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kranen i Sydhavnen har været et aktiv i udviklingen af 
Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundrede 
flyttede kranen på sin høje betonbro kul til gasværket. Nu 
skal Kulkransporet i funktion igen som åbningstrækket i 
udviklingen af Sydhavnskvarteret til en ny bydel kendetegnet 
ved erhverv, byliv og mangfoldighed. 
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Kranen i Sydhavnen har været et aktiv i udviklingen af  

Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundrede 

flyttede kranen på sin høje betonbro kul til gasværket. Nu 

skal Kulkransporet i funktion igen, denne gang som  

dynamo for  udviklingen af Sydhavnskvarteret til en ny 

bydel kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed. 

Sydhavnskvarteret er fyldt med historie og betydning 

for Aarhus og for aarhusianerne. Det er et område som 

spænder vidt. Der er et markant kulturmiljø med en god 

blanding af kunstnere og kreative erhverv. Der er både 

veletablerede og nyere virksomheder, og der er være-

steder for socialt udsatte, Hertil kommer flere bevarings-

værdige bygninger og kulturspor i form af blandt andet 

det tidligere kraftværk og Restaurant Kohalen, som giver 

området karakter og har ansporet nogle af områdets me-

get aktive brugere til at igangsætte projekter, der kan give 

kultursporene en ny betydning og skabe nyt liv i bydelen.

Aarhus Kommune udarbejder i løbet af 2017 en udviklings-

plan for Sydhavnskvarteret og igangsætter også denne 

konkurrence for at sikre Sydhavnskvarteret en flyvende 

start i dets udvikling som en levende og spændende 

sydligste etape i omdannelsen af de bynære havnearealer, 

som kommer til at give Aarhus nye centrale bydele, en ny 

skyline og en række ikoniske byggerier og byrum.

Konkurrencen skal vise, hvordan Kulkransporet kan styrke 

sammenhængen i hjertet af Aarhus, hvordan sporet kan 

knytte de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sam-

men, samt hvordan erhverv, byliv og social mangfoldighed 

kan berige hinanden omkring denne nye stærke og revita-

liserede forbindelse. 

—
indbydelse
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Højforbindelse meLlem midTby og hAvn
Kulkransporet forbinder som en højforbindelse den aktive 

industrihavn og Midtbyen. Fra hovedbanegården kan man 

fortsætte over Frederiks Plads og en bro over Spanien 

videre i højden gennem Sydhavnskvarteret. Her er der 

flere steder mulighed for at stige af og på sporet, og man 

kan fortsætte helt ned til Sydhavnen, hvor Kulkransporets 

næste etape har mulighed for at koble sig på en fremtidig 

promenade langs havnefronten.

delt byrUm for bLøde trafikanter
Kulkransporet sætter en ny standard for sikkert ophold og 

gående trafik. På hverdagens travle tidspunkter udgør spo-

ret en kærkommen smutvej for motionsløbere og gående 

til og fra parkeringsmulighederne i Sydhavnskvarteret. I 

godt vejr giver sporet mulighed for at skubbe ungerne, 

slentre, stoppe op og nyde udsigten og det gode selskab 

uden risiko for at falde over bord. Adgangsvejene op og 

ned gør sporet tilgængeligt og fristende for alle.

—
visionen
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Hævet oveR fordomMe 
Kulkransporet sætter en ny standard for interaktion mel-

lem socialt velfungerende og udsatte borgere. Dialogen 

med de socialt udsatte om rammerne for deres fortsatte 

tilstedeværelse i Sydhavnskvarteret har manifesteret sig i 

udformningen af Kulkransporet, så det tager de nødvendi-

ge hensyn til socialt udsatte, herunder personer med mis-

brugsproblemer, og imødekommer deres særlige behov.

Hybridt Byrum
Kulkransporet fører ikke kun steder hen. Det er et levende 

midtbyrum, en Wonder Wall, der eksperimenterer med 

oppe og nede, kunst og natur, fortidens industri og nuti-

dens iværksætteri. Sporet står som et distinkt bygnings-

værk og en fortælling om kvarterets historie men samtidig 

som en hybrid, der frister til aktiviteter mellem de beva-

ringsværdige og nyskabte miljøer i Sydhavnskvarteret.
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—
rammerne

KonkurreNceområdet
Konkurrenceområdet er et 50 m bredt areal omkring Kul-

kransporet og dets mulige fortsættelse til havnebassinet 

og langs Sydhavnsgade. Konkurrenceområdets samle-

de areal er 30.000 m2, og det udgør en del af det knap 

100.000 m2 store Sydhavnskvarter, der beskrives nærmere 

under Planforudsætninger. Konkurrenceområdet er under-

inddelt i A og B, se kortet.

