illustrationer: Team A. Enggaard) 

Kig fra Tangkrogen 



Arkitekturen der respekte-
rer kulkranssporet

VANCOUVERISM
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Mindre bygninger skaber menneskelig skala. Højhusene står aldrig alene. (Illustrationer: Team A. Enggaard)

Principdiagram - Nedskalering af bygningsvolumener, så den oplevede facade-
højde reduceres og lysforhold og mikroklima tilgodeses. 

Principdiagram - Baserne bryder vinden og reducerer vindbelastningen af byrummene. 
(Illustrationer: Team A. Enggaard) 

HØJHUSE 
Den stigende interesse for at udvikle og bygge på og omkring 
de gamle havnearealer har skabt behov for, at byrådet i 2018 
vedtog et tillæg til Aarhus Kommunes Højhuspolitik. Et tillæg, 
der skal sørge for, at mens der ønskes planlagt og realiseret 
flere højhuse i området, skal disse samtidig planlægges og 
realiseres, så de respekterer og tilfører byen kvalitet. 

Området omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik 
(herunder Sydhavnskvarterets nordlige områder) kan med 
den rette styring blive en helt ny spændende skyline i Aarhus. 
En bydel, hvor det rå og upolerede byliv på byens nedre 
niveauer i form af kreative iværksætterprojekter, historiske 
spisesteder, kulturinstitutioner og faciliteter for byens socialt 
udsatte, der ubesværet møder det moderne i form af den 
høje by, der rejser sig oven på dette levende gulv. På denne 
måde kan den lave og den høje by møde hinanden i et mang-
foldigt og karakterfuldt kvarter med plads til alle.

Det er således et nyt Aarhus, der tager form. En by, der på 
udvalgte steder er høj, tæt, livlig, kreativ og mangfoldig, mens 
vi sikrer, at bylivet blomstrer i byrummene på byens gulv.

Når der gives lov til at bygge så markante byggerier som 
højhuse, skal den arkitektoniske kvalitet samtidig være på 
højeste niveau, hvad angår form, proportionering, udtryk 
og materialitet. Det er udslagsgivende at højhusene arki-
tektonisk passer til Aarhus og områdets egenart. Dette har 
været omdrejningspunktet for de foreslåede højhuse i Syd-
havnskvarteret, der er udarbejdet i overensstemmelse med 
Aarhus Kommunes Højhuspolitik.  

SOL, VIND OG SKYGGE 
Helt afgørende for det gode byliv i Sydhavnskvarteret er, at 
den kommende bebyggelse i bydelen placeres og konstrueres 
med henblik på, at byrummene ikke ødelægges af stærkt vind-
blæste og skyggelagte områder. Bydelen skal være behagelig 
at færdes i både i gadeplan og på Kulkransporet. Det har 
således været en grundlæggende præmis, at der i placeringen 
af byrum og bygninger sikres mulighed for at finde områder 
med sol og læ. Yderligere er det væsentligt, at bebyggelsen 
tillader optimalt lysindfald i de forskellige bygninger. 

Ved hjælp af studier i området og volumenstudier i 3D 
såvel som fysiske modeller er det derfor undersøgt, hvor ny 
bebyggelse bedst kan placeres i området med hensyntagen til 
sigtelinjer, sol, vind og skygge, hvor der kan intensiveres, og 
hvor de eksisterende bygninger og kulturmiljøer bedst kan 
bringes i spil. 
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DET GRØNNE I SYDHAVNSKVARTERET 
Det grønne i Sydhavnskvarteret bærer i dag præg af at være 
selvgroet, vildt og mangfoldigt. Der er i kvarteret ikke større 
sammenhængende parkarealer, men i stedet en række mindre 
grønne elementer, som naturligt indskriver sig i byrumme-
ne og bidrager til den helt særlige Sydhavnsatmosfære. Det 
grønne i Sydhavnskvarteret er et billede på, hvordan naturen, 
mere eller mindre i det skjulte, kan udvikle sig og bryde 
frem på selv den mindste plads. Denne diversitet og særegne 
frodighed fastholdes og bringes med bydelsplanen ind i den 
fremtidige byudvikling.

Tætte byområder, som Sydhavnskvarteret, er et særligt 
spændende indsatsområde for biodiversiteten. Med bydels-
planen skabes en grøn og levedygtig by med grønne tiltag 
på byplanniveau, der samtidig ’sår frø’ til en byudvikling, der 
fremmer velfungerende og robuste miljømæssige og sociale 
økosystemer. 

MILJØMÆSSIG OG ÆSTETISK BIODIVERSITET  
Bydelsplanen bringer med grønne tiltag naturen ind i byrum-
mene og skaber vild, grøn og blomstrende natur på en ny 
måde. Bydelsplanen introducerer således vilde grønne bede 
i alle bydelens gaderum bl.a. anlagt som Rigkærbede, der 
skaber mindre grønne pauserum på byens gulv og tilføjer 
området vild natur med en stærk grøn karakter. 

Disse nye, vilde planter vil forøge biodiversiteten i området i 
form af flora og fauna, ligesom det vil tiltrække sommerfugle 
og bestøvende bier og fugle. Vild og mangfoldig begrønning ved Kulkransporet idag (Foto:  Team A. Enggaard)

(Gen)brug af planter og vækst. Idé fra Kulkranspor-konkurrencen (Illustration: Team TRANSFORM)Princip - Placering af grønne områder/bede og belægninger (Illustration: Team A. Enggaard/Aarhus Kommune)

Grønt

Brosten

Asfalt

In-situ beton

Betonpladser

Særlig belægning
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Biotophaven ved Spanien (Illustration: Team A. Enggaard)

Frøblandingerne i Rigkærbedene består af græs- og urteve-
getation med blomstring på forskellige tidspunkter af året. 
Dette både for at forøge nektar og pollengrundlaget for 
bestøvende insekter, men også for at bidrage til en grøn 
æstetisk oplevelse størstedelen af året. 

Mod nord i bydelsplanen introduceres Biotophaven. Biotop-
haven er områdets mindre, grønne oase med plads til ro og 
fordybelse, en oplevelses- og byrumsmæssig kontrast til Kul-
pladsens eventrum og Havnesporets østlige del, der bidrager 
med høj puls og aktivitet.

TRÆERNE I SYDHAVNSKVARTERET 
Træer er et vigtigt grønt element i alle bydele, og det er 
ambitionen, at Sydhavnskvarteret nord for Jægergårdsgade 
skal indeholde minimum 1.000 træer. Omkring Kulkransspo-
ret plantes højstammede træer med krone i Kulkransspor-
sniveau. Et tiltag, der oplevet på toppen af Kulkranssporet vil 
skabe en oplevelse af at gå imellem de grønne trækroner. 

Træer, der flyttes af hensyn til byrum og bygninger, genplantes 
i området. Gamle træer repræsenterer historie og kontinui-
tet og har en særlig stor værdi for biodiversiteten. Udvalgte 
træer graves derfor op og plantes i store plantekasser i 
byggeperioden og forbliver i området som midlertidig indret-
ning og bidrag til byrummene, mens der bygges. Disse træer 
indgår efterfølgende i de nye byrum og placeres i den nye 
bydel, så de bidrager til oplevelsen af en grøn bydel. Som en 
del af det åbne og ukultiverede grønne introduceres individu-

elle grønne kantzoner, hvor der skabes plads til, at fremtidens 
brugere kan sætte deres grønne præg på bydelens rum. 

Det er i det hele taget udgangspunktet, at det grønne i Syd-
havnskvarteret bidrager til at skabe opholdsmiljøer samt et 
behageligt byklima.

REGNVAND 
Sydhavnskvarteret udvikles i henhold til udviklingsplanen for 
området. Området er i dag fælleskloakeret, men i takt med 
udviklingen af området skal der, jf. Spildevandsplanen for 
Aarhus Kommune, etableres et separat system til regnvand 
og spildevand. 

I forhold til håndtering af regnvand skal der ved omdannelsen 
af området primært anvendes terrænbaserede løsninger i 
form af vandrender, kanaler mv. ved afvanding. Kun enkelte 
dele af de fremtidige delområder forudsættes ikke at aflede 
deres regnvand via terrænbaserede løsninger.

 - Regnvand op til serviceniveau skal afledes igennem  
  den offentlige kloak til havnebassinet. Tilslutningen 
  til den offentlige kloak skal ske i nærmere fastlagte  
  punkter, anvist af Aarhus Vand.

 - Ved skybrud er det eksisterende regnvandssystem 
  fyldt op med regnvand fra et større vandopland og 
  kan derfor ikke aflede mere vand. Der er derfor  
  udarbejdet en plan for afledning af skybrudsvand på  
  terræn i tilfælde af overfyldte kloaker.
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Stueplan - udbudszone B og C (Illustration:  Team A. Enggaard) Plan i Kulkransporets niveau - udbudszone B og C (Illustration:  Team A. Enggaard)

Placeringen af bydelsplanens powerhubs er foretaget, så de 
danner synergier mellem hinanden og relationer til den om-
kringliggende by. Et powerhub kan dække over både bygning-
er og byrum. Det enkelte powerhub og samarbejdet mellem 
de forskellige powerhubs er med til at skabe byliv; ude som 
inde, oppe som nede. Gennem en nøje placering af de enkel-
te powerhubs ift. byrum og forbindelser åbnes Sydhavnskvar-
teret op, og der skabes aktivitet, ophold og flow igennem 
hele området. Placeringen af de enkelte powerhubs samt 
deres funktioner bidrager til at aktivere de omkringliggende 
byrum – både i kraft af de mennesker, der har deres dagli-
ge gang i området, samt de aktiviteter som sker i/imellem de 
enkelte powerhubs. Fysisk sikres de enkelte powerhubs syn-
lighed gennem åbne og aktive stueetager, der muliggør ud-
advendte aktiviteter og indhold, der understøtter de byrum, 
som de er en del af.

