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Forord
Forslag til udviklingsplanen - en introduktion

Fra Hospital til Organisk Bykvarter

Området omkring Amtssygehuset er sammensat af 
enkeltstående mindre bykvarterer af forskellige typologier, 
der hver for sig er homogene og ens i type og tone. 
Amtssygehuset er også i udgangspunktet dannet som en 
enkeltstående homogen bebyggelse - men udviklet over tid 
til en sammensat og dynamisk struktur af detaljer, rum og 
historier.
Det fremtidige bykvarter på Amtssygehuset er Det Organiske 
Bykvarter der bygger videre på den dynamiske udvikling. 
Som et organisk bykvarter udviklet omkring parken og de 
historiske bygninger.
Kvarteret udvikles over tid, som en dynamisk struktur der er 
tilpasningsdygtig og fleksibel i samspil med de forskellige 
programmer; by - og boligfunktioner, bynatur, midlertidig 
og permanent, eksisterende og fremtidige, almene og 
ejerboliger…

Det historiske sammensatte kulturmiljø på Amtssygehuset 
afspejler en dynamiske udvikling over tid. De mange 
bygningsdetaljer, tætte byrum og lokale situationer med 
grønne lommer er områdets helt særlige egenart  – som en 
hemmelige have fyldt med historier midt i byen. 

De eksisterende bygninger i samspil med hospitalshaven er 
i sig selv fantastiske udgangspunkter for at generere et helt 
nyt område med unik karakter. Vi vil derfor åbne området 
op og fortælle stedets mange historier. Og skaber en ny 
ramme der peger fremad som fundament for det Organiske 
Bykvarter.

Nærværende forslag til en udviklingsplan præsenterer 
indledningsvist en opsummering af primærindsatserne. De 
enkelte indsatser og strategier udfoldes undervejs gennem 
planen. 
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OM KULTURARVEN!
Hvordan bruger vi denne aktivt.
Vi bruger den som identitet “Amtssygehuset”.
Vi bruger den oprindelige strukturelle rygrad til det fremtidige 
byprojekt.
Vi bruger landskabsplanen til at danne byrum og byggefelter.
Vi læser, forstår og bruger aktivt de arkitektoniske virkemidler 
til at bygge bro til de omkringliggende bebyggelser og skabe 
nye bebyggelser inde på arealet.



6

Det Sammenbindende Bykvarter
Amtssygehuset I Bymæssig Kontekst
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Vision
Amtssygehuset - en del af Vesterbro

“AMTSSYGEHUSET”

Med afsæt i det oprindelige hospitalsanlæg og kulturhistoriske 
elementer også fra bydelen foreslår vi at skabe en offentlig 
bypark og en bygade som samlende identitet for både selve 
bykvarteret – men også for hele det triangulære byområde 
i Vesterbro Vest indrammet af Viborgvej, Silkeborgvej og 
Ringgaden.
 
Vi ønsker med Det Organiske Bykvarter “Amtssygehuset” 
at skabe et nyt byrumshieraki for hele området, hvor en ny 
offentlig have og et sammenbindende netværk skaber et 
aktivt byliv og trygge rammer for livet mellem husene og i 
hele bydelen samt et nyt bykvarter med egen identitet.
 
Hospitalet rykker ud lige om lidt men historien bevares og 
føres videre når byen rykker ind i nye og gamle mursten 
der blandes med nye teknologier og bæredygtige tiltag der 
tilsammen kan give ny dynamik og udtryk af en levende 
bydel.
 
Amtsygehuset skal sitre af boligliv og bymæssig dynamik 
og være lige præcis den brik i bydelen der mangler for at 
man nu kan kalde dette for et nyt Aarhusiansk bykvarter 
med 10 minutter til Domkirken og Ådalen.
 
Kom så Amtssygehuset !
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Det kræver en landsby at opfostre et barn. Sådan hed det engang. 
Naturligvis med den pointe at det gode børne- og familieliv 
beror på mere og flere end hjemmets fire væge omkring den 
enkelte kernefamilie. Det gode børneliv, det gode familieliv og 
det gode byliv beror på fællesskaber, på generationer på tværs 
og på gode fysiske omgivelser, hvor man trygt kan færdes og 
opholde sig. 

Under nutidige forhold vil det måske være mere relevant at sige, 
at det kræver et godt bykvarter. Men ideen er den samme og er 
måske blot blevet endnu mere relevant med tilkomsten af mange 
flere helt almindelige familietyper. Det er også blevet endnu mere 
relevant at forholde sig strategisk til, hvordan vi vil skabe dem 

for i modsætning til den gamle landsby kommer det ikke af sig 
selv at folk bor på tværs af generationer i nærhed af hinanden. 
Det bykvarter vi bygger på Amtssygehuset rummer attraktive 
boliger, vedkommende omgivelser og plads til fællesskab på 
tværs af generationer og kulturer. 
Det er ikke bare noget vi siger. Det er noget, vi arbejder 
strategisk med i de økonomiske disponeringer, i ejerformer, i 
boligstørrelser, i udbudskrav i borgerinddragelsesmetoder osv. 

Vi kalder det for Byfamilien. Og vores strategi for at skabe 
Byfamilien er en gennemgående rød tråd i hele udviklingsplanen 
for Det Organiske Bykvarter på Amtssygehuset. 

Byfamilien
By- og livskvalitet for beboere i alle aldre

Små studieboliger i Patienthotellet

Almene familieboliger i Hovedbygningen

Fleksible famileboliger med taghave 

Byhuse med forhaver 

Lofts med kontakt til byens liv  

Store udsigtsboliger
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DE FEM STRATEGIER

I
Byfamilien. Strategi for fællesskab og social balance 

By- og livskvalitet for beboere i alle aldre

II
Organic City Lab. Strategi for byliv og midlertidighed 

Midlertidighed i byudviklingen viser vejen for permanente løsninger

III
Forbundethed. Strategi for klima, miljø og trafik 

Bæredygtighed mht. økonomi, klima, social sammenhængskraft, 
sundhed og miljø indgår i planlægning og løsninger

IV
Egenart. Strategi for identitet og kulturarv

Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og 
nytænkning

V
Naboskabet. Strategi for involvering

Aarhusianerne som aktive deltagere i byudviklingen

Realiseringsstrategier
Baseret på de 5 fundamenter

Aarhus Kommune står med muligheden for at udvikle et 
sammenhængende, tæt og attraktivt byområde omkranset 
af Botanisk Have og den Gamle by. 
Vi har omsat parallelopdragets fem fundamenter til fem 
realiseringsstrategier baseret på Det Organiske Bykvarter. 
Her beskrives vores fem strategier til, hvordan vi når i mål. 
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Strategi for fællesskab og social balance
Byfamilien. By- og livskvalitet for beboere i alle aldre

Byfamilien: Strategi for fællesskab og social balance  
Et område som Amtssygehuset nærmest skriger på at blive brugt 
til en masse nye formål, den dag sygehuset flytter. Det er en 
fantastisk mulighed for at byde borgere ind til at søsætte nye 
initiativer og teste formater til fremtidens by.
Udviklingsplanen for Amtssygehuset illustrerer, hvordan man 
kan skabe en velfungerende, tæt og attraktiv bydel, hvor flere 
generationer kan bo sammen og hvor der er fællesskab, byliv 
og livskvalitet for alle aldre. Der er arbejdet strategisk med at 
integrere denne ambition på flere niveauer. Nedenfor fremhæves 
de væsentligste virkemidler.

Varierede boligtyper og størrelser
For at skabe en god social balance for det samlede nærområde 
(Vesterbrokvarteret) skal der en relativ stor andel børnefamilier 
og en stor andel folk med medium/høj gennemsnitlig indkomst 
ind på Amtssygehuset. 
Udviklingsplanen indeholder derfor et boligudbud med 10% 
1-1,5 værelsesboliger til unge/studerende, 30 % 2-3 værelses 
lejligheder til par, enlige og små familier, 40 % 4-5 værelses 
til lidt større familier og 20 % 2-3 værelses boliger til seniorer. 
Der kan relativt nemt skrues på procentandelene, hvis Aarhus 
Kommune fx ønsker at få endnu flere børnefamilier ind. 
Udviklingsplanen er udarbejdet som et robust og fleksibelt 
planværktøj, hvor de enkelte byggegrunde kan justeres i størrelse 
og boligfordeling. 
Den gennemsnitlige boligstørrelse på Amtssygehuset er 100m2, 
med et samlet boligantal på ca. 900 boliger. Antallet afspejler 
udviklingsplanens vision om at skabe økonomisk tilgængelige 
familieboliger for en bred vifte af byfamilier.  I tilfælde af at 
der ønskes et øget antal af større familieboliger vil det betyde 
en reduktion i det samlede parkeringsbehov på 570 pladser jf. 
kommunens retningslinjer. 
Udover variation i størrelse rummer boligerne variation i 
grundplan, adgangsforhold privathed vs. adgang til fællesareal 
og fællesfaciliteter mv, således, at der er boliger for alle grupper. 
Alle boliger på Amtssygehuset er lejligheder af den ene eller 
anden karakter. Vi mener ikke der er et selvstændigt formål 

med at bygge fx rækkehuse eller andet med henblik på at 
tiltrække børnefamilier. Lejligheder er særdeles attraktive for 
børnefamilier, hvis de har den rette beliggenhed, de rette nærhed 
til fællesfunktioner, den rette karakter og den rette pris. En 
vurdering, som flere ejendomsmæglere bekræfter os i. 

Blandede ejerformer, almene boliger i de historiske bygninger
Der bygges 108 almene familieboliger på 95-115 m2 i 
Hovedbygningen og 45 almene boliger i den bevarede del af 
Operatorium bygningen. Dette udgør i alt 17,1 % af det samlede 
antal m2 boligareal på grunden. Det at de almene familieboliger 
placeres centralt i området er med til at skabe liv i kvarteret og 
etablere trygge rammer omkring børnenes færden. De almene 
familieboliger udgør et væsentligt bidrag på 18 % til det samlede 
antal familieboliger på Amtssygehuset. 
Arbejdernes Andelsboligforening er blevet involveret i 
udvikling af casen med det formål at realitetstjekke den 
selvstændige case, som Hovedbygningen udgør. De har bidraget 
til at vurdere byggetekniske forhold, til lejlighedsplaner og 
til økonomiberegning. AAB vurderer, at der kan bygges gode 
boliger indenfor den angivne ramme. De vurderer ligeledes at 
placeringen er særdeles attraktiv for deres lejere og vil kunne 
tiltrække ressourcestærke familier.  
I den eksisterende bygning Patienthotellet etableres 40 1-1,5 
værelsesboliger til unge/studerende, med mulighed for hurtigt 
indflytning i de eksisterende bygninger.

Udbudskrav ifm private byggeretter på de sydlige parceller 
I forbindelse med udbuddet af nogle af de private byggeretter 
foreslår vi, at det indgår som et krav i de specifikke udbud, at 
der skal være et bestemt antal store lejligheder med minimum 
4-5 værelser. Dette vil gælde for delområde 5-7. 
Det kan naturligvis have indvirkning på salgsprisen, når der stilles 
nye krav i udbuddet. Men beliggenheden på Amtssygehuset i det 
centrale Aarhus er ifølge flere ejendomsmæglere så attraktiv, at 
der kan sælges og udlejes boliger af alle størrelser. De vurderer 
det som attraktivt for både private udviklere og Pensionsselskaber 
at investere – også i større lejligheder. 

Nybyggeri 
76,6%

Transformation af 
eksisterende bygninger 23,4%

Offentlige funktioner 
13,5%

Boliger 
86,5%

1-2 værelsesboliger
unge, studerende
10%

2-3 værelses boliger 
par, seniorer
20 %

4-5 værelses familieboliger
40% 

3-4 værelses familieboliger
par, enlige og små familier
30%
 

Øvrige boliger 
82,9%

Almene familieboliger 
17,1% 

Andel af almene boliger Boligstørrelser/aldersgrupper
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Strategi for fællesskab og social balance
Byfamilien. By- og livskvalitet for beboere i alle aldre

Nærhed til arbejde, transport, 
parkering, børnepasning

Sikre omgivelser

Cafeer, shopping, fitness

Et varieret udvalg af butikker 
samlet et sted

Mulighed for at tage et hvil, eller 

Niveaufri 
shoppeoplevelseKultur

Musik, koncerter, biografer, 
Teater, tryg belysning

Løberuter i landskabet 
med belysning

Restauranter, sport, fitness, mad 
og hygge

Synlige aktiviteter i byen. Basket, 
fodbold, skateing

Bolignær parkering

Natteliv
Barer, cafeer, dans, hundeliftning

En levende by der altid har 
åbent, tiltrækker mennesker

Et grønt miljø gavner værdien for 
den enkelte borger

Mad med på farten 
til arbejde

12 1
2

3

4

67
8

9

10
11

5

Amtssygehuset

MORGEN

BYLIVET

AF
TE

N M
IDDAG

Bygaden vil fungere som det naturlige samlingspunkt i bydelen 
og kan danne ramme for markeder, events og bydelsfestival. 
Andelen af offentlige funktioner udgør samlet set 13,5% af det 
samlede etageareal.

Stueetagerne
Stueetagerne i det organiske bykvarter indrettes med fleksible 
kantzoner, der fungerer som overgang mellem de enkelte 
bebyggelser og det fælles byrum. Langs den aktive bygade 
og de tætte gaderum indrettes stueetagerne med mulighed for 
offentlige funktioner orienteret mod byrummet. Bykvarterets 
fælleshus indrettes i det historiske kulturmiljø langs bygaden, 
som mødested og unikke historiske rammer for fællesspisning, 
beboeraktiviteter og offentlige arrangementer. 
I de enkelte bebyggelser danner mindre, lokale by- og 
landskabsrum mindre fællesskaber i overgangen mellem det 
offentlige rum og den enkelte bolig. Boliger i stueetagerne 
indrettes med kantzoner eller som bo / arbejde kombinationer 
i to plan.
Placeringen af bydelens offentlige funktioner understøtter 
det centrale sammenbindende offentlige rum og afspejler den 
bymæssige fortætning omkring bygaden, den kommende 
letbane og etablering af den grønne bypark centralt i bykvarteret. 
Områdets børneinstitutioner foreslås placeret i og omkring 
byparken, med trygge grønne rammer og synergi med byparkens 
haver og aktiviteter. Vi har løbende været i dialog med VIA/
Peter Friese og har haft en førstehåndsdialog om et strategisk 
samarbejde om fremtidens institution og legeplads i byparken.

Fællesskaber på tværs  
Med Amtssygehuset har vi muligheden for at skabe et kvarter, 
hvor byens børnefamilier, unge og ældre kan bo dør om dør med 
den livskvalitet, der følger ved at bo forskellige generationer og 
kulturer i samme område.  
Vi har respekt for, at de forskellige grupperinger kan have 
forskellige hverdagsbehov. Fx har studerende ikke samme 
forventninger til, hvilket miljø der skal præge gårdrummet 
som seniorer og derfor har vi arbejdet med at gruppere 
boligerne i små enheder, hvor der skal tages hensyn til den 
specifikke brugergruppe fx i udformningen af gårdrum og nære 
fællesarealer. 
Parken og de tværgående landskabsstrøg og bygaderne tjener 
derimod det formål at binde de små fællesskaber sammen 
på tværs. Her skal være rum for alle og god mulighed for at 
opholde sig, lege og dyrke idræt. Dette fællesskab er ikke kun 
for Amtssygehuset, det er i høj grad hele Vesterbros mødested. 
Ligeledes knytter Parken an til Botanisk Have, Brabrandsstien 
og Aarhus Midtby som et led i et større byrumsforløb på tværs 
af det centrale Aarhus.