Delområde A på 10.000 m2 omfatter et 200 m langt og 

50 m bredt bebyggelsesbånd fra Frederiks Plads i vest 

til nær Sydhavnsvej i øst. Kalkværksvej deler området på 

tværs, og på langs står Kulkransporet med sine parallelle 

betondragere, hvor gasværkets kulkran kørte på skinner fra 

1920’erne og frem til slutningen af 1960’erne. Den ca. 166 

m lange og 4 m brede vandrette konstruktion er hævet 

ca. 8 – 9,5 m over terrænet, således at søjlerne udligner 

terrænets fald fra kote ca. 4 i vest til kote ca. 2,5 i øst, se 

kotering (bilag). Resterne af gasværkets kulplads markeres 

af to støbte støttemure på nordsiden af Kulkransporet. 

RAMMERNE 98 KONKURRENCEPROGRAM FOR KULKRANSPORET



Bebyggelsen i delområde A består af en randbebyggelse 

Spanien 61A (opført 1929, bevaringsværdi 5) og Spanien 

63 (opført 1920, bevaringsværdi 5). Begge bygninger plan-

lægges nedrevet.

Området er i øvrigt asfalteret med undtagelse af arealerne 

umiddelbart under, midt for og ved enderne af søjleræk-

ken, hvor der findes en delvis selvsået bevoksning i grus 

og jord.  Hele den østlige del af området er opfyldt med 

bl.a. slagge, flyveaske og nedknust beton siden anlæggel-

sen af Sydhavnen i begyndelsen af 1900-tallet. Grundvan-

det ligger i et niveau 0 – 1 m under terrænet. Forurening 

og andre miljøforhold belyses nærmere i en MV-rapport, 

der er under udarbejdelse (bilag).

Delområde B på 20.000 m2 omfatter en knap 500 m lang 

og op til 75 m bred korridor fra Filmbyen i nord til Svend-

borgrampen i syd. Mod øst når delområdet ud til bassin 3 i 

Sydhavnen. Området gennemskæres i nord og afgrænses 

i syd af Sydhavnsgade og Havnesporet, som muliggør 

godstogtrafik til og fra Sydhavnen. Områdets terræn er 

stort set plant i niveau med kajkantens kote 2,0. Hele om-

rådet udgøres af opfyld med høj grundvandsstand, saltpå-

virkning og kraftig til meget kraftig forurening som i om-

råde A. Den nordlige del af området er ubebygget, mens 

den sydlige del omfatter aktivitets- og samværstilbuddet 

”Værestedet” Jægergårdsgade 107 (opført 1963) for bor-

gere med store misbrugsproblemer og andre sociale og 

psykiske problemer. Endvidere findes i områdets sydlige 
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del Studestalden og en transmissionsbro i næsten samme 

udførelse som kulkransporets søjlerække. Studestalden, 

som ikke længere benyttes af det nærliggende og stadig 

fungerende Aarhus Slagtehus, står til rådighed for ny an-

vendelse i forbindelse med Sydhavnskvarterets udvikling.

Den 270 m lange transmissionsbro følger Havnesporet og 

fører fjernvarmerør fra den østlige ende af Kulkranspo-

ret til konkurrenceområdets sydlige ende. Arealet under 

transmissionsbroen er bevokset med træer og buske, men 

i øvrigt er delområde B domineret af faste belægninger.

StudestaLden, soM ikke 
længere bEnyttes Af 

det nærliggende og 
stadig fungerende 

Aarhus SlagtehuS, står 
til rådighed for ny 

anvendeLse i foRbindelsE 
med SydhavnsKvartereTs 

udvikliNg.
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KontekstEn
Konkurrenceområdets umiddelbare kontekst er Syd-

havnskvarteret, der beskrives under Planforudsætninger. 

Desuden sætter udviklingen på Frederiks Plads og i Syd-

havnen rammer om Kulkransporets realisering.

Frederiks Plads er under udvikling som et bolig- og er-

hvervsområde, der støder op til konkurrenceområdet mod 

vest. Frederiks Plads bebygges i 5 – 19 etager på det 1,5 

ha store område mellem Spanien, Værkmestergade og 

Jægergårdsgade, se bilag Frederiks Plads. C.F. Møller Archi-

tecture står for udformningen af det samlede etageareal på 

48.500 m2, og indflytningen sker i flere etaper fra oktober 

2017. Aarhus Kommune har gennem lokalplanen for Frede-

riks Plads sikret mulighed for en tværgående stiforbindelse 

hen til Spanien, så det bliver muligt at videreføre Kul-

kransporet i vestlig retning. Aksen i passagen over Frederiks 

Plads ligger ca. 10 m sydligere end Kulkransporet, men der 

er indgået aftale med developeren om mulighed for tilslut-

ning over Spanien (se tegning af nedslagspunktet i bilag). 

Gangbroen skal have en frihøjde over Spanien på minimum 

4,5 m og spænde over hele gadens tværsnit på 14 m.
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—

En GANGbro oveR 
Spanien Skal forLænge 

KulkransPoret mod vest



Konkurrenceområdet grænser mod øst op til Sydhavnen, 

som drives af Aarhus Havn. Her ligger nogle produktions-

virksomheder, herunder risikovirksomheden AAK. Aarhus 

Kommune vil på baggrund af konkurrencens vinderforslag 

søge at træffe aftale med Aarhus Havn og Banestyrelsen, 

der ejer Havnesporet, om mulighederne for realisering af 

Kulkransporets forlængelse som anden etape af projektet. 

