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Kulkranen i Sydhavnen har været et aktiv i udviklingen af 

Aarhus til en moderne storby. Gennem et halvt århundre-

de flyttede kranen på sin høje betonbro kul til gasværket. 

Nu skal Kulkransporet i funktion igen. Denne gang som 

dynamo i udviklingen af Sydhavnskvarteret til en ny bydel 

kendetegnet ved erhverv, byliv og mangfoldighed.

Aarhus Kommune har udarbejdet en udviklingsplan 

for Sydhavnskvarteret og sideløbende afholdt en kon-

kurrence om Kulkransporet. På den måde sikres Syd-

havnskvarteret 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.

Det har været et spændende konkurrenceforløb med 

to finalister, der blev udvalgt blandt seks gode forslag. 

Aarhus Kommune kan nu afsløre vinderforslaget og de 

mange gode forslag til, hvordan Kulkransporet kan styrke 

sammenhængen i hjertet af Aarhus, knytte de kommende 

byggerier i Sydhavnskvarteret sammen og lade erhverv, 

byliv og social mangfoldighed berige hinanden omkring 

denne nye stærke og revitaliserede forbindelse.
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De seks Forslag Blev udaRbejdet Af
 3 CUBO Arkitekter med underrådgivere Erik Brandt Dam 

arkitekter, Martin Zerlang og Ingeniørfirmaet Viggo 

Madsen.

 3 HENNING LARSEN Architects med underrådgiverne 

Andel, Gehl og Oluf Jørgensen samt konsulent Astrid 

Krogh Design.

 3 KULBRO INC bestående af TERROIR med Latz 

& Partner og ISC som underrådgivere og Steffen 

Rasmussen som konsulent.

 3 SLA med underrådgivere MVRDV, ÅF Infrastructure 

Planning og Midtconsult Rådgivende Ingeniører samt 

konsulenterne Bureau Detours med Institut for X.

 3 TRANSFORM med Dissing + Weitling, Lendager Group, 

VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere

 3 Tegnestuen VANDKUNSTEN med underrådgiverne 

STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, 

RAW Mobility, Smith Innovation samt DEM & Esbensen 

Rådgivende Ingeniører.

BedømmelsesKomiteen bestod af
 3 Rådmanden for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

 3 Kenneth A. Balfelt med særlig kendskab til kunst og 

socialt udsatte (fagdommer)

 3 Søren Leth med særlig kendskab til arkitektur og 

urbanitet (fagdommer)

 3 Martin Thim, Kulbroens Venner

 3 Stephen Willacy, Stadsarkitekt

 3 Bente Lykke Sørensen, chef Bolig- og Projektudvikling

 3 Carsten Lützen, Planlægger, Center for Byudvikling og 

Mobilitet

Følgende MedarbejDere i Aarhus 
Kommune FungeredE som særlige 
rådgivere for beDømmelsesKomiteen

 3 Palle Feldborg Olesen, Bolig og Projektudvikling

 3 Steen Hestbek, Bolig og projektudvikling

 3 Birte Nielsen, Center for Byudvikling og Mobilitet

 3 Lisbeth Roi, Center for Miljø og Energi

Under udbuddet med forhandling foretog Carsten 

Sandgaard Christensen, COWI, en kontrol af forslagenes 

estimater over konstruktionsprincipper, klimasikring, 

budget og hovedtidsplan.

Konkurrencesekretariatet blev varetaget af senior-

konsulent Thomas Møller Kristensen.

—
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Aarhus Kommune offentliggjorde den 4. april 2017 et 

konkurrenceprogram, der redegjorde for konkurrencens 

rammer, krav og bedømmelseskriterier, se boksen. Sam-

tidig indbød kommunen gennem en EU-bekendtgørelse 

(2017/S 072-138444) til en projektkonkurrence med seks 

deltagere og et efterfølgende udbud med forhandling med 

de bedste forslag fra konkurrencen. Konkurrenceprogram 

og bekendtgørelse er tilgængelige på portalen http://www.

aarhus.dk/kulkransporet, der også har været brugt til at 

orientere offentligheden under hele konkurrencen.

Blandt de 26 kvalificerede ansøgere valgte Aarhus Kom-

mune ud fra en samlet vurdering de seks, som ville give 

det bedste konkurrencefelt med forskellige virksom-

hedsprofiler. Ved projektkonkurrencens deadline den 5. 

september 2017 modtog Aarhus Kommune seks forslag, 

der alle blev fundet konditionsmæssige. Efter grundig 

gennemgang og drøftelse af de anonyme forslag beslut-

tede bedømmelseskomiteen at indbyde forslagene, der 

viste sig at være udarbejdet af Transform og Kulbro Inc. til 

det efterfølgende udbud med forhandling. Udbuddet blev 

gennemført med to separate forhandlinger med hver af de 

deltagende teams, som desuden mellem møderne mod-

tog bedømmelseskomiteens skriftlige kommentarer.

Ved udbuddets deadline den 13. januar 2018 afleverede 

begge deltagere konditionsmæssige forslag, og efter 

grundig vurdering har bedømmelseskomiteen besluttet 

at udpege forslaget fra TRANSFORM som det forslag, der 

tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet. I det 

følgende redegøres detaljeret for bedømmelsen af samt-

lige forslag.
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Forslagene blev vurderet på deres evne til at omsætte følgende krav til kvalitative løsninger 

på, 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 Kulkransporet 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?

 3 Under udbuddet med forhandling blev det desuden vurderet, hvordan 

forslagene lader sig realisere på grundlag af deltagernes estimater over 

konstruktionsprincipper, klimasikring, budget og hovedtidsplan.

Aarhus Kommune havde ikke på forhånd opstillet et økonomisk ramme, og vinderforslaget 

er udpeget som det, der tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

8 KULKRANSPORET DOMMERBETÆNKNING KONKURRENCENS FORLØB 9



VinderfoRslaget – TRANSFORM
Udarbejdet af TRANSFORM 

med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab 

og Søren Jensen som underrådgivere.

Forslaget bygger på et indlevet og konsekvent gennem-

ført koncept, der tager udgangspunkt i ”stedets ånd”. 

Det er et forslag, der henter sin viden og inspiration 

fra stedets egenskaber og særkender som et destillat 

af det bedste, man finder omkring Sydhavnen i Aar-

hus. Forslaget sætter de enkelte og enkle elementer af 

byrumsarkitektur sammen til en kompleks og komplet 

byudviklingsstrategi. Forslaget er kendetegnet ved stor 

forståelse for den forventede fortætning af bebyggel-

sen i Sydhavnskvarteret og ved sin evne til at foreskrive 

relationer til fremtidige byrum langs Kulkransporet i 

forlængelse af Aarhus Kommunes strategi for udvikling 

af en tæt by. 

Kulkransporet fremstår i forslaget primært som en for-

bindelse mellem forskellige byrum, sekundært som en 

gennemgående færdselsåre. Alligevel giver forslaget med 

en ensartet industriel æstetik Kulkransporets høje niveau 

identitet som en sti, der snor sig gennem kvarteret. Det 

snoede forløb følges af en række udbygninger af dækket, 

så der skabes opholdssteder langs det gennemgående 

forløb. Udbygningerne adskilles af kronerne fra træer, der 

KULKRANSPORET DOMMERBETÆNKNING 10
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Frederiks Plads Spanien
’Den Spanske Trampe’elevatortårn Skate-park

Aktivitetstårnet Kulparken
Opholdsplads, kig til parkenGyngerSmutvej eksisterende træer

STANDARD TVÆRSNIT:
Primære stålbjælker spænder mellem tværribbe på den 
eksisterende brokonstruktion. Ovenpå de primære stålbjælk-
er hviler et system af sekundære bjælker. Endeligt etableres 
der ovenpå de sekundære bjælker en dækopbygningen som 
foreslås at være en stålopbygning med hhv. Træbelægning og 
stålpladebelægning.

TVÆRSNIT MED UDKRAGNING:
Der etableres forskellige variationer af udkragninger af dækket 
ovenpå den eksisterende kulkransbro. Udkragningerne kan 
være ensidede eller udført i begge sider ved samme snit. Her-
udover kan geometrien af udkragningen tage form af enten 
en tribune i forlængelse af niveauet for dækket, eller som en 
“hængene” tribune. Endeligt vil der også forekomme varia-

tioner hvor det plane dæk udkrager sig ift. standard tværsnit-
tet.
Lasten fra udkragningerne føres via en konsol ind til de 
eksisterende betondragere. Her føres lasten videre med et 
hhv. opadrettede kræfter på den ene bjælke og nedadrettede 
kræfter i den anden bjælke. Bjælkerne fører de opsamlede last-
er videre til betonsøjlerne. Her opsamles den samlede last fra 
bjælkerne som en samlet normalkraft og et væltende moment. 
Ultimativt ender lastern fra den excentrisk placerede last som 
en normalkraft og et moment tillæg ved fundamentsniveau.
Det vurderes at være uproblematisk at føre horisontale og 
vertikale alster gennem de eksisterende betonkonstruktioner. 
Restkapaciteten af den eksisterende konstruktion vurderes 
meget stor ift. den forholdsvis beskedne tillægslast ved forslag-
ets dækopbygninger

STANDARD TVÆRSNIT OG TVÆRSNIT MED UDKRAGNING ISO. PRINCIP FOR BROENS OPBYGNING
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Spisehuset Delebiblioteket Værksteder Værksteder

Kulparken
Shared Space

Kultårnet Arbejdspladsen P-Hus Værestedet
Kalkværksvej / 

Den rekreative rute
Regnvandskanal Transmissionslinjen (etape II) Grønt område

KOBLINGER MM:
Koblinger og øvrige bygningsværker etableres som selvstændig 
stabile enheder. De bidrager således ikke med unødig last på 
den eksisterende brokonstruktion. Hvis der ved dybdegående 
analyser, mod forventning, konstateres at den eksisterende 
kulkransbro ikke har den fornødne styrke ift. horisontale 
lastpåvirkninger, vil “koblinger” tillige kunne designes så disse 
kan stabilisere den eksisterende konstruktion. Dette scenarie 
findes dog højst usandsynligt.

•Horisontale betonflader
På dette grundlag kan eventuelle forebyggende foranstaltnin-
ger vurderes.
Det foreslås yderligere, at der foretages et nivellement til efter-
visning af, om der kan være differenssætninger på anlægget.
I tilknytning til et sådant nivellement vil det være betryg-
gende at få foretaget en geoteknisk sondering på udvalgte 
punkter, specielt hvor det påtænkes at etablere en fremadrettet 
permanent last.