Byfunktioner  
De offentlige funktioner er koncentreret om den fremtidige bygade 
og de historiske bygninger. Der etableres en dagligvarebutik, 
erhverv i stueetagerne, et innovationshus, fællesfunktioner 
og bydels kontor (Organic City Lab). Hospitalets slagteri i 
patienthotellets underetage er et helt særligt sted og er tænkt ind 
i bykvarteret.  Det vil desuden være oplagt med et sundhedshus 
både ift. de kommende beboere og som et link tilbage til historien. 

Diagram over bylivet 



14

Strategi for byliv og midlertidighed
Organic City Lab. Midlertidighed i byudviklingen viser 

vejen for permanente løsninger

AARHUS KOMMUNE

Organic City Lab
Iværksætter, talsmand
Projektleder, økonomi

Kommunikation
Handymand, pedel

Fonde og samarbejdspartnere
Crowd Funding
Fondssøgninger
Virksomheder
Institutioner

Advisory board
Kommune repræsentant
Bylivsekspert
Arkitekt
Natur- og sundhedsvejleder

Organic City Lab kan rumme mange funktioner afhængig af, 
hvilke stakeholders der melder sig banen. Her kan være værksted, 
lager for genbrugsmaterialer fra byggeriet, frivillig-biograf, 
små koncerter mv. Der kan skabes en række arrangementer 
og projekter i samarbejde med byens restauranter. Bl.a. 
fællesspisning, nye lokale småproduktioner og en stor havefest. 
Ved realiseringen af bykvarteret overgår OCL til bydelens 
grundejerforening som et fælleshus for byens borgere.

Innovationshus
Vi har været i dialog med Culture Works om mulighederne, 
og de vil gerne drive et Innovationshus i Portbygningen 
fx i samarbejde med VIA og/eller Aarhus Universitet, som 
ligeledes stiller sig positive. Ifølge universitetets rektor Brian 
Bech Nielsen, vil netop iværksætteri blive et af deres tre 
hovedindsatsområder i fremtiden. Hermed skabes mulighed for 
bo/arbejde kombinationer i bydelen på tværs af generationer.

Max Bynatur 
Vi lægger op til at etablere så meget bynatur som muligt på 
Amtssygehuset. Bynatur giver et væld af nye muligheder og 
åbner op for at teste helt nye sammenhænge mellem natur og 
familieliv i byen. OCL skal være med til at sikre at naturen på 
Amtssygehuset bliver en integreret del af beboernes hverdag. 
Borgerne skal motiveres til at tage aktivt del i etablering og 
vedligehold af den natur der omgiver dem, hvad end det drejer 
sig om produktion af honning eller drift af et plantehotel. 

Organic City Lab (OCL): Strategi for byliv og midlertidighed
Set i forhold til den korte tidshorisont for realiseringen af 
bykvarteret skal alle midlertidige aktiviteter fokusere på de 
mennesker der skal bo der i fremtiden. Vi opererer ikke med 
midlertidighed som noget forbipasserende. Vi opererer i stedet 
med kickstartere, der bidrager til at få gang i områdets liv og 
fællesskab og forandrer sig over tid. Det handler om at opbygge 
stedets nye identitet gennem hele modnings- og byggeprocessen 
og om at skabe byliv ved dels at invitere gæster indenfor, dels 
at give områdets beboere en grund til at gå ud af deres boliger. 

Organic City Lab 
Omdrejningspunktet for kvarterets byliv og fællesskab skal være 
bydelskontoret “Organic City Lab” (OCL), der meget tidligt i 
processen skal kickstarte det nye fællesskab. Et forpligtende 
fællesskab der bygger på blivende tiltag. 
OCL vil være til stede på Amtssygehuset fra dag 1. I første 
omgang i ”Hellen”, og efter udflytning af hospitalet i den 
historiske bygning til teknisk afdeling.  
For at få den bedst mulige udvikling og resultat, skal der 
investeres og målrettes en indsats mod de borgere man ønsker 
for området i fremtiden. Der er derfor afsat 500.000 kr. årligt i 
økonomimodellen til OCL. 
Udviklingen på Amtssygehuset vil hele tiden kigge fremad mod, 
hvad der er godt for fremtidens bykvarter og fremtidens by. Der 
vil løbende være workshops, udviklingsmøder og andre former 
for involvering, der vil danne grundlag for nye crowdfunding- 
og fondsprojekter.

Diagram for organisation af Organic City Lab (OCL)

1: Organic City Lab formaliseres. Der 
etableres lille projektorganisation, der 
refererer tilbage til Aarhus Kommune og 
et Advisory Board. Inddragelse af borgere 
i hele Vesterbrokvarteret, som skal være 
med til at præge OCL. 
Der afsættes 500.000 kr. pr. år til 
teamlønninger og overhead.

2: Kvalitetssikring og konstruktivt 
modspil. OCL skal som bykvarterets 
organ udfordre kommunen, give modspil 
og stille relevante spørgsmål til kommune 
og udviklere 

3: OCL skal bistå med Funding, Crowd 
sourcing og involvering i de forskellige 
delprojekter. 
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En bæredygtig udvikling af Aarhus
Aarhus Kommune har ambitiøse mål for en bæredygtig 
byudvikling og har blandt andet beskrevet dem i Lokal 
agenda 21 hvor byudviklingen skal fremme ”Et Aarhus, som 
er CO2-neutralt som bysamfund i 2030” samt beskrevet at 
”Planstrategien skal medvirke til at bygge bro mellem de 
vedtagne mål og politikker om så vidt forskellige emner som 
ressourceeffektivitet”
Dette tager vi seriøst og vi ved at byplanlægningen har stor 
indflydelse på energiforbruget og ressourceforbruget. Vi har 
derfor arbejdet efter en integreret design proces hvor vi forsøger 
at opnå så stor tværfaglig viden som muligt og derved opnå et 
kvalitetsmæssigt godt beslutningsgrundlag. 
Realdanias Bæredygtighedsværktøj har været anvendt som 
tjekliste løbende i arbejdet med udviklingsplanen. Et udfyldt 
bæredygtighedsskema udfyldt kvalitativt er vedlagt som bilag, 
suppleret med en beskrivelse af energi og ressourcer med fokus 
på kvantitative bæredygtighedsmål. 

Se desuden vedlagte bilag: Værktøj til bæredygtig byudvikling

Upcycle
Ideen bag upcycle er at bruge de eksisterende materialer til nye 
produkter. I sin grund filosofi at benytte affald til nye spændende 
produkter (heraf navnet Upcycle) og derved afskaffe verdens 
affaldsproblem. Vi vil derfor i så stor grad som muligt genbruge 
de eksisterende hospitalsbygninger til nye funktioner. For de 
bygninger som er nødvendige at nedrive vil vi genbruge så meget 
så muligt af de eksisterende materialer. Konkrete eksempler på 
upcycle er genbrug af tegl til facader og genbrug af beton til 
parkeringshuse.

Forsyning
Aarhus Kommunes omlægning til CO2-neutralt varmeforsyning 
betyder at det giver mest mening at tilslutte sig fjernvarmen. 
Dette er både økonomisk og miljømæssigt en god investering. 
For at minimere varmetabet i fjernvarmen holdes området 
i nogle kompakte bygningskomplekser. Dette sikrer at den 
samlede længde af fjernvarmeledningen minimeres i forhold til 
hvis det var spredt ud over hele området. 
I forhold til elforsyningen kobles der på det eksisterende 
forsyningsnet. Men der er dog gode muligheder for at opsætte 
solceller på tagene. Ved at optimerer adgangen til passiv solvarme 
for boligerne giver dette naturligt også mange tagoverflader med 
masse af sollys. Der er i alt ca. 23.000 m2 tagflade med gode 
muligheder for solceller, hvilket betyder at der potentielt kan 
opsættes ca. 9.000 m2 solceller som kan producerer i alt 1,1 mio. 
kWh el om året.  

Forbundethed. Strategi for klima, miljø og trafik 
Overordnet går vores strategi for klima, miljø og trafik ud på at 
etablere sammenhæng og balance. Områdets strukturer knytter 
an med de omkringliggende bydele, så det bidrager stærkest 
muligt til mobilitet, fællesskab og forbundethed på tværs af 
byområdet. 

Mobilitet der skaber byliv og livskvalitet 
En nutidig smart mobilitets løsning inkluderer letbane, bus, 
cykel, bil, delebil, parkering, station. Amtssygehuset har det 
hele!

Trafikken til det nye organiske bykvarter er koblet på 
eksisterende infrastruktur på en enkel og præcis måde - uanset 
om man kommer med letbane, bus, i bil eller som cyklist og 
fodgænger. Trafikken integreres i byområdet på en måde, der 
bidrager til at skabe byliv. Strategisk handler det om at det nye 
organiske bykvarter er baseret på følgende:

Principper for integration af trafik og mobilitet: 
- Den fremtidige letbanen bliver katalysator for bæredygtig 
udvikling og den færdsel stationen genererer er et vigtigt element 
i bylivet.
- Placering og udformning af parkering understøtter byliv og 
bykvalitet
- Bilister håndteres i øjenhøjde 
- De gode adgangsforhold gør området til et slaraffenland for 
cyklister og fodgængere
- Der tilbydes fra starten smarte deleservices (MAAS), 
- Den digitale infrastruktur bliver backbone til fremtidens 
smarte løsninger 

Se desuden vedlagte bilag: Strategi for grøn og sund mobilitet

Stiforbindelser til skole, midtby og natur
Amtssygehuset ligger centralt for en række funktioner og godt 
forbundet på den kollektive trafikstruktur. Som situationen er i 
dag mangler der dog gode forbindelser på tværs af de forskellige 
områder. Vi illustrerer derfor i udviklingsplanen, hvordan der 
kan laves en god forbindelse via Viborgvej og et kontinuerligt 
stiforløb fra Amtssygehuset og op gennem Botanisk Have og 
under Vestre Ringgade. Det sikrer en usædvanlig smuk og tryg 
skolevej for kvarterets børn. Vi illustrerer ligeledes, hvordan der 
kan lave en stiforbindelse i sydlig retning, så der knyttes godt 
an til Brabrandstien og dermed til både midtbyen og de store 
naturarealer i Brabrand Ådal. 

Strategi for klima, og miljø og trafik
Forbundethed. Bæredygtighed mht. økonomi, klima, social sammenhængskraft, 

sundhed og miljø indgår i planlægning og løsninger 
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Strategi for identitet og kulturarv
Stedets Egenart. Historien, moderne byudvikling og 

arkitektur skaber identitet og nytænkning

Egenart: Strategi for identitet og kulturarv
Der knytter sig allerede en markant identitet og historie til 
Amtssygehuset. Det repræsenterer en høj værdi – også målt i 
salgbarhed og grundpris. 

Det oprindelige anlæg som rygrad 
Transformationen fra hospital til bykvarter er funderet i tanken 
om at bruge arkitekt Høeg-Hansens oprindelige anlæg og 
bygninger som arkitektonisk egenart og bymæssig rygrad. At 
gå tilbage til den oprindelige klare relation mellem bygninger 
og park. Udviklingsplanen afspejler således en klar holdning 
til kulturarven som et værdiskabende element i bykvarteret, 
hvor historien lever videre som ramme for hverdagslivet. Det 
kommer til udtryk i genetableringen af hospitalshaven og den 
bymæssige akse fra Portbygningen ind på Amtssygehuset.

Kulturarven som fundament for bykvarteret
Vi bygger gennem hele projektet konsekvent videre på områdets 
kultur- og bygningsarv. Vi forholder os ikke stringent bevarende 
til bygningsmassen, men vi fortolker og genbruger både 
bygninger, funktioner, landskaber og stemninger. 
De historiske bygninger transformeres til nye formål, der alle 
medvirker til at skabe et levende fundament for Det Organiske 
Bykvarter. Dette fremgår desuden direkte af økonomimodellen, 
hvor lavere byggerets priser på de eksisterende bygninger 
muliggør anvendelse til almene familieboliger og kulturliv. Vi 
bevarer i alt 23.800 m2, hvilket svarer til 47% af de eksisterende 
bygningsarealer og 23 % af det samlede fremtidige areal.   

Flere af de tiltænkte funktioner, som etableres gennem 
OCL, er en direkte videreudvikling af allerede eksisterende 
funktioner. Patienthotellet bliver til ungdomsboliger, den gamle 
kiosk genoplives osv. Vi genfortæller så at sige historien om 
Amtssygehuset.

Arkitektonisk sammenhæng
Nye bebyggelser og byrum er skabt ud fra stedets egenart, 
organiseret omkring byparken og de historiske bygninger. 
Vi har baseret udviklingsplanen på en tæt arkitektonisk og 
materialemæssig sammenhæng mellem nyt og gammelt, med 
Høeg-Hansens arkitektur som egenarten for de nye bebyggelser. 

Et aktivt bykvarter med leg og sport 
Ifølge World Health Organization er stress og mentale 
sygdomme stærkt stigende med urbaniseringsgraden. Derfor er 
det yderst relevant at stedet fra start og siden permanent arbejder 
med smarte måder at leve sundere liv i byen.
På tværs af hele området integreres funktioner der motiverer til 
leg, aktivitet og ophold. Planen afspejler et ændret sundhedssyn 
fra hele-lindre-trøste (som det hedder over porten) til at 
forebygge gennem en sund og aktiv livsstil. 

På parkeringshuset tag etableres aktive landskaber og 
sportsbaner, både til urban sport målrettet teenagere og områder 
specielt indrettet til de små og børnefamilier.

Udviklingen af legearealerne kan ske i samarbejde med en 
erfaren udbyder, som fx DGI. DGI Østjylland er positivt stillede 
overfor at indgå samarbejder, der kan styrke deres outdoor 
tilbud. DGI laver allerede nu projekter sammen med kommuner 
og foreninger om events, foreningstilbud, nye faciliteter mv. 
Det er en samarbejdsmulighed, der bør gribes og som udgør 
et godt fundament for at rejse yderligere fondsmidler fra bl.a. 
Trygfonden, Lokale og Anlægsfonden eller andre. 

ACTIVE Institute ved Aarhus Universitet er ligeledes 
en oplagt samarbejdspartner. Her er vi i dialog med Jens 
Bundgaard, der er en erfaren konsulent indenfor integration 
af bevægelsesmuligheder i byrummet og igennem flere har 
fungeret som bygherrerådgiver og konsulent.

Sundhedsfremmende bynatur
Den historiske park var baseret på tanken om et helende landskab, 
med en mangfoldighed af blomster og plantebede. Vi ønsker at 
vende tilbage til idéen om det det organisk groede, med blomster, 
urter og nyttehaver i en fælles grøn park. Vi mener at en organisk 
bynatur kan være et svar på transformationen fra hospital til 
organisk bykvarter - fra ”se på” landskab til sundhedsfremmende 
aktiverende bynatur. Den gamle hospitalshave vil fungere som 
ramme for en lang række aktiviteter med fokus på samskabelse, 
fællesskab og bynatur. 