Overgange over Havnesporet og Sydhavnsgade skal udfø-

res som niveaufri skæringer med en frihøjde på min. 4,5 m 

og frit spænd i hele traceets bredde, jf. Banedanmarks 

vejledning til fritrumsprofiler (bilag).
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Planforudsætninger
Aarhus Kommune har bl.a. med inspiration fra et advisory 

board (bilag) igangsat arbejdet med en udviklingsplan for 

Sydhavnskvarteret, som konkurrenceområdet er en del 

af. Planen forventes offentliggjort sommeren 2017. Kul-

kransporet udpeges her til et åbningstræk i udviklingen af 

det tidligere industriområde til en moderne bydel. Bebyg-

gelsen omkring Kulkransporet vil blive fortættet, bla. med 

erhvervsbyggeri og et p-hus, som led i denne udvikling, 

og i kølvandet på udviklingsplanen påregnes ændringer af 

de gældende lokalplaner (se boks).
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GÆLdENdE LOKALPLANER 

Konkurrenceområde A omfattes af følgende lokal-

plan og lokalplanforslag: 

33 508 fra 1994 vedr. område til offentlige formål 

mellem Spanien og havnen fastlagde bredden 

af Kalkværksvej under Kulkransporet til 16 m af 

hensyn til det nu nedlagte Aarhusværk (Midt-

kraft).

33 1038 vedr. erhvervsbyggeri ved Spanien og 

Jægergårdsgade forventes vedtaget og offent-

liggjort inden 29. marts 2017. Lokalplanforslaget 

åbner mulighed for et erhvervsbyggeri med et 

samlet etageareal på op til 12.000 m² i op til 6 

etagers højde på grunden mellem Kulkranspo-

ret, Spanien, Jægergårdsgade og Kalkværksvej, 

se illustration. 

Konkurrenceområde B omfattes delvis af  

følgende gældende lokalplaner:

33 568 fra 2003 vedr. erhvervsområde ved Balti-

cagade og Danziggade – Mellemarmen, Aarhus 

Havn åbnede mulighed for landindvinding bl.a. 

ved bassin 3 og udlagde området til havnerela-

teret erhvervsvirksomhed i klasse 4-6.

33 724 fra 2006 vedr. nyt havnespor fra Aarhus H 

til Østhavnen udlagde et 12 m bredt areal over 

elværksgrunden og et 8 m bredt areal langs 

Sydhavnsgade til udbygning af Havnesporet.

33 862 fra 2013 vedr. erhvervsområde Midt-

kraft-arealerne mellem Spanien og Sydhavns-

gade åbnede mulighed for udvikling af området 

til bynære havnearealer, der kan omdannes til 

bymæssige erhvervsformål, bl.a. Filmbyen. Are-

alerne ud til Sydhavnsgade blev udlagt til par-

kering med den begrundelse, at det på grund af 

nærheden til havneindustrien ikke bør bebygges. 
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Den rekreative forbindelse 
bliver i Sydhavnen en serie af 
forbundne byrum, der fortæl-
ler historien om området.

Muren ved Strandvejen gen-
nembrydes for at åbne Syd-
havnskvarteret for byen.

Kulkransporet bliver Sydhav-
nens primære kobling til midt-
byen med direkte forbindelse til 
Bruuns Galleri og Banegården.

Delområde 1
Areal: 3.000 m2

Etm: 4.000 m2

Bebyggelsesprocent: 133

Delområde 3
Areal: 15.000 m2

Etm: 26.000 m2

Bebyggelsesprocent: 173

Delområde 4
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Delområde 5
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Delområde 2
Areal: 24.700 m2

Etm: 40.000 m2

Bebyggelsesprocent: 162

Forløbet under Havnesporet 
udformes som et attraktivt 
byrum, der er vedkommende 
for brugerne og skaber tryg-
hed.

Så snart udviklingsplanen er offentliggjort, forventes kon-

kurrencens deltagere at sætte sig ind i den og gennem 

deres forslag søge at fremme udviklingsplanens vision, 

strategier, værdier og kvaliteter.

For at sikre en robust og fleksibel udviklingsplan foreslås 

der i Sydhavnskvarteret ikke udlagt traditionelle byggefel-

ter. Området foreslås i stedet inddelt i større delområder, 

afgrænset af naturlige strukturer og brugsgrænser. Kon-

kurrenceområdet for Kulkransporet ligger i overgangen 

mellem to delområder. 
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UDVIKLINGSPLAN FOR 
SYDHAVNSKVARTERET
 
 Udviklingsområder

 Den rekreative forbindelse

 Primære strukturerende  
forbindelser

 Primær byrumszone

 Forbindelser ud af området

 Interne forbindelser

 Markant byrum

 
—

Aarhus Kommune Vil 
i 2017 udarbejde en 
udvikliNgsplan for 

SydhavnsKvartereT, som 
konkurrEnceområdet er 

en del Af
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Delområderne adskiller sig ved bebyggelse, brug og ud-

viklingsmuligheder. For at kvalificere zoneringen foretages 

der sideløbende med konkurrencen en kortlægning af 

disse forhold, og de foreløbige resultater er anskueliggjort 

i bevaringsplanen.