BYDELSPLANEN 
BYLIV & BYRUM

”Det bliver godt at komme tættere på Filmbyen og mine 
samarbejder der. M2 Film er en vigtig kunde, og at sidde 
tæt på hinanden gør samarbejdet lettere. Det bliver også 
spændende at starte et samarbejde med  

Kunstakademiet.” 

Johan Oettinger, grundlægger af WIREDFLY Stopmotion animation studio. 
August 2019

Kulpladsen er bydelens ’hjerte’ og primære byrum flanke-
ret af funktioner og powerhubs, der tilsammen bidrager til 
at gøre dette byrum levende og aktivt. Sydhavnens Spise-
hus, Lydbyen og bydelens hoteller har med deres placering 
en stærk forbindelse til Kulkransporet og Kulpladsen og vil 
være bydelens primære omdrejningspunkt – hvor der med 
udformningen af bygningerne omkring pladsen er sikret gode 
sol- og vindforhold. Herudover er der en oplagt fysisk kob-
ling fra powerhubbet for Animation og Spils placering op 
mod Filmbyen mod nord, mens bevægelse og sundhedshub-
ben placeres med direkte adgang til Den Rekreative Forbindel-
se. På den måde bidrager placeringen af powerhubs til at styr-
ke Sydhavnskvarterets byliv og kobling til resten af byen. 

Aktører i Kunstbyen, som blandt andet indeholder Det Jy-
ske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter samt værksteder, 
er fysisk placeret omkring et gårdrum (kunst- og byggegår-
den) og bliver herved en aktiv medspiller i de aktiviteter, der 
foregår i Kunstbyen. Byrummet bliver en forlængelse af de 
aktiviteter, der sker i hele Kunstbyen og vil bidrage til at gøre 
kunst- og kulturproduktion synlig i Sydhavnskvarteret. Ved 
siden af Kunstbyen placeres Mode- og livsstilshubben, som 
danner kobling over til Sydhavnens Spisehus (Mad og Drikke) 
og Lydbyen omkring Kulpladsen. 

LYDBYEN

KULPLADSEN

KULKRANSPORET

SPISEHUS

ANIMATION OG SPIL

KUNSTGÅRD

MODE

BEVÆGELSE
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ET MANGFOLDIGT BYGULV SKABER BYLIV 
Sydhavnskvarterets kendetegn vil blive de mange levende 
stueetager og byrum, hvor bydelens kreativitet og mangfol-
dighed er sammenflettet til et inspirerende bygulv. Det, der 
foregår i bygningerne, vil kunne ses i byrummet og synliggøre 
de mange aktiviteter og kreative powerhubs, der er i bydelen. 
Levende byrum er med til at understrege Sydhavnskvarterets 
særkende som en bydel, hvor blandt andet mad, mode, kunst, 
musik, film og sportsaktiviteter skaber en mangfoldig palette 
af aktiviteter hele året rundt. 

Et gennemgående princip i bydelen er, at byrum er koblet til 
de omkringliggende funktioner, powerhubs og aktører inde i 
bygningerne. De kreative powerhub-aktører anvender de til-
stødende byrum til fysiske elementer, værker eller arrange-
menter, så deres aktiviteter bliver synlige i bydelen og skaber 
byliv. Dette kræver, at byrummene er robuste og fleksible, så 
de kan optage de skiftende funktioner i forhold til årstider og 
arrangementer. 

Således er Kunst- og byggegården i Kunstbyen et byrum, hvor 
de omkringliggende aktører vil indtage byrummet og gøre 
det til deres med aktiviteter, der ligger i forlængelse af det, 
der foregår inde i bygningerne. Ligeledes vil byrummet langs 
Den Rekreative Forbindelse og under Havnesporet fungere 
som oplagte steder for sundhed og bevægelse, der kan drage 
fordel af de rå og upolerede byrum til deres aktiviteter. Ak-
tiviteter i og omkring Sydhavnen i Spisehuset, hvor man kan 
drikke kaffe, spise frokost og holde møder, og i Lydbyen med 

aktiviteter, der strækker sig over både dag, aften og nat, samt 
de mange gæster i bydelens hoteller er med til, at befolke 
Kulpladsen og området omkring Kulkransporet. 

Den brede palette af aktiviteter i bydelen får således hele 
Sydhavnskvarteret til at leve både morgen, middag og aften 
og vil bidrage til, at området fremstår som et mangfoldigt 
supplement til resten af Aarhus.

SYDHAVNSKVARTERETS BYRUM 
Byrum og byliv er tænkt ind i gadeplan og på byens niveau 2 
– Kulkransporet – med muligheden for nogle steder at fort-
sætte videre op på tagene af de kommende bygninger. En dy-
namisk og overraskende sammenstilling af pladser, gader og 
passager er med til at skabe et varieret byrumsnetværk, i va-
rieret skala og med særlige stemninger og aktiviteter fordelt 
i hele bydelen. Med udgangspunkt i Kulkransporet, Kulplad-
sen og videre ud i de snævre passager, den aktive Rekreative 
Forbindelse eller i gårdrummet ved kunstmiljøet vil der være 
oplevelser og liv, der knytter kvarteret sammen og byder vel-
kommen til resten af Aarhus.

Byrum - Kunst- og byggegården mellem bygning 6-7-8-9 (Illustration: Team A. Enggaard)

”De studerende kan frit arbejde på alle tidspunkter af 
døgnet i akademiets værksteder og atelierer. Der vil være 
mulighed for at trække ud og arbejde på pladsen foran, og 
forbipasserende vil gennem vinduerne kunne følge med i 

livet indenfor.”

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi. August 2019

”Jeg glæder mig til det nye Sydhavn. Vi har en unik mulighed for 
at skabe en meget levende bydel, hvor vi kan bruge hinanden 
endnu mere i vores professionelle arbejde. Der er nye 
spændende muligheder for at åbne dørene mere op og lave 
oplevelser i bydelens uderum, hvor vi kan bygge og vise det 

frem, vi laver.” 

Johan Oettinger, grundlægger af WIREDFLY Stopmotion animation studio.  
August 2019
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Kig fra Spisehuset mod hotel ud til Spanien (Illustration: Team A. Enggaard)

Sydhavnskvarteret har byrum, der kan bruges af alle. Om 
man vil sidde og nyde en kop kaffe i solen eller benytte sig af 
nogle af de mange muligheder for bevægelse i området, er til 
kulturevent under Kulkransporet, sidder med sit arbejde ude 
i solen eller blot vil nyde madpakken med ryggen op ad faca-
den, skal det hele være muligt i Sydhavnskvarteret. Med by-
delsplanen skabes et uformelt, venligt og inviterende byområ-
de, hvor alle vil føle sig velkomne og inspirerede. 

”Lydbyen bliver et sted, som lever både dag, aften og nat, 
og som tilbyder rammer for samarbejde inden for lyd og 
musik, og fantastiske oplevelser for publikum.”

Carsten V. Nielsen, direktør og spillestedleder af TRAIN. August 2019

”Vi kan virkelig se potentialet i at aktivere byrummet omkring 
huset. Vi vil gerne bidrage til at give mode- og livsstilsvirksom-
heder mulighed for at prøve forskellige koncepter af med 
begrænset risiko og samtidigt inddrage aarhusianere og andre i 

Sydhavnen i det vi laver.” 

Christian Chapelle, Head of Fashion v. Lifestyle & Design Cluster, Daglig leder af 
inkubator miljøet Headstart Fashion HOUSE. August 2019

Snit - kulpladsen, set mod nord Kunstbyen (Snit: Team A. Enggaard)Snit - Rekreativ forbindelse, set mod JP
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Med et tæt og varierende forbindelsesnetværk af stier, gader 
og passager, der kobler sig til og forbinder de mange varie-
rende byrum, indbydes brugerne i området til ophold. Den 
nordlige del af Sydhavnskvarteret skal opleves som væren-
de ét samlet bygulv bestående af et aktivt shared space som 
’klikker’ sig på både eksisterende og ny bebyggelse. Bygulvet 
giver adgang til området for alle typer af trafikanter, hvor  
hastigheden sænkes, så fodgængere, cyklister og bilister fær-
des sammen i et tempo, hvor opmærksomheden rettes mod 
bydelens liv og funktioner.  

Det nye bygulv bliver limen, men også den oplevelsesmæssi-
ge rygrad i bydelen, hvor brugere færdes på kryds og tværs 
mellem små passager og med større gennemgående gade-
rum/færdselsårer, hvorfra brugerne oplever, tilgår og bevæger 
sig. Bygulvet kommer til at rumme større og mindre byrum, 
der aktiverer bygningernes facader og minimerer mængden 
af bagsider i området. 