Nybyggeri 
76,6%

Transformation af 
eksisterende bygninger 23,4%

Offentlige funktioner 
13,5%

Boliger 
86,5%

1-2 værelsesboliger
unge, studerende
10%

2-3 værelses boliger 
par, seniorer
20 %

4-5 værelses familieboliger
40% 

3-4 værelses familieboliger
par, enlige og små familier
30%
 

Øvrige boliger 
82,9%

Almene familieboliger 
17,1% 

Andel af eksisterende bygninger Eksisterende bygninger der bevares og transformeres
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Strategi for involvering
Naboskabet. Århusianerne som aktive deltagere 

i byudviklingen

Naboskabet: Strategi for involvering
Involveringen af borgere og interessenter skal ske som en 
fortsættelse af den proces, der er kørt over 2016 med aktiviteter 
som Skattekisten og www.amtssygehusearkivet.dk Vi har 
allerede nu været opmærksomme på at indarbejde mange af de 
forslag og gode ideer, der er udviklet af borgere over forløbet. 
Den videre involvering skal forankres i Organic City 
Lab(OCL), hvorfra der skal ske en inddragelse gennem især 
udviklingsarbejde omkring konkrete projekter – fx anvendelse af 
genbrugsmaterialer fra byggeriet, udvikling af bynatur mv. Der 
skal naturligvis også afholdes større offentlige arrangementer, 
workshops og gåture, hvor interessenter har mulighed for at 
udforske området og bidrage med forslag. 
Der skal ske en inddragelse gennem workshops og 
udviklingsarbejde med interessenter (borgere, foreninger, 
iværksættere, frivillige, sport osv.) og stakeholdere (kommune, 
politikere, udviklere). De aktiviteter vi foreslår sker som en 
naturlig forlængelse af Skattejagten. 
OCL er fysisk og organisatorisk omdrejningspunkt for 
aktiviteterne og bistår ligeledes til crowdfunding og til etablering 
af samskabende projekter. 

Fysisk og digital platform
Den organiske by skal ses som en både fysisk og digital 
platform til at udleve det gode og sunde i byen i fællesskab med 
andre. Bl.a. gennem fællesskaber, bynaturen og teknologi vil 
vi gøre det til det idéelle sted at leve for familier. De bedste 
fællesskaber opnås ved at skabe mange, relevante forbindelser 
mellem mennesker, viden og ressourcer, og de længstlevende 
fællesskaber er dem, der forener folk om noget, der er relevant, 
noget der vækker nysgerrighed og drives af motivation og 
gerne passion. Digitaliseringen og ny teknologi giver os mange 
værktøjer til at nå disse mål for den organiske by, og mere end vi 
ønsker at komme med anvisninger til løsningerne på, hvad der 
skal forene de fremtidige beboere, ønsker vi at skabe rammer for 
en organisk udvikling af disse. Med den organiske tilgang - det 
groede - vil vi sikre, at fællesskabet og udviklingen er relevant 
for beboerne, og at både løsninger og rammer bliver løbende 
fornyet; og selvfølgelig at de drives et stærkt lokalt engagement. 
Derfor etableres OCL lige efter overtagelsen af hospitalet. 
Teknologisk ønsker vi dels at understøtte en stærk, digital 
backbone og infrastruktur på stedet, så de rette rammer er til 
stede, og dels ønsker vi rammerne, udstyr og teknologi løbende 

opdateret, hvilket er afspejlet i cashflowmodellen. Vi ønsker 
også at understøtte OCL og særligt med fokus på sundhed og 
leg/læring.
Den organiske by er en levende organisme og platform, der 
understøttes af teknologi og digitale værktøjer både fysisk, 
virtuelt og kulturelt. Da fremtidens teknologi og formater ikke 
kan forudsiges, bliver den organiske tilgang også vores tilgang 
til fremtidssikring, da der løbende arbejdes med ny teknologi i 
forhold til det gode og sunde liv i byen i hjertet af Det Organiske 
Bykvarter. Livability made smart.

Backbone (teknisk)
Som backbone for den smarte håndtering af bydelens 
fremtidige udvikling, lab’et, kommunikation og udveksling af 
ressourcer vil vi prioritere løsninger, der enten fra starten er 
rentable, bæredygtige eller modulerbare, så de med tiden kan 
modificeres. Den digitale infrastruktur i området skal som 
udgangspunktet være fremtidssikret med et kapacitetsstærkt 
kommunikationsnetværk. Dette netværk skal være backbone 
for de fremtidige smarte løsninger i relation til visionen og 
programkravet.

Backbone (soft)
Til facilitering af den ønskede kultur og fællesskaberne laves 
en digital platform, der skal håndtere kommunikation mellem 
beboerne, udveksling og deling af ressourcer, samt håndtere 
opgaver og fællesskaber. Sådan kan beboerne fra dag ét dele 
fællescykler, biler og håndtere booking via platformen, ligesom 
de kan dele og benytte fælles legetøj, værktøj, ekstra barnevogne, 
ladcykler osv. OCL vil fra starten arbejde med udviklingen 
af denne platform i samarbejde med lokale aktører og 
uddannelsessteder inden for web, digitalisering, kommunikation 
og samskabelse.
OCL kan også arbejde med børnene i området, og bruge 
gamification til at håndtere gøremål i den organiske by. Den 
digitale platform kan udbygges med spil-elementer, der skal 
gøre det sjovt at finde f.eks. ukrudt, samle flasker, skrald, feje, 
tage varer med til den ældre nabo, dele mest osv.
Platformen (som primært vil blive brugt som app fra tablet og 
smartphones) bruges også til crowdfunding og crowdsourcing, 
når fremtidige investeringer og projekter skal realiseres i Det 
Organiske Bykvarter. Grow don’t tell.
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Plan
Illustreret Plan

1 : 2000

1. Tæt Bydel (eks.) 
2. Urban Karré 
3.Viborgvej Bebyggelse 
4. By Karré  
5. Landskabs Bebyggelse
6. Landskabs Bebyggelse  
7. Tage-Hansens Gade bebyggelse 
8. Operatorium (eks. + ny)   
9. Hovedbygning (eks.) 
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Fysiske hovedprincipper
For at sikre en sammenhængende udvikling og disponering af om-
rådet, er der fastlagt en række hovedprincipper for den fysiske plan 

som forudsætninger der foreslåes fulgt i det videre udviklingsarbejde.

P

P

P P

P

P

P

Et sammenbindende stisystem Offentlig transport som katalysator for grøn mobilitet Decentral parkering med adgang til bylivet

Parkering til biler som skaber byliv
Parkeringsanlæggene i kvarteret er strategisk placeret i perife-
rien og fungerer dermed som naturlige mødesteder for områ-
dets beboere og brugere og understøtter bylivsflowet gennem 
området. Hele kvarteret ligger inden for ca. 300 meter til den 
fremtidige letbane. Denne stationsnærhed og udformning af et 
sammenhængende effektivt stinet vil bevirke at kvarteret vil til-
trække beboere som i højere grad vil fravælge bilen og dermed 
et mindre bilejerskab. Dette er også en væsentlig faktor til, at der 
er fastlagt en restriktiv parkeringsnorm fra Aarhus Kommune.  
Det samlet antal parkeringspladser er optimeret i forhold til 
byens forskellige funktioner og under hensyntagen til mulighed 
for dobbelt udnytte parkering i kombination mellem erhverv, 
boliger, institutioner og indkøb. Der etableres i alt 570 pladser 
i området svarende til den viste bebyggelsesplan og uden at der 
indregnet dobbeltudnyttelse.

Slaraffenland for cyklister og fodgængere
Vi inviterer bylivet ind i området ved at give cyklisterne og 
fodgængere adgang til området og til at få en oplevelse af områ-
dets intime kvaliteter med grønne og urbane byrum og fælless-
kaber. Dette gør området attraktivt også i forhold til fremtidige 
investering.
Det samlede netværk af stier bliver et slaraffenland for de lette 
trafikanter og det kan bruges aktivt til at fremme den sociale 
sammenhængskraft i de enkelte kvarterer – alle kan mødes i 
øjenhøjde i shared spaces og i den grønne bypark. Hermed er 
skabt de bedste rammerne for de gode naboskab med udvikling 
af idéer og fællesskaber. 
Vi tilbyder cyklister og fodgængere forskelligartede forbindels-
er og tempi gennem området – fra den hurtige og separat forbin-
delse -  til fodgængeren som blot går til letbanen og den parke-
rede bil eller skal købe ind i nærområdet. Stisystemet er direkte 
bundet op på det eksisterende regionale cykelnet på Viborgvej 
og Silkeborgvej. Desuden skabes stiadgang til Botanisk Have, 
hvor stiforbindelsen kobles direkte på den nye supercykelsti fra 
Nord til åforløbet mod syd. Stisystemet løber gennem den sy-
dlige bebyggelse og kobles på omgivelserne, hvor terrænet er 
integreret i ramper, som samtidig skaber stiadgang til boligerne.

Letbanen som ekstra katalysator for byudviklingen
Det Organiske Bykvarter er i sin bebyggelse forberedt på fremti-
dig etablering af letbanens 2. etape, uanset valg af linjeføring på 
enten Viborgvej eller via Tage Hansens Gade mod Silkeborgvej. 
Det vil sige at der i planen er indbygget de nødvendige arealkrav 
til linjeføringen og kurver med en minimumsradius på 26 meter. 
Den fremtidige letbane vil kunne øge værdien af byggeretterne 
væsentlig i området og være med til at skabe byliv og flows 
gennem området, samtidig med at de øvrige adgangsforhold er 
indtænkt aktivt i udviklingsplanen. Den viste plan er med lin-
jeføring på Viborgvej. Det endelig valg af letbaneføring vil i en 
strategisk faseinddeling af byudviklingen, kunne vælges uden 
tab af kvalitet.

For linjeføringsforslaget på Viborgvej etableres dels et stop om-
kring det store kryds ved Vestre Ringgade, som samtidig vil sikre 
gode omstigningsmuligheder til busser. Stoppet vil fungere som 
centralt stop til området og som understøtter porten til området 
med det nye tyngdepunkt i bebyggelse med forskellige funktion-
er, herunder detailhandel.  Linjeføringen kan suppleres med et 
ekstra stop ved Rostrups Vej, som vil kunne understøtte området 
yderligere med kollektiv trafikbetjening. Linjeføringen ligger i 
eget tracé på hele strækningen med et nyt signalanlæg ved Johan 
Langes Vej til området. Dette vil sikre en vejadgang til området 
suppleret med vejadgangen ved den østlige del af Viborgvej som 
har begrænset højre ind og ud til området.

For linjeføringen fra Viborgvej via Tage-Hansens Gade, Regen-
burgsgade og Regenburgs Plads til Silkeborg etableres et centralt 
stop i den nordlige del af Tage-Hansens Gade ved Viborgvej, 
som igen vil understøtte porten til området med det viste be-
byggelsestyngdepunkt. Denne linjeføring vil med en stop på 
Silkeborgvej kunne give en god kollektivtrafikbetjening af hele 
uddannelsesområdet Via Campus C med ca. 6.000 studerende 
mv. Denne linjeføring forløber i blandet tracé, hvor både parker-
ing og klimaløsning og separat adgang til nye parkeringsanlæg 
er integreret. Letbanen håndteres i signalanlæg i de store kryds 
ved Viborgvej og Silkeborgvej, hvor den øvrige trafik skønnes at 
kunne afvikles sikkert og tilfredsstillende.
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Bykvarterets historiske have genetableresDen bygningsmæssige historiske rygrad understreges

Robust og fleksibel planløsning Byfamiliens mangfoldighed og tilpasning

Byrum og byporte genskabes og forstærkesBykvarterets kanter aktiveres via forbindelser og åbninger

Konceptuel tilgang til opgaven
Fysiske tiltag
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Hovedgreb
Det sammenbindende landskab og det organiske bykvarter

Byplan principper

Kulturarvs potentiale i 3 potenser
Kulturarvens potentiale er det 1. og centrale i vort oplæg til 
en fysisk struktur i det nye bykvarter. Den historiske hospitals 
have med helsende rum og velduftende planter i samspil med 
de oprindelige bygninger - er 2 så stærke elementer at det er et 
potentiale der skal gribes og udnyttes aktivt.
Vi slår ring om haven, aktiverer bygningerne, foreslår nye funk-
tioner og tilføjer bebyggelse der bygger bro til de omkringlig-
gende kvarterer.
De eksisterende bygninger foreslåes aktivt genanvendt i en form 
der bevarer disse som fundamenter og forbilleder for det øvrige 
kommende byggeri. 
Med Hospitalshaven dannes et bykvarter der har gode rum in-
dadtil og vigtige forbindelser udadtil og er projektets 2. struktur-
erende element.

Hospitalshaven
Haven vil få en karakter af lokal have for beboere og brugere i 
området samtidig med at den kan blive det forbindelsesled som 
området i øvrigt mangler for at blive et bæredygtigt Aarhusiansk 
bykvarter. 
Den fremtidige hospitalshave er ikke tænkt som en større 
bymæssig grøn struktur for bydelen men som et lokalt åndehul 
for det nye bykvarter. I den større sammenhæng vil det være 
Ådalen og Botanisk have der udfylder den rolle med at sikre de 
rekreative værdier i den store skala i bydelen mod vest.

Netværk
Et tredje lag i vor strukturelle princip for bykvarteret er det sam-
menbindende landskab der inspireres af det oprindelige terræn til 
at skabe bløde overgange i byrummene for øget tilgængelighed 
og rumlige sammenhæng.
De markante skrænter og kanter der omgiver hospitalet i dag 
foreslåes omsat til byggeri der udnytter terrænforskellene med 
parkerings konstruktioner og adgangs veje.
Bykvarterets rum forbindes til de omgivende stiforbindelser ved
Rosenstien og Ringkøbingvej, mod Botanisk Have, Thomas 
Nielsens Gade samt Viborgvej. På denne måde trækker kvarteret 
netværkstråde ud til den omkringliggende by med gode skoleve-
je og kontakt til de store rekreative elementer.

Bydelens overgange
I den historiske opbygning af området er der skabt en række 
overgange og bymæssige gestus ved knudepunkter der markeres 
i arkitekturen rumligt og tydeligt. Altså en række rumdannelser 
der træder frem arkitektonisk fra hospitalets detaljer ved porte 
og hjørner - og videre ud til den omkringliggende bebyggelse 
ved Frisko krydset, Regensburgs Gade, Thomas Nielsens Gade 
og Viborgvej / Ringgaden.
Denne markering foreslår vi direkte omsat til nye rum og 
arkitektoniske principper for bykvarterets byggeskik (se 
bebyggelsesprincipperne beskrevet). Vi forslår en række særlige 
byrum langs områdets kant der skaber adgang til området og 
med resonans mod de omkringliggende bebyggelser og øvrige 
kvarterer.