Aktiviteterne i kvarteret vises på den foreløbige oversigt, 

der er udarbejdet af Kulbroens Venner, som er en gruppe 

iværksættere, der er gået sammen om at skabe og udvikle 

området omkring Kulkransporet. 

Sammen med Jægergårdsgade er Kulkransporet tildelt 

rollen som Sydhavnskvarterets vigtigste koblinger til Midt-

byen. Under udformningen af denne vigtige forbindelse 

for bløde trafikanter skal Aarhus Kommunes regler for 

tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige 

rum respekteres (bilag). Nærheden til havnen og mulig-

heden for at give kvarteret adgang til havnen i en senere 

etape gør det endvidere vigtigt sikre en overholdelse af 

principperne i Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 

(bilag).

BEVARINGSPLAN

Bevaringsværdige bygninger

Bygninger med transformationsværdi

Bygninger der kan fjernes men udgør værdi i forhold  

til skala og struktur

Bygninger der kan fjernes uden at forringe kulturmiljøet

Slagterigrunden er udpeget som potentielt kulturmiljø 

Bygninger der er planlagt nedrevet

KULBROENS VENNER PRÆSENTERER

Aktiviteter i 2016

> Madmarkeder i april, maj, august og september, 
hver gang med cA. 10.000 kunder.

> Kulbroen Festival i samarbejde med Festugen  
i august med ca. 1.000 besøgende.

> talks, oplæg henover året OM Kunst  
og Æstetik, Arkitektskolen, Journalisthøjskolen, 
skandinavisk designhøjskole, Oplevelsesøkonomi, 
Kulturentreprenørerne, F16 etc. 

> rundvisninger ca. 10 henover året. 

Aktiviteter i 2017 (foreløbig)

> i forbindelse Med Building Green konference  
29. – 30. marts laver FsC event.

> Kulbro Lab åbner april/maj i sAmarbejde med 
superwood, Buus, realdaniA, Aarhus 2017 og 
Aarhus Kommune. den MidLertidiGe pAviLLOn viL 
have åbent 2-3 dage oM ugen

> Kulbro viewpoint åbner april/maj i sAmarbejde 
med FsC, nCC, Lund & staun og Aarhus Kommune. 

> the House afHoldes 19. -21. juli i samarbejde med 
Kunstnere 19B. Jazz og Klassisk musik.

> Folkemødet afhOldes 15. -18. septeMber 
i samarBejde med bl.a. rethink Activism, 
stadsarkitekt, Aarhus Kommune Og 
sydhavnsForeningen mfl. 

> Creativity World Forum 2017, 1. – 2. novemBer der 
afholdes Breakout session i forbindelse med 
europas største konference om kreAtivitet. 

> derudover planlægges en lang række 
andre aKtiviteter, små koncerter, mindre 
madbegivenheder, talks, walks og udstillinger.
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Generelt
Overordnet kræves der forslag, som fremmer realise-

ringen af visionen for Kulkransporet som åbningstræk i 

udviklingen af Sydhavnskvarteret. Forslaget skal tydeligt 

redegøre for det samlede forløb og mulighederne for at 

realisere det i to etaper:

 3 første etape omfatter forløbet gennem konkurrence-

område A og dets kobling til Frederiks Plads, 

 3 anden etape omfatter Kulkransporets mulige 

videreførelse gennem konkurrenceområde B mod 

nord til havnen og mod syd til Svendborgrampen. 

Da mulighederne for at realisere anden etape er uafklare-

de, og etapen må forventes realiseret år efter første etape, 

skal forslaget vise, hvordan første etape kan afsluttes mid-

lertidigt mod øst på en måde, som både er sikker og rum-

mer muligheder for aktiviteter og oplevelser. 

 

Konkurrenceområdets afgrænsning er vejledende, og det 

er tilladt at stille forslag, der stedvis overskrider de viste 

grænser, når det kan begrundes i det konkrete forslag, og 

overskridelsen ikke medfører konflikt med konkurrencens 

rammer.

I projektkonkurrencen skal forslagene vise en overord-

net skitse og strategi for realisering af visionen for Kul-

kransporet. Under den tildelte kontrakt skal den vindende 

tilbudsgiver færdiggøre og levere det endelige projekt 

sammen med teknisk rådgivning og bistand vedrørende 

realisering af vinderforslaget. Konkurrenceforslagene skal 

opfylde følgende indholdsmæssige krav, som præciseres 

i forhold til visionens fire overskrifter og mulighederne for 

at realisere forslaget. Endvidere bringes til inspiration en 

sammenfatning af en offentlig workshop om Kulkranspo-

ret afholdt den 5. december 2016 (bilag).

—
opgaven
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Højforbindelse meLlem midTby og hAvn

 3 Forslaget skal vise, hvordan Kulkransporet kan ud-

formes som en højforbindelse mellem Midtbyen og 

havnen.