Foruden den særlige sydhavnskarakter, som synliggøres af 
de fælles adgangsveje, er det væsentligt for bydelsplanen at 
konkretisere Udviklingsplanens principper, herunder en god 
bymæssig sammenhæng, hvor fire tværgående forbindelser i 
Sydhavnens nordlige del skal styrke oplevelsen og tilgængelig-
heden i området, men også sikre en fysisk forankring til kon-
teksten (midtbyen og havnen).

De tværgående forbindelser kobler sig til Den Rekreative For-
bindelse og nye cirkulationsmuligheder mellem bebyggelsen. 
Det kommende parkeringshus, der er beliggende i området, 
forventes ikke at påvirke den nordlige del af Sydhavnskvarte-
ret med yderligere biltrafik, da indkørslen til parkeringshuset 
sker fra Sydhavnsgade med indkørsel syd for Filmbyen.  

Som led i at gøre bydelen til et urbant hotspot for bevægelse 
er det væsentligt, at området fremstår inviterende med synli-
ge og tilgængelige adgangsveje, der kobler sig på det eksiste-
rende netværk mod; 
 • syd til Skanseparken og Tangkrogens grønne  
  områder  
 • øst til industrien 
 • vest til midtbyens puls 
 • nord langs havnen og dens offentlige funktioner  
  og kvaliteter 
Gaderummene vil flere steder indbyde og aktivt lede bruge-
re/besøgende til byrum med mulighed for bevægelse og akti-
viteter.

FLOW & INFRASTRUKTUR

Byens gulv / Shared space - Byens gulv forbinder eksisterende og ny bebbyggelse

Forbindelser/adgange kobler byen med bydelens funktioner og aktiviteter  
(Illustrationer: Aarhus Kommune/TRANSFORM)
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INFRASTRUKTUR OG PARKERING 
Sådan lyder det i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, 
og baggrunden er, at området i dag fremstår lukket med få 
sammenhænge til den omgivende by. 

Med bydelsplanen sammenkobles bydelen gennem åbne og 
tydelige veje, passager og grønne portaler med den omkring-
liggende by, mens den indre del som i dag vil være indrettet 
med mindre labyrintiske gadeforløb, der skaber et spænden-
de, trygt og roligt miljø, man kan gå på opdagelse i. 

Hele bygulvet indrettes som shared space udformet med 
kantzone, safe space, flexzone og kørezone. 

Hovedparten af parkeringen i området nord for Jægergårds-
gade håndteres i et kommende parkeringshus, der placeres i 
områdets østligste del tæt på Havnesporet.  

Færdsel - Trafiksystem

Shared space/flexzone - CERES-byen Aarhus (Foto: TRANSFORM)

Flexzone ved Den Rekreative Forbindelse, fremtidens Sydhavnskvarter (Illustration: Team A. Enggaard)

Shared Space/Flexzone - New Street Brighton, UK (Foto: DeFacto)

Gående

Bilister

Cyklende

"Mobiliteten i og tilgængeligheden til og fra 
Sydhavnskvarteret skal udvikles med det samme og 
skabe sammenhæng mellem bydele 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." 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, Sep. 2018
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Derudover sikrer bydelsplanen mindre områder til parke-
ringspladser i terræn i form af korttids- og handicappar-
kering, der kan bruges som supplement til det kommende 
parkeringshus.  Størstedelen af den fremtidige ankomst i bil 
til Sydhavnskvarteret vil efter bydelsplanens realisering ske 
fra nordøst, hvor man vil ankomme fra Sydhavnsgade via det 
kommende p-hus. 

PARKERINGSHUSET 
Ambitionerne for det nye parkeringshus og dets rolle i byde-
len er høje. Det nye parkeringshus skal ikke blot indeholde 
700 p-pladser, men også være omdrejningspunkt for aktivitet, 
kreativitet og socialisering. Huset skal koble sig på byde-
lens interne forbindelser, herunder til Kulkransporet, så der 
skabes en ny direkte gangforbindelse mellem parkeringshuset 
og banegården. Huset skal fremstå levende og vedkommende 
for den nye bydel med en høj grad af aktive og åbne facader i 
mødet med byens øvrige gaderum. I Efteråret 2019 blev der 
gennemført en projektkonkurrence for at kunne gentæn-
ke parkeringshuset som et aktivt mødested i fremtidens 
Sydhavnskvarter, som er vedkommende og tilgængeligt for 
alle. Ligesom alle andre kommende byggerier i bydelen, skal 
parkeringshuset kunne tilbyde byens og bydelens brugere 
funktioner og arkitektur, der understøtter de visioner, Aarhus 
Kommune i samarbejde med brugerne og borgerne har for 
Sydhavnskvarteret. 

Byrumsmangfoldighed i bydelen (Illustrationer: Team A. Enggaard/Aarhus Kommune)Bil-og cykelparkering - Placering

De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne cykle og gå under 
det nuværende Havnespor øst om JP/Politikens Hus og 
Filmbyen, ad en sammenhængende rekreativ forbindelse, der 
fremadrettet vil koble Riis Skov med Marselisborgskovene.

Under og oven på Kulkranssporet skabes en ny øst-vestgåen-
de gangforbindelse, som munder ud i Spanien/Frederiks Plads. 

Cykelparkering i Sydhavnskvarteret er decentral og mang-
foldig, så forskelligartede behov opfyldes. Der skabes i videst 
muligt omfang plads til cykelparkering nær alle hovedindgan-
ge. Der opstilles herudover delecykler i bydelen. Desuden 
skabes plads til vareindlevering i bydelens indre loop langs 
Kalkværksvej, som også benyttes ved brand og redning.  

Alle uderum er udformet med fokus på tilgængelighed for 
alle brugere. Uderummene er indrettet, så der er uhindret 
adgang og mulighed for at komme rundt. Dette gøres ved 
anvendelse af egnede belægninger og niveauspring, kanter 
og hældninger, så de tilgodeser bevægelseshæmmede, hvor 
ledelinjer indarbejdes naturligt i byrummenes design. Der 
anlægges handicapparkeringspladser samt sikres afsætning 
nær hovedindgangene i bydelen.

Kommende p-hus

Grønne områder

Cykel-p

Byrum/passager

Rekreativ forbindelse

Kunst- og Byggegård

Fællesterrassen

Kulkransporet og Kulpladsen



Illustration:  Team A. Enggaard
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AARHUS' NYE SKYLINE



AARHUS DOMKIRKE

FREDERIKS PLADS

UDBUDSZONE D

EY HUSET
SYDHAVNEN / BYGNING 3

FILMBYENDANSKE BANK

AARHUS CITY TOWER

SYDHAVNEN / BYGNING 2

 69Bydelsplan - Nord for Jægergårdsgade

Byen vokser, og Aarhus tænker fremad. Med bydelsplanen læg-
ges takterne for et pulserende og mangfoldigt Sydhavnskvar-
ter der taler ind i Aarhus' nye Skyline. Stedet har igennem  
historien ændret karakter, og nu ses byggestenene til en bydel 
i varierende skala med byrum, der kobler sig til byens eksiste-
rende flow og adgange. Med Sydhavnskvarteret nord for  
Jægergårdsgade manifesterer Aarhus sig som visionær og 
fremadstræbende, men fortsat rodfæstet i byen, bylivet og ste-
dets mange og blandede brugere.

Illustration:  Team A. Enggaard
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I Sydhavnskvarteret er der mange muligheder for at arbejde 
med bæredygtige tiltag. Der er derfor inden opstarten af 
arbejdet med bydelsplanen foretaget en screening af områ-
det for at identificere potentialer inden for en bæredygtig 
udvikling af området. Målet er, at de bæredygtige tiltag der 
arbejdes med, samlet skal bidrage til at understøtte en udvik-
ling af bydelen, som er mangfoldig – både i brugere og funk-
tioner. Efterspørgslen på bæredygtig byudvikling og byggeri 
er stigende, ligesom der er øget fokus på løsninger der kan 
imødekomme konsekvenserne af klimaforandringerne. 

I bydelsplanen for Sydhavnskvarteret er der arbejdet med 
følgende fokuspunkter inden for bæredygtighed:

1 MULIGHEDER OG BEHOV FOR LOKAL  
HÅNDTERING AF REGNVAND

Der er i bydelen indarbejdet tiltag til håndtering af overflade-
vand. I løsningen indgår overløb til havnebassin i forbindelse 
med skybrud, sokkelkote i kote 2,50, regnbede og beplant-
ning. 

2 MULIGHEDER OG BEHOV FOR AT ETABLERE 
GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER

Der er i projektet indarbejdet byrum af forskellig karakter, 
hvoraf flere vil bidrage positivt til områdets biodiversitet, 
herunder Biotophaven og Den Rekreative Forbindelse. 

BÆREDYGTIGHED I BYDELEN
3 KOMFORTABELT UDEKLIMA

Bydelsplanen er baseret på sol- og skyggestudier samt vind-
studier for at fremme komfortable udearealer med forskellig 
opholds- og oplevelseskvalitet. 