INPUT TIL EKSISTERENDE BROKONSTRUKTION
Konstruktion - Styrkeforhold:
Med de oplyste dimensioner kan det eftervises, at trykspæn-
dingerne i pillerne uden vindlast og tilført ny last ligger på 
et niveau på ca. 1% af den oplyste karakteristiske betontryk-
brudspænding.
Ved et skøn over horisontal last fra en skitseret overbygning 
kan det eftervises, at største betontrykspænding bliver under 
2 MPa. Antages endvidere at konstruktionen er uarmeret vil 
denne påvirkning kun medføre beskedent træk i konstruktio-
nen med revnedybder på ca. 10 % af tværsnitshøjden.
På dan anden side vil det være utænkeligt ikke at følge den 
gældende betonnorm på opførelsestidspunktet. Eksempelvis 
er det allerede i betonnormen fra 1930 angivet at trykkede 
betonelementer skal armeres efter bestemte minimumsregler. I 

disse vurderinger er der ikke taget hensyn til den bløde arme-
ring, der naturligvis er indlagt i den 70 – 80 år gamle bro.

Konstruktion - Tilstand
Det er oplyst, at armeringens tilstand vurderes som god base-
ret på enkelte oplysninger.
Det skønnes endvidere, at karbonatiseringsfronten ikke har 
nået armeringen.
Til trods for at der, som det fremgår af det foregående, er me-
get stor restbæreevne i konstruktionen, kan det være formål-
stjenligt at undersøge betonen og den tilknyttede armering i 
specifikke zoner.
Disse kan anbefales at være:
•Bjælkevederlag på konsoller
•Forhold ved dilatationsfuger

passeres, knyttes sammen og tildeles nye muligheder og 

oplevelser på flere planer. Byrummene fordeler sig fra 

det grønne eventområde Kulparken nær Spanien, over 

Arbejdspladsen med fast belægning og randbebyggelse 

midt i forløbet til P-huset nærmest havnen. Koblingerne 

mellem Kulkransporets høje og lave niveau sikres effektivt 

og iøjnefaldende af to tårne, der opbygges som udad-

vendte og rå konstruktioner indeholdende funktioner af 

leg, ophold og rum for iværksætteri og samarbejde. De 

to centrale koblinger suppleres med to elevatortårne, et i 

hver ende af broen, hvor det forventede aktivitetsniveau 

begrunder det. Der arbejdes med et udtryk som reference 

til havnens udadvendte og synlige strukturer af trapper og 

installationer på tage og gavle mm.

Aktivitetstårnet er midtpunktet og koblingen mellem den 

foreslåede Kulpark på terræn og Kulkransporets høje ni-

veau. Her snos leg og andre aktiviteter op om trappetårnet 

med afsæt i parkens funktioner og udtryk i byrummet. 

Kulparken er på dette sted sammensat af flere aktive funk-

tioner, der foreslås sammentænkt med de omkringlig-

gende og kommende aktiviteter. Her foreslås skaterpark, 

cykelparkering, aktivitets- og opholdsrum, terrasseflader 

og bakketerræn. I opbygningen af Aktivitetstårnet arbejdes 

der med et væld af idéer til, hvad dette kan indeholde, 
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I Kulkransporet – byens koblinger, foreslår vi at udnytte 
det ressourcepotentiale der ligger i gamle bygninger og 
udtjente anlæg til at skabe ny stedsspecifik arkitektur. Gamle 
jernbanesveller bliver til varme rustikke belæg¬ninger på 
broen. Stålprofiler bliver til nye identitetsskabende facader og 
betonaffald fra nedrevne huse, der normalt ender i grusgrave 
eller som vejfyld bliver upcyclede til nye smukke belægninger 
i Sydhavnens byrum. Mulighederne er mange når vi begynder 
at se affald som en ressource til at skabe enestående arkitektur 
og byrumsdesign.

I kulkransporet har vi skabt designmæssige løsninger der 
forener ressourcetænkningen med at skabe en unik og 
stadsspecifik arkitektur til koblingerne. Vi har gennemført 
grundige studier af havneområdets historiske og nuværende 
industribygninger og uddraget stedets karakteristiske 
arkitektoniske elementer, materialesammensætninger, skala, 
stoflighed og farver. Analysen er udmundet i en design guide 
og 4 primære arkitektoniske elementer der danner afsæt for 
konstruktionen af koblingerne og et stedsspecifikt design med 
klare referencer til industrihavnen.  

Samtidig har set på hvilke materialeressourcer og 
bygningskomponenter der generelt er til rådighed ved de 
mange nedrivninger og omdannelser af byområder i Århus. 
Materialer der vil kunne genanvendes når kulkransporet og de 
tilknyttede byrum skal etableres.

De fire primære designelementer til koblinger er:

• Exoskelettet – et rumgitter af stålprofiler der findes
og fandtes i industrihavnen som bærende konstruktion,
som kran- og tårnelementer, som strukturer og rammer. I
kulkransporets nye arkitektur træder exoskelettet frem som
bærende og strukturende elementer. Reoler og skeletter hvori
forskellige rum og aktiviteter kan bo. – ”søm hvorpå svaler
kan bygge reder”.

• Lette bokse – der tidligere fandtes i stort
omfang som kranhuse, porthuse, depoter og i dag som
installationsbygninger og materialehuse. I projektet tolkes
og designes boksene til at blive rum og funktioner for
mødelokaler, bydelskontor og cafe.

• Lette udvendige trapper -  der udgør en markant
signatur på større og mindre anlæg i både nuværende og
historiske industriområder. Trapper bliver i fremtidens
kulkranspor oplevelsesforløb, der tar den besøgende på

oplevelsesrute rundt om koblingerne og skaber adgang 
mellem byrum og bro.

• Vertikal metallisk facade – der som billige og
robuste facader på industribygninger udgjorde/udgør de
primære udtryk. I projektet skabes en forfinet udgave af
industrifacaderne ved at genanvende stålprofiler og i en
vertikal reliefvirkende facade.

Med afsæt i de 4 design guide lines udformes koblingerne 
med genanvendte eller upcyclede materialer, i det omfang at 
materialer kan findes i de rette mængder og den rette kvalitet. 
Materialerne forarbejdes til nye smukke og stedsspecifikke 
løsninger. 

Kulbroens tre koblinger er et samlet greb, der sammen 

skaber forbindelse mellem by, bro og sine brugere, men 
med et ’åbent design’, der kan genanvendes til de følgende 
koblinger i fase 2. Deres udtryk og materialitet skaber således 
klare referencer til havnens industrihistorie, men samtidig 
en moderne arkitektur der peger frem og bliver forbillede 
for den bæredygtige by. – En industriel og åben arkitektur. 
Et exoskelet, konstrueret af genbrugsstål, danner ramme og 
stabil grobund for en række udviklingsmuligheder anført af 
byens aktive borgere - det bliver sømmet, hvorpå svalerne 
kan bygge rede på. Udvendige trapper gør tårnene rummelige 
samt synlige koblingspunkter til broen. I skelettet ilægges og 
tilkobles en række elementer, der gør hvert tårn noget særligt 
og værd at besøge.

aktivitetkoblingen
og koblingernes designMetodik

VinterhAVe

trAMpoliner

brAndMAndsstAng

hAMstergAng

rutsjebAner

klAtrenet

grejbAnk

klAtring

KOBLINGENS KONTEKST/RUM

udVendige 

trApper

exoskelet specifikke 

VoluMiner

beklædning

blotlagt konstruktion selvstændigt element funktion = form metallisk + industrielt

vokser på terræn. Dette sikrer et grønt element og dæmp-

ning af vinden på Kulkransporets høje niveau. Kulkranspo-

ret forbliver på den måde et løftet element og en hybrid 

mellem et byrum og en stiforbindelse med mulighed for 

at opholde sig og færdes mellem trætoppe.

Forslaget lægger op til et enkelt og robust design med ele-

menter af industrispor og nye tiltag og materialitet. Beton-

undersiden bevares og suppleres med en let overbygning 

i stål, som bærer et stiforløb udført i stålplader suppleret 

med dæk af træ og indrammet af et enkelt værn af balu-

stre. Det er et design, der ikke gør meget væsen af sig men 

heller ikke fjerner fokus eller overdøver broens oprindelige 

udtryk. I de mørke timer samles og skærpes udtrykket ved 

hjælp af belysning på Kulkransporets underside.

Forslaget er overbevisende i sin beskrivelse og visuali-

sering af Kulkransporets rolle i forskellige byrum, som 
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funktioner i området, fx KulbroLab, som det forekommer 

oplagt at indarbejde i Kultårnet. 

Kulkransporets store potentiale til kobling med den højere-

liggende by forløses af forslaget til en ny bro over Spanien. 

Brokonstruktionen består af to primære dele, trampe og 

brodæk, i samme industrielle design som aktivitetstårnene. 

Broen bliver Kulkransporets udadvendte design, der frem-

står som et stærkt element over Spaniens brede vejprofil og 

mellem bygningernes store skala. Den er tænkt i ét spænd 

udført af gitterdragere i to dele omkring en vandret forbin-

delse til et elevatortårn på Frederiks Plads og en skrånende 

del med trin beskrevet som Sydhavnens spanske trampe. 

Den vanskelige opgave med at forbinde byrum over flere 

etager uden for mange forhindringer er gjort med en ind-

levelse, der skaber et nyt godt sted i byen. Den ny bro er et 

stærkt element, der gør det splittede billede mellem bro, 

trampe og tårn til en attraktion i sig selv, ”noget man bare 

må prøve” og et forbillede for gode sammenhænge i byen.

eksempelvis funktioner som trampoliner, brandmands-

stang, hamstergang, rutsjebaner, klatrenet, grejbank og 

klatring. Det er funktioner, der alle griber byrummets og 

parkens udtryk som et aktivt byrum på kanten af Sydhav-

nen mod den øvrige by og dens gaderum. Øverst i Aktivi-

tetstårnet placeres en vinterhave, der trækker det grønne 

element med op fra Kulparken.

Den anden vertikale kobling er Kultårnet, der forbinder til 

byrummet Arbejdspladsen ved Kalkværksvejs skæring af 

Kulkransporet midt i området. Kultårnet foreslås opbyg-

get af bylivsfunktioner i rumlige konstruktioner, der igen 

snor sig omkring en trappe med rum til ophold, arbejde 

og mødesteder. Placeringen af koblingen er funktionelt 

velbegrundet og lover godt for udviklingen af fremtidens 

innovative og aktive erhvervskvarter midt i Aarhus, og der 

er indtænkt mulighed for, at flere tårne kan tilkobles i takt 

med, at behovene i kvarteret ændrer sig. Med Kultårnet og 

Arbejdspladsen får Sydhavnen et socialt sted, hvor man 

kan mødes, hvad enten man er på arbejde, er på vej gen-

nem området eller ”hænger ud”. Omkring pladsrummet 

foreslås udadvendte funktioner indarbejdet i de kommen-

de bygninger i form af nogle særligt udformede stueeta-

ger, der hænger sammen med Kulkransporets niveauer 

oppe og nede. Der arbejdes med flere stueetager, altså 

både oppe og nede. Dette kan bringe sporet i centrum 

som det vigtige element der aktiverer og kickstarter byli-

vet. Kultårnet og de omkringliggende funktioner kan være 

netop det, der kan bringe de mange forskellige brugere 

sammen i bydelen. I Kultårnet foreslås eksempelvis en 

kaffestation og toiletfaciliteter, funktioner der nogle gan-

ge kan være problematiske og ekskluderende i moderne 

byudviklingsprojekter. Forslaget bringer disse funktioner 

i spil omkring et forslået bylivskontor, som vil være i fuld 

aktivitet i årene, hvor området udvikles, og hvor der stadig 

er offentlig involvering til stede i form af mødefaciliteter 

til borgerinddragelse, udstillinger om den kommende by-

del mm. Forslaget refererer her til allerede eksisterende 
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koblingen til frederiks plads
sAMMenhæng til byen

PLAN OG SNIT AF ALTERNATIV BROLøSNING UDEN BRUG AF 

ELEVATORTÅRN MED TRAMPE OG LIFT PÅMONTERET.