 3 Forslaget skal inkludere en gangbro over Spanien til 

Frederiks Plads.

 3 Forslaget skal omfatte stiforbindelser på dæk over de 

eksisterende søjlekonstruktioner.

 3 Forslaget skal redegøre for de bygningselementer, der 

kræves for at gøre Kulkransporet til en attraktiv forbin-

delse mellem Midtbyen og Sydhavnskvarteret. 

 

 3 Forslaget skal vise mulighederne for samspil mellem 

Kulkransporet og de kommende forbindelseslinjer 

gennem Sydhavnskvarteret fra nord til syd. Herunder 

skal udformning af krydset mellem Kulkransporet og 

den kommende rekreative forbindelse ad Kalkværksvej 

belyses.

 3 Forslaget skal illustrere det forventede flow mellem 

Kulkransporet og de tilstødende områder.
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—

forslageT skal vIse 
mulighederne foR samspiL 

mellem KulkransPoret og de 
kommendE forbindelsesliNjer 

gennem SydhavnsKvartereT 
fra nord til syd.
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Visuel sAmmenfatNing af workshop 5. decemBer 2016Hævet oveR fordomMe 

 3 Der skal foreslås platforme og mødesteder, 

som kan sikre en løbende dialog og kontakt 

mellem brugere af Kulkransporet.

 3 Forslaget skal vise, hvordan Kulkransporet kan 

udformes, så det imødekommer særlige behov 

for udsatte grupper, herunder personer med 

misbrugsproblemer.

 3 Forslaget skal beskrive et tryghedsskabende 

belysningskoncept.

delt byrUm for bLøde trafikanter

 3 Forslaget skal estimere Kulkransporets kapacitet 

med fokus på spidsbelastninger, flaskehalse og 

mulighederne for at undgå dem.

 3 Forslaget skal vise, hvordan særlige brugere 

som  kørestolsbrugere, motionsløbere, folk med 

barnevogne og klapvogne kan tilgodeses.

 3 Forslaget skal vise eksempler på attraktive opholdsarealer 

i læ for vejr og trafik på både terræn og dækkene.

 3 Forslaget skal vise effektive værn, der kan forebygge 

faldulykker og samtidig være integrerede i det 

foreslåede design. 

 3 Forslaget skal anvise løsninger, som er tilgængelige  

for alle året rundt
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Hybridt Byrum

 3 Forslaget skal beskrive en beplantningsstrategi, 

der understøtter Kulkransporets kommende 

funktion og identitet. Strategien skal have et lavt 

vedligeholdelsesbehov og rumme elementer af 

brugerdrevet havebrug.

 3 Forslaget skal beskrive et belysningskoncept, der 

støtter Kulkransporets funktion, bæredygtighed og 

identitet.

 3 Forslaget skal forholde sig til de rumlige kvaliteter under 

Kulkransporet og vise, hvordan ”sure huller” kan undgås. 

 

 3 Forslaget skal vise eksempler på vertikal integration 

mellem det eleverede byrum og terrænet. Eksemplerne 

kan omfatte forskellige former for forbindelser, som 

skaber mulighed for aktivitet for forskellige målgrupper 

som motionister, børn, skaters og traceurs.

 3 Forslaget skal vise, hvordan Kulkransporet og de 

tilstødende områder kan integreres horisontal, 

funktionelt såvel som visuelt.  
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 3 Forslaget skal vise, hvordan Kulkransporet kan 

understøtte større events som koncerter og markeder i 

område A, herunder foreslå faciliteter til opbevaring af 

inventar og tilslutning af lyd, lys og wifi.

 3 Forslaget skal vise, hvordan Kulkransporet kan fremme 

det tilfældelig møde mellem dem, der arbejder i 

området. 

 

 

 

 

 

 3 Forslaget skal vise et koncept for koblinger 

til nuværende og kommende bygninger 

langs Kulkransporet, herunder et kommende 

erhvervsbyggeri og p-hus.

 3 Forslaget skal anvise et materialekoncept, der er 

robust, sikkert og nemt at vedligeholde.

 3 Forslaget skal med udgangspunkt i Kulkransporets 

autenticitet vise, hvordan det kan formidle sin egen 

historie.

—
forslaget skal med  

udgangspunkt i Kulkransporets 
autenticitet vise, hvordan det 

kan formidle sin egen historie.
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RealiserIng

 3 Projektkonkurrencens deltagere skal bemærke 

de overordnede vilkår, herunder tidsramme og 

honorarprocent, for Kulkransporets realisering som 

formuleret i det vedlagte udkast til aftale om teknisk 

rådgivning og bistand (bilag).

 3 Under det efterfølgende udbud med forhandling 

skal mulighederne for at realisere forslaget nærmere 

belyses med estimater over konstruktionsprincipper, 

klimasikring, budget og hovedtidsplan.
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forslageT skal aNvise et 
materiaLekoncepT, der eR 
robust, sikkerT og nemT 

at vedlIgeholde



KonkurreNcens foRm
Konkurrencen gennemføres af Aarhus Kommune efter 

prækvalifikation med udvælgelse af maksimalt seks del-

tagere som en projektkonkurrence, der åbner for en bred 

belysning af muligheder i projektet. Ved et efterfølgende 

udbud med forhandling uden forudgående bekendtgø-

relse drøftes et eller flere forslag fra projektkonkurrencen 

med Aarhus Kommune med henblik på en konkretisering 

af projekterne og endeligt valg af vinder og tildeling af 

kontrakt.