Kanter og sprækker
Bykvarterets kant udviskes til fordel for nye rumlige situationer 
i forskellige udformninger.  
Tage-Hansens Gade udvikles som traditionel bygade med 
grønne kvaliteter og kantzoner mod gaden med åbninger mod 
park og byrummene. Mod Regenburgs Gade tænkes en række 
landskabs “sprækker” og bakkede rum mellem bakkekarrérne. 
Langs Viborgvej med tre primære bebyggelser med to 
rummelige åbninger ved Letbanens stoppested (alternativ 1) og 
den bymæssige karré og kapellet mod nord vest og letbanens 
stoppested (alternativ 2 i Tage Hansens Gade nordlige ende).
På bakken mod bebyggelsen på Ringkøbing Vej skabes et 
overgangsrum der åbner for udsigt og lys.

Uden om, opad og inden i
Projektområdets historiske kanter omdannes til det fremtidige 
bykvarters primære bebyggelses felter. Vi foreslår således en 
struktur der skaber en bygget parallelitet med den omkringlig-
gende bystruktur hvorved at sammenhæng opstår. Den samme 
form for “sammenbygning” foreslåes omkring de historiske 
bygninger hvor der bygges opad og inden i. 
Byggefelterne danner tilsammen et sammensat og varieret 
udtryk af forskellige behov og specifikationer.
Bebyggelserne der foreslåes udfra på byggefelterne giver både 
rummelige karrér og kompakte bymæssige strukturer i robuste 
variationer med plads til udvikling.

Landskabet Hospitalet Det Organiske Bykvarter
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Detailhandel
Erhverv
Innovationshus (erhverv)
Lægehus(erhverv)
Organic City Lab / Fælleshus
Kultur
Multifuktionelt parkeringshus
Institutioner

1-2
3-4
5-6
6-8
8-10
10+

Byhuse
Udsigtboliger
Bykarré
Tæt bydel
Terrassehuse
Landskabskarré
Gade bebyggelse

Variation i bolig bebyggelseOffentlige funktioner 

Friarealer Flow

Byens profil forstærker landskabetTilpasning til naboer og aktivering af kanter

Planprincipper
Fysiske tiltag
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Anvendelse
Robuste Byggegrunde, Sammensatte programmer, Aktive byrum

Variation og udbud
Det nye bykvarter er medvirkende til at skabe mangfoldighed 
og social balance for nærområdet som helhed. Strukturplanen 
udpeger en række lokale boformer alle organiseret omkring 
byparken og tilpasset de omkringliggende gade- og byrum. 
De enkelte bebyggelser, rummer stor variation i boligudbud, 
baseret på transformation fra hospital til byfamiliens mange 
boformer: Store fleksible lejligheder, bo/arbejde kombinationer, 
terrassebebyggelser, bofællesskaber, by karréer m.m.
Bebyggelsernes anvendelser er også udtryk for den moderne 
byfamilies forskellige udtryk og behov. Byfamilien har flere 
aldre, generationer og størrelser. Amtssygehuset tænkes udviklet 
på en måde hvorpå behov og anvendelser går hånd i hånd. 
Eksempelvis kan man både bo og arbejde i området måske som 
en ældre familie. Som en yngre familie kan man være aktiv i 
bydelens nye Organic City Lab og bo med direkte adgang til 
have.

Funktions møder i bydelen  
I det kommende bykvarter er det primært boliger der etableres 
og her på en måde hvor boligerne møder byen i forskellige 
situationer og anvendelser. Strukturen for placering af de 
enkelte bebyggelser og programmer er opbygget så man både 
kan være sig selv i mødet med udearealerne og samtidigt være 
aktivt til stede i byens liv i det tætte bykvarter. Alle steder er 
stueetagerne variationer over aktive temaer med forskellige 

anvendelser. Som eksempel foreslåes byhuse med forhaver mod 
byen, den moderne karré med detailhandel og byfunktioner 
mod Viborgvej og Bygaden. Som andre eksempler foreslåes 
ved de eksisterende hospitalsbebyggelser ved Hovedbygningen 
indplaceret dagtilbud mod haven. Mod Viborgvej foreslåes en 
bebyggelse der møder erhverv i form af fleksible lokaler der kan 
bruges både som kontorer pladser og mindre butikker på sigt.
Som en understøtning af bykvarterets bæredygtige helhed 
foreslåes sundheds- og bevægelsestilbud i form af lægehus og 
idræts faciliteter ved parkeringshuset i den bymæssige karré 
bebyggelse mod nord ind i mod bygadens indre liv og på tagene.
Et bærende princip i projektet er de mange grænseflader og 
møder mellem de forskellige boformer og anvendelser imellem.
Det tror vi på giver den nødvendige tilsætning af liv og 
mangfoldige anvendelser. Her kan nævnes studieboligernes nære 
kontakt til iværksætter erhverv, boliger og institutioner samt de 
“mange møders hus” i bydelens hjerte omkring hovedbygningen 
og bygaden. 

Aktive byrum 
Amtsygehusets funktionelle tilbud foregår ikke kun i bygningerne 
men også ude i byrummene. Bebyggelser foreslåes spejlet i 
byrummenes anvendelser, som aktive byrum. Daginstitutionerne 
er aktive i haven, erhvervsarealerne er udadvendte mod bygaden 
og Viborgvej. Bydelshuset Organic City Lab er tilstedeværende 
med initiativer i hele bydelen.
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Inden i

Den eksisterende portbygning omdannes til iværksætterhus.
Bygningen anviser principper for hvordan man omdanne med 
funktion og ikke kun fysik. Bebyggelse er vigtig for det nye 
samlende byrum og hænger derved særligt sammen med his-
torien og de nye urbane fortællinger fra hospital til samlende 
bykvarter.

Langs

Som en forlængelse af den smalle ikoniske portbygning 
foreslåes townhouses.
Denne nye bebyggelse anviser en styrkelse af Tage Hansens 
Gade som Aarhusiansk by - boliggade. Byrummet bliver 
indrammet og paralelle men også opbrudt af grønne lommer 
og indgange til haven og byrummene.
Der kan arbejdes med tandende huse med forhaver og 
kantzoner.

På toppen

Bebyggelsen er en ny type i området der lærer fra den 
eksisterende bygningsmasse på stedet indeholdende moderne 
byboliger, hængende haver, p-hus, detailhandel, lægehus og 
idrætsaktiviteter mm. Projektet er et eksempel på at man godt 
kan tænke bymæssigt og tæt på dette sted - og markerer en ny 
fremtid for bydelen omkring Letbanens etape 2. Her bygges 
op, forskydes, bygges i lag og introducerer nye opholds - og 
bevægelsrum på toppen af byen(s tage) der tager højde for 
den oplevede højde i byrummene og mod byen.

Op ad

Det eksisterende operatorium omdannes til en ny bolig - og 
erhvervs bebyggelse.
Intentionen er at anvise hvorledes man tage den eksisterende 
struktur, fjerner dele og lade noget blive i en gradvis 
overgang til hovedbygningen der bevares.

Eksempler på ny byarkitektur på Amtssygehuset
Idékatalog og principper
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Ned ad

Dette er en anden type af kant- og terrænbebyggelse der 
indeholder moderne familieboliger også i nær sammenhæng 
med landskabs - og byrummene både i bygaden mod Regen-
burgs Plads og hospitalshaven.
Bebyggelsen arbejder med principper for kantzoner, nye 
typer af adgange fra parkering under terræn og fra grønne 
mellemrum også på faldende terræn. Samtidig tænkes tagene 
meget aktive for ophold og med grønne tiltag. 
Volumenerne er generelt tilpasset de omkringliggende højder 
og rum.

Lige ved

Denne bebyggelse tænkes opbygget som en hybrid karré der 
abejder med forskellige oplevede skala og højder.
her foreslåes flere varianter af boligtyper sammmenbygget 
på nye måder fra bakke terrassehuse til etagebebyggelse 
der arbejder med nye måder for tæt letbane-bebyggelse ved 
stoppested og overgang. Her bygges “ud af “ skrænten på en 
måde hvor projektet optager et markant terrænspring ned ad 
bakken og ud mod Viborgvej.

På Kanten

På hjørnerne ved haven mod Tage-Hansens Gade og Regen-
burgsgade foreslåes moderne, rekreative byboliger.
Her anvises hvorledes kanten og landskabes kan bebygges.
Her udfordres den Aarhusianske terrænkarré på ny med 
private haverum og adgang direkte til by - og parkrum.
Projektet tager fat i Høgh Hansens (Amtsygehusets) 
rumskabende arkitektur og fortolker videre 
- i nye rumlige gestus.

Uden om 

Opad Viborgvej og uden om Amtssygehuset dannes en 
bykarré der på forskellig vis smyger sig uden om og ind i 
mellem eksissterende beplantning, rum og bebyggelse.
Princippet der her arbejdes med er hvordan man kan udvikle 
nye former for funktionelle og fysiske sammenhænge der kan 
skabe synergier mellem forskellige beboere, funktioner og 
byliv på kort og lang sigt.
Arkitekuren er detaljerig og rumligt tæt med nicher og spring 
i højde og dybde.
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Tilpasning til landskabet, kig og lysforhold

Aktive tagflader. 
Fælles og private taghaver

Indre og ydre facader. Karréen fyldes med in-
dre liv i form af altaner, balkoner og terrasser. 
Bygningens ydre har et mere formelt udtryk, 
der tilpasser den bymæssige kontekst.

Variation og opdeling af facader

Bygningskroppen trækker sig tilbage og der 
skabes udsyn for boligerne samtidigt med der 
dannes variation af byrum, der inviterer til 
offentligt liv.

Kantzoner, bløde kanter med forhaver, der 
danner en buffer mellem stueplansboliger og 
gaden. 

Adgange og indgangspartier fra gade og 
gårdrum

De indre gårdrum skaber lokale private 
situationer og sikrer gode forbindelser i 
hele området.
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Byggeri og Guidelines
Principper for varieret arkitektur, ophold og liv

Arkitektur og guidelines
For at skabe en sammenhængende bydel hvor offentlige og 
private bygherrer i fællesskab udvikler en attraktiv bydel, er det
nødvendigt med principper som kan sikre kvalitet, attraktion,
identitet og værdi.
Principperne bør ses som guide-lines eller dogmer, der danner
grundlag for den fremtidige dialog med bl.a. private bygherrer.
Med udgangspunkt i principperne for bydelens fysiske 
udformning og realisering kan man i fællesskab hjælpe hinanden 
med at gøre Amtsygehuset til en unik bydel.

Udviklingsplan og bebyggelsesprincipper
Vi foreslår at opstille en række principper for Amtssygehusets 
fysiske rammer, der vil fungere som dialogredskab for den 
fremtidige offentlige og private udvikling af arealerne.
Derfor er det målet at der skabes et sammenhængende bykvarter, 
som er knudepunkt i byen og tro mod dens kulturhistorie.
Principperne i udviklingsplanen vil bl.a. beskrive princip for
udformning af kantzoner, bebyggelser, materialitet, by-inventar 
og belysning.
Principperne binder dermed udviklingsplanen sammen med den 
fysiske virkelighed på stedet.
Planens guidelines vil tilsammen sætte de overordnede rammer
for udviklingen af området og fungere som et redskab til dialog 
med de parter, som i fællesskab udvikler områdets fysiske 
rammer. Derudover danner de grundlag for lokalplanlægning og 
udvikling af projekter i området.

Kvalitetsprincipper i praksis
I praksis anvendes principperne til at afstemme forventninger til
udformning af byggeri og uderum i bykvarteret.
Det kan være i dialogen mellem kommunen og private bygherrer
eller det kan være i dialogen mellem forskellige fagområder
f.eks. mere detaljeret håndtering af regnvand og materialevalg.
Ved salg af en byggegrund udarbejdes der en strategi, der i relation 
til den konkrete byggegrund, udmønter udviklingsplanen,
herunder visionen og strategier.

Landskabs karré Eksist. byggeri Bymæssig karré

Bebyggelser
Bebyggelserne på Amtssygehuset skal være varierede og skabe 
mulighed for ophold og byliv.
Derfor skal der arbejdes efter principper for varierede 
bygningshøjder og forskudte facader i et varieret udtryk i nær 
tsamspil med de eksisterende og bevaringsværdige bebyggelser.
Tilsammen vil det give en oplevelsesrig bydel hvor varierede 
bebyggelser spiller sammen med varierede byrum og et varieret
byliv.

Kantzoner
Det er afgørende for byrummenes kvalitet, at byrum og bygning
spiller sammen, da det er i kantzonen at det private hjem møder
det sociale offentlige byrum og bylivet begynder.
Derfor er kantzonens udformning afgørende for områdets byliv.
Gennem enkle principper er det muligt at give kantzonerne et
fælles udtryk men også den variation som afspejler det 
mangfoldige liv, der leves i bydelen.

Materialer & beplantning
Stedets unikke kulturhistorie er aktive og vigtige spor om stedets
identitet som ønskes bevaret og fremhævet.
Dette gøres bl.a. med en gennemgående holdning til materialer,
der bibeholder stedets kulturarv og unikke identitet.
Materialerne til facader, belægninger og beplantninger henter 
inspiration fra de materialer, der historisk har været på området
som rød og gul tegl, jern, buede portmotiver, beton og ståldetaljer.

Inventar & belysning
Bykvarterets rum skal stimulere til liv og aktivitet, både om 
dagen og aftenen, og skabe lyst til interaktion og udtryk.
Derfor er byrummenes udformning og inventar vigtigt og skal
være med til at give bydelen en foranderlig og “bokvarter 
stemning”.
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Byparken 1 : 800

Bygaden 1 : 800

Planudsnit
Den urbane og den grønne plan
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Byrum Og Friarealer
Mangfoldighed af byrum skaber lokale fællesskaber for alle

Helhedsplanen rummer en mangfoldighed af byrum, der i 
karakter, størrelse og programmering muliggør et bredt by- og 
boligliv. Byrummene stimulerer dannelse af nye store og mindre 
fællesskaber, fordi programmering holdes åben og kan indtages 
med tiden. Beboere, foreninger og besøgende har vidt forskellige 
forventninger og drønne om det gode by- og boligliv, og netop 
derfor foreslår vi at arbejde med ’åben form’ – uprogrammerede 
rum, der kan indtages enten til spontane og midlertidige 
begivenheder, eller mere planlagte, permanente funktioner. På 
den måde vil Amtssygehuset tage form af brugernes ønsker og 
engagement, og vil vokse og udvikle sig organisk – sammen 
med borgerne. De to primære byrum ’bygaden’ og ’byparken’ 
muliggør på hver deres måde forskellige typer af byliv på 
Amtssygehuset.

Skala
Gennemgående for alle byrummene er den menneskelige skala. 
Som designparameter anbefaler vi, at brugerne og beboerne 
skal have en sanselig oplevelse indenfor en radius af 2 m. Dette 
gøres med belægning, belysning og beplantning. Og netop det 
sidste, spiller en helt centralt rolle på Amtssygehuset. Natur og 
by kan ikke blandes - de er to vidt forskellige miljøer, der kræver 
hver deres vidt forskellige tilgang. Men ved at sidestille dem 
og optimere hver især på deres egne betingelser, kan vi skabe 
kæmpe gevinst for alle. Bynaturen har nemlig både en funktionel 
værdi og en oplevelsesmæssig værdi. Aarhus har brug for 
bynaturen til at klimatilpasse bydelen, men ligeså vigtig er det, 
at bynaturen gør det rarere for alle mennesker at bo og færdes i 
kvarteret. Mod syd er graden af de grønne næsten 100%, mens 
der i den nordlige del arbejdes med en højere grad af befæstelse 
og begrønning af tage og facader. 