Elevatortårnet udformes så konstruktive elementer har samme 
æstetik og karakter som broens bærende elementer. Det vil 
være nødvendigt at forøge højden på elevatortårnet og etable-
re en indspænding af tårnet i kælderkonstruktionen på Frede-
riks plads. Denne indspænding skal sikre at elevatortårnet kan 
fungere som understøtning for broen over Spanien, for såvel 
vertikale som horisontale påvirkninger.

Det nedre dæk på broen udføres som rampe (med trin) fra 
passagen på Frederiks plads og til niveauet for brodækket på 
kulkranssporet.

ALTERNATIV TIL ELEVATORLøSNING
Løsningen med trampe med monteret handicaplift foreslås 
som alternativ, såfremt løsningen med elevatortårn ikke er 
mulig, og tilgængelighedskravene opretholdes.
Med en ren rampeløsning opstår der nogle tilgængeligheds-
mæssige udfordringer, da en fortløbende rampe (4,5%) vil 
medføre en 122,5 m lang rampe – 2/3 af Kulbroens længde, 
og den vil skulle starte på midten af Frederiks Plads for at 
komme over vejens frihøjde.  

Både øvre og nedre dæk er excentrisk placeret ift. gitterdrage-
rens hoved bærelinje. Belastninger af øvre- og/eller nedre dæk 
vil forsage et vrid i den samlede konstruktion. Ved at udforme 
dækopbygningerne så der dannes faste skiver, kan disse skiver 
danne modhold til det vrid der vil opstå i konstruktionen ved 
lodrette belastninger på dækkene. Modholdet fra dækskiver-
ne skal føre den vandrette kraft til understøtninger i form af 
elevatortårn og dækskive over kælder på Frederiks plads og 
indspændte søjler med forgrening i top på modsatte side af 
vejen.
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Dermed foreslås de udsatte tænkt ind i nye rammer, 

hvor de får funktioner og steder, som bringer dem 

sammen med andre brugere. Dette er en ambitiøs gen-

fortolkning af, hvordan socialt udsatte med alle deres 

ressourcer og egenskaber kan være i Sydhavnskvarteret, 

og det stemmer godt overens med Aarhus Kommunes 

ambitioner. Når de udsatte deltager i funktioner som 

delebibliotek og fællesværksted, kan det lede til nye 

positive fællesskaber. Forslaget viser forståelse for, at 

man samtidig må se realistisk på de udfordringer og den 

konfliktskabende adfærd, de udsatte også kan have, og 

sikre, at de har mulighed for trække sig og få deres om-

sorgsbehov dækket. 

Under forslagets realisering er det nødvendigt at være 

bevidst om de forskellige zoners overgange, indhold og 

kvaliteter. Således bør det sikres, at det afskærmede ude-

rum til udsatte ikke bliver klemt foran p-husets facade, 

og at de forskellige funktioner, der involverer de udsat-

te, udvikles gennem brugerinvolvering og afdækning af 

behov både hos udsatte og andre brugere af området. 

Det bør også overvejes at supplere de fysiske anlæg med 

personale, som kan mediere og til tider mægle i konflik-

ter mellem de forskellige grupper, sådan at de hjælpes til 

at forstå hinanden og fungere sammen i respekt for for-

skellig adfærd og behov. 

Forslaget har endvidere blik for de særlige muligheder, 

som p-huset i den modsatte ende giver for at skabe nye 

lokaler med lav husleje til gavn for udsatte, iværksættere 

og kreative. Dette ligger i god forlængelse af forslagets 

anbefaling af en social integration baseret på rummelige 

jobtilbud med et sundt arbejdsmiljø. Her tillægges de in-

time byrum betydning som ramme om nære relationer 

og kontakter i øjenhøjde, der også kan danne grundlag 

for dyrknings- og delefællesskaber. Indsatserne foreslås 

forankret i bylivskontoret, og den høje ambition er at gøre 

Sydhavnskvarteret til Danmarks mest attraktive erhvervs- 

og iværksætterområde.

Forslaget rummer en udfoldet og ambitiøs plan for at 

hæve Kulkransporet over fordomme, og planen omfatter 

både de forskellige gruppers ophold, private behov, udvik-

ling og mulige positive bidrag til området. Konkret foreslås 

oprettelsen af et delebibliotek (grejbank) og et fællesværk-

sted. Tanken er at inddrage udsatte grupper i driften af 

disse funktioner og i plejen af områdets fællesarealer. Mål-

sætningen er at give udsatte grupper ansvar for konkrete 

opgaver og dermed synliggøre ”at pasningen af bynaturen 

og bydelens delebibliotek er lige så vigtig for området 

som den aktivitet der foregår i mødelokalerne, samt at det 

irregulære og selvgroede kan have en ligeså stor værdi 

som det planlagte og velordnede”. Samtidig foreslås det at 

bevare afskærmede uderum, mindre bygninger og et ”ho-

vedkvarter”, der fungerer på udsatte gruppers præmisser.
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de og kommende erhvervsdrivende i området. Ved siden af 
kransporet findes allerede et område, hvor der afholdes events 
og aktiviteter, der tiltrækker folk og skaber interesse, og et 
spisehus ville naturligt kunne støtte sig opad dette område i 
etableringsfasen. Senere i udviklingen vil spisehuset kaste en 
positiv effekt af sig i forhold til den videre udbygning, være 
et identitetsgivende element for området. Spisehuset gir de 
små virksomheder uden kantineordninger mulighed for et 
sundt måltid og spisehuset tilbyder de større virksomheder et 
fællesskabende alternativt til interne madordninger. Et samlet 
spisested for mange bruger skaber aktivitet, møder og byliv 
i bydelen, fordi de ansatte dagligt færdes mellem arbejde og 
spisesteder.  
Spisehuset placeres i P-husets hjørne ud til arbejdspladsen, 
hvor områdets største flow findes, og hvor ’Arbejdspladsen’ 
(eventplads) og P-husets tagflader kunne aktiveres. Ved at 
lægge adgangen til broen ved krydset med den rekreative rute, 

kalkværksvej og ’Arbejdspladsen’ sammen med en væsentlig 
funktion som denne, får man skabt synergieffekter, der rækker 
ud over det, de hver især ville kunne levere til området.  
Spisehuset bygger videre på den brugerdrevede kultur i om-
rådet og knytter op på stedets madkultur og events omkring 
mad, sunde fødevarer, marked og bæredygtighed generelt.
Spisehuset er i sin fulde udbygning et art kulturhus der med 
afsæt i mad og sund livsførelse knytter mange brugergrupper 
til sig og vil delvist kunne rumme socialøkonomiske arbejds-
pladser og ”suppe-køkken” for hjemløse og stofmisbrugere.

Spisehuset etableres sammen med P-husets rå konstruktion, 
hvilket vil medføre at det kan realisere det relativt billigt. 
Driften understøttes med social-økonomisk virksomhed, hvor 
eksempelvis udsatte borgere kan blive aktive medskabere af 
stedet. Hele processen omkring udviklingen er samtidig et la-
boratorium for at etablere og udvikle samarbejder på tværs af 
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kommune, erhvervsdrivende, borgere og uddannelsesinstituti-
oner, hvilket igen sikrer en robust og fremtidssikret forankring 
i området.

Spisehuset placeres strategisk på hjørnet af kalkbrænderivej og 
arbejdspladsen og vil da kunne tilgås fra flere etager og vinkler 
pga. sammenhængen med kranbroen og trappeforbindelsen 
og skaber her igennem nogle spændende rumlige oplevelser. 
Spisehuset har kan drage nytte af P-husets haver, der pro-
ducerer grønsager  til madproduktionen og fremstår som et 
levende billede på et selvforsynende system. Huset har lokaler, 
der kan bruges fleksibelt, hvilket sikrer, at bygningen er i brug 
det meste af dagen og året. Bygningen skal stå som et markant 
element, der supplerer broens og pladsens kvaliteter. Der vil 
kunne etableres bordgrupper og servering i både byrum, på 
P-husets tage og på selve broen.

Delebiblioteket placeres i krydsningen mellem det 
nord-syd-gående rekreative strøg og kulkransporet. Funk-
tionen integreres i p-husets stueetage med mulighed for at 
benytte Arbejdspladsen.
Byrummet ’Arbejdspladsen’ udformes derfor omkring dele-
biblioteket og under broen udformes med fokus på at skabe 
møde mellem mange brugergrupper og på at dele og udveksle 
ressourcer. Kantzonen (under broen) til biblioteket bruges 
som udstillingsvindue for stedets materialer mm. Byrummet 
muliggør projekter, pop-up interventioner, test beds etc. Selve 
byrummet ’arbejdspladsen’ har en lidt rå og selvgroet karakter 
og appellerer til at kunne blive iværksat.P-huset kunne rum-
me delebilsordning, der tilknyttes delebib.

SYDHAVNENS SPISEHUS
Ved at lægge et spisehus ind i området ved Kulkransporet, 
kan man tilbyde flere funktioner, der vil gavne de nuværen-
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Samlet og spredt
De socialt udsatte skal fortsat være tilstede i området, og 
indgå som en aktiv og positiv del i bydelens byliv i hverda-
gen. Der etableres nye og forbedrede forhold for dem, og der 
introduceres en ny mulig hverdagsinfrastruktur for dem, der 
kan give dem en aktiv og deltagende rolle i lokalsamfundet. 
Den overordnede strategi for de socialt udsatte er baseret på 
en idé om ’ankerpunkter og attraktive alternativer’. Set i et 
bymæssigt perspektiv, er der i løbet af dagen bevægelse i grup-
peringerne af hjemløse og socialt udsatte i Aarhus. Særligt i 
vintermånederne flytter grupperne sig fra ét værested til et 
andet i takt værestedernes forskellige åbningstider. I sommer-
halvåret samles større grupper ofte i nogle af byens rum – ofte 
i nærheden af værestederne. 