Konkurrencen gennemføres som elektronisk udbud via 

portalen www.aarhus.dk/kulkransporet hvor konkurren-

ceprogrammet med bilag er tilgængeligt under hele kon-

kurrencen. Al kommunikation under konkurrencen foregår 

som mailkorrespondance med konkurrencesekretæren 

som nærmere beskrevet i det følgende.

KonkurreNcesprog
Konkurrenceprogrammet er udgivet på dansk, og forsla-

gene skal afleveres på dansk. Efter konkurrencen vil kon-

trakt-, forhandlings- og arbejdssproget være dansk både 

skriftligt og mundtligt.

deltagerE
Efter prævalifikationen offentliggøres navne på  

teamenes deltagere, underrådgivere og konsulenter på  

www.aarhus.dk/kulkransporet. 

Konkurrencen gennemføres som anonym konkurrence 

ved brug af kendingstal på forslagene.

BedømmelsesKomite oG særlige rådgivere
De indsendte forslag vil blive bedømt af en bedømmelses-

komite bestående af:

33 Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø

33 Stephen Willacy, Stadsarkitekt

33 Bente Lykke Sørensen, chef Bolig- og Projektudvikling

33 Carsten Lützen, Planlægger, Center for Byudvikling og 

Mobilitet

33 Kenneth A. Balfelt med særlig kendskab til kunst og 

socialt udsatte (fagdommer)

33 Søren Leth med særlig kendskab til arkitektur og 

urbanitet (fagdommer)

 

Bedømmelseskomiteen vil i forbindelse med udbud med 

forhandling indkalde yderligere fagspecialister, fx. til kon-

trolberegning af forslagenes budgetestimater. 
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BesigtigElse
Den 7. juni 2017 kl. 13 - ca. 16 afholdes en besigtigelse i 

konkurrenceområdet for alle deltagerne. Mødested ved 

den midlertidige pavillon. Konkurrenceområdet er i øvrigt 

offentligt tilgængeligt.

Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen kan kun frem-

sendes pr. mail til konkurrencesekretær Thomas Møller 

Kristensen på info@projektkonkurrence.dk. Under projekt-

konkurrencen vil de anonymiserede spørgsmål løbende 

blive besvaret pr. mail til alle deltagerne samt på konkur-

rencens portal. Under udbuddet med forhandling er der 

mulighed for at stille spørgsmål, som besvares uden kopi 

til øvrige deltagere. 

Fristen for at stille spørgsmål i projektkonkurrencen  

udløber den 1. juli 2017.

Fristen for at stille spørgsmål under udbuddet med for-

handling udløber den 2. december 2017.

 
Tidsplan for koNkurrencEn
31. maj 2017  Prækvalifikation meddeles ansøgerne. 

Konkurrencestart. 

7. juni 2017  Besigtigelse.

1. juli 2017  Frist for at stille spørgsmål i 

projektkonkurrencen.

5. september 2017 Frist for aflevering af anonyme forslag 

projektkonkurrencen.

7. oktober 2017  Resultatet af projektkonkurrencen 

meddeles deltagerne. Start på udbud 

med forhandling.

13. oktober 2017  Dialogmøder mellem bedømmelses-

komiteen og deltagerne i udbuddet 

med forhandling

4. november 2017 Fremsendelse af foreløbige estimater 

over konstruktionsprincipper, 

klimasikring, budget og hovedtidsplan 

for forslagenes realisering. 

17. november 2017 Præsentation af foreløbige forslag i  

2. runde. 

2. december 2017 Frist for at stille spørgsmål i udbuddet 

med forhandling.

13. januar 2018  Frist for aflevering af forslag i udbuddet 

med forhandling.

24. februar 2018  Det endelige resultat meddeles 

deltagerne.

forslageTs udforMning i  
PROjEKTKONKURRENCEN
Forslaget skal afleveres anonymt og alle dele skal mærket 

med et femcifret kendingstal efter forslagsstillerens eget 

valg. Forslaget skal bestå af følgende to dokumenter:

1. PDF med navnet ”[Kendingstal] Forslag”. Dokumentet 

må højst rumme 20 sider i A3 (liggende format 

420 mm x 297 mm) med beskrivelse i tekst og 

illustrationer af et forslag til opgavens løsning i 

forhold til vision og krav samt inden for de rammer, 

der er beskrevet i dette konkurrenceprogram. 