4 SKALERING AF VEJANLÆG I FORHOLD TIL 
BLØDE TRAFIKANTER 
Der er i udformning og placering af vejanlæg og bygningsvo-
luminer lagt vægt på at designe til den menneskelige skala. 
Der er gennemført en analyse af mobilitet i bydelen og en 
analyse af, hvordan trafikken vil fordele sig i forhold til antal 
daglige ture i bydelen. 

5 DESIGN AF KANTZONER 
I designet af kantzoner i bydelen er der lagt vægt på, hvordan 
bydelen og byrummene aktiveres, samt hvordan der skabes 
en balance mellem indkig og udkig. Der er således arbejdet 
med, at der i de mere private områder er etableret beplant-
ning i kantzonen for at beskytte brugerne mod indkig og 
sikre mere intime udkig – hele tiden med fokus på, at bydelen 
og stueetagerne samtidigt skal fremstå levende og aktive.  

 
 
 

1 2 3

4 5 6
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6 SKALAMÆSSIGE PROPORTIONER

I forbindelse med pladsdannelser nedskaleres bygningsvolu-
minerne og der etableres muligheder for byliv i flere niveau-
er, blandt andet i forbindelse med Kulkransporet. 

7 BRUGERFACILITETER I LANDSKABET 
Brugerfaciliteter er indarbejdet i landskabet, herunder affalds-
håndtering og cykelparkering. Herved samles funktionerne i 
klynger og den enkelte bygning skal kun i begrænset omfang 
afsætte areal til dette. 

8 FUNKTIONSMÆSSIG OG SOCIAL  
SAMMENHÆNG 
Der er i den aktørbaserede tilgang til byudviklingen sikret 
funktionsmæssig og social synergi mellem brugerne og facili-
teter i området. Dette forstærkes af etableringen af et Bylivs-
kontor i næste fase af projektforløbet, hvor også inkludering 
og samarbejder med de socialt udsatte i området er en del af 
Bylivskontorets funktioner.

9 TRYGHEDSFREMMENDE TILTAG

Tilstrækkelig belysning og overskuelighed i bydelen er fokus-
punkter for tryghedsfremmende tiltag. 

 

10 BYGNINGER I BYDELEN

For områdets bygninger er arbejdet med bæredygtighed 
opstartet. I bydelen findes der flere typer af bygninger, og 
der arbejdes således både med konvertering af eksisterende 
bygningsmasse til at kunne rumme nye funktioner (Bylageret 
og Gasværksbygningen) og etablering af helt nye bygninger. 
Arbejdet med bæredygtige tiltag vil på bygningsniveau i høj 
grad afhænge af de enkelte bygningsbrugeres prioriteringer. 
Tilgangen til bæredygtighed i byggerierne tager udgangspunkt 
i en kombination af FN’s 17 Verdensmål og kendte certifice-
ringssystemer.

11 PROCESPLAN

Der en udarbejdet en overordnet procesplan for gennem-
førelse af bæredygtighed i bydelen, så arbejdet med bære-
dygtighed sker systematisk og på mange forskellige niveauer 
igennem hele processen.  

7 8 9

10 11



Byliv / bevægelser i to niveauer

Arkitekturen der respekte-
rer kulkranssporet
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BEBYGGELSEN

ARKITEKTURFILOSOFI 
GULVET OG TÅRNENE – VANCOUVERISM 
Sydhavnskvarteret er et af de mest karakteristiske områder 
i Aarhus. De gamle industribyggerier, havnens materialer og 
områdets råhed skaber en særlig identitet og stemning, som i 
kombination med områdets aktører, er stedets kendetegn.

Området kendetegnes af teglstensbyggerier og betonsilo-
er, der rejser sig fra havnelandskabet. Bygningerne spænder 
i skala fra en- til toetagers pakhuse til store monolitiske in-
dustribygninger i over 30 meters højde. På trods af de store 
spænd i skala opleves området sammenhængende på grund af 
de karakteristiske materialer; tegl, beton og metaller.

Områdets industrikarakter understøttes af sammensatte be-
lægninger i asfalt og brosten, som danner et bygulv med et 
vidnesbyrd om det, der er foregået i området gennem tiden. 
Maskineri, kedler og lette bygninger i træ og metal ligger som 
et ekstra lag af funktioner og fortællinger uden på de tunge 
huse.

NÅR VI BYGGER NYT 
Der er særlig opmærksomhed på områdets karakteristika og 
kvaliteter. Når vi bygger nyt, er det væsentligt at bygge videre 

Sydhavns-DNA, blanding ag lav og høj bebyggelse (Fotos: AART og TRANSFORM)

på og tilføre nyt til stedet i respekt for det, der allerede fin-
des i bydelen hvad enten det er byggerier eller burgere.

Når områdets karakter skal fortolkes, er det nærliggende at 
se på Aarhus som helhed. Et af byens mest karakteristiske 
kendetegn er de smukke teglstensbyggerier fx Aarhus Uni-
versitet, hvor bygningerne rejser sig fra parken og tydeligt er 
forankret på stedet. 

Med inspiration fra dette, for Aarhus’ karakteristiske princip, 
skaber vi det nye Sydhavnskvarter. Bygninger i tegl og beton 
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vende by og have deres eget særkende, der vil stå i kontrast 
til de mange andre højhusbyggerier i området, som tidligere 
illustreret.

Når de nye bygninger opleves på nært hold, er det ligeledes 
de eksisterende kvaliteter, der bygges videre på. Materiale-
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tar udformes, så de understøtter et oplevelsesrigt byliv, der 
stemningsmæssigt tager udgangspunkt i læsningen af Syd-
havnskvarteret. 

Byprofil (øst/vest) - Bydelen nedskaleres centralt, så der skabes et intimt bymiljø omkring  
Kulpladsen og områdets eksisterende bygninger  

(Illustration: Team A. Enggaard)

Byliv / En levende by - Bylivet gennemstrømmer bydelens nederste etager 
(Illustration: Team A. Enggaard)
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Byprofil (nord/syd) - Bydelen nedskaleres mod Kulkransporet  
(Illustration: Team A. Enggaard)

Således skabes en bydel med et arkitektonisk DNA, som 
både er Sydhavn og Aarhus.

NEDSKALERING MOD KULKRANSPORET 
Et mangfoldigt byliv er omdrejningspunktet for arbejdet med 
det nye Sydhavnskvarter. Bydelen og de enkelte bygninger er 
udformet ud fra ønsket om at skabe de optimale rammer for 
byliv, men også møder mellem mennesker. Mod Kulkranspo-
ret nedskaleres bygningerne, og byrummene tilrettelægges, så 
de opleves indbydende og oplevelsesrige. Områdets bygning-
er trapper ned fra nord mod syd, så der opstår et intimt by-
miljø nærmest de kulturelle aktiviteter, der præger området 
ved Kulkransporet og Kulpladsen.

DEN OPLEVEDE HØJDE – VANCOUVERISM 
Nedskaleringen af bygninger og mødet med borgere og by-
rum er et bærende princip i Sydhavnskvarteret. Når der byg-
ges i højden, placeres høje bygninger på baser, som i skala 
forholder sig til gaderum og pladser. Den oplevede bygnings-
højde spænder således fra to til seks etager med de høje byg-
ninger som et bagtæppe. Således sikres en menneskelig skala, 
og der tages hensyn til mikroklimatiske forhold omkring byg-
ningerne, hvor vindbelastninger afbøjes af de fremskudte ba-
ser og udhæng.  

Bylivet strækker sig over to niveauer 
(Illustration: Team A. Enggaard)

Varierende og mangfoldige bygninger. En by i flere niveauer. NY(Fotos: AART)

Nedskaleringen opstår ved en horisontal fremskydning af de 
nederste etager i forhold til de overliggende højhuse samt en 
introduktion af facadeelementer, såsom baldakiner, udhæng, 
reposer m.m., der skaber intime opholdssituationer langs ud-
valgte facader.

MANGFOLDIGE FACADEUDTRYK 
Sydhavnskvarterets nye byggerier er udlagt som klynger med 
forskellige funktioner placeret side om side og oven på hin-
anden. Både baserne og de overliggende højere bygninger va-
rierer i facadeudtryk og geometri, der gør området oplevel-
sesrigt og sammensat. Bydelen opleves mangfoldige med en 
fornemmelse af flere tidsperioder, som de kendes fra ældre 
byområder.

BYGULV I TO NIVEAUER 
Kulkransporet skaber en unik bymæssig situation i Sydhav-
nen, idet et nyt lag af byliv etableres i andensalsniveau. Fra 
Kulkransporet etableres broforbindelser til tagene af de nye 
bygninger, så der opstår pladsdannelser på flere niveauer. By-
livet spreder sig således ind over baserne og giver adgang til 
de højere byggerier fra flere niveauer. De mange kig mellem 
bygulvet og aktiviteterne på Kulkransporet og tagene skaber 
en unik oplevelse for de færdende i området.

Vancouverisme - Malmø Live (Foto: SHL Architects)



Referencer / Detaljerigdom og mangfoldighed på Sydhavnens eksisterende facader

Principdiagram / Skiftende facadeudtryk
Mangfoldige facader i øjenhøjde med skiftende udtryk i materialer, 
farver og udførelse.