Projektet skaber et nyt ankerpunkt for de socialt udsatte ved 
at samle mange af de funktioner, som i dag er grupperet i og 
omkring værestedet. Projektet foreslår at samle en betragtelig 
del af de eksisterende indendørs forhold i stueetagen på parke-
ringshuset. P-huset har samlet set et stort potentiale i forhold 
til udviklingen af Sydhavnen. Her kan der realiseres relativt 
billige kvadratmeter, og sammen med de andre værksteder, vil 
også de socialt udsatte kunne få værkstedslignende faciliteter. 
Derudover arbejdes der i planen med ’attraktive alternativer’, 
som går ud på at de socialt udsatte har mulighed for at samles 
i mindre grupperinger rundt om i planen, så man undgår de 
store og generende koncentrationer, som man eksempelvis 
kan opleve omkring Klostertorv om sommeren. Det betyder 
at der i udvalgte (eksisterende) bygninger samt i og omkring 
planen vil være mødesteder for de socialt udsatte, hvor de kan 
være trygge og dyrke deres særlige fællesskaber, men samtidigt 

at deres hverdagsliv ikke vil være fuldt eksponeret for offent-
ligheden. Se planudsnit for oversigt. 

Forside og bagside
Det er tanken, at en større del af de socialt udsattes hverdag 
kan foregå i det offentlige rum – eksempelvis i form af at 
bidrage med driftsmæssige uformaliserede ad-hoc-opgaver. 
Men der er også aspekter i de socialt udsattes hverdag, de ikke 
ønsker eksponeret, som skal være mulig at holde privat (sove, 
fixe etc). Mange af disse aspekter er de samme som konflikter 
med de konventionelle kodekser og normer i det offentlige 
rum. Her spiller faciliteterne i og omkring P-huset en væ-
sentlig rolle ved at det dels rummer indendørs og opdelte 
opholdsrum, fixerum, etc., og at landskabet mod øst er af-
skærmet fra de primære offentlige rum, så her vil man kunne 
opholde sig udendørs. Ankerpunktet for de hjemløse og dets 
placering giver derfor mulighed for at de socialt udsatte dels 
kan vælge at være en aktiv del af det offentlige rum, men at de 
også har mulighed for at afskærme sig og være private – enten 
alene eller i mindre grupper. Det lægges derudover op til at 
der kunne etableres uderum i forbindelse med P-huset nord 
for havnebuen, og aktiveres dette i planen, er det vigtigt at 
være opmærksom på at de forskellige grupperingers inde- og 
uderum etableres i umiddelbar nærhed af hinanden.   

Aktiv deltagelse
Der er flere områder og steder i projektet, hvor man vil kunne 
arbejde med engagement fra de socialt udsatte, og det foreslås 
at der i forbindelse med delebiblioteket, ankerpunktet på 
Arbejdspladsen kan etableres et ’småjobscenter’. Tanken er 
at småjobcenteret fra dagsbasis til længerevarende aftaler kan 

formidle et ekstra sæt hænder til forskellige gøremål såsom 
drift, ærinder etc. At få og løse småopgaverne kan forhåbent-
lig anspore de socialt udsatte til at få mod på mere arbejde og 
udvidede sociale cirkler. Småjobscenteret kan organisere og 
fordele de arbejdsopgaver, der kunne være i området, og vil 
på den vis også skabe en kontakt i og omkring ankerpunktet 
mellem de socialt udsattes sfærer og områdets andre brugeres 
sfærer, som positiv og ikke er konfliktbaseret. 
De småjobs som vil kunne opstå ved de eksisterende og nye 
beboere/virksomheder er selvfølgelig afhængig af at de for-
skellige beboere og brugere af området er deres sociale ansvar 
bevidste og at de er indstillet på at uddelegere arbejdsopgaver 
til en anderledes og muligvis mere ustabil arbejdsstyrke. Man 
kan hjælpe denne indstilling på vej ved at lægge vægt på om-
rådets sociale profil allerede i udviklingsfasen.
Derudover vil de socialt udsatte kunne få en væsentlig rolle i 
delebiblioteket, fællesværkstedet og muligvis også det fælles 
spisehus, der foreslås i bunden af parkeringshuset. 
Med projektets landskabsstrategi, ligger der et stort potentiale 
i et samarbejde med de socialt udsatte. For de socialt udsatte 
kan driften og plejen af byrummene og særligt af de grønne 
elementer blive til enkle og overskuelige småjobs, der også er 
vigtige arbejdsopgaver i lokalområdet. 
Aarhus Kommune kan som ansvarlig for de offentlige fælles-
arealers drift og pleje frit vælge at involvere de socialt udsat-
te, uden at være afhængige af andre aktørers medvirken og 
økonomi. Organisationerne omkring de socialt udsatte og 
værestederne kan relativt enkelt byde ind med hvad og hvor 
meget deres brugere vil kunne påtage sig. Arbejdsopgaverne 
vil kunne tilpasses de enkelte brugere og deres udfordringer, 
og mange af de foreslåede småjobs vil også kunne udføreres af 

misbrugere uden sikkerhedsrisiko. 
Mange af de socialt udsatte beskrives som udsat for stress. 
Evidens viser at mennesker, der er udsat for stress og anden 
form for psykisk belastning, oplever bedring i deres tilstand 
gennem forskellige former for havearbejde. Det er derfor 
vores klare opfattelse at de socialt udsatte vil kunne opleve 
en kvalitet og tilhørsforhold i hverdagen ved at have ansvar 
for og opgaver omkring at pleje og drifte – og derigennem 
videreudvikle – bydelens uderum. – En øget livskvalitet, der 
i sidste ende kan være med til hjælpe dem tilbage i en mindre 
udsat livsbane. 

Meningsfyldte småjobs i den daglige drift og pleje af by-
rummene
For de socialt udsatte kan driften og plejen af byrummene og 
særligt af de grønne elementer blive til enkle og overskuelige 
småjobs, der også er vigtige arbejdsopgaver i lokalområdet. 
Aarhus Kommune kan som ansvarlig for de offentlige fælles-
arealers drift og pleje frit vælge at involvere de socialt udsat-
te, uden at være afhængige af andre aktørers medvirken og 
økonomi. Organisationerne omkring de socialt udsatte og 
værestederne kan relativt enkelt byde ind med hvad og hvor 
meget deres brugere vil kunne påtage sig. Arbejdsopgaverne 
vil kunne tilpasses de enkelte brugere og deres udfordringer, 
og mange af de foreslåede småjobs vil også kunne udføreres af 
misbrugere uden sikkerhedsrisiko. 
Mange af de socialt udsatte beskrives som udsat for stress. 
Evidens viser at mennesker, der er udsat for stress og anden 
form for psykisk belastning, oplever bedring i deres tilstand 
gennem forskellige former for havearbejde. Det er derfor 
vores klare opfattelse at de socialt udsatte vil kunne opleve 
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TIL FLERE ATTRAKTIVE ALTERNATIVER, 
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HQ

FUNKTIONER OG ROLLER 

VEDR. ANKERPUNKTET:

• VÆRESTEDET

• VÆRKSTEDER

• FIXERUM

• HUS FORBI + LAGER

• IT-UNDERVISNING

• TØJLAGER

• ’SMÅJOBCENTER’
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(evt.  Naapi�k)

MULIG BYGNING
(i p-hus med uderum)HQ

VÆRESTEDET, VÆRKSTEDER, 
HUS FORBI, SMÅJOBCENTER, 

RÅDGIVNING

HELLESTED
MINDET

Samlet og spredt
De socialt udsatte skal fortsat være tilstede i området, og 
indgå som en aktiv og positiv del i bydelens byliv i hverda-
gen. Der etableres nye og forbedrede forhold for dem, og der 
introduceres en ny mulig hverdagsinfrastruktur for dem, der 
kan give dem en aktiv og deltagende rolle i lokalsamfundet. 
Den overordnede strategi for de socialt udsatte er baseret på 
en idé om ’ankerpunkter og attraktive alternativer’. Set i et 
bymæssigt perspektiv, er der i løbet af dagen bevægelse i grup-
peringerne af hjemløse og socialt udsatte i Aarhus. Særligt i 
vintermånederne flytter grupperne sig fra ét værested til et 
andet i takt værestedernes forskellige åbningstider. I sommer-
halvåret samles større grupper ofte i nogle af byens rum – ofte 
i nærheden af værestederne. 

Projektet skaber et nyt ankerpunkt for de socialt udsatte ved 
at samle mange af de funktioner, som i dag er grupperet i og 
omkring værestedet. Projektet foreslår at samle en betragtelig 
del af de eksisterende indendørs forhold i stueetagen på parke-
ringshuset. P-huset har samlet set et stort potentiale i forhold 
til udviklingen af Sydhavnen. Her kan der realiseres relativt 
billige kvadratmeter, og sammen med de andre værksteder, vil 
også de socialt udsatte kunne få værkstedslignende faciliteter. 
Derudover arbejdes der i planen med ’attraktive alternativer’, 
som går ud på at de socialt udsatte har mulighed for at samles 
i mindre grupperinger rundt om i planen, så man undgår de 
store og generende koncentrationer, som man eksempelvis 
kan opleve omkring Klostertorv om sommeren. Det betyder 
at der i udvalgte (eksisterende) bygninger samt i og omkring 
planen vil være mødesteder for de socialt udsatte, hvor de kan 
være trygge og dyrke deres særlige fællesskaber, men samtidigt 

at deres hverdagsliv ikke vil være fuldt eksponeret for offent-
ligheden. Se planudsnit for oversigt. 

Forside og bagside
Det er tanken, at en større del af de socialt udsattes hverdag 
kan foregå i det offentlige rum – eksempelvis i form af at 
bidrage med driftsmæssige uformaliserede ad-hoc-opgaver. 
Men der er også aspekter i de socialt udsattes hverdag, de ikke 
ønsker eksponeret, som skal være mulig at holde privat (sove, 
fixe etc). Mange af disse aspekter er de samme som konflikter 
med de konventionelle kodekser og normer i det offentlige 
rum. Her spiller faciliteterne i og omkring P-huset en væ-
sentlig rolle ved at det dels rummer indendørs og opdelte 
opholdsrum, fixerum, etc., og at landskabet mod øst er af-
skærmet fra de primære offentlige rum, så her vil man kunne 
opholde sig udendørs. Ankerpunktet for de hjemløse og dets 
placering giver derfor mulighed for at de socialt udsatte dels 
kan vælge at være en aktiv del af det offentlige rum, men at de 
også har mulighed for at afskærme sig og være private – enten 
alene eller i mindre grupper. Det lægges derudover op til at 
der kunne etableres uderum i forbindelse med P-huset nord 
for havnebuen, og aktiveres dette i planen, er det vigtigt at 
være opmærksom på at de forskellige grupperingers inde- og 
uderum etableres i umiddelbar nærhed af hinanden.   