Illustrationerne skal omfatte følgende elementer, der 

frit kan kombineres på forskellig vis:

a.  Trafikplan 1:1.500 (med målepind) med fokus 

på infrastruktur, trafikflow og Kulkransporets 

disponering.

b.  Oversigtsplan 1:1.500 (med målepind) med 

angivelse af alle forslagets fysiske elementer, 

herunder tydelig adskillelse af nye elementer, 

bevarede elementer og fjernede elementer.

c.  Skitse 1:200 (med målepind) af broen over 

Spanien med længde- og tværsnit.

d.  Skitse 1:200 (med målepind) af skæringen 

mellem Kulkransporet og Kalkværksvej.

KonkurreNcesekreTær 
Seniorkonsulent Thomas Møller Kristensen,  

info@projektkonkurrence.dk.

KonkurreNcematerIale
Konkurrencematerialet består af dette konkurrencepro-

gram med følgende bilag:

1. Grundkort.

2. Advisory Board katalog.

3. Kotering af Kulkransporet.

4. Frederiks Plads. Prospekt.

5. Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 2014.

6. Lokalplaner.

7. Regler for tilgængelighed i kommunale bygninger og i 

de offentlige rum.

8. Banedanmarks vejledning til fritrumsprofiler

9. Spørgsmål og svar afgivet under konkurrencen  

(ajourføres løbende).

10. Økonomiskema.

11. MV-rapport (foreløbig).

12. Tegning af gangbroens nedslagspunkt.

13. Skitse af gangbro.

14. Workshop sammenfatning.

15. Aftaleudkast.

 

Konkurrenceprogrammet med bilag er tilgængeligt på 

konkurrencens portal www.aarhus.dk/kulkransporet.
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e.  Skitse 1:200 eller 1:500 (med målepind) af 

eventområde i konkurrenceområde A.

f.  Skitse 1:200 (med målepind) af et opholdsområde.

g.  Skitse 1:200 (med målepind) af en vertikal 

forbindelse mellem terræn og broen.

h.  Visualiseringer (renderinger, rumlige skitser og/

eller referencefotos) der tilsammen formidler et 

dækkende indtryk af forslaget. Viewpoints skal 

angives på oversigtsplanen.

2. PDF med navnet ”[Kendingstal] Planche”. Dokumentet 

skal rumme 2 og kun 2 sider i A0 (stående format 

B 841 mm x H 1189 mm). Forslagets oversigtsplan 

skal gengives i målestok 1:1.500 (med målepind). 

Endvidere skal et udvalg af visualiseringerne gengives. 

Teksten på plancherne skal begrænses til den 

absolut nødvendige signaturforklaring. Det er således 

planchernes formål at give en overvejende visuel 

præsentation af forslaget.

 

Forslaget skal senest 5. september 2017 kl. 12 mailes ano-

nymt til konkurrencesekretæren. WeTransfer eller lignende 

dokumentdelingssystemer kan anvendes. Efter modtagel-

se og kontrol af forslagets konditionsmæssighed sender 

konkurrencesekretæren mailbekræftelse til den anvendte 

anonyme afsenderadresse. 

Forslagene printes i nødvendigt omfang af konkurrencese-

kretæren, og der skal således ikke afleveres print. Der kan 

heller ikke afleveres modeller af forslaget.

forslageTs bedømmelse I 
PROjEKTKONKURRENCEN
Bedømmelsen foretages som en vurdering af forslagenes 

evne til at omsætte de i konkurrenceprogrammets afsnit 

Opgaven beskrevne temaer til strategiske og konkrete 

idéer for, hvordan Kulkransporet i fremtiden skal se ud, 

bruges og indpasses i den nye bydel. 

 3 Højforbindelse mellem midtby og havn – hvordan kan 

Kulkransporet udformes som en attraktiv forbindelse i 

Sydhavnskvarteret mellem Midtbyen og havnen?

 3 Delt byrum for bløde trafikanter – hvordan kan Kul-

kransporet udformes som en forbindelse/byrum der er 

tilgængelig for et bredt udvalg af bløde trafikanter hele 

året rundt?

 3 Hævet over fordomme – hvordan kan Kulkransporet 

udformes og programmeres, så der skabes platforme, 

mødesteder og trygge rammer for mangfoldigheden af 

brugere i området?

 3 Hybridt byrum - hvordan kan Kulkransporet udformes, 

så de rumlige kvaliteter både under og ovenpå styrkes 

ved hjælp af beplantning, belysning og aktiviteter?

 

Forslagsstillernes anonymitet hæves efter bedømmelsen, 

som offentliggøres i en skriftlig betænkning.

forslageTs udforMning i UdBUddET 
MEd fORHANdLING
De formelle krav er uændrede i forhold til projektkonkur-

rencen, da opgaven i udbuddet med forhandling består i 

at bearbejde forslaget og redegøre for dets realiserbarhed. 

Herunder kræves det, at tekstbeskrivelsen suppleres med 

estimater over konstruktionsprincipper, klimasikring, bud-

get og hovedtidsplan. Det økonomiske estimat skal sam-

menfattes i det økonomiskema, der indgår som et bilag til 

konkurrenceprogrammet, således at delprojekterne anført 

i skemaet entydigt kan identificeres med delprojekterne 

beskrevet i forslagets tekst.

Selvom anonymiteten er ophævet, skal det afleverede mate-

riale af praktiske grunde fortsat mærkes med det selvvalgte 

kendingstal.