Målet med bynaturen og byrummene er at skabe mest muligt 
livskvalitet for Amtssygehusets beboere og brugere hele året 
rundt, så der opnås en attraktiv bydel mange år frem i tiden.

1: Kulturplads
2: Organic Plads
3: Portpladsen
4: Cirkelrummet
5: Lommepladsen
6: Trinpladsen
7: Bygaden
8: Aktivitetsstrøget
9: Sportstaget
10: Byparken
11: Regenburgsmilen
12: Tage Hansens Milen
13: Rosenmilen
14: Semioffentlige gårdrum
15: Fælles tagterrasser
16: Semiprivate kantzoner

Grønt på terræn

Grønt på tage, facader og terrasser

Landskab og Byrum
Principper for bynatur og byrum
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Klimatilpasning
Grønne løsninger klimatilpasser bydelen 

Vores mål er at håndtere alt regnvand i grønne løsninger 
indenfor projektområdet både ved hverdagshændelser og 
skybrudshændelser, for på denne måde ikke blot at klimasikre 
bydelen, men også at aflaste de tilstødende bydele, der idag er 
recipient for store mængder regnvand. 
Hele projektområdet klimatilpasses med bynatur som afsæt. 
Bynaturen håndterer og forsinker regnvandet, men øger også 
vandkvaliteten, skaber et bedre mikroklima, bidrager til 
maddyrkning, reducerer støj og CO2 udledning, øger kvarterets 
luftkvalitet – og beboernes livskvalitet!
Vi anbefaler at gøre Amtssygehuset til en case for ’små 
grønne klimaløsninger’, som let kan skaleres til byen øvrige 
gader, stræder, stier og byrum.  Alle løsninger er velkendte og 
afprøvede og har et minimalt plejeniveau. Al pleje af bynaturen 
kan varetages af beboerforening og Aarhus Kommune. Aarhus 
Vand drifter som andre steder i byen de tekniske løsninger, der i 
dette projekt er minimale. I kraft af vores erfaring som rådgiver 
for Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, ved vi, at 
de grønne løsninger ikke er dyrere end traditionelle belagte 
løsninger. 

Kernen i projektets regnvandshåndtering er at bruge bynatur til 
at rense byens beskidte regnvand og dermed undgå nedsivning 
af forurenet regnvand til grundvandet og tilstødende bydele.

Alle løsninger er multifunktionelle og kombinerer 
regnvandhåndtering med eksempeltvis cykelparkering, 
opholdsmuligheder eller rekreative tilbud. 

AARHUS
KOMMUNE

AARHUS VAND

GRUNDEJERFORENINGEN

100%

IA A

AA

B

B B

B
B

B

C

C

C

C

C

C

IIIII

I
I den centrale del af Amtssygehuset skal 
regnvandet forsinkes, renses, infiltreres(hvis 
muligt). Overløb til Type 2 ved 100 års hændelse.

II
I den sydlige del skal regnvandet forsinkes, 
renses og afledes. Overløb til Type 3 ved 100 års 
hændelse.

III
Kanten rundt om Amtssygehuset fungerer som 
recipient for overløb ved skybrudshændelser. Her 
forsinkes, renses og afledes regnvandet. 

A
Løsningerne inden for område A skal alle 
understøtte urbane byrumsfunktioner. 

B
Løsningerne i B understøtter det rekreative byliv. 

C
I karréerne anbefaler vi genanvendelse af 
regnvandet.

Vandhåndtering
Fysiske tiltag
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mini biotopMålbare ydelser

Mærkbare ydelser

1: Taghaver
2: Grønne tage
3: Regnbede
4: Grønne pladser
5: Engkarakter (Byparken)
6: Grønne kiler med spredte træer
7: Grid af lystræer

Bynatur
Tredimensionelle grønne løsninger skaber målbar og mærkbar 
værdi for Amtssygehuset, for byen og for Aarhusianerne.

Når man fortætter et byområde reduceres byens grønne 
åndehuller, små grønne lommer og byens natur. Det går ud over 
byboernes livskvalitet, at nærheden til natur i byen mindskes. 
Udover naturens restorative og helende effekter kan naturen i 
byens også stimulere til nye fællesskaber og lokal skaberkraft. 
Den højere bebyggelsestæthed gør også byen mindre robust 
overfor klimaforandringer som hyppigere og kraftige 
regnhændelser, overophedning og øget CO2-footprint. 

For at undgå reducering i byens natur, må arkitekturen optage 
det groede miljø, og så at sige ’performe’ ligesom byens 
parker og grønne rum. Derfor er bynaturen på Amtssygehuset 
tredimensionel. Tage, terrasser, facader og kantzoner begrønnes, 
så bydelen klimatilpasset, samtidig med at oplevelses- og 
herlighedsværdien øges markant. 

Vi har stor erfaring med begrønning af byen i flere lag og ved, 
at det ikke nødvendigvis er fordyrende at skabe grønne miljøer 
på dæk, hvis blot sammensætningen af arter og vækstbetingelser 
skaber robuste økosystemer. 
Målet er at bruge naturens nytteværdier og herlighedsværdier til 
at skabe et attraktivt boligområde med sanselige, foranderlige, 
frodige og spændende rum, der komplementerer arkitekturen og 
skaber den hele by. 

Klimatilpasning og bynatur 
Principper for grønne løsninger og regnvandshåndtering

Charlottehaven (på dæk), SLA

Sønderboulevard, SLA Novo Nordisk Naturpark (på dæk), 
SLA

Bymilen SEB (på dæk), SLA

C

C

II
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Eksempler på kantzoner på Amtssygehuset
Principper for overgange mellem bolig og byrum

Udvidet 
kantzone 
(erhverv)

Multifunktionelt
regnbed

Bygaden Multifunktionelt
regnbed

Private 
kantzone

Forsinkelsesbed Landskab af 
tilgngeligheds-
ramper

Forsinkelsesbed

Private kantzone Sive og legegade Bypark med lavninger
 og bakker til
 forsinkelse af regnvand

Private 
kantzone

Fortov FortovMultifunktionelt 
regnvandsbed

Kørebane Skråpark-
ering
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Floralegium
Principper for biodiversitet

Floralegium
En blomstrende bynatur giver Tage-Hansens Gade en stærk 
identitet, der formidler stedets historie, samtidig med at byens 
biodiversitet øges markant. 

Den originale haveplan rummer bemærkelsesværdigt mange 
blomster i forhold til byens øvrige parker og byrum, men er i dag 
ikke en synlig del af Amtssygehuset. Kun de enkelte frugttræer 
vidner om den oprindelige frugtbare og nektarholdige park med 
summen af insekter og fugle. Denne forførende atmosfære skal 
tilbage som en del af livet mellem husene på Amtssygehuset. 

Det særlige ved bynaturen på Amtssygehuset skal være et bredt 
plantevalg med ’blomsten og bien’ som det gennemgående mo-
tiv, dels for at skabe et spændende og sanseligt boligområde, 
men også for at styrke byens generelle biodiversitet med et nyt 
blomstrende kraftcenter, hvorfra insekter, bier og fugle vil spre-
de frø og pollen til resten af Aarhus. 

Parktræer, vejtræer, buske, stambuske, buske og græsser findes 
alle med forskellige typer af blomster, frugter og bær. Et stærkt 
motiv, der vil gøre det sjovt og spændende for både børn og 
voksne at bo og færdes i bydelen. 

Det er muligt at plante bynaturen i forskellige stadier afhængigt 
af, hvor stor investeringen kan være. Nogle steder kan der sås 
frø, mens der andre steder kan plantes store træer. Pointen er at 
bynaturen gror og løsninger, stemninger og udtryk bliver derfor 
stadig bedre, stadig stærkere og stadig mere komplette - fordi 
Amtssygehuset gror. 

BIOTOP 1
vækstmedie 1

Nærringsfattig, gruset, kalk, overdrev
udsat for salt? ruderat strand åbent.

Græsser og urter

Blåtop
Gulsnerre

Gul iris
Kattehale
Tormentil

Fåresvingel*
Strandsvingel*

Hvene*
Engelsk græs

Hjertegræs
Enghavre

Rød svingel
Dansk kokleare*
Strand kamillie*

*salttolerant

Træer og buske

Bævreasp
Blågran
Østrigsk fyr
Thuja
Sydbøg
Rhododendron
Magnolia (uden kalk og 
ler)
Hedelyng
Tyttebær
Revling 
Blåbær
Bjergfyr*
Surbær*
Mirabel*
Kræge
Havtorn *
Hvidgran *
Vildæble
Hæg*
Sølv poppel*
Skovfyr
Vintereg
Almindelig ene (sandet 
hårdfør)

>>>>
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Grøn og sund mobilitet
Byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet

 
Byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet

Mobiliteten i det nye organiske bykvarter er koblet på de omkringliggende infrastruktur på en enkel og præcis måde - 
uanset om man kommer med letbane, bus, i bil eller som cyklist og fodgænger.  

Vi har skabt en samlet sund og grøn mobilitet, som både fysisk og strategisk skaber nye naturlige sammenhæng med 
den øvrige by. Vores ønske er, at området kan blive katalysator for oplevelsesrige, nemme, hurtige og grønne 
forbindelser mellem steder og mennesker og danne rammen om det attraktive, moderne hverdagsliv for familier med 
fremragende boliger og plads til fællesskaber, spontanitet og livskvalitet, hvor den sunde og aktive livsstil kan udfolde 
sig – fra dag første dag 

Strategisk og fysisk handler det om at det nye organiske bykvarter skal kunne 

‐ Håndtere og koble sig på den fremtidige letbane, uanset valg af linjeføring, således at letbanen kan fungere som en 
ekstra katalysator for en bæredygtig byudvikling 

‐ Håndtere bilister i øjenhøjde, således at skabes rammerne for den gode by med høj bykvalitet 
‐ Håndtere bil- og cykelparkering til at understøtte det godt byliv og flow og samtidig være økonomisk, 

miljømæssigt og socialt bæredygtigt. 
‐ Blive slaraffenland for cyklister og fodgængere, således at gang og cykling bliver det naturlige og nemme valg. 
‐ Invitere den smarte by indenfor fra start med mulighed for at kunne udvikle smarte deleservices til bl.a. MAAS - 

Mobility As A Service)  
‐ Være forberedt med en digitale infrastruktur og backbone, som kan understøtte fremtidens smarte løsninger på 

niveauer. 
‐
Hovedgrebet for grøn og sund mobilitet 

Hovedgrebet for den trafikale struktur balancerer mellem at servicere området effektivt og realistisk for alle 
trafikantgrupper og samtidig skabe rammerne for en grøn og sund mobilitet der kan reducere behovet for brug af biler 
og maksimere komfortable og oplevelsesrige forhold for fodgængere og cyklister – også i relation til den fremtidige 
letbane. 

Letbanen som ekstra katalysator for byudviklingen 

Det organiske bykvarter er i sin bebyggelse forberedt på fremtidig etablering af letbanens 2. etape, uanset valg af 
linjeføring på enten Viborgvej eller via Tage Hansens Gade mod Silkeborgvej. Det vil sige at der i planen er indbygget 
de nødvendige arealkrav til linjeføringen og kurver med en minimumsradius på 26 meter.  

Den fremtidige letbane vil kunne øge værdien af byggeretterne væsentlig i området og være med til at skabe byliv og 
flows gennem området, samtidig med at de øvrige adgangsforhold er indtænkt aktivt i udviklingsplanen. Det endelig 
valg af letbaneføring vil i en strategisk faseinddeling af byudviklingen, kunne vælges uden tab af kvalitet. 

For linjeføringsforslaget på Viborgvej etableres dels et stop omkring det store kryds ved Vestre Ringgade, som samtidig 
vil sikre gode omstigningsmuligheder til busser. Stoppet vil fungere som centralt stop til området og som understøtter 
porten til området med det nye tyngdepunkt i bebyggelse med forskellige funktioner, herunder detailhandel.  
Linjeføringen kan suppleres med et ekstra stop ved Rostrups Vej, som vil kunne understøtte området yderligere med 
kollektiv trafikbetjening. Linjeføringen ligger i eget tracé på hele strækningen med et nyt signalanlæg ved Johan Langes 
Vej til området. Dette vil sikre en vejadgang til området suppleret med vejadgangen ved den østlige del af Viborgvej 
som har begrænset højre ind og ud til området. 

For linjeføringen fra Viborgvej via Tage Hansens Gade, Regenburgsgade og Regenburgs Plads til Silkeborg etableres et 
centralt stop i den nordlige del af Tage Hansens Gade ved Viborgvej, som igen vil understøtte porten til området med 
det viste bebyggelsestyngdepunkt. Denne linjeføring vil med en stop på Silkeborgvej kunne give en god 
kollektivtrafikbetjening af hele uddannelsesområdet Via Campus C med ca. 6.000 studerende mv. Denne linjeføring 
forløber i blandet tracé, hvor både parkering og klimaløsning og separat adgang til nye parkeringsanlæg er integreret. 
Letbanen håndteres i signalanlæg i de store kryds ved Viborgvej og Silkeborgvej, hvor den øvrige trafik skønnes at 
kunne afvikles sikkert og tilfredsstillende. 

Indtil letbanen etableres benyttes eksisterende busrutenet og der suppleres med et ekstra busstoppested på Viborgvej 
ved Rostrups Vej.  
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Letbaneføringer og forslag til stationer – begge alternativer  

Bilister i øjenhøjde 

Byudviklingen af kvarteret er indrettet med en enkel og logisk gadestruktur, som er valgt under hensyntagen til at kunne 
håndtere den forventede ekstra bilmængde på ca. 2.500 biler/dag, som fordeles omkring kvarteret til 
parkeringsanlæggene.   

Adgangsforholdene til kvarteret fra det overordnet vejnet er afhængig af endelig valg af letbaneføringen. Ved valg af 
letbane på Viborgvej er der tilstrækkelig kapacitet og areal og med minimum af risiko for tilbagestuvning, til at kunne 
håndtere biltrafikken i det nord-vestlige hjørne i nyt signalanlæg på Viborgvej og samt i det nord-østlige hjørne med en 
reduceret vejadgang fra Viborgvej med højre ind og højre ud. Denne vejadgang kræver at der laves en enkel vejvisning 
til område via det omkringliggende vejnet. Ved valg af letbane via en blandet tracé på Tage Hansens Gade til 
Silkeborgvej er der optimale adgangsforhold fra både Viborgvej og Silkeborgvej. 

Vi har valgt at placere parkeringsanlæggene strategisk i periferien af kvarteret for at opnå mest mulig bykvalitet og 
byliv og flows gennem kvarteret, samtidig med at der er kort gangafstand fra parkeringsanlæggene til de enkelte 
funktioner på max 80 meter. Adgangen til parkeringsanlæggene håndteres på dobbeltrettet gader med en 
hastighedsbegrænsning på 30 km/t med to spor og i tilstrækkelig afstand til det overordnet vejnet, således der minimal 
risiko for tilbagestuvning i krydsene.  