Aktiv deltagelse
Der er flere områder og steder i projektet, hvor man vil kunne 
arbejde med engagement fra de socialt udsatte, og det foreslås 
at der i forbindelse med delebiblioteket, ankerpunktet på 
Arbejdspladsen kan etableres et ’småjobscenter’. Tanken er 
at småjobcenteret fra dagsbasis til længerevarende aftaler kan 

formidle et ekstra sæt hænder til forskellige gøremål såsom 
drift, ærinder etc. At få og løse småopgaverne kan forhåbent-
lig anspore de socialt udsatte til at få mod på mere arbejde og 
udvidede sociale cirkler. Småjobscenteret kan organisere og 
fordele de arbejdsopgaver, der kunne være i området, og vil 
på den vis også skabe en kontakt i og omkring ankerpunktet 
mellem de socialt udsattes sfærer og områdets andre brugeres 
sfærer, som positiv og ikke er konfliktbaseret. 
De småjobs som vil kunne opstå ved de eksisterende og nye 
beboere/virksomheder er selvfølgelig afhængig af at de for-
skellige beboere og brugere af området er deres sociale ansvar 
bevidste og at de er indstillet på at uddelegere arbejdsopgaver 
til en anderledes og muligvis mere ustabil arbejdsstyrke. Man 
kan hjælpe denne indstilling på vej ved at lægge vægt på om-
rådets sociale profil allerede i udviklingsfasen.
Derudover vil de socialt udsatte kunne få en væsentlig rolle i 
delebiblioteket, fællesværkstedet og muligvis også det fælles 
spisehus, der foreslås i bunden af parkeringshuset. 
Med projektets landskabsstrategi, ligger der et stort potentiale 
i et samarbejde med de socialt udsatte. For de socialt udsatte 
kan driften og plejen af byrummene og særligt af de grønne 
elementer blive til enkle og overskuelige småjobs, der også er 
vigtige arbejdsopgaver i lokalområdet. 
Aarhus Kommune kan som ansvarlig for de offentlige fælles-
arealers drift og pleje frit vælge at involvere de socialt udsat-
te, uden at være afhængige af andre aktørers medvirken og 
økonomi. Organisationerne omkring de socialt udsatte og 
værestederne kan relativt enkelt byde ind med hvad og hvor 
meget deres brugere vil kunne påtage sig. Arbejdsopgaverne 
vil kunne tilpasses de enkelte brugere og deres udfordringer, 
og mange af de foreslåede småjobs vil også kunne udføreres af 

misbrugere uden sikkerhedsrisiko. 
Mange af de socialt udsatte beskrives som udsat for stress. 
Evidens viser at mennesker, der er udsat for stress og anden 
form for psykisk belastning, oplever bedring i deres tilstand 
gennem forskellige former for havearbejde. Det er derfor 
vores klare opfattelse at de socialt udsatte vil kunne opleve 
en kvalitet og tilhørsforhold i hverdagen ved at have ansvar 
for og opgaver omkring at pleje og drifte – og derigennem 
videreudvikle – bydelens uderum. – En øget livskvalitet, der 
i sidste ende kan være med til hjælpe dem tilbage i en mindre 
udsat livsbane. 

Meningsfyldte småjobs i den daglige drift og pleje af by-
rummene
For de socialt udsatte kan driften og plejen af byrummene og 
særligt af de grønne elementer blive til enkle og overskuelige 
småjobs, der også er vigtige arbejdsopgaver i lokalområdet. 
Aarhus Kommune kan som ansvarlig for de offentlige fælles-
arealers drift og pleje frit vælge at involvere de socialt udsat-
te, uden at være afhængige af andre aktørers medvirken og 
økonomi. Organisationerne omkring de socialt udsatte og 
værestederne kan relativt enkelt byde ind med hvad og hvor 
meget deres brugere vil kunne påtage sig. Arbejdsopgaverne 
vil kunne tilpasses de enkelte brugere og deres udfordringer, 
og mange af de foreslåede småjobs vil også kunne udføreres af 
misbrugere uden sikkerhedsrisiko. 
Mange af de socialt udsatte beskrives som udsat for stress. 
Evidens viser at mennesker, der er udsat for stress og anden 
form for psykisk belastning, oplever bedring i deres tilstand 
gennem forskellige former for havearbejde. Det er derfor 
vores klare opfattelse at de socialt udsatte vil kunne opleve 
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Forslagets mål er at bevare områdets rå æstetik og ikke 

gøre det for glat og struktureret for ikke at skræmme 

udsatte væk. Men i stedet for at antage at udsatte fore-

trækker det forfaldne og rå, bør de på lige fod med andre 

af områdets brugere involveres i udviklingen af æstetik 

og design. Forslaget kan med fordel arbejde mere med 

kunst som en aktør i kvarteret og ikke alene som anled-

ning til festivaler og kunstværker, der kan udlånes gen-

nem delebiblioteket. 

Kontrolberegningerne af forslagets estimater konkluderer, 

at forslaget er fuldt realiserbart, da det er baseret på kend-

te og relativt enkle tekniske løsninger. Under realiseringen, 

når der kan træffes aftale om tilslutningen til Frederiks 

Plads, er der gode og overskuelige muligheder for at opti-

mere montagen af broen over Spanien. Klimasikring opnås 

med en kombination af begrænset terrænhævning og 

anvendelse af sti- og vejforløb som vandrender til afled-

ning ved skybrud. Valget af tekniske løsninger giver også 

de økonomiske beregninger en betydelig sikkerhed selv 

på dette foreløbige grundlag. Oplægget til tidsplan vurde-

res at undervurdere udførelsestiden, men forslaget anviser 

muligheder for alternative etapeløsninger, der giver frihed 

til at tilpasse udførelsen og koordinere tidsplanen med 

naboprojekter. 

Bedømmelseskomiteen ser forslagets stærke samlede 

koncept som robust og bæredygtigt helt ned i designstra-

tegier og materialegenanvendelser. Under den videre 

proces og bearbejdning, der skal føre til projektets ende-

lige udformning og realisering, vurderer bedømmelses-

komiteen, at der kan og skal foretages justeringer i design 

og valg af materialer, der yderligere tilgodeser tilgænge-

lighed, materialitet og stoflighed mm. Således forventes 

både brorummets endelige udformning med værn, be-

lægninger, flere grønne elementer og opholdsnicher at 

kunne optages i forslaget sammen med andre nødvendige 

justeringer, der vil følge af involveringen af myndigheder, 

borgere og sponsorer. Bedømmelseskomiteen vurderer, 

at konceptets styrke gør det muligt, at projektet gennem 

denne bearbejdning finder sit endelige udtryk af ”råt” de-

sign og elegante og innovative løsninger.

3710101

I II III

Successiv etapedeling - realisering fra vest mod øst 

Delprojektbaseret etapedeling 

Samlet realisering - 1 etape 

FLEKSIBEL UDVIKLING - TRE FORSLAG

grammet, udviklingsplanen samt på baggrund af interviews 
med nogle af de eksisterende brugere i Sydhavnen. Det 
betyder at de ’procesåbne’ elementer i disse to koblinger er 
afgrænsede. Når bylivskontoret er etableret, og har opbygget 
stor indsigt i området og dets sammensætning, behov og 
beskaffenhed, vil Bylivskontoret være omdrejningspunktet 
for programmeringen af de følgende koblinger langs trans-
missionslinjen. For disse vil processen være åben og styret af 
bylivskontoret og kommunen. At programmeringen af de 
kommende koblinger holdes åbne og at Bylivskontoret med 
dets kontakt til nærmiljøerne bliver primus motor, er der et 
godt udgangspunkt for at koblingerne både bliver vedkom-
mende og solidt forankret i bydelen og dens liv. 

ROBUSTHED
Grebene omkring Kulkransporet er både fleksible og robuste, 
men afføder en række krav til de nære omgivelser, der skal 
være fokus på i det videre planlægningsarbejde med udvik-
lingsplanen. 
Bebyggelsen får lov til at gå tæt på broen for at skabe et meget 
urbant forløb og markante pladsdannelser. I de tilfælde hvor 
kommende bygherrer ønsker at koble sig direkte på broen fra 
deres byggeri, skal forbindelserne selvfølgelig underordne sig 
broens logikker og karakter. Dog er broen modulært tænkt, så 
tilslutningerne skulle ikke medføre udfordringer og problemer 
ud over muligvis på et detaljeringsmæssigt niveau. 
Pladsen og parken er afgrænsede byrum med Kulbroen og 
koblingerne som hovedrolleindehavere. Begge rum er syd-
vendte og har fordelagtige mikroklimatiske forhold omkring 

læ/vind og sol, hvilket er nødvendigt for byrum til ophold på 
havnen. 

Bebyggelsen omkring park og plads medvirker direkte til at 
opnå de gode opholdsrum, og de to byrum er derfor afhængi-
ge af bebyggelsen for at skabe afgrænsningerne og de mikro-
klimatiske forhold. Det er derfor vigtigt, at man er opmærk-
som på dette i bygherredialogerne omkring udviklingsplanen. 
For parkens vedkommende, er det vigtigt at den nogenlunde 
holde sin skala. Bliver den for lille, vil den miste sin karakter 
og betydning som offentligt rum, og vil i højere grad frem-
stå som en grøn zone mellem bebyggelse og Kulbro. Ved at 
parken bliver for klejn, er der ligeledes en stor risiko for at 
den bliver for domineret af byggeriet og dermed domesticeret 
– altså at man får følelsen af at være på (semi-)privat grund.  
Og omvendt; bliver den for stor, vil den miste skala og nogle 
af sine mikroklimatiske kvaliteter, med mindre man i parken 
yder en ekstra indsats for at undgå dette (eksempelvis med 
flere træer). 

Der er selvfølgelig forhandlingsrum i byrummenes randzoner. 
Dog er der nogle forhold, der er særligt vigtige. Som nævnt, 
er det vigtigt at parken afgrænses pga. mikroklima og for at 
skabe oplevelsen af en bypark. Den eksisterende nordlige byg-
ning vil være en glimrende afgræsning, som vil være til stede 
fra dag 1 og skabe rummet omkring parken. De to byggefelter 
som afgrænser parken mod øst og vest kan justeres. Dog er 
det væsentligt – også for defineringen af Spanien og Kal-
kværksvej - at de placerer sig relativt tæt på Kulbroen. 

For Arbejdspladsens vedkommende, er det vigtigt, at den 
ikke får for mange skyggedannende bygninger mod syd, samt 
at der er en stor (lang) og naturlig kontaktflade med den 
rekreative rute. At få aktiveret stueetagen i parkeringshuset 
er ligeledes vigtigt. Denne facade definerer pladsens langside, 
er direkte solorienteret, og rummer derfor et stort potentiale 
for aktive og åbne stueetager, der kan medvirke til at aktivere 
pladsen. Selve bebyggelsesudlægget der afgrænser pladsen 
mod syd er skitseret med blanding af nye og eksisterende 
bebyggelser, som ligger og er let roteret i forhold til hinanden. 
Disse kan justeres og flyttes på, men pladsen bør ikke være 
meget mindre end skitseret på grund af at bevare muligheden 
for events og lignende.     