Principdiagram / Aktørernes/lejernes identitet kan aflæses
Med brug af store robuste skydeporte, træporte og repos’er 
opnås, i sammenhæng med de variede facader og vekslende 
grafiske identiteter, en tydelig markering af identiteten for de 
enkelte powerhubs. 

LEVENDE FACADER I ØJENHØJDE
Bydelens nederste facader tildeles særlig opmærk-
somhed i projektet, idet kantzoner, facadedetaljer 
og beplantning danner de nære rammer om bylivet 
i området. De enkelte bygninger udføres med stor 
variation i facadedetaljeringen og der bygges videre 
på områdets eksisterende karakteristika. Der arbej-
des med skalering af åbninger, frem og tilbagetræk-
ninger af facadelinjer, samt rum for ophold langs og 
under bygningerne, hvor plinte og udhæng danner 
intime opholdsrum.
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PortalPortal

PORTALER OG OVERGANGE
Sydhavnens karakteristiske porte og store facade-
åbninger er et gennemgående træk i området og 
fungerer som katalysator for byliv og kontakt mel-
lem ude og inde.

Foranderlighed og indblik i aktiviteter
Porte og facadeåbninger fungerer som portaler, der 
trækker byliv ud i gaderummene og giver færdende 
mulighed for at følge med i de aktiviteter der foregår 
inde i bygninger. 

Den foranderlighed, som opstår når porte og døre 
åbnes og skydes til side i løbet af døgnet, genererer 
byliv og oplevelser og vil blive bragt videre i arbejdet 
med de nye bygningers facader, så områdets aktører 
får de optimale rammer for at gennemføre aktiviteter 
der griber ud i byrummene. 

Portenes skala og materialitet, giver området en rå-
hed og brugskarakter, som vil blive anvendt aktivt i 
udarbejdelsen af de nye byggerier. 

Principdiagram / Port
I Sydhavnen ses i dag en række store porte, der markerer en 
funktion for aktører i stueniveau. I direkte relation til portene 
opstår der små arbejds- og opholdssteder når disse åbnes. Dette 
træk bringes med i udformningen af nye bygningers facader. 

Principdiagram / Skydeport
Skydeporte åbnes og lukkes over døgnet og åbner op mod 
omgivelserne, så færdende kan følge med i livet bag facaden. 
Portene er et tydeligt levn fra områdets industrielle historie. 

Referencer / Rå porte og facadepartier fra Sydhavnen

Både kultur-, restaurations- og undervisningsaktører 
kan andvende portene aktivt i deres drift og tilrette-
læggelse af arrangementer m.m.
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PlintPlint

NIVEAUSPRING & PLINTE
Niveauspring og plinte kan, ligesom udhæng og 
arkader, danne rum langs bygningernes facader.
I Sydhavnen ses det i dag, hvordan lasteramper og 
midlertidige møbler og plinte skaber opholdsmu-
ligheder, der samtidig har en praktisk funktion for 
områdets aktører, der skal laste store genstande 
ud og ind. 

Elementer langs facaden skaber rum og variation
Dette princip bruges i rigt mål i det nye Sydhavnen, 
hvor der etableres niveauspring i form af faste og let-
te elementer langs facaderne.  

Plinte og resposer udføres i en karakter., så de tåler 
daglig brug for både færdende og aktører i området.

Således tænkes de udført i beton, hårdtræ og stål, 
der samtdig er med til at give bydelen en lidt rå ka-
rakter og indbyder til at man selv kan sætte sit præg 
på arealerne langs facaderne. Generelt arbejdes der 
med en materialekarakter, som giver mulighed for at 
påvirke bygningernes udtryk på etagernes nederst i 
bydelen.

Principdiagram / Plint på hjørne
Plinte og reposer giver dybde til bygningsfacaderne og 
understøtter bevægelse og byliv omkring bygningernes hjørner, 
ofte i samspil med udhæng. 

Principdiagram / Plint langs facade
Niveauforskydningen skaber et uformelt samtalerum og 
midlertidigt ophold for besøgende og aktører. Skift mellem plinte 
og direkte adgang fra terræn skaber variation langs facader. 

Referencer / Eksempler på udhæng i Sydhavnen og Meat Packing District i New York
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Principdiagram - Skiftende facadeudtryk. Mangfoldige facader i 
øjenhøjde med skiftende udtryk i materialer, farver og udførsel

Principdiagram - Aktørernes/lejernes identitet kan aflæses via et varierende facadeudtryk. 

Principdiagrammer - Porte/skydeporte som aktivt levn fra områdets industrielle historie 
(Illustrationer:  Team A. Enggaard)

Principdiagrammer - Plinte på hjørner og langs facader 

FREMSKYDNING AF DE NEDERSTE ETAGER  (Illustration: Team A. Enggaard)
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LEVENDE FACADER I ØJENHØJDE 
Bydelens nederste facader tildeles særlig opmærksomhed i 
projektet, idet kantzoner, facadedetaljer og beplantning dan-
ner de nære/visuelle rammer for bylivet i området. De enkel-
te bygninger udføres med stor variation i facadedetaljeringen 
og bygger videre på områdets eksisterende karakteristika. 
Der arbejdes med skalering af åbninger, frem- og tilbagetræk-
ninger af facadelinjer samt rum for ophold langs og under 
bygningerne, hvor plinte og udhæng danner intime opholds-
rum. 

UDHÆNG OG ARKADER 
Karakteristisk for både Sydhavnskvarteret og en række 
transformerede industrikvarterer verden over er udhænget 
og arkaden, der er med til at danne overgang mellem ude og 
inde. Historisk har disse overdækkede arealer langs facader-
ne fungeret som arbejdsrum, hvor aktiviteter kunne trækkes 
ud i byrummet. I dag fungerer selv samme arealer som at-
traktive opholds- og aktivitetsrum, der er med til at give om-
råderne og de enkelte bygninger et arkitektonisk særpræg. 
Sydhavnskvarteret bygger videre på dette princip, hvor der 
skal skabes overdækkede arealer langs facaderne, både i form 
af baldakiner og indeliggende arkademotiver udvalgte steder.

 

PORTALER OG OVERGANGE 
Sydhavnskvarterets karakteristiske porte og store facadeåb-
ninger er et gennemgående træk i området og fungerer som 
katalysator for byliv og kontakt mellem ude og inde. Porte og 
facadeåbninger fungerer som portaler, der trækker bylivet ud 
i gaderummene og giver borgerne og brugerne mulighed for 
at følge med i de aktiviteter, der foregår inde i bygningerne.

Den foranderlighed, som opstår, når porte og døre åbnes og 
skydes til side i løbet af døgnet, genererer liv og oplevelser 
og vil blive bragt videre i arbejdet med de nye bygningers fa-
cader, så områdets aktører får optimale rammer for at gen-
nemføre aktiviteter, der griber ud i byrummene, på samme 
måde som det ses i dag i Sydhavnskvarteret. 

NIVEAUSPRING OG PLINTE 
Niveauspring og plinte kan, ligesom udhæng og arkader, dan-
ne rum langs bygningernes facader. I Sydhavnskvarteret ses 
det i dag, hvordan lasteramper og midlertidige møbler og 
plinte skaber opholdsmuligheder, der samtidig har en praktisk 
funktion for områdets aktører, der skal laste store genstande 
ud og ind.

Hovedparten af alle niveauspring i bydelen udføres, så de un-
derstøtter bevægelse og ophold. Der etableres niveauspring i 
form af faste og lette elementer langs facaderne.

PORTÅBNINGER OG OPHOLDSRUM LANGS FACADERNE (Illustration: Team A. Enggaard)
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NORD FOR KULKRANSPORET 
Sydhavnskvarteret nord for Kulkransporet (udbudszone B og 
C) er kendetegnet ved en udpræget diversitet i bygningernes 
skala, materialitet og facadeudtryk. Der er ønsket en bevidst 
kompleks og sammensat by, der understøtter værdierne om 
en kreativ og inkluderende bydel, hvor meget er muligt.

BYGNINGER I TO NIVEAUER 
Bygningerne manifesterer sig i to niveauer. I de nederste ni-
veauer basens detaljering højere, og samspillet mellem ude 
og inde samt kantzoner er omhyggeligt behandlet for at opnå 
et fysisk miljø, som understøtter et varierende byliv og op-
holdsmuligheder med inspiration fra Sydhavnskvarteret.

De øvre etager taler til oplevelsen på afstand, og med deres 
forskelligartede arkitektoniske udtryk og materialevalg frem-
hæves bydelens diversitet, og man opnår oplevelsen af et le-
vende område, også set fra distancen.

MATERIALITET 
Tegl og murværk er et gennemgående materiale, der fortsæt-
ter Sydhavnskvarterets tradition for rød tegl suppleret med 
beton og stål, som genfindes i industrihavnens mere nøgterne 
udtryk. Bygningerne bygger på idéen om en intim og nærvæ-
rende bydel, der rummer fornemmelsen af storby, skala og 
fremtid.