De øvrige gader internt i området er lokalgader, som er indrettet til at trafikken foregår på de lette trafikanters 
præmisser og fungerer som lege- og opholdsgader med dobbeltrettet trafik og med lav hastighedsbegrænsning på 15 
km/t og lille trafikmængde.  Dette gøres vha. af smalle vejprofiler og ved at forsætte gaderne via byrum. Dermed får 
gaderne en meget tæt bymæssig karakter. Der er mulighed for ærindekørsel og få længdeparkeringspladser til bl.a. 
delebiler. Gaderne er dimensioneret til at kunne håndtere adgang for redningskøretøjer, renovation og lastbiler op til 12 
meter. 



 

Gadenettet - begge letbane alternativer   

Parkering til biler som skaber byliv 

Parkeringsanlæggene i kvarteret er strategisk placeret i periferien og fungerer dermed som naturlige mødesteder for 
områdets beboere og brugere og understøtter bylivsflowet gennem området. Hele kvarteret ligger inden for ca. 300 
meter til den fremtidige letbane. Denne stationsnærhed og udformning af et sammenhængende effektivt stinet vil 
bevirke at kvarteret vil tiltrække beboere som i højere grad vil fravælge bilen og dermed et mindre bilejerskab. Dette er 
også en væsentlig faktor til, at der er fastlagt en restriktiv parkeringsnorm fra Aarhus Kommune.  Det samlet antal 
parkeringspladser er optimeret i forhold til byens forskellige funktioner og under hensyntagen til mulighed for dobbelt 
udnytte parkering i kombination mellem erhverv, boliger, institutioner og indkøb. Der etableres i alt 570 pladser i 
området svarende til den viste bebyggelsesplan og uden er der indregnet dobbeltudnyttelse. 

Neden for er vist en oversigt over det samlet parkeringsregnskab for bilerne med typerne, antal og placering jf. den 
fastlagte parkeringsnorm for zone 1 i Aarhus Kommunes Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer. 

P-typer til biler (bruttoliste) – Antal jf. p-norm (ekskl. 
dobbeltudnyt.) 

Samlet Byggefelt 
x

 Stk. (%)  
Bil P - Langs gader og på terræn  40 (7%)  
Bil P - Langs gader og på terræn – Institutioner 20 (4%)  
Bil P - Monofunktionelt P-hus - Fælles 200 (35%) 3 
Bil P - Multifunktionelt P-hus - Fælles 150 (26%) 2 
Bil P - P-integreret under byrum/landskab – Privat 70 (12%) 5 
Bil P - P-integreret under byrum/landskab – Privat 80 (14%) 6 
Bil P – Midlertidig parkering på terræn   10 (2%)  
Samlet – Stk. (%) 570(100%)  
Andel stampladser til delebiler (4% langs gader tæt på 
funktion) 

23 (4%)  

Andel stampladser til elbiler (10% i parkeringsanlæg i 
konstruktion) 

57 (10%)  

Andel stampladser til handicap (4% langs gader tæt på 
funktion - jf. anbefalinger) 

23 (4 %)  

Grøn og sund mobilitet
Byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet



 

Gadenettet - begge letbane alternativer   
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Vi tilbyder samlet set følgende parkeringsløsninger:  

Ét kompakt parkeringsanlæg placeret i periferien i den nord-østlige del af kvarteret med plads til i alt ca. 200 pladser, 
svarende til 35% af det samlet antal. P-huset har offentlig adgang med fællesparkering til erhverv, detailhandel, boliger 
samt skal benyttes i sammenhæng gæsteparkering til Den Gamle By.  

Èt multifunktionelt parkeringshus over terræn integreret i periferien i den nord-vestlige del af kvarteret med plads til i 
alt ca. 150 pladser, svarende til 26% af det samlet antal. Parkeringen har offentlig adgang med fællesparkering til 
erhverv, detailhandel og boliger mv. Tagfladen indrettet til et aktivt, offentligt landskab. 

Tre mindre parkeringsanlæg integreret under byrum og landskab i den sydlige del af kvarteret med plads til i alt ca. 150 
pladser, svarende til 26% af det samlet antal. Parkeringen er privat og forbeholdt de fremtidige beboere. Parkeringen 
integreret under byrum og landskab har opgang i de indre gårdrum. Hermed styrkes lokale fællesskaber og møder 
mellem beboerne, og samtidig gøres parkeringsløsningen til en attraktiv herlighedsværdi for bebyggelse. 

70 parkeringspladser langs lokalgader primært til korttidsparkering, handicapparkering samt delebiler, svarende til 13% 
af det samlet antal. 

Flowdiagram, som viser hvordan fodgænger flowet er fra p-husene til bydelens funktioner
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Multifunktionelt parkeringshus med adgang til Bygaden 

Kompakt parkeringsanlæg der optager terræn fald 

Parkeringsanlæg integreret under byrum og landskab 
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Kompakt parkeringsanlæg der optager terræn fald 

Parkeringsanlæg integreret under byrum og landskab 

 
Parkeringen i P-huse udføres som lette stålkonstruktioner opbygget efter faste modulsystemer. Således kan p-husene 
enkelt udvides eller reduceres med en hel eller halv etage mere hvis efterspørgslen bliver større eller mindre. I de 
enkelte p-huses stueetage reserveres plads til handicapbusser. Parkeringshusene er placeret perifert, som bidrager til et 
positivt bylivsflow gennem kvarteret. Afstanden til parkeringen er maksimal 80 meter (tjek afstand) for langt de fleste 
boliger. Parkeringshusenes beklædning og arkitektur understøtter det organiske bykvarters identitet som en sund og 
grøn bydel, med aktive grønne facader og mulighed for sports faciliteter på tagflader.  

P-husene kan indeholde mulighed for alternativ anvendelser, som fx opsamle regnvand til bilvask, begrønning til at 
holde temperaturen nede, genbrugsstationer, central sug, gør det selv værksted og mulighed for midlertidig anvendelse 
til omdannelse til sociale og kulturelle aktiviteter. 

Hvornår kommer de førerløse biler?

Realiseringen af det organiske bykvarter forløber over en årrække, og behovet for parkering kan være ændret i det 
tidsperspektiv. Den teknologiske udvikling går meget hurtigt med fx udvikling af selvkørende biler eller smarte digitale 
deleordninger. Hvis dette bliver en realitet kan det ændre vores adfærd fundamentalt, når det gælder mobilitet. Bilerne 
bliver noget, man kan ”tilkalde” efter behov. Dette vil også i høj grad ændre behovene for placering af 
parkeringspladser. De selvkørende biler kan være på farten, og parkeringen kan foregå udenfor de bymæssige områder. 
Dette åbner det muligheden for, at parkeringsarealer kan bruges til yderligere byudvikling og fortætning. Dette kan 
måske tænkes ind i forhold til at kunne ombygge p-husene til andre funktioner eller at p-husene er forberedt på at kunne 
pilles ned og fjernes igen. På samme måde kan en udbredelse af både private og kommercielle deleordninger også 
komme til at påvirke behovet for parkeringspladser og deres placering. 

Cykelparkering den sunde livsstil 
Der er tilsvarende planlagt parkering for cyklisterne i området tæt på funktioner, således at det er nemt og naturligt at få 
fat i sin cykel også i forhold til mulig parkering til ladcykler, som erfaringsmæssig er vigtig i forhold til børnefamilier.  
Vi tilbyder tre typer af løsninger: 

‐ Cykelparkering integrereret i parkeringsanlæggene med evt. placering af kommunens bycykelkoncept  
‐ Cykelparkering på lokalgaderne inkl. delecykelordning til (el)ladecykler 
‐ Cykelparkering langs det interne stinet 
‐ Cykelparkering på de enkelte private matrikler 

Neden for er vist en oversigt over det samlet parkeringsregnskab for cyklerne med typerne, antal og placering jf. den 
fastlagte parkeringsnorm 

P-typer til cykler (bruttoliste) – Antal jf. p-norm (ekskl. 
dobbeltudnyt.) 

Samlet

 Stk. (%) 
Cykel P - Langs gader og på terræn ved butikker og detailhandel - 
Fælles

100(4%) 

Cykel P - Langs gader og på terræn ved restaurant og cafe - Fælles 40(2%) 
Cykel P - Langs gader og på terræn ved innovationshus og lægehus   80(4%) 
Cykel P - Langs gader og på terræn ved fællesbygning  30 (2%) 
Cykel P - Langs gader og på terræn ved institutioner  40(2%) 
Cykel P - Langs gader og på terræn ved bolig - Fælles 210(10%) 
Cykel P – på egen matrikel - Privat  1450(72%) 
Cykel P – Midlertidig parkering på terræn 80(4%) 
Samlet – Stk. (%) 2030(100%) 
Andel stampladser til dele(lad)cykler (langs gader tæt på funktion) 40 (2%) 
Andel stampladser til el-cykler (langs gader og i konstruktion) 200 (10%) 
Andel stampladser til lad(el)cykler (langs gader tæt på funktion) 40 (2%) 

Grøn og sund mobilitet
Byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet



 
Slaraffenland for cyklister og fodgængere

Vi inviterer bylivet ind i området ved at give cyklisterne og fodgængere ind i området til at få en oplevelse af de 
områdets intime kvaliteter med grønne og urbane byrum og fællesskaber. Dette gør området attraktivt også i forhold til 
fremtidige investering. 

Det samlede netværk af stier bliver et slaraffenland for de lette trafikanter og det kan bruges aktivt til at fremme den 
sociale sammenhængskraft i de enkelte kvarterer – alle kan mødes i øjenhøjde i shared spaces og i den grønne bypark. 
Hermed er skabt de bedste rammerne for de gode naboskab med udvikling af idéer og fællesskaber.  

Vi tilbyder cyklister og fodgængere forskelligartede forbindelser og tempi gennem området – fra den hurtige og separat 
forbindelse -  til fodgængeren som blot går til letbanen og den parkerede bil eller skal købe ind i nærområdet. 
Stisystemet er direkte bundet op på det eksisterende regionale cykelnet på Viborgvej og Silkeborgvej. Desuden skabes 
stiadgang til Botanisk Have, hvor stiforbindelsen kobles direkte på den nye supercykelsti fra Nord til åforløbet mod syd. 

Stisystem i selve området forløber i lokalgaderne samt på separate stier, som binder området sammen i et organisk 
bevægelsesforløb. Stien forløber bl.a. gennem den sydlige bebyggelse og kobles på omgivelserne, hvor terrænet er 
integreret i rampen, som samtidig skaber stiadgang til boligerne.  

Sikre skole veje 

Amtssygehuset hører til Møllevangsskolens distrikt. Sikre skoleveje for bykvarterets børn skabes gennem adgangen til 
Botanisk Have, hvorfra der er cykel- og stiforbindelse via tunnel under Ringgaden til skolen.  

Virkemidler til en mere bæredygtig og effektiv udnyttelse af parkeringen 

Behovet for bilparkeringen er fastlagt ud fra parkeringsnormen zone 1 i Aarhus Kommune. Parkeringsbehovet kan 
traditionelt udfordres og gøres mere effektiv, økonomisk og bæredygtig og resultere i at flere til at fravælge bilen. Dette 
kan gøres gennem en kombination af forskellige tiltag/virkemidler fx:

‐ Etablering af den fremtidige letbane, hvilket vil gøre at området bliver stationsnær 
‐ Gode forhold for gående og cyklister er optimale.   
‐ Dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne ved flere forskellige funktioner i bydelen, hvor bilisterne deles om 

parkeringspladserne. Dette kan give markant reduktion af parkeringsbehovet med optil 20% til 30% når boliger og 
erhverv/butikker ligger sammen 

‐ Indførelse af regulering, taksstruktur, salg, leje og indførelse af betalingsparkering. Dette er effektive 
tiltag/virkemidler til reduktion af parkeringsbehovet og spiller en aktiv rolle i forhold om det er rentabelt at opføre 
og drive parkeringsanlæggene  

‐ Effektiv adgangen til parkeringen med intelligent parkeringshenvisning, som vil kunne understøtte en bedre 
udnyttelse af parkeringsanlæggene. 

‐ Udvikling af nye deleservice – MAAS (Mobility As A Service), som giver brugerne mulighed for at kombinere 
rejser på nye måder, gennem samkørsel, delebiler mv. 

‐ Især en aktiv delebilordning fra starten i byudviklingen er et tiltag, som vi har valgt som et særligt fokus på, fordi 
det kan give væsentlig reduktion af parkeringsbehovet. 
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Særlig fokus på delebilordningen som vigtigt planlægningsredskab til skabe en mere bæredygtige og effektiv 
parkering i området 

Delebilordninger er allerede i dag et udbredt og velkendt fænomen mange steder, hvor borgerne gennem forskellige 
foreninger eller private services kan tilmelde sig og betale for forskellige delebilordninger. Delebiler er et godt 
supplerende tilbud til mange, som har brug for en bil lejlighedsvis til både private og arbejdsmæssige ture.  Det er især 
til private ture, at delebilordninger er afprøvet fx i til familieture ud af byen eller til storindkøbsture. Også virksomheder 
kan med fordel være med i en delebilordning fx til medarbejdernes mødeaktiviteter ude i byen.  Delebilordninger kan 
vælges fleksibelt og indrettes efter behov. En delebilbruger har adgang til en bil lige rundt hjørnet og undgår udgifter til 
at anskaffe en ny bil, betaling til forsikring og vedligeholdelse. Undersøgelser og erfaringer fra række større 
udenlandske byer viser, at der evidens for at delebiler virker i forhold til 

‐ At delebiler kan reducere behovet for privatbiler med 20 til 30%. 
‐ At delebiler i større byområder kan erstatte 5-10 privatejede biler med én delebil. 
‐ At delebiler kan reducere behovet for egen bil med omkring 70-80%. 
‐ At delebilister kører ca. 30% mindre i bil end bilister med egen bil. 
‐ At delebilister går, cykler og anvender kollektivtransport mere end bilister med egen bil. 
‐ At ca. 70% af delebilisterne fravælger bil nr. to i husstanden. 

Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående erfaringer betyder det overordnet set at samlet parkeringsbehov kan 
reduceres mellem 20% og 30% for vores område.  Koblingen mellem delebilordninger og et reduceret behov for 
parkering er interessant i forhold til, at der kan være store besparelser i investeringen og samtidig kan projektet kan få 
en øget værdi både for kommunen og de enkelte developere.  

Reduktion af behovet for parkeringspladser kan bruges til at bibeholde parkeringskapaciteten og dermed få en mere 
effektiv udnyttelse af parkeringspladserne og bruge de ”overskydende” parkeringspladser til fx at salg/leje til brugerne. 
Dette vil kunne øge indtægten/værdien i byudviklingsprojektet. Delebilerne bliver i dette tilfælde bruges som redskab til 
at fastlægge en mindre restriktiv parkeringsnorm. Samtidig betyder dette, at der kan frigøres arealer til flere byrum med 
plads til mere byliv og/eller til yderligere bebyggelse og funktioner der understøtter bykvarteret. Dette vil tilsammen 
kunne øge byudviklingens samlet værdi. Som en mulighed kunne man i dialog med udviklerne desuden konvertere 
bilparkeringspladser til cykel parkering.  
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effektiv udnyttelse af parkeringspladserne og bruge de ”overskydende” parkeringspladser til fx at salg/leje til brugerne. 
Dette vil kunne øge indtægten/værdien i byudviklingsprojektet. Delebilerne bliver i dette tilfælde bruges som redskab til 
at fastlægge en mindre restriktiv parkeringsnorm. Samtidig betyder dette, at der kan frigøres arealer til flere byrum med 
plads til mere byliv og/eller til yderligere bebyggelse og funktioner der understøtter bykvarteret. Dette vil tilsammen 
kunne øge byudviklingens samlet værdi. Som en mulighed kunne man i dialog med udviklerne desuden konvertere 
bilparkeringspladser til cykel parkering.  