KOBLING TIL TRANSMISSIONSLINJEN
Kulbroen kobler sig på transmissionslinjen med en niveaufri 
overgang. Transmissionslinjen har i sin nordlige ende en 
række gavllignende partier. På hældningen af den sydligste 
etableres en rampe (ca 4%), som fortsætter sin stigning op 
mod Kulbroen. Kulbroen kobles på fra sin sydlige side med 
en rampe, der ’klikkes på’ efter samme princip som broens 
andre udhæng. Fra reposet hvor de to ramper mødes kan man 
fortsætte mod nord og fange den videre forbindelse til havne-
bassinet, som løber ad p-husets side.  

KONSTRUKTIVE FORHOLD I PROCESSEN
Jordbundsundersøgelser og tilstandsvurdering af eksiste-
rende beton
Det findes nødvendigt at lave en uddybende jordbundsunder-

+

Havnebadskobling
m/sauna omklædning og udspring

Aktivitetskobling Kultårnet
m/Bylivskontoret, som processer 

og programmerer de efterfølgende 
koblinger

Hjemløsekobling
m/sovekabiner, bad osv.

Parkkobling
m/vertikale haver

Lydkobling
m/spillested, øvelokale og workshop

søgelser specielt ved nedslags områder hvor belastningen ved 
fundaments niveau må forventes at være væsentligt forøget ift. 
hvad der aktuelt er tilfældet.
Den eksisterende betonkonstruktion skal bl.a. undersøges for 
bæreevne, klorider og for karbonatisering

Miljømæssige forhold på eksisterende konstruktioner:
Det må forventes at være nødvendigt at få kortlagt hvilke 
skadelige stoffer der kan tænkes at være anvendt ved opførel-
sen af de eksisterende konstruktioner. Der kan eksempelvis 
være tale om at det er nødvendigt at afrense eksisterende 
konstruktioner og alt efter hvilke områder der bearbejdes kan 
der forekomme giftige og skadelige stoffer (behandling af evt. 
træsveller, behandling og tilsætningsstoffer ved beton m.m.).

Montage af broen over Spanien
Broen over Spanien udføres off-site. Herefter sejles hele broen 
(evt. 2 sektioner) til bassin 3 i Aarhus havn. Bassinet har en 
yderst attraktiv placering ift. levering af komponenter til det 
samlede byggeri. Med minimal forstyrrelse af byens daglige 
trafik kan broelementer flyttes fra bassin 3 til en endelig place-
ring. Alle understøtningsforhold kan etableres inden levering 
af selve broen. Understøtninger for broen kan forventeligt 
etableres uden scene for den daglige trafik på Spanien. Ved 
montage af broen må der forventeligt være en periode hvor 
trafikken ledes væk fra Spanien. I denne periode kranes broen 
på plads og kobles til understøtninger. Ideelt set gøres dette i 
tidsperioder med minimal trafik, evt. om natten
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KULBRO INC
Udarbejdet af KULBRO INC bestående af TERROIR 

med Latz & Partner og ISC som underrådgivere 

og Steffen Rasmussen som konsulent.

Forslaget tager sit udgangspunkt i den landskabelige 

kontrast mellem Frederiksbjergs hævede terræn og hav-

nens flade landskab. Her mødes industriens zone og by-

ens traditionelle blanding af bolig, erhverv, infrastruktur 

og byliv. Sydhavnskvarteret ses som byens bagside med 

udtryk og identitet i det liv, hvor socialt udsatte, kreative 

og iværksætterne mødes midt i mellem byen og indu-

strien. Denne identitet ønsker forslaget at bygge videre 

på og genopfinde som en ny ”byens bagside”. Forslaget 

skubber grænsen af den tætte nye bydel længere ned 

imod havnen og etablerer en ny overgang til industri-

havnen med en ny zone til de særlige rå funktioner og 

udsatte grupper.

Kulkransporets kommende udtryk og status indtænkes 

som et stærkt element, der kan skubbe den kommende 

bebyggelse tilbage og primært bidrage visuelt til kvarterets 

udvikling. Formålet er at give byrummet ”albuerum”, sådan 

at den tætte bebyggelse holdes på afstand af Kulkranspo-

ret og lader det stå som en skulptur i stort format. Forsla-

get accentuerer og ajourfører den autentiske konstruk-

tions industrielle karakter med en overbygning af stål og 
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fremhæver dette skulpturelle element som en attraktion i 

sig selv. I strategien med at skabe afstand til Kulkranspo-

ret indgår flere kombinerede kig ind fra forskellige vinkler 

og afstande med det samlede formål at forstærke broens 

funktion som landmark. Disse kvaliteter må sammenhol-

des med risikoen for, at Kulkransporet gennem denne 

kraftige iscenesættelse opleves som distanceret fra og 

hævet over kvarteret.

Udvidelsen af brolegemet foreslås foretaget efter et ”no-

get-for-noget-princip”, således at broen kun kobler sig til 

fremtidige bygninger, som selv bidrager med bylivsfunk-

tioner og efterspørger det udsyn og de mødesteder, som 

Kulkransporet tilbyder. Også dette bidrager til indtrykket 

af Kulkransporet som en stærkt styrende struktur. De for-

skellige koblinger på det høje niveau tænkes som spinkle 

strukturer, der understøttes af spinkle V-søjler, mens 

ramper suppleret af trapper og elevatorer sikrer forbindel-

sen mellem det høje og lave niveau. Forslagets rationelle 

tilgang til designet betinger, at opholdsarealerne placeres 

der, hvor ramperne møder broens høje niveau og skaber 

det konstruktive og trafikale grundlag for udvidet anven-

delse. Det er antydet, at de vertikale forbindelser tilbyder 

oplevelser eller muligheder for anvendelse, der går ud 

over trafikafvikling.

Forslaget udlægger terrænet under Kulkransporet som 

en serie af pladser, der glider over i hinanden. Indretning 

og udstyr differentieres på grundlag af en klimaanalyse, 

således at arealer med parkkarakter placeres sydvendt og 

toppen af p-huset udformes som en idrætsplads, ”park’n 

play”. Pladsrummene tænkes i nær kontakt til brokon-

struktionen med landskabelig bearbejdning af grønne 

bakker og urbane funktioner af leg og ophold i sandkasser 

og pladser. Det samlede pladsrum går fra en mere urban 

og enkel karakter mod Spanien i vest til en mere aktiv 

og legende karakter mod øst. Over terrænet fungerer 

brokonstruktionen som et klimaelement, der giver ly, og 
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effekten foreslås udbygget med mobile overdækninger i 

form af markiser, der efter behov kan foldes ud og give ly 

og skygge. Terrænet udlægges primært med faste belæg-

ninger, i mindre grad med beplantninger, hvilket bidrager 

til den skulpturelle iscenesættelse af Kulkransporet men 

ikke nødvendigvis til skabelsen af attraktive opholdsmulig-

heder på terræn. 

Kulkransporets høje niveau ses på mange måder som 

områdets nye grønne byrum. Det udvides i bredden, så 

der sikres kapacitet til ophold, og i dybden, så der kan 

opsamles regnvand og anlægges plantebede med buske 

og træer. Det monumentale udtryk opblødes af denne 

beplantning, der giver det høje niveau parkkarakter med 

et forgrenet stiforløb og mindre zoner med opholdsmu-

ligheder omkring koblingerne til de kommende bygninger 

langs sporet.

Forslaget intenderer at hæve Kulkransporet over fordom-

me ved at bevare og accentuere den omtalte “bagside” 

som et miljø, der er velkendt for de udsatte. Dette er reali-

stisk i forhold til målgruppens nuværende adfærd, og for-

slaget har mindre tiltro til mulighederne for at skabe eller 

indtænke roller til de udsatte, så de ses som ressourcer for 

området og ikke som nogle, der blot skal tolereres. Der 

foreslås en gadestation for opsøgende ”sociale brobygge-

re” og nudging, der kan sikre, at de udsatte ikke samler sig 

eller indtager stoffer uhensigtsmæssige steder. Desuden 

foreslås det at arbejde med at udvide de udsattes ejerskab 

til ”bagsiden” for at understøtte deres nødvendige selvju-

stits. Disse tiltag peger mod udvikling af ”bagsiden” som 

et afgrænset område, der er ”grovere, mere larmende og 

mere beskidt end resten af byen”. Mødet mellem de ud-

satte og andre grupper forventes især at finde sted i dette 

område på de udsattes præmisser ved fx at invitere alle 

ind på en ”Cafe Baghuset”. 
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Forslaget forholder sig mindre reflekteret til muligheden 

for, at mødet mellem områdets brugere kan skabe nye 

normer for adfærd, som er tryggere også for udsatte 

grupper. Et forslag om at skabe småjobs til udsatte er 

nævnt, mens den udfoldede ide om Gadens Galleri sæt-

ter lighedstegn mellem udsatte og graffiti. Det foreslås at 

bruge de nederste meter af Kulkransporets søjler til graf-

fitikunst, som kan tilføre det industrielle udtryk forskellige 

og spændende kvaliteter. Men der reflekteres ikke over 

kunstens muligheder som bredere platform for møder 

mellem forskellige brugergrupper, herunder udsatte der 

ikke er til street art.

Kontrolberegningerne af forslagets estimater konkluderer, 

at forslaget er realiserbart, da det er baseret på kendte 

om end delvis komplicerede løsninger. Bedømmelsesko-

miteen kan ikke gennemskue regnvandsopsamlingen og 

er ikke overbevist om, at den dyre udformning af lukkede 

brokassetter med regnvandsopsamling og plantekasser 

skaber en tilsvarende høj værdi. Det samme gælder over-

dækningen ved hjælp af markiser, som desuden vurderes 

at være krævende i drift og vedligeholdelse. Klimasikring 

opnås ved generelt at hæve terrænet under broen, så det 

fra begge sider skråner mod Kalkværksvej, der fungerer 

som kanal ved skybrud og oversvømmelser. Omfanget af 

de implicerede jordarbejdere vil først senere kunne fast-

lægges. Valget af tekniske løsninger gør forslaget relativt 

dyrt. Oplægget til tidsplan vurderes at undervurdere ud-

førelsestiden, og der er ikke foreslået alternativer til den 

anviste etapeløsning.
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CUBO ArkitektEr
Udarbejdet af CUBO Arkitekter 

med underrådgivere Erik Brandt Dam arkitekter, Martin Zerlang 

og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Forslaget tog afsæt i cirkulære former som havnens sprog, 

sådan som det kommer til udtryk i tankanlæg, materia-

lebunker og skorstene. Dette artikuleres i et konceptuelt 

klart forslag om at lade Kulkransporet tangere flere cirkel-

runde strukturer, hvoraf Eventpladsen og et p-hus ligger 

delvis inden for konkurrenceområdet. Selve kransporet 

lader forslaget stå som en enkel ganglinje uden beplant-

ning og inventar og næsten transparent med en udvidelse 

på siderne udført i elefantriste. Stærkest kontakt med 

Kulkransporet har Eventpladsen, der foreslås placeret ved 

skæringspunktet mellem Kulkransporet og Kalkværksvej. 