BESKRIVELSE AF BYGNINGERNE

SYD FOR KULKRANSPORET 
Udbudszone D mellem Jægergårdsgade og Kulkransporet 
kommer i højere grad til at blive påvirket af mange forskellige 
eksisterende programmer og brugere, hvorfor dens stueplan 
og niveau 2, der ligeledes skal hæfte sig på Kulkransporet, bli-
ver væsentlige for den måde, man oplever, men også ankom-
mer til området på. Området er fortsat under udvikling, men 
vil i lige så høj grad som udbudszone B og C være underlagt 
at efterleve de opsatte guidelines, der er fremsat i Udviklings-
planen samt Værdi- og kvalitetskataloget. 

NORD FOR HAVNESPORET 
Området nord for havnesporet bruges i dag til bl.a. Kirkens 
Korshærs Ungeherberg.  Aarhus Kommune ønsker fortsat at 
bevare området til formål for socialt udsatte, og byrådet har 
med budget 2020 afsat 8 mio. kr. til køb og videreudvikling af 
området. Der er endnu ikke udarbejdet et konkret projekt 
for området, men et kommende projekt skal overholde de 
samme værdier og kvaliteter som de øvrige byrum og byg-
ninger i Sydhavnskvarteret.

De efterfølgende sider synliggør den bebyggelse, der plan-
lægges på udbudszone B og C. Udbudszone A er endnu ikke 
planlagt i detaljer, men skal på samme måde som udbudszo-
ne B og C efterleve de gældende krav og visioner i denne by-
delsplan, se udbudszonekort på s. 3. 

BEBYGGELSEN UDBUDSZONE B OG C  (Illustration: Team A. Enggaard)
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Snit 
(Illustrationer: Team A. Enggaard)

Facade mod øst

UDBUDSZONE C 
BYGNING 1

AKTØRER
Hovedfunktionen i denne bygning er et hotel, der med sine 
udadvendte funktioner lobby i stueplan og restaurant, lounge 
mv. i niveau 2, ved Kulkransporet vil bidrage til bylivet både ud 
mod/over Spanien samt inde i bydelen ved Kulpladsen. Kul-
kransporet skaber gennem bydelens niveau 2 adgang til ba-
negården og centrum af Aarhus. Herudover er der i stueplan 
indtænkt galleri, butikker, kiosk/delikatesse og kunderelatere-
de funktioner og et kontorlejemål på niveau 1. Kunst spiller en 
væsentlig rolle i mødet med bygningen, ved at dele af passagen 
i stueplan fremstår med kunstnerisk udsmykning.

FACADER OG MATERIALER
Bygning 1 er kendetegnet ved en tydelig todeling mellem base 
og top. Basen fremstår i rød tegl med karakteristiske buemo-
tiver, som genfindes på Sydhavnen. 

Sydhavnens mest dominerende materiale introduceres ud 
mod Spanien i form af skala, detaljering og materialitet, der ta-
ler Sydhavnens sprog. Bygningen ovenpå basen udføres i beton 
eller metal med tydelige referencer til havnens grid og indu-
stristrukturer. 

DISPONERING
Ved at tydeliggøre basen opnås både en skala, som indpasses 
med de øvrige bygningsvolumener på denne side af Spanien og 
en direkte adgang fra Kulkransporet til tagterrassen og de ud-
advendte funktioner på denne etage. Dette hævede rum med 
udsigt til Kulpladsen, får fri adgang for byens borgere. Hotel-
værelsesfløjens volumen er rykket mod nord for at maksime-
re solindfaldet til den centrale Kulplads. 

Basen er i stueplan udlagt med flere mindre lejemål samt en 
”kunstpassage”, så byen og bydelen møder et varieret og le-
vende byliv.
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UDBUDSZONE B 
BYGNING 2

AKTØRER
Bygningens nederste etager indeholder funktioner indenfor 
bevægelse, og etageplanerne er således skræddersyet til ak-
tører, der har brug for plads og fleksibilitet. En del af basen 
rummer også kantine, mødefaciliteter og teknik, der deles af 
husets brugere. Størstedelen af bygningen udlægges som flek-
sible kontoretager og ventes at kunne rumme en lang ræk-
ke forskellige virksomheder, der kan sætte deres individuelle 
præg på lejemålene. 

Snit 
(Illustrationer: Team A. Enggaard)

Facade

FACADER OG MATERIALER
Bygningens facade er inspireret af havnens karakteristiske si-
loer og kedler. Deres lyse karakter og skulpturelle kvaliteter 
ligger til grund for arbejdet med facaden, som har sit udgangs-
punkt i havnens historie og brug. 

Facaden tænkes udført med kassetter, monteret som let metal 
facade eller direkte på facadeelementer af beton. Kassetter-
nes skift skaber et levende skyggespil på facaden. Det lyse tårn 
forankres i Sydhavnen på en bygningsbase i tegl og beton, som 
udgør bygningens nederste etager.
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Snit - bygn. 3 til venstre og bygning 4 til højre 
(Illustrationer: Team A. Enggaard)

Facade - bygn. 3 til venstre og bygning 4 til højre

UDBUDSZONE C
BYGNING 3-4

AKTØRER
Bygningen indeholder TRAIN og et hotel. Hotellet får en unik 
identitet med sin ambitiøse designlinje, ligesom det vil bidrage 
med turister til området. Oven på hotellet vil der etableres en 
stor mængde kontorarbejdspladser, som i løbet af dagen ska-
ber liv. Basens forskellige butiks- og kulturlejemål er levende 
det meste af døgnet. Særligt TRAIN forventes af skabe stor 
aktivitet både ude og inde i bydelen.

FACADER OG MATERIALER
Bygningsklyngen, som består af bygning 3 og 4, samt den un-
derliggende base er indbegrebet af arkitekturen i det nye Syd-
havnskvarter. Et sammensat hus, der gennem sin forskelligar-
tethed i bl.a. facadematerialer afspejler de varierede brugere i 
Sydhavnen. Basen, som møder byrummene, består af forskelli-
ge tegl- og betonoverflader, hvorpå forskellige skilte, udhæng, 
kunst og belysningsarmaturer er monteret. 

Basen rummer store sale til musik og kultur samt mindre le-
jemål og barer på udvalgte facader. Oven på basen står tre 
bygninger omkring en central plads i kulkransniveau. Lydbyen, 
bygning 4, står som et farverigt ikon, der tydeligt kan ses, når 
man nærmer sig bydelen via Kulkransporet. Med en let faca-
debeklædning i metal, får den et levende og dynamisk facade-
udtryk. 

Ved siden af står bygning 3, der fremstår som et skulpturelt 
tegltårn med store varierede skiver af tegl, der vandrer op 
langs facaderne. Ved siden af tårnet står der et markant glas-
hus, som indeholder et tropisk bademiljø, der også skal danne 
ramme om fester og udadvendte begivenheder. Herfra er der 
udsigt til Kulpladsen. 

INDRETNINGSKONCEPT
Basen er udlagt med stor rumhøjde og maksimal fleksibilitet 
for funktioner til kultur og musik. Planerne er udført med god 
kontakt til omgivelserne. Bygning 3 og 4 kendetegnes ved flek-
sible planudlæg, som tilgodeser hhv. hoteloperatør og kontor-
lejemål. I bygning 4 (Lydbyen) er der ligeledes udlagt lydstudier 
og et centralt atrium, så huset får karakter af fagligt fællesskab.



1. salsplan / tilbygning
Restaurant, Væksthus
og Vinterhave

1. salsplan /
Madskole / Restaurant Sydhavnens Spisehus
Servering ude og inde

Stueplan / 
Restaurant Sydhavnens Spisehus / 
Servering ude og inde

Stueplan /
Galleri og værksted 1. salsplan /

Galleri og atelier

Stupeplan / Køkken / Bageri
Sydhavnens Spisehus
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UDBUDSZONE C 
BYGNING 5

Den gamle Gasværksbygning står i dag med både gule og 
røde murværksfacader som en samlet bygning, men opført i 
to etaper. 

Den ældste nordlige del af bygningen i gult tegl er fra 
1860’erne. Den er bygget med trægulve og fritliggende jern-
konstruktioner. Den sydlige tilbygning i rød tegl er fra 1919 
med dæk af jernbeton. Den har siden 1979 været brugt til 
værksteder og atelier for mange kunstnere, hvor de stadig 
holder til.

Ved en transformation af bygningen fastholdes den kunstneri-
ske kulturarv. Gasværksbygningen omdannes til et kunst- og 
spisehus, hvor der ved ferniseringer i det kommende galleri 
er mulighed for ude- og indeservering fra spisehuset. Der-
ved kan disse to funktioner understøtte hinanden som pow-
erhubs for Kunst og Kulturproduktion samt Mad og Drikke. 
Spisehuset kan løbende have udstillinger fra de kunstnere, 
som holder til i ateliererne ved galleriet.

Der er et stort potentiale for godt naboskab og ikke mindst 
en fortløbende historie, hvor den eksisterende kunstproduk-
tion siden 1979 stadig følger med ind i det kommende nye 
spisehus i samme bygning. Gasværksbygningen får nyt liv og 
fortsætter historien fra 1919 over 1979 og frem i tiden i det 
kommende Sydhavnskvarter.