 
Særlig fokus på delebilordningen som vigtigt planlægningsredskab til skabe en mere bæredygtige og effektiv 
parkering i området 

Delebilordninger er allerede i dag et udbredt og velkendt fænomen mange steder, hvor borgerne gennem forskellige 
foreninger eller private services kan tilmelde sig og betale for forskellige delebilordninger. Delebiler er et godt 
supplerende tilbud til mange, som har brug for en bil lejlighedsvis til både private og arbejdsmæssige ture.  Det er især 
til private ture, at delebilordninger er afprøvet fx i til familieture ud af byen eller til storindkøbsture. Også virksomheder 
kan med fordel være med i en delebilordning fx til medarbejdernes mødeaktiviteter ude i byen.  Delebilordninger kan 
vælges fleksibelt og indrettes efter behov. En delebilbruger har adgang til en bil lige rundt hjørnet og undgår udgifter til 
at anskaffe en ny bil, betaling til forsikring og vedligeholdelse. Undersøgelser og erfaringer fra række større 
udenlandske byer viser, at der evidens for at delebiler virker i forhold til 

‐ At delebiler kan reducere behovet for privatbiler med 20 til 30%. 
‐ At delebiler i større byområder kan erstatte 5-10 privatejede biler med én delebil. 
‐ At delebiler kan reducere behovet for egen bil med omkring 70-80%. 
‐ At delebilister kører ca. 30% mindre i bil end bilister med egen bil. 
‐ At delebilister går, cykler og anvender kollektivtransport mere end bilister med egen bil. 
‐ At ca. 70% af delebilisterne fravælger bil nr. to i husstanden. 

Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående erfaringer betyder det overordnet set at samlet parkeringsbehov kan 
reduceres mellem 20% og 30% for vores område.  Koblingen mellem delebilordninger og et reduceret behov for 
parkering er interessant i forhold til, at der kan være store besparelser i investeringen og samtidig kan projektet kan få 
en øget værdi både for kommunen og de enkelte developere.  

Reduktion af behovet for parkeringspladser kan bruges til at bibeholde parkeringskapaciteten og dermed få en mere 
effektiv udnyttelse af parkeringspladserne og bruge de ”overskydende” parkeringspladser til fx at salg/leje til brugerne. 
Dette vil kunne øge indtægten/værdien i byudviklingsprojektet. Delebilerne bliver i dette tilfælde bruges som redskab til 
at fastlægge en mindre restriktiv parkeringsnorm. Samtidig betyder dette, at der kan frigøres arealer til flere byrum med 
plads til mere byliv og/eller til yderligere bebyggelse og funktioner der understøtter bykvarteret. Dette vil tilsammen 
kunne øge byudviklingens samlet værdi. Som en mulighed kunne man i dialog med udviklerne desuden konvertere 
bilparkeringspladser til cykel parkering.  

Grøn og sund mobilitet
Byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet



 

 
 
 
 
 
 

Skema til besvarelse af nøglespørgsmål 
 

Ved at forholde sig til skemaets 23 nøglespørgsmål, der hver knytter sig til en af værktøjets indikatorer, 
kan der skabes overblik over bæredygtigheden i et givent byudviklingsprojekt og dermed grundlag for en 

systematisk beskrivelse og styrkelse af indsatsen.  
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1. Energiforbrug til 
bygningsdrift 

I hvilket omfang vil 
energiforbruget til bygningsdrift 
nedbringes i forhold til 
forventede standardkrav i  
projektperioden? 
 

Besvarelsen af indikator 1. er delt op i to: én for 
renovering og én for nybyg, da der gælder forskellige 
udgangspunkter i forhold til standardkrav. Til sidst 
beskrives hvorledes fællesforbruget minimeres.  
Nybyg 
For nybyg forventes det at de fleste byggerier skal 
opføres efter bygningsklasse 2020 (BK2020) i det 
nuværende bygningsreglement, hvilket er ca. 25 % 
mere energieffektivt end standardkravene (BR15). 
Dette forventes opnået ved at energiforbrug er en del af 
tildelingskriterierne for udbuddet af byggeretter. 
Derudover forventes det at et nyt bygningsreglement 
vil gælde fra år 2020, hvor BK2020 er standard. Det 
betragtes umiddelbart ikke som økonomisk fornuftigt at 
sigte efter et laverer energiforbrug end dette. I stedet 
bør der fokuseres på at nedbringe energiforbruget til 
husholdningsel samt materialer, da dette vil udgør en 
langt større belastning for miljøet end driften for en 
BK2020 bygning. 
For at gøre det økonomisk attraktivt at bygge BK2020 
er byggefelter og volumener fastlagt ud fra at der kan 
bygges kompakt og at der er rigelig adgang til passiv 
solvarme. Dette er nogle af de største forudsætninger 
for at bygge BK2020. Derudover vil gode 
dagslysforhold, attraktive gårdrum til tørring af tøj 
m.m. sænke husholdningselforbruget.  
Det forventes at der i den videre proces i samarbejde 
med Aarhus Kommune skal arbejdes med hvorledes det 
er muligt at reducerer husholdningsforbruget. Blandt 
andet ved at se på hvorledes det kan indgå som 
vinderparametre for udbuddet af byggegrunde. 
Derudover opfordres der til at gå i dialog med 
investorer om nedbringelse af husholdningsforbruget. 
Hertil kan teamets erfaringer med blandt andet 
BOLIG+, Kvotehuset m.m. benyttes. Fælles for disse 
projekter er, at de netop har haft husholdningsforbruget 
i fokus.  
Renovering 
For de bygninger hvor det giver mening, genanvendes 
de eksisterende byggerier til nye attraktive boliger. Det 
forventet at de kan renoveres til Renoveringsklasse 1. 
Dette begrundes med bygningernes kompakte form, 
adgang til passiv solvarme og mulighed for etablering 
af mekanisk ventilation med varmegenvinding. 
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 Det er således langt over standardkravene for 
renovering. Samlet set er det en langt bedre løsning i 
forhold til CO2 belastning, da materiale energien til 
opførelse minimeres. Derudover vil de bygninger som 
nedrives benyttes til at opfører nogle af de nye 
byggerier. Dette gør vi efter filosofien Upcycle, hvor 
affald benyttes til nye attraktive formål. Dette er f.eks. 
mursten, beton, vinduer m.m. Teamet har gode 
erfaringer fra andre byggeri i forhold til dette.  
I alt forventes det at kunne spare op til 12.000 ton CO2 
ved at genanvende de nuværende byggerier. 
Fælles forbrug 
Byggerierne i den nye bydel ligger tæt hvilket 
minimerer vej og sti forløb. Dette minimere forbruget 
til udelys, materialer m.m. Dette giver langt den største 
besparelse, da den energi som ikke bruges er den som 
er mest effektiv.  

2. CO2-udledning fra 
elforbruget 

I hvilket omfang vil CO2-
udledningen fra bydelens 
elforbrug være reduceret 
sammenholdt med referencen, 
hvor hele forbruget dækkes med 
el fra nettet? 

I den nye bebyggelse er der gode muligheder for 
etablering af solceller på tagene. Dette skyldes at der 
har været fokus på at få passiv solvarme på facaderne, 
hvilket bevirker at bygningerne ikke skygger for 
hinandens tage. I alt er der mulighed for at producerer 
1,1 mio. kWh el om året via solceller.   
Elforbruget til vej og sti belysning kan ligeledes 
dækkes via solceller. 
Derudover skal der etableres el-stik til elbiler således at 
det er nemt og beklemt for beboerne i området at 
anskaffe sig en elbil i stedet for benzin eller diesel. 
Dette vil også være med til at reducerer den samlede 
CO2-udledning.  

3. CO2-udledning fra 
varmeforbruget 

I hvilket omfang vil CO2-
udledningen fra bydelens 
varmeforbrug være reduceret 
sammenholdt med referencen, 
hvor den ellers relevante 
forsyningsform benyttes? 

Da fjernvarmeforsyningen forventes at være CO2-
neutal, har teamet valgt ikke at se på alternative 
opvarmningsformer, da det økonomisk ikke giver 
mening i et velfungerende CO22 neutralt 
fjernvarmeområde. I stedet fokuseret der på hvorledes 
forbruget kan reduceres.  
Dette gøres blandt andet ved korte forsyningsledninger 
som minimerer varmetabet samt lavt energi forbrug til 
driften.  

 

TR
AN

SP
O

RT
 

4. Faciliteter til 
gående og til 
cyklister 
 

I hvilket omfang er der etableret 
løsninger, der fremmer, at folk 
går eller cykler i bydelen? 

Udviklingsplan baseres på en samlet sund og grøn 
mobilitet, som både fysisk og strategisk skaber nye 
naturlige sammenhæng med den øvrige by. Vores 
ønske er, at området kan blive katalysator for 
oplevelsesrige, nemme, hurtige og grønne forbindelser 
mellem steder og mennesker og danne rammen om det 
attraktive, moderne hverdagsliv. Andelen af bløde 
trafikanter i bydelen øges igennem et sammenbindende 
shared space; et lettilgængeligt stiforløb med korte 
stikveje, passager med stor orientering. Shared space 
bør udføres niveaufrit, således at den fysiske 
udformning understøtter ønsket om at signalere et 
sammenhængende område. Udformningen af shared 
space skal signalere lav hastighed for gennemkørende. 
Elementer i dette kan være smalle kørearealer, 
forsætninger eller punktvise indsnævringer med grønne 
bede. Stisystemet vil yderligere skabe en 
gennemgående forbindelse mellem de centrale 
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cykelruter Brabrand Nord til Botanisk Have og den 
kommende Supercykelsti Lisbjerg – Skejby – Aarhus 
C.   

5. Incitament til at 
benytte kollektiv 
transport 

I hvor høj grad er bydelen 
tilrettelagt for at lette 
anvendelsen af kollektiv 
transport? 
 

Det organiske bykvarter er i sin bebyggelse forberedt 
på fremtidig etablering af letbanens 2. etape, uanset 
valg af linjeføring på enten Viborgvej eller via Tage 
Hansens Gade mod Silkeborgvej. Det vil sige at der i 
planen er indbygget de nødvendige arealkrav til 
linjeføringen og kurver med en minimumsradius på 26 
meter. Parkeringsanlæggene i kvarteret er strategisk 
placeret i periferien og fungerer dermed som naturlige 
mødesteder for områdets beboere og brugere og 
understøtter bylivsflowet gennem området. Hele 
kvarteret ligger inden for ca. 300 meter til den 
fremtidige letbane. Denne stationsnærhed og 
udformning af et sammenhængende effektivt stinet vil 
bevirke at kvarteret vil tiltrække beboere som i højere 
grad vil fravælge bilen og dermed et mindre 
bilejerskab. Bydelens primære hovedgade forlænges, 
niveaufrit i et trappeanlæg og direkte ud til Viborgvej, 
Aarhus Letbane og andre omstigninger. Projektet 
tilrettelægger attraktive cykelparkeringsforhold ved 
boliger, byrum og ved trafikale knudepunkter. 

6. Trafikløsning Hvilken trafikløsning er der 
etableret, og hvilken 
trafikfordeling prioriteres? 
 
 

Hovedgrebet for den trafikale struktur balancerer 
mellem at servicere området effektivt og realistisk for 
alle trafikantgrupper og samtidig skabe rammerne for 
en grøn og sund mobilitet der kan reducere behovet for 
brug af biler og maksimere komfortable og 
oplevelsesrige forhold for fodgængere og cyklister – 
også i relation til den fremtidige letbane. 
Byudviklingen af kvarteret er indrettet med en enkel og 
logisk gadestruktur, som er valgt under hensyntagen til 
at kunne håndtere den forventede ekstra bilmængde på 
ca. 2.500 biler/dag, som fordeles omkring kvarteret til 
parkeringsanlæggene.  

Der er tilsvarende planlagt parkering for cyklisterne i 
området tæt på funktioner, således at det er nemt og 
naturligt at få fat i sin cykel også i forhold til mulig 
parkering til ladcykler, som erfaringsmæssig er vigtig i 
forhold til børnefamilier.  Vi tilbyder tre typer af 
løsninger: 

- Cykelparkering integrereret i parkeringsanlæggene 
med evt. placering af kommunens bycykelkoncept  

- Cykelparkering på lokalgaderne inkl. 
delecykelordning til (el)ladecykler 

- Cykelparkering langs det interne stinet 
- Cykelparkering på de enkelte private matrikler 
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7. 
Regnvandshåndtering 

Hvordan håndteres regnvand, og 
hvilke virkemidler anvendes med 
henblik på ikke at lede regnvand 
til kloak? 
 

Bydelen skal håndtere 100 % alt regnvand indenfor 
projektområdet både ved hverdagshændelser og 
skybrudshændelser, for på denne måde ikke blot at 
klimasikre bydelen, men også at aflaste de tilstødende 
bydele, der i dag er recipient for store mængder 
regnvand. Hele projektområdet klimatilpasses med 
bynatur som afsæt. Bynaturen håndterer og forsinker 
regnvandet, men øger også vandkvaliteten, skaber et 
bedre mikroklima, bidrager til maddyrkning, reducerer 
støj og CO2 udledning, øger kvarterets luftkvalitet – og 
beboernes livskvalitet! Alle løsninger er velkendte og 
afprøvede og har et minimalt plejeniveau. Alle 
løsninger er multifunktionelle og kombinerer 
regnvandshåndtering med eksempelvis cykelparkering, 
opholdsmuligheder eller rekreative tilbud.  
 
Regnvandet opsamles i lokalt i flere forskellige 
områder af bydelen. Ved terrænets fald, forsinkes 
vandets afstrømning i forsinkelsesbede integreret i 
trappeanlæg. Langs Tage-Hansens Gade og 
Regensburg Gade, vil fungere som recipient for overløb 
ved skybrudshændelser. Her forsinkes, renses og 
afledes regnvandet. Derudover vil kanten fungerer som 
strukturende ”vandvej”, der kan nedsætte trafik 
hastigheden og skabe opholdszoner.  
Bydelens regnvandshåndtering er en robust løsning 
omkring et holistisk kredsløb, magasinere regnvandet i 
forskellige niveauer; vandet opstuves og anvendes 
lokalt igennem oplevelsesrige spredningsveje, 
forsinkelsesgrøfter, bede og lunker. Strømnings render 
og underføring forbinder de enkelte elementer. 
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8. Affaldshåndtering Hvordan håndteres affaldet, og 
hvilke virkemidler anvendes med 
henblik på at reducere 
affaldsmængden og optimere 
affaldssorteringen? 
 