Det endelige forslag skal senest 13. januar 2018 kl. 12 

mailes til konkurrencesekretæren. WeTransfer eller lig-
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Offentliggørelse oG udstilLing af 
forslagEne
Konkurrencens resultat vil blive meddelt pressen. For-

slagsstillerne vil blive underrettet personligt og må ikke of-

fentliggøre oplysninger om konkurrencen, før dette sker.

Samtlige indsendte forslag vil blive offentligt udstillet i 

Aarhus. Forslagsstillerne vil skriftligt modtage nærmere 

meddelelse herom.

Rettigheder
Ophavsretten til alle indsendte forslag til projektet overgår 

til Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune kan i nødvendigt omfang i forhold til 

udførelse af projektet videreoverdrage hele eller dele af 

ophavsretten.

Forslagsstillerne accepterer, at detaljer og/eller dele af 

deres forslag kan bruges og indarbejdes i det endelige 

vinderprojekt ved Aarhus Kommunes indgåelse af rådgiv-

ningsaftale med vinderen.

Aftale mEd vindeRen
Under forudsætning af finansiering og  byrådets god-

kendelse indgår Aarhus Kommune aftale med vinderen 

om teknisk rådgivning og bistand (jf. udkast i bilag) under 

realisering af hele eller dele af forslaget.

nende dokumentdelingssystemer kan anvendes. Efter 

modtagelse og kontrol af forslagets konditionsmæssighed 

sender konkurrencesekretæren mailbekræftelse til den 

anvendte afsenderadresse. 

Forslagene printes i nødvendigt omfang af konkurrence-

sekretæren, og der skal således ikke afleveres print.

forslageTs bedømmelse UNdER 
UdBUd MEd fORHANdLING
Udbuddet med forhandling gennemføres med højst tre 

udvalgte forslagsstillere. Forhandlingskomiteen er identisk 

med bedømmelseskomiteen fra projektkonkurrencen. 

Konkurrencesekretæren sammenfatter forud for hver for-

handling og den endelige aflevering af forslaget kravene 

skriftligt og sikrer, at de er af samme omfang for alle del-

tagere.

Den første forhandling (dialogmødet) tager udgangspunkt 

i bedømmelseskomiteens skriftlige kommentarer til de 

udvalgte forslag fra projektkonkurrencen. Kommentarerne 

udsendes til hver deltager en uge før dialogmødet, hvor 

der er afsat 1½ time til separate møder mellem forhand-

lingskomiteen og hver deltager. En kort gennemgang af 

kommentarerne åbner en dialog om forslagets detaljering 

og bearbejdning. Forslagsstillerne skal ikke udarbejde nyt 

materiale til dialogmødet.

Konkurrencesekretæren ajourfører inden for en uge efter 

dialogmødet de skriftlige kommentarer, der sammen med 

konkurrenceprogrammet udgør grundlaget for den videre 

bearbejdning af forslagene.

To uger før anden forhandling skal hver forslagsstiller 

fremsende foreløbige estimater over konstruktions-

principper, klimasikring, budget og hovedtidsplan for 

forslagets realisering. Det økonomiske estimat skal sam-

menfattes i det økonomiskema, der indgår som et bilag til 

konkurrenceprogrammet.

Ved anden forhandling (præsentationsmødet) skal for-

slagsstillerne redegøre for deres foreløbige skitseforslag 

og svare på spørgsmål bl.a. vedr. de fremsendte estimater. 

Forhandlingskomiteen mødes også her 1½ time separat 

med hver forslagsstiller. Der skal ikke udsendes yderligere 

materiale inden mødet, men forslagsstilleren skal på mø-

det medbringe det foreløbige forslag som slides.

Konkurrencesekretæren sammenfatter en uge efter præ-

sentationsmødet forhandlingskomiteens kommentarer til 

de endelige forslag. Efter modtagelsen af forslagene ud-

stilles de til offentlig kommentering. Kommentarerne sam-

menfattes til forhandlingskomiteen, inden den bedømmer 

forslagene efter det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Underkriterierne ved denne bedømmelse vil være de 

samme som i projektkonkurrencen suppleret med en vur-

dering af forslagets realiserbarhed i forhold til økonomi 

og kvalitetssikring af tekniske forudsætninger i projektet. 

Underkriterierne er sideordnede og indgår i bedømmelsen 

med samme vægt. 

Vederlag
Hvert af de deltagende team vil for et konditionsmæssigt 

forslag til projektkonkurrencen modtage 150.000 kr. ekskl. 

moms. Beløbet kommer til udbetaling ved fremsendelse 

af en faktura til Aarhus Kommune efter afslutningen af 

projektkonkurrencen.

Hvert team, der tilbydes at indgå i det efterfølgende udbud 

med forhandling, vil for et konditionsmæssigt forslag mod-

tage yderligere 250.000 kr. ekskl. moms. Beløbet kommer 

til udbetaling ved fremsendelse af en faktura til Aarhus 

Kommune efter afslutningen af udbuddet med forhandling.
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