Sydhavnens Spisehus er en kobling mellem en moderne kan-
tine, et forsamlingshus og et produktionskøkken for en  
frokostordning ud af huset. I spisehuset mødes Sydhavnens 
virksomheder og brugere spontant ved langborde over  
simple retter, spontane aftenevents, markedsdage, fredagsba-
rer og sammenlagte firmafester.

Spisehuset vil fungere som samlingspunkt og facilitator for de 
arrangementer, events og fester, som Sydhavnens brugere vil 
kunne skabe en fælles kultur omkring, hvor de spontane mø-
der danner grobund for nye relationer og forretninger. 

Spisehuset indrettes i åbne rum, som med mobile vægge kan 
omdanne og skalere rummene til den funktion, der er nød-
vendig. Store porte i facaden vil give mulighed for at åbne 
helt op og forlænge spisehuset ud i det omkringliggende mil-
jø med spiselige haver, udekøkkener og mulighed for at flytte 
spisningen udenfor. Facader 

(Illustrationer:  Team A. Enggaard)
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UDBUDSZONE B 
BYGNING 6-7-8-9

AKTØRER
Aktørerne omkring Kunst-/Produktionsgården er en blanding 
af lejere fra det eksisterende Sydhavnen og andre iværksæt-
termiljøer.
Bygning 6 indeholder Det Jyske Kunstakademi, som er en me-
get væsentlig aktør inden for kunst i hele bydelen. Bygning 
7 huser aktører inden for fremtidens mode og livsstil i et 
progressivt inkubatormiljø. Bygning 8 har lokale værksteder 
og kunstproduktion/udstilling i stueetagen og animation, spil, 
events og evt. undervisning på de øvre etager. Den eksiste-
rende bygning 9 indrettes til atelierer sammen med Aarhus 
Billedkunstcenter.

FACADER OG MATERIALER
Bygningerne omkring Kunstgården fremstår som en kompo-
sition af enkeltstående rektangulære bygningsvoluminer, om-
kring et fælles gårdrum. De fire bygninger har hver sit arki-
tektoniske udtryk og materialekarakter inden for en varieret, 
men afstemt palette.

Facadeudtrykket spænder fra den eksisterende røde tegl til et 
begrønnet bygningsværk med en bagvedliggende trækonstruk-
tion og sammensætninger af stål/beton og tegl/beton derimel-
lem.  Alle er nyfortolkninger af motiver, som genfindes i Syd-
havnen. 

INDRETNINGSKONCEPT/DISPONERING
Bygningerne er placeret med smalle passager, der giver mu-
lighed for at sive igennem gårdrummet og opleve forskellige  
aktiviteter, når beboerne trækker udenfor og indtager rum-
met.

Nogle af bygningerne er disponeret med åbninger/porte i 
stueetagen for at etablere kontakt til bydelen udenfor og ska-
be gode vilkår for at arbejde både ude og inde. Bygningernes 
konstruktion sikrer en fleksibel indretning, som også kan ud-
vikles over tid. Alle fire bygninger henvender sig både til går-
drummet og til et gade-/strædeforløb omkring dem.

Bygning 6 - Facade

Bygning 7 - Facade

Bygning 8 - Facade

Bygning 9 - Facade 
(Illustrationer: Team A. Enggaard)
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Trafik Bevægelse Ophold Rampe
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KONCEPT
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KONCEPT

Trafik Bevægelse Ophold Rampe

Struktur Volume Grønt bælte Flow
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UDBUDSZONE D 
Indenfor udbudszone D ønsker PFA Ejendomme i samarbej-
de med Kilden & Hindby og Lendager Group at designe et 
projekt med ekstraordinært stort fokus på bæredygtighed. 
Projektet tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes og team-
ets høje klimaambitioner set i lyset af de globale tendenser 
på klimaområdet. Projektet ønsker gennem innovativ nytænk-
ning at komme med bud på nogle af de udfordringer, som 
byggeprojekter/byggebranchen står overfor, når der skal byg-
ges bæredygtigt. I projektet vil der blive udviklet nye former 
for upcyclede byggematerialer, der kan danne nye standarder 
for bæredygtigt byggeri. 

Stueplan (Illustration: Team PFA)

Med afsæt i bæredygtighedsfokuspunkterne ønsker parter-
ne at se, hvor langt byggeriet kan komme ved at fokusere 
på størst mulig brug af genanvendelige byggematerialer/af-
faldsmaterialer. Projektet påtænkes at blive en hybrid mellem 
træ og beton, hvor de enkelte materialer anvendes der, hvor 
de giver bedst mening. Der er i udviklingen af projektet fokus 
på, at de erfaringer, som parterne gør sig i den videre udvik-
ling, skal delagtiggøres med byggebranchen, så projektet kan 
bidrage til nye og mere bæredygtige løsninger i byggeriet. På 
den måde bliver huset ikke bare et udviklingsprojekt, men 
også et læringshus for både kommunen og byggebranchen.    

Principdiagrammer (Illustration: Team PFA)

Forbindelsesrampe mellem 2 niveauer Bebyggelse ud fra 3 cirkelslag Grønt bælte Flow - til, fra og på bygningen

FAKTA 
Der er for projektet for udbudszone D tale om foreløbige tegninger,  
da projektet med sine stærke elementer af bæredygtighed ønskes  
viderebearbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune
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KIG MOD UDBUDSZONE D FRA JÆGERGÅRDSGADE (Illustration: Team PFA)

Adgang til rampe fra Jægergårdsgade (Illustration: Team PFA)

Bebyggelsen ud mod Den Rekreative Forbindelse, Kalkværksvej (Illustration: Team PFA)

ET BÆREDYGTIGT PARTNERSKAB 
Realiseringen af projektets høje ambitioner forudsætter et 
stærkt samarbejde i udviklings- og realiseringsfasen med Aar-
hus Kommune. Konverteringen fra affald til ressource forud-
sætter en fælles ambition, tæt dialog og et godt samarbejde, 
hvor alle bidrager. Til gavn for alle parter vil udfaldet af et så-
dant samarbejde blive nye spændende løsninger og en fælles 
faglig læring baseret på viljen til at udfordre byggebranchen.

Den høje ambition i projektet skal også kunne aflæses i pro-
cessen med udviklingen og udførelsen af byggeriet. Her øn-
skes der fokus på det hele og sunde menneske. Det betyder, 
at processen også skal være i fokus, så et bæredygtigtig pro-
jekt er blevet skabt gennem en bæredygtig proces. Der skal 
med andre ord ikke kun være fokus på, hvad der skabes, men 
også fokus på hvordan det skabes. 

Projektet på byggefelt D bliver et projekt, der viser nye veje, 
hvor der skal eksperimenteres og testes nye ideer. Da man-
ge af de nye veje endnu ikke er kendte, vil resultatet og det 
fulde billede af læring, viden og nye erfaringer først stå helt 
klart til sidst. Konverteringen af affald til ressourcer kræver 
med andre ord en lidt anderledes tilgang til projektudviklin-
gen end den traditionelle, ligesom de høje bæredygtige ambi-
tioner vil levere benspænd i den videre proces, som kan på-
virke projektet. 
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Dette er vilkåret for ethvert pilotprojekt, og bygningens for-
slag til volumen skal læses med forbehold for denne præmis, 
da bæredygtigheden kan påvirke den videre udvikling i nye 
retninger. 

BYGNINGEN 
Byggefelt D er placeret i mødet mellem den sydlige og den 
nordlige del af Sydhavnen, defineret af Jægergårdsgade. Pro-
jektet skal på den ene side forholde sig til skalaen fra Dan-
ske Bank i Jægergårdsgade og den store skala nord for kul-
kransporet. Fra gadeniveau i Jægergårdsgade til kulkransporet 
i anden etages højde påtænkes der skabt en forbindelse via 
byggeriets base. Basen er tænkt som en bund af skrånende 
bynatur med træer og selvgroet vilde græsser, vilde blomster 
og en natur, som danner bro mellem kulturhistoriske byg-
ninger og funktioner, industrielle bygninger og skala og ikke 
mindst de nye cirkulære formede tårne som vokser op mel-
lem træernes kroner. 

De to tårne mod syd er på syv etager og tårnet mod nord er 
på 20 etager. I det videre arbejde vil det blive undersøgt, om 
der på taget af de to tårne i syv etager kan etableres en of-

BEBYGGELSEN PÅ UDBUDSZONE D  (Illustration: Team PFA)

fentlig tilgængelig tagpark/byrum i kombination med drivhuse 
og andre tiltag. Det videre arbejde med byggeriet, herunder 
de gældende brandregler, kan desuden få indflydelse på, om 
der op af basen kommer to eller tre tårne.  
Da byggeriet påtænkes realiseret som en hybrid mellem be-
ton og træ, skal der ligeledes udvikles nye løsninger i forbin-
delse med brandredning. Da erfaringsgrundlaget i Danmark 
pt. er begrænset for denne type bygninger, kan dette forhold 
ligeledes få betydning i den videre proces.  
 