Pladsens omkreds hæver sig som en rampe, der forbin-

der plads og Kulkranspor og fortsætter i et skarpt knæk 

mod Frederiks Plads som broforbindelsen over Spanien. 

Dette friholder Kulkransporets ende mod Midtbyen som 

vartegn og udsigtspunkt. P-husets tag foreslås koblet til 

Kulkransporet med en selvstændig brotilslutning, så det 

kan fungere som en aktivitetsflade. I indholdsbeskrivelsen 

af disse nye byrum henviser forslaget til genbrug, midler-

tidighed, minimale indgreb, kontinueret foranderlighed og 

en proces, der drives gennem aktiv deltagelse. Der er dog 

foretaget en nærmere funktionsbestemmelse af Event-

Aktivitets�ade

Eventplads

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Jernbanen

Aarhus Banegård

Bruuns Galleri

Rådhusparken

Strøget

Kulkran-
sporet

Frederiks
Plads

Historisk spor
til midtbyen

Rampe til
kulkranspor

Rampe til
transmissionsbro

JÆGERGÅRDSGADE

JÆGERGÅRDSGADE

SYDHAVNSGADE

Plads

Restaurant
Kohalen

Restaurant/
værksteder

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Aarhus
Kommune

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Bevarings-
værdig
bygning

Ny
bygning

Ny
bygning

Ny
bygning

Gindistilleri

Værestedet

Kunstner-
værksteder

Aktivitets�ade
Danske Bank

Jyllands-
posten

Plads

Parkering

Bassin

Aktivitets-
pram

Filmbyen

Turbinehallerne

Hævet
græs �ade

Hævet
græs �ade

Kunstner-
værksteder/
madkulturhus

Studestald

Evt. trappe

Evt. trappe

Ankomst torv

Rampe til
transmissionsbroen

Rampe til
transmissionsbroen

Transmissionsbroen

Forbindelse til
Skanseparken

Busstop

Svendborgrampen,
eksist.

Parkering

Ny passage

Skanseparken

Ny passage

Trappe,
eksist.

H E L H E D S P L A N  1:30 0 0

AS FOUND

Sydhavnskvarteret står overfor en markant transformation 
fra havneindustri til en ny central bydel i Aarhus. En udvikling 
der allerede mærkes, når man færdes i området, hvor nye 
erhverv er flyttet ind i eksisterende bygninger. Bygninger 
rives ned, områder ryddes og gøres klar til nye byggerier. 
Det er en naturlig udvikling, der alligevel kan virke voldsom. 
Man vinker farvel til noget gammelt og kendt, og står snart 
overfor noget nyt, man skal lære at kende. Noget nyt der ofte 
savner den sammenhængskraft, det forgangne har bidraget 
til den langsomme udvikling af.

Ved at udvikle gennem transformation introduceres en ræk-
ke perspektiver på bæredygtighed. Ét handler om ressourcer. 
Jo mere vi kan genanvende af dét, der allerede er, desto 
færre materialer skal der tilføres. Et andet handler om men-
nesker, de aktiviteter og sociale strukturer, der allerede folder 
sig ud. Et tredje handler om arkitektur og landskabsarkitek-
tur. Udfordringen er her at ændre vores værdisættelse af det 
bestående. Ofte sker det, at vi afskriver steder som værdiløse 
uden at have reel dækning for det. En afskrivning der ofte 
bygger på en ren økonomisk vurdering.

Projektet til Kulkransporets disponering tager udgangspunkt 
i området som det foreligger, as found. 

Som strategi beskriver as found, hvordan man kan arbejde 
fremadrettet, skabende med det stedsspecifikke i flere sam-
menhænge, det bygningsmæssige, landskabelige, sociale og 
miljømæssige. 

PERMANENT MIDLERTIDIGHED

I et område i stor forandring er det perspektivrigt at gøre den 
midlertidighed, der i dag karakteriserer Kulkransporet, per-
manent. At holde det midlertidige vitalt, levende forudsætter 
mangfoldige initiativer og aktiviteter med mange stemmer. 
Og midlertidighed bygger på en kontinueret proces, hvor 
aktiv deltagelse og forhandling er en forudsætning for en 
udvikling, der holder midlertidigheden levende og dermed 
vedkommende i fremtiden.

Kulkransporets fremtidige disponering bygger således på 
kvaliteterne i det, der findes, bygningsmæssigt og socialt, 
og vil udvikle sig til at blive det samlende led mellem det 
forgangne og det kommende. 

Ved genbrug af eksisterende strukturer, overflader og be-
plantning vil Kulkransporet være karakteriseret af minimale 
indgreb, kontinueret foranderlighed og udstråle en åben 
invitation til deltagelse, der understøtter mangfoldighed og 

eksisterende aktiviteter. Kulkransporet vil blive en proces, der 
drives gennem aktiv deltagelse.

Kulkransporet har således ikke et endeligt mål for øje, men 
vil ved at være i kontinuert bevægelse kunne forblive det 
kendte, der binder mennesker og tider sammen i en by i 
rivende udvikling. Den fysiske udvikling af Kulkransporet bør 
være præget af mange mennesker, stemmer og farver – i dag 
og i morgen.

KULKRANSPORET – EN GENERATOR 
FOR BYUDVIKLING

Kulkransporet med den lange betonkonstruktion, siloele-
menter og oplagringsplads til kul kan synes ubetydelig, men 
rummer væsentlige informationer om havnens brug, erin-
dringer om arbejdspladser og byens udvikling.

Kulkranen er et stykke industrihistorie, der har haft stor 
betydning for udviklingen af den moderne storby Aarhus er 
i dag. Og den er et eksempel på, hvor skrøbelige sådanne 
kulturmiljøer er, når udviklingen går nye veje. Kulkranen står 
i dag monumental og kraftfuld og samler midlertidige aktivi-
teter og opholdssteder omkring sig.

Kulkransporet viser således allerede i dag sin styrke som ram-
me om mangfoldige initiativer og aktiviteter. Og Kulkranen 
har potentiale til at blive en generator for en byudvikling, 
hvor kulturmiljøet med Kulkranen og Transmissionsbroen 
er strategiske værktøjer, der skaber forbindelser, rekreative 
muligheder og styrker sammenhængskraften i hele Syd-
havnskvarteret.

Kulkransporet og konkurrenceområdet som helhed skal 
medvirke til at forstærke sammenhængskraften mellem 
bykvarteret omkring banegården og Sydhavnskvarteret på 
havnen, hvor specielt Aarhus Oliefabriks fabriksbygninger og 
cirkulære siloanlæg udgør et imponerende bygningskom-
pleks som en af byens største industrivirksomheder. 

Projektet til Kulkransporet peger på de strategiske mulighe-
der, det giver at se området som en helhed og skitserer der-
for en bebyggelsesplan for området mellem Jægergårdsgade 
og havnesporet, hvor Kulkranen og Transmissionsbroens 
potentialer udfoldes, skaber synergi og formidler industrihi-
storie.

Forbindelser
Den nye Sydhavn kobler sig på forskellige bymæssige oplevel-
sesforløb.
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Forbindelser

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 kende-

tegnet ved et markant kulturmiljømed en god blanding af 

kunstnere og kreative erhverv. Der er både veletablerede 

og nyere virksomheder, og der er væresteder for socialt 

udsatte, Hertil kommer flere bevaringsværdige bygninger 

og kulturspor i form af blandt andet det tidligere kraftværk 

og Restaurant Kohalen, som giver området karakter og 

har ansporet nogle af områdets meget 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 venlige 

forbindelse. 

—
indbydelse
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pladsen, og der er også nævnt konkrete eksempler som 

en hjemløsepark og et atelier i den eksisterende bebyg-

gelse, men der ses i øvrigt ikke en klar strategi for integra-

tion af udsatte grupper.

Forslaget til anden etape kobler transmissionsbroen på 

den spinkle højforbindelse og lader den ende ved en 

aktivitetspram i havnen. I øvrigt er forslaget til denne 

etape baseret på havneområdets gennemgående grønne 

rekreative forbindelse, der i Sydhavnskvarteret foreslås 

at brede sig som miniparker og plantebede ud over hele 

området.

Bedømmelseskomiteen vurderede forslaget som en 

elegant løsning med en næsten overbeskyttende tilgang 

til Kulkransporets autentiske konstruktioner. Samtidig 

var det i kraft af sin konceptuelle styrke et forslag, der 

forpligtede Sydhavnskvarteret langt ud over konkurren-

ceområderne. De umiddelbare overskridelser af konkur-

renceområde A var velbegrundede, men forslagets kva-

liteter syntes afhængige af en åben bebyggelsesstruktur 

i nærheden af Kulkransporet, stort set svarende til den 

foreslåede tilføjelse af yderligere runde bygninger. Da 

dette er forudsætninger, som det ikke ligger inden for 

konkurrencens muligheder at sikre, valgte bedømmel-

seskomiteen ikke at indbyde dette forslag til det efterføl-

gende udbud med forhandling.
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HENnING LARSEN ArchitecTs
Udarbejdet af HENNING LARSEN Architects 

med underrådgiverne Andel, Gehl og Oluf Jørgensen 

samt konsulent Astrid Krogh Design.

Forslaget var karakteriseret ved tre hovedelementer: ”Bro-

en”, ”Bakkerne” og en bæredygtighedsmålsætning. ”Broen” 

er beskrevet som et sammenhængende bånd, der stræk-

ker sig fra Frederiks Plads til – i anden etape – havnen. 

Broen beskrives som et dæk af modificeret træ etableret 

på en let og åben stålkonstruktion, der på den centra-

le strækning lægges på kransporets betonkonstruktion. 

Midtvejs – over Kalkværksvej – forgrenes konstruktionen i 

to halvcirkelslag, der etablerer alternative forbindelser ned 

til terrænet. På samme sted foreslås et neonskilt opsat til 

markering af Kulkransporet. 