Projektets base er vigtig for oplevelsen af byggeriet og den 
rekreative forbindelse gennem området. Basen vil således bli-
ve programmeret med bylivsskabende funktioner, der møder 
byen og omgivelserne.  Ved at invitere byen både ind i og op 
på basen sikres, at byggeriet opleves både åbent og tilgænge-
ligt. Mod Jægergårdsgade vil bygningen være med til at danne 
pladser både i gaden og på basen. I den videre udvikling og 
bearbejdning af området mod syd vil det være muligt at lade 
den grønne base flyde videre ud i miljøet omkring byggefelt 
D. Derved kan byggefelt D blive startskuddet til et grønt by-
rum, der kan trækkes videre ud i bydelen. 
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Opstalt - øst (Illustration: Team PFA)

Jægergårdsgade Kulkransporet

UDBUDSZONE D
Bygning

KIG FRA DEN REKREATIVE FORBINDELSE MOD KOHALEN (Illustration: Team PFA)
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ORGANISERING 
& MIDLERTIDIGHED

ORGANISERING 
Ambitionerne og visionerne for Sydhavnskvarteret er store 
og mange. Samtidig viser erfaringerne fra tilsvarende byud-
viklingsprojekter – nationalt såvel som internationalt – at en 
bagvedliggende stærk organisering er afgørende for at  
sikre en ønsket udvikling. Dette sker ikke alene ved  
funktioner, byrum og bygninger. Heldigvis er Sydhavnskvarte-
ret allerede i dag kendetegnet ved en række stærke organi-
seringer i form af bl.a. Foreningen Sydhavnen, der er en lokal 
interesse- og paraplyorganisation for områdets brugere, og 
Kulbroens Venner, der siden 2004 har skabt byliv og aktivi-
teter i og omkring det gamle Kulkransspor. Begge disse for-
eninger har vist, hvordan lokalt forankrede kræfter kan skabe 
liv og være medskabere af levende bydele.  

Med udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret valgte Aarhus 
Kommune samtidig, med inspiration fra de mange Business 
Improvement Districts der i disse år opstår i mange lande, at 
nedsætte en Bydelsforening med fokus på byliv, mangfoldig-
hed og forpligtende samarbejde. Efterfølgende har A. Eng-
gaard A/S som en del af deres tilbud lagt stenene til et såkaldt 
Bylivskontor i området, der får til formål at sikre en koordi-
neret afholdelse af bylivsarrangementer, tiltag og projekter, 
der bidrager til at skabe aktivitet og opbygge relationer i by-
delen og dermed et fundament for et godt naboskab og fæl-
lesskab i Sydhavnskvarteret.

Opgaven bliver i de kommende år at få disse forskellige orga-
niseringer til, i et godt samspil, at bidrage til den ønskede ud-
vikling af Sydhavnskvarteret.

BYDELSFORENINGEN FOR SYDHAVNSKVARTERET 
Med udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret nedsatte Aarhus 
Kommune en bydelsforening med følgende hovedformål:

 • At skabe aktiviteter og byliv i overensstemmelse  
  med politiske visioner og ønsker 
 • At rådgive og komme med anbefalinger til  
  rådmænd, udvalg og byråd 
 • At udvikle en permanent organisations- og  
	 	 finansieringsmodel for en bydelsforening

Aarhus Kommune ønsker at realisere visionen og delstrate-
gierne for Sydhavnskvarteret i dialogen og samspillet mellem 
en overordnet stærkt, politisk forankret og strategisk byle-
delse og områdets brugere og interessenter.  

Med etableringen af en bydelsforening ønsker Aarhus Kom-
mune 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 er i første omgang etableret som en inte-
rim-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 er repræsentanter 
for de nuværende brugere af området repræsenteret i By-
delsforeningen. Bydelsforeningen sekretariatsbetjenes af  
Aarhus Kommune. 

Det overordnede formål med Bydelsforeningens arbejde er 
at realisere visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarte-
ret. I de første par år vil det primært ske gennem aktivite-
ter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i området, 
og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kom-
mende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig 
i områdets udvikling.

BYLIVSKONTORET VED A. ENGGAARD A/S 
Som en del af udviklingen af Sydhavnskvarteret bidrager A. 
Enggaard med et Bylivskontor on location. Ud over en formid-
ling af det kommende byggeprojekt på området nord for Kul-
kranssporet er Bylivskontorets opgave at sikre en koordine-
ret afholdelse af bylivsarrangementer, tiltag og projekter, der 
bidrager til at skabe aktivitet og opbygge relationer i bydelen 
og dermed et fundament for et godt naboskab og fællesskab i 
Sydhavnskvarteret.

Bylivskontorets aktiviteter og organisering skal ses i relati-
on til de aktører og aktiviteter, der allerede findes i Syd-
havnskvarteret – heriblandt Kulbroens Venner, Foreningen 
Sydhavnen og Bydelsforeningen. Via en samtænkning kan der 
skabes et firkløver, hvor kompetencer og aktiviteter kan ud-
vikles i fællesskab. 

Bylivskontoret skal være et bindeled mellem aktører i Syd-
havnskvarteret; iværksættere, erhvervsvirksomheder, uddan-
nelsesinstitution, kreative erhverv og kunstnere. Bylivskon-
toret skal samtidigt være et permanent bindeled mellem de 
socialt udsatte og aktørerne i Sydhavnskvarteret, så dette 
samarbejde foregår samlet og styret og bygger på tålmodig-
hed, tryghed og tillid.
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FREMTIDENS SYDHAVNSKVARTER  (Illustration: Team A. Enggaard)

RESSOURCEKOORDINATOR I BYLIVSKONTORET 
I Bylivskontoret har A. Enggaard A/S ansat et ressourcekoor-
dinatorteam. Medarbejdere fra dette team vil på skift eller 
sammen være fysisk tilstede i Bylivskontoret i dets åbnings-
tid. Teamet består af tre personer, som varetager henholdsvis 
organisering og koordinering, kommunikation og formidling, 
bylivsskabende aktiviteter og forbindelse mellem aktørerne i 
bydelen, alt fra erhvervsdrivende til socialt udsatte.

Ressourcekoordinatorteamet skal i samarbejde med blandt 
andet Bydelsforeningen, Aarhus Kommune, de socialt udsatte, 
de eksisterede aktører i området samt de mange nye fremti-
dige aktører løbende udvikle forskellige tiltag og projekter i 
fællesskab. Der er f.eks. mulighed for at afholde arrangemen-
ter så som receptioner, ferniseringer, fejringer, koncerter, cat-
walks, madkurser og fællesspisning, kunstudstillinger, fredags-
barer og lignende i Bylivskontorets lokaler eller i samarbejde 
med Bylivskontoret. 

Formålet med dette er, at kommende aktører i Syd-
havnskvarteret får mulighed for at indtage området og bidra-
ge til at skabe det byliv og det liv i området, som skal være 
fundamentet for Sydhavnskvarteret i fremtiden - allerede in-
den bydelen står færdig.

FINANSIERING OG DRIFT AF BYLIVSKONTORET 
Bylivskontoret finansieres af A. Enggaard frem til de første le-
jere flytter ind. Herefter vil Bylivskontoret blive suppleret af 
et løbende driftstilskud, hvor Sydhavnskvarterets lejere fra 
i første omgang området nord for Kulkranssporet bidrager 
med at betale et bestemt beløb pr. m2 pr. år via en grundejer-
forening. Dette bidrag skal sikre et varigt finansielt grundlag 
for blandt andet samarbejdet med de socialt udsatte i Syd-
havnskvarteret, men også at et netværksskabende fællesskab 
bliver en forankret del af bydelen.

MIDLERTIDIGHED 
Sydhavnskvarterets historie, dets bygninger og ikke mindst 
kulturspor har gennem de seneste år ansporet nogle af om-
rådets meget aktive brugere til at igangsætte projekter, der 
har skabt byliv og samtidig peger mod en fremtid, hvor kul-
tursporene finder en ny betydning samt skaber nyt liv i by-
delen. Det gælder blandt andet Kulbroens Venner, Foreningen 
Sydhavnen, Sager der samler samt de mange kunstnere og 
mindre virksomheder i området.

Anlægsperioden for de kommende byggerier i området nord 
for Jægergårdsgade forventes at blive ganske omfattende og 
optage meget af den fysiske plads i området. Aarhus Kommu-
ne vil dog samtidig sikre, at midlertidige funktioner fortsat 
kan aktivere og skabe synlighed og opmærksomhed på byde-
len. 

Der er derfor behov for at udpege særlige områder, hvor 
midlertidige aktiviteter i udbygningsperioden kan udfoldes 
uden at komme i konflikt med bygge- og anlægsarbejderne.

Midlertidige og permanente bylivsaktiviteter skal understøt-
te mangfoldigheden af funktioner i området og bidrage til 
både at skabe fællesskaber internt i området og fællesska-
ber for byens borgere i øvrigt. Aarhus Kommune har der-
for i regi af Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret afsat et 
større millionbeløb til en såkaldt bylivspulje, der skal under-
støtte muligheden for, at interesserede borgere, foreninger 
eller virksomheder kan igangsætte eller gå sammen om tiltag 
og aktiviteter, som bidrager til realiseringen af visionerne for 
Sydhavnskvarteret. Nogle af disse tiltag vil være midlertidige, 
mens andre vil være mere varige. Ligesom nogle af tiltagene 
kan være fysiske faciliteter, mens andre er båret af midlertidi-
ge og kortvarige events og arrangementer.
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