”Bakkerne” er et bilfrit parkbånd, der foreslås anlagt fra 

Spanien til Sydhavnsgade i bredde, der varierer fra 50 m i 

enderne til ca. 75 m på midten. Terrænet udformes som 

bakker inspireret af de kulbunker, kranen deponerede un-

der sit arbejde. Enkelte af bakkerne når op til ”Broen” og 

fungerer dermed som alternative bindeled med mulighed 

for klatring. Jorden tænkes at komme fra udgravningerne 

til den kommende bebyggelse i Sydhavnskvarteret, og der 

tages højde for forureningen ved at igangsætte en langvarig 

proces baseret på forskellige planters evne til at optage for-

urenende stoffer og derved rense jorden (fytoremediering).
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Andre bæredygtighedsmål forfølges over en periode på 

17 år svarende til et år for hvert af FN’s mål for bæredyg-

tig udvikling. Også dette element udfoldes detaljeret, og 

den strukturerede og målrettede indsats viser sig at være 

et konkret bud på, hvordan der opbygges et forpligtende 

samarbejde om udvikling og drift af Kulkransporet. Den 

organisatoriske ramme vil dels være en sammenslutning 

af grundejerforeningen, bydelsforening og Kulbroens Ven-

ner, dels etablering af en investeringsfond, der kan stille 

risikovillig kapital til rådighed for små, innovative filantro-

piprojekter. Ligeledes foreslås en grundig brugerinvolve-

ring, inden egentlige ideer udmøntes. 

Forslagets målrettede tilgang til lokal bæredygtighed er in-

teressant, og det var bedømmelseskomiteens vurdering, at 

den overstyrende interesse på dette område repræsente-

rede en fokusering i forhold til konkurrenceprogrammets 

bredere perspektiv på Kulkransporet. Imidlertid fandt be-

dømmelseskomiteen ikke konkurrenceområdet velegnet 

til forsøg med jordrensning. Ud over usikkerhedsmomen-

terne i den foreslåede metode kan jordmængder til rette 

tid fra et byggeri uden for konkurrenceområdet ikke tages 

for givet. Desuden forekommer det sandsynligt, at kom-

binationen af terrænhævningen og den tætte beplantning 

vil resultere i, at Kulkransporet forsvinder som en synlig 

forbindelse. Disse betænkeligheder har været afgørende 

for beslutningen om ikke at indbyde forslaget til det efter-

følgende udbud med forhandling.
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SLA
Udarbejdet af SLA 

med underrådgivere MVRDV, ÅF Infrastructure Planning og Midtconsult Rådgivende Ingeniører 

samt konsulenterne Bureau Detours med Institut for X.

Forslaget tog udgangspunkt i en analyse af det tidligere 

industrikvarters ikoner som gasbeholdere, siloer, kulbun-

ker og transportbånd og tilføjede med dette forbillede et 

antal komponenter, design-drivere: To store ”kultårne” 

for enderne af det autentiske kranspor samt to mindre 

”kultårne” for enderne af transmissionsledningen, der alle-

rede i første etape foreslås forlænget ud til havnebassinet. 

Broen over Spanien blev foreslået udformet som en kul-

transportør, en lukket men transparent gangforbindelse. 

Endvidere foreslås et kegleformet ”kulbjerg” opbygget af 

skærver, overskudsjord og bæredygtigt biokul placeret, 

hvor Kulkransporet skærer Kalkværksvej, der tænkes ført 

gennem bjerget i en tunnel. Bjerget beplantes og forsynes 

med en sneglesti til toppen, der ligger i kransporets ni-

veau. Her udbygges brokonstruktionen med et dæk, hvor 

den gennemgående stiforbindelse forløber langs kanterne 

omkring en omfattende beplantning med buske og træer 

på midten af dækket. 

Bedømmelseskomiteen så problemer i overgangen 

mellem ”kulbjerget” og de tilstødende bygninger. Det er 

forslagets udtrykkelige intention, at den dristige iscene-
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sættelse ikke skal konkurrere med det eksisterende, men 

i stedet komplementere og berige det. Bedømmelses-

komiteen var ikke overbevist om, at intentionen lader sig 

indfri i betragtning af skalaforholdet mellem det autentiske 

kranspor og de tilføjede komponenter. Det er svært at 

tro, at de store ”kultårne” med en diameter på 16 m og en 

højde på det dobbelte af kranbroen kan undgå at overtage 

fortællingen om Kulkransporet, eller at det imponerende 

”kulbjerg” ikke vil overskygge Kulkransporet som Syd-

havnskvarterets vartegn. Disse betænkeligheder har været 

afgørende for beslutningen om ikke at indbyde forslaget 

til det efterfølgende udbud med forhandling.

Bedømmelseskomiteen hæftede sig i øvrigt ved, at de 

mest omfattende og forpligtende tilføjelser til Kulkran- 

sporet primært sikrer tilgængelighed og trafikafvikling, 

mens aktiviteterne omkring Kulkransporet og den sociale 

inklusion primært understøttes af midlertidige pavillo-

ner. Her havde forslagsstillernes omsat de ikonografiske 

studier i nogle små, fine konstruktioner, som målrettet 

understøtter bydelskontor, hjemløsebad, cafeer, boder, 

udstillinger og andre funktioner til fremme af forslagets 

sociale strategi.
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TegnestuEn VANDKUNSTEN
Udarbejdet af team Tegnestuen VANDKUNSTEN 

med underrådgiverne STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, 

RAW Mobility, Smith Innovation samt DEM & Esbensen Rådgivende Ingeniører.

Under overskriften ”De tusinde broers bydel” anbefalede 

forslaget, at broen gøres til symbol og bærende konstrukti-

onsprincip for udviklingen af hele Sydhavnskvarteret, og at 

Kulkransporet derfor anskues som ”centrumbro” og ”hoved-

forbindelsesleddet, hvorfra mindre broer forgrener sig ud i 

kvartets forskellige afkroge”. Konceptet udfoldes analytisk i 

en brotypologi, men anskueliggøres også detaljeret i forslag 

til broen over Spanien og overbygningen på Kulkransporet. 

Spaniensbroen fremtræder som et afklaret design, der 

kun berører det autentiske kranspor let via en elevator 

og et trappeløb. Dækket på kransporet står i sortmalet 

stål, lyst træ og reflekterende kromplader i en tilsigtet 

kontrast til betonkonstruktionens råhed. Det sofisti-

kerede udtryk fuldendes af en belysningsstrategi, der 

fremhæver de konstruktive detaljer. Dækket er kun grønt 

i det omfang, træerne på terræn vokser igennem be-

tonkonstruktionen og giver dækket karakter af en ”tree-

top-walkway”. Opholdsarealerne i højden placeres som 

alkover hængende omkring trækronerne, der således 

fungerer som rumdelere i højden. 
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Sydhavnskvarteret tilføres nye grønne kvaliteter gennem tilføjelse af træer 
og beplantning der understøtter kvarterets rå og industrielle udtryk, og 
samtidig skaber et behageligt klima at opholde sig i. 

Den grønne karakter er inspireret af den danske og nordiske natur og de 
pionérvækster der naturligt gror frem f.eks. på forladte områder, hvor frøet 
transporteres med vinden og sår sig selv i en sprække, hvor der er læ nok 
til at det kan blive liggende. Det selvgroede og vilde udtryk optegner linjer 
og ”mønstre” der omkring kulbroen udspringer fra områdets industrielle, 
logiske og præcise formsprog. Arterne er primært hjemmehørende arter 
og består af poppel, pil, eg, rødel, røn, hyld, græsser og mindre buske med 
blomster og bær.
Fra nord og fra syd vokser skovene ”ind” på området og større træer 
som bøg og eg markerer ankomsten til området og kontakten til de 
omkringliggende skove i Marselisborg og i Riis Skov.

Skovene og de vilde pionervækster blander sig i bydelen og skaber en helt 
særlig ny biotop omkring Kulbroen.

Skovens karakter bliver gradvist, jo længere ind i området man bevæger 
sig, mere stringent og falder naturligt ind i sammenhæng med kvarterets 
industrielle grid i mere rationelle systemer. .

Med stadig større klimaudfordringer er det en nødvendighed at indtænke 
bæredygtige løsninger som kan håndtere store mængder af regnvand. Det 
er vores hensigt at bruge regnvandet aktivt og som et synligt og rekreativt 
element. Ved at opsamle regnvand i mindre kanaler langs med den 
rekreative bro, ledes vandet gennem et opsamlingsbassin til sit naturlige 
lavpunkt i nord til skovsøen, som opsamler og renser vandet, inden det 
siver ned.  

Landskab i øvre niveau
I Sydhavnskvarteret bevæger man sig ikke kun i grønne omgivelser på 
terræn, man opholder sig også i trækronerne, på de grønne tage, og i de 
eleverede dyrkningshaver, hvor man er er i selskab med lys, luft og den 
åbne himmel. Bylivet leves i høj grad på dette plan, hvor brostrukturerne 
sammenfletter terrasser og byrum med hinanden. I dette forløb skabes 

også landskabelige grønne nicher og pauserum, hvor der er plads til 
privathed.

På det øvre plan ses byhaverne i højbede på særligt p-husets tag, som 
udover funktionen af rekreativt område også tilfører biodiversiteten 
igennem alsidigt plantevalg, frugtbuske m.m. og den brugerdrevne have 
kommer derfor også til at spire som bio-mangfoldigt naturområde.  

Den store interesse for dyrkningshaver i Aarhus er ikke kun et tegn 
på, at byboere har fået et fornyet behov for sanselighed i byen og for 
at reetablere kontakten til jorden, men også et udtryk for at indgå i det 
fællesskab, som opstår omkring. Studier viser, at kontakt og nærhed til 
grønt virker afstressende og beroligende, og dyrkningshaverne kan 
give grobund for mangfoldige fællesskaber på tværs af aldersgrupper 
og sociale skel. Haverne kan skaleres og tilpasses efter etapeplanen, 
eller nedjusteres med byggefremdriften. Dyrkningshaverne vil forankre 
fællesskabet med både socialt udsatte, nærområdets beboere og 
besøgende. 

Beplantnigs- 

strategi 
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Som sin anden ambition sigtede forslaget mod at fremme 

det grønne udtryk, ikke bare i konkurrenceområdet men i 

hele Sydhavnskvarteret. Den rekreative forbindelse fore-

slås etableret som en cykelsti delvis på transmissionsbroen 

(i anden etape) som ”en rekreativ bro (der) bevæger sig 

som en grøn korridor gennem kvarteret og binder byen 

og de bynære havnearealer sammen fra Riis Skov i nord 

til Marselisborg Skovene i syd”. I første etape kommer den 

grønne ambition til udtryk i en randbeplantning omkring 

det centrale byrum syd for Kulkransporet, Kulpladsen, der 

fremtræder som en lysning med plads til aktiviteter og 

events, og i byhaverne på toppen af et rundt p-hus, der 

foreslås placeret nordvest for krydset mellem Kulkranspo-

ret og cykelstien på transmissionsbroen med direkte for-

bindelse fra begge broer. 

Endelig syntes den grønne ambition også at træde i ste-

det for en social ambition: Inklusionen antages at kunne 

udvikle sig naturligt via bænke og byhaver. Bedømmelses-

komiteen så her en forskydning fra konkurrenceopgaven 

med at realisere visionen for Kulkransporet til en ambition 

om at begrønne hele Sydhavnskvarteret og bygge broer 

uden veludviklede formål. Denne vurdering begrundede, 

at forslaget ikke blev indbudt til det efterfølgende udbud 

med forhandling.
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