Bydelen disponerer centrale fællesfaciliteter til 
affaldssortering – og genbrug med en offentlig 
byttebørs. Miljøstationer samler affaldskompostering 
fra husholdninger til havefællesskaber.  
Der etableres nedfaldsskakte til almindelig 
dagsrenovation i ejendommene hvor der er 
bygningsreglementskrav hertil inkl. mulighed for 
etablering af sug til en affaldsbil. Dette beskrives også i 
lokalplanen med fokus på den enkelte byggegrund. 
Øvrige steder etableres der affaldsstationer hvor affalds 
sortering kan håndteres lokalt, med fokus på genbrug 
og kompostering.  
Affaldsstationer nedsænkes lokalt for bedst mulig 
integrering i området, med centrale placeringer rundt i 
området for kommende bebyggelser. Det skal være 
nemt og bekvemt for beboerne således at de er 
medspillere og ikke modspillere i forhold til at sorterer 
affaldet. 
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9. Lokale 
klimaforhold 

I hvilket omfang er der taget 
højde for lokale klimaforhold? 
 

Bydelens højtliggende terræn, kantzone og 
”grøftedannelse” udnyttes fremadrettet mod at øge 
kapaciteten ift. årsnedbør. Byparken understøtter 
udelukkende hjemmehørende arter, der er robuste og 
varierer i farve og dufte med årstiderne. 

10. Tilpasning til 
ændrede 
klimaforhold 

I hvilket omfang er der taget 
højde for og tilpasset til 
ændrede, lokale klimaforhold 
som følge af klimaforandringer? 
 

Den forlængede vækstsæson udvider mulighederne for 
dyrkning og havefællesskaber. Derfor disponeres 
centrale områder i bydelen til borgernærer 
havefællesskaber og andre eksterne aktører. Planen 
sikrer sol og skyggedele i parken, pladser og små 
urbane oaser. Planens tilpasning til øgede 
regnmængder, udnyttes som kølende oaser i den tættere 
bydel.  
 

11. Tryghed I hvilket omfang er der taget 
højde for oplevelsen af tryghed 
samt tilgængelighed i, til og fra 
bydelen? 

Landskabs- og terrænreguleringen skal øge bydelens 
oversigtsforhold. Byrummenes sammenbindes af 
sigtelinjer og niveaufri adgang der tilsammen 
opretholder en åben og tilgængelighed bypark. 
Byparken rummer afgrænsede og præcise 
beplantningsgrupper, der afhjælper en tilgængelig og 
overskuelig drift. Tætte og sporadiske 
beplantningsgrupper skal skabe en åben og transparent 
bypark med nære parkrum og lange kig med forgrund, 
mellemgrund og baggrund.  

Indflytning i de historiske bygninger fra dag 1 skaber 
liv og aktiviteter i bydelen. Aktivering af bygninger vil 
fungere kriminalpræventivt og hermed reduceres 
hærværk.  

12. Grønne og blå 
elementer 
i bybilledet 

I hvilket omfang er grønne 
områder og blå elementer en 
integreret del af bybilledet, og 
hvorledes sikres den højst 
mulige biodiversitet i byen? 

Tredimensionel bynatur i vandrette og lodrette 
overflader. Planen understøtter bevaringsværdige og 
værdifulde grønne beplantningsgrupper med højt 
naturindhold og høj biodiversitet, der skal skabe store 
sammenhængende grønne arealer. Områdets grønne og 
blå elementer er brugbare, tryghedsskabende og 
oplevelsesrige bydelskvaliteter. Det er nye fremtidige 
rammer til det naturlige vilde og groede miljø som en 
helt særlig identitet for området. Intentionen er at 
bevare så meget som muligt af den eksisterende 
kulturbeplantning, og fremhæve disses særegne 
identitet og tilknytningsforhold til området.  
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13. Variation i byens 
funktioner 

I hvilket omfang er der indtænkt 
variation og spredning i byens 
funktioner? 

Det organiske bykvarter bygger på tanken om en 
mangfoldighed i by- og boligfunktioner. De historiske 
bygninger transformeres til moderne boliger, 
fællesfunktioner, innovative miljøer og offentlige 
formål. Ny bebyggelse relaterer sig alle til fællesskabet 
omkring den offentlige bypark og bygaden. 
Spredningen af bydelens offentlige funktioner afspejler 
den bymæssige fortætning mod Viborgvej og den 
kommende letbane og etablering af den grønne bypark 
centralt i bykvarteret. I den tætte bydel mod nord 
etableres dagligvarebutik, fællesfunktioner og bydels 
kontor (det organiske by laboratorium). Områdets 
institutioner foreslås placeret i og omkring byparken, 
med trygge grønne rammer og synergi med byparkens 
haver og aktiviteter.       
Varieret og tilpassede byrum der understøtter bydelens 
skalaer. De eksisterende lommeparker etableres som 
oaser mellem de befæstede byrum. Varierende 
byrumsforløb, artikuleres i belægninger og 
opholdsteder. Maksimalt naturindhold vil maksimere 
variationen i mangeartet naturrum.  
 
 

14. Byrum og 
mødesteder 

I hvilket omfang er der skabt 
byrum, mødesteder, funktioner i 
stueetagerne m.fl., som 
opfordrer til ophold og spontan 
aktivitet og som skaber 
fællesskaber og lokalt byliv 
samt sammenhæng med 
omgivende områder? 
 

Det organiske bykvarter skaber et nyt byrumshieraki for 
hele området, hvor den offentlige bypark og det 
sammenbindende netværk skaber byliv og trygge 
rammer for livet mellem husene. 
Projektet forstærker allerede eksisterende oaser, 
lommeparker og byrum. Bydelens stisystem samles i et 
shared space – i ét sammenhængende byrum og 
mødested. Stisystemets udformning skal absorbere og 
trække de omkringliggende typologier og rum sammen 
i en ny kontekst.  
Stueetagerne i det organiske bykvarter indrettes med 
fleksible kantzoner, der fungerer som overgang mellem 
de enkelte bebyggelser og det fælles byrum. Langs den 
aktive bygade og de tætte gaderum indrettes 
stueetagerne med mulighed for offentlige funktioner 
orienteret mod byrummet. Bykvarterets fælleshus 
indrettes i det historiske vaskeri, hvor det dobbelthøje 
rum fungerer som mødested og unikke rammer for 
fællesspisning, beboeraktiviteter og offentlige 
arrangementer. 
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15. Uorganiseret 
fysisk aktivitet 

I hvilket omfang er der 
muligheder for at dyrke 
uorganiserede fritids- og 
idrætsaktiviteter, såvel i bydelen 
som i samspil med bydelens 
omgivelser? 

Løbestier, cykelstier som et samlet stiforløb der 
tilrettelægger et effektivt og oplevelsesrig bevægelse 
igennem bydelen. Trappeanlæggene er med kombineret 
anvendelse og ophold, centralt tilgængelige pladser i 
bydelen. Befæstede arealer tegner rum til boldspil og 
fællesaktiviteter. Bydelens terrænfald udnyttes i nye 
varieret gårdrum med slides og mindre opholdsrum. 
Sydvendte skrænterne reserveres som multianvendelige 
med dyrkningsmuligheder. 
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16. Sundhedsfrem-
mende tiltag og 
aktiviteter (udover 
idræt) 

I hvilket omfang er der 
muligheder for 
sundhedsfremmende tiltag og 
aktiviteter (udover idræt) i 
bydelen, som fremmer 
folkesundheden? 
 

Igennem permanente og midlertidige fikspunkter, living 
rooms og play spots, huses aktiviteter og fællesskaber. 
Dyrkning, havelaug- og fællesskaber, grønne byrum og 
tage, er klare omdrejningspunkter, som engagerer 
borgerne i frivilligt arbejde gennem foreninger og 
lokalgrupper. Fælleshaver, blomster- og engbede med 
punktvise vådområder udgør den centrale del af 
byparken.  
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17. Variation i 
beboersegmenter 

I hvilket omfang indeholder 
bydelen strukturer, som rummer 
muligheder for en passende 
variation i boligudbuddet i byen, 
som byudviklingsområdet 
indgår i? 

Udviklingsplanen for Amtssygehuset illustrerer, 
hvordan man kan skabe en velfungerende, tæt og 
attraktiv bydel, hvor flere generationer kan bo sammen 
og hvor der er fællesskab, byliv og livskvalitet for alle 
aldre. Der er arbejdet strategisk med at integrere denne 
ambition på flere niveauer. Nedenfor fremhæves de 
væsentligste virkemidler:  
 
Varierede boligtyper og størrelser. For at skabe en god 
social balance for det samlede nærområde 
(Vesterbrokvarteret) skal der en relativ stor andel 
børnefamilier og en stor andel folk med medium/høj 
gennemsnitlig indkomst ind på Amtssygehuset.  
 
Udviklingsplanen indeholder derfor et boligudbud med 
10% 1-1,5 værelsesboliger til unge/studerende, 30 % 2-
3 værelses lejligheder til par, enlige og små familier, 40 
% 4-5 værelses til lidt større familier og 20 % 2-3 
værelses boliger til seniorer. 
 

18. Aktiviteter og 
plads til alle 

I hvilket omfang indeholder 
byen og bymiljøet aktiviteter, 
plads og rummelighed for alle? 
 

Alle byrum er kørestols tilgængelige. Prioriteret 
mødesteder, udbud, faciliteter til en varieret 
beboergruppe. Byrummene understøtter tillige private 
aktører og bydelskontoret Organic City Lab, der kan 
sammenkoble og invitere til nye fællesskaber. Formålet 
er at målrettet midlertidige aktiviteter er at kickstarte 
nye fællesskaber på tværs. I travle hverdage kan nye 
fællesskaber ofte være svære at fastholde.  OCL skal 
styrke engagementet og sammenhængskraften i byens 
trivsel. Den videre involvering skal forankres i Organic 
City Lab(OCL), hvorfra der skal ske en inddragelse 
gennem især udviklingsarbejde omkring konkrete 
projekter – fx anvendelse af genbrugsmaterialer fra 
byggeriet, udvikling af bynatur mv. Der skal naturligvis 
også afholdes større offentlige arrangementer, 
workshops og gåture, hvor interessenter har mulighed 
for at udforske området og bidrage med forslag.  
Der skal ske en inddragelse gennem workshops og 
udviklingsarbejde med interessenter (borgere, 
foreninger, iværksættere, frivillige, sport osv.) og 
stakeholdere (kommune, politikere, udviklere).  
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19. Forurening og 
fundering ved 
byggemodning 

Hvorledes håndteres forurenet 
jord og grundvand samt 
fundering, og hvilke væsentlige 
tiltag anvendes med henblik på 
at minimere omkostninger til 
forurening og ekstrafundering 
som del af byggemodning? 

Udviklingsplanen er planlagt på den måde, at den 
eksisterende bypark genetableres, og dermed genskabes 
den oprindelige historie for området. Som tiltag for at 
genskabe dette, etableres der flere randbebyggelser på 
det skrånende terræn, se vedlagte plan herfor. 
 
Opførelse af ny bebyggelse på skrånende terræn, inkl. 
etablering af tilhørende p-kældre, medfører håndtering 
af større jordmængder. Det planlægges at genanvende 
jorden til etablering af støjvolde mod Viborgvej og der 
etableres flere kuperede områder til legeplads, hvor 
overskudsjorden kan genindbygges.  
 
Området er screenet for jordforurening, og der er 
registreret et mindre område, hvor jorden er 
klassificeret. Den klassificerede jord er i et område hvor 
der etableres belægninger, og dermed kan den 
forurenede jord bevares på grunden. 
 
I de områder hvor der er registreret højtstående 
vandspejl, etableres der ikke p-kældre. 
 
Der etableres et minimum af bygninger i de områder 
hvor jordbundsforholdende er konstateret værst. 
 

20. Infrastruktur ved 
byggemodning og 
drift 
 

Hvilke væsentlige løsninger ved 
planlægning, anlæg og drift af 
infrastruktur bidrager til en god 
totaløkonomi? 
 
 

Regnvand: 
Der planlægges udførsel af et fælles LAR anlæg rundt 
langs kanten af den samlede bebyggelse, med et centralt 
udløb i området mod Regenburgsgade. Dette 
kombineret med at det forventes den enkelte del-
matrikel håndterer ”skybrudssituationen” på egen 
grund, og dermed stilles der udledningskrav til den 
enkelte byggegrund. Ved anvendelse af LAR anlæg, 
reduceres den samlede udledningsmængde til 
forsyningsselskaberne. 
Spildevand: 
Der udføres separat spildevandsanlæg for alle 
matriklerne, således at den samlede matrikel er 
separeret frem til skelbrønde i offentlig vej. Der 
tilsluttes i offentlig vej, med kortest mulige føringsvej. 
Forsyninger: 
Vand, Fjernvarme og EL tilsluttes i tilstødende offentlig 
veje, hvorfra den kortest mulige føringsvej varetages på 
egen grund. Hermed sikres der en enkelt afregning for 
egen byggegrund. 
Eksisterende forsyninger på grunden: 
Eksisterende ledningsanlæg nedlægges i de områder 
hvor de ikke kan genanvendes. Dog i det område mod 
Viborgvej, forsøges det at genbruge eksisterende 
forsyningsledninger i størst mulige omfang.  
Belysning: 
Veje og stier udføres med belysning i energisparende 
form med LED lyskilder og automatik for tænd/sluk.  
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Belysning udføres i en varieret form, således der 
etableres et differentieret udtryk afhængigt af 
placering/funktion i området. Belysningsanlæg skal 
tilvejebringe tryghed for alle der færdes i området i de 
mørke perioder. 
I fællesområder etableres der centrale solcelleanlæg til 
drift af belysningsanlæg. 
Trafik på grunden: 
Eksisterende veje og stier, genanvendes i videst mulige 
omfang. 
Der etableres midlertidige byggepladsveje på grunden, 
disse tænkes ind som blivende redningsveje til 
brandvæsenet efter afsluttet byggeri.  
Øvrige trafikerede veje udføres tidligt som 
byggepladsveje, og afsluttes efter færdigmelding af det 
sidste byggeri. 
Stier, ramper, veje mm. sikres godt belyst, for et trygt 
miljø. 

21. Anlægs- og 
driftsomkostninger af 
kommende byggeri 
 

Hvilke væsentlige løsninger 
optimerer anlægs- og 
driftsomkostninger af 
kommende byggeri? 
 

P-arealer: 
Der er planlagt etablering af det antal lovpligtige p-
pladser for det samlede område. Da forventningerne til 
netop dette område er, at behovet kan reduceres, ønskes 
der en dialog med Aarhus Kommune om reducering af 
antallet på sigt. Dette skyldes dels beliggenheden, men 
ligeså meget offentlig transport både med letbane og 
bybusser. 
Der er god erfaring indenfor delebilsordninger, hvor 
både p-pladser og antallet af biler kan reduceres.  
Upcycle: 
Der er i planlægningen tænkt mulighederne ind omkring 
genbrugsmaterialer, specielt med de 
bygninger/materialer der allerede er på grunden og som 
fjernes for at give plads til nye bygninger. Materialer fra 
relevante bygninger kan med fordel genbruges, og 
dermed bidrage til større ressource besparelser. Der er 
på denne grund planlagt genanvendelse af tunge 
bygninger, hvor teglsten, betonkonstruktioner mm. 
planlægges genindbygget. 

22. Samfundsøkono-
mi ved elforsynings-
løsningen 
 

I hvilket omfang udgør 
elforsyningsløsningen en 
fornuftig anvendelse af knappe 
samfundsressourcer? 
 

Pt. er det ikke samfundsmæssigt økonomisk at etablerer 
solceller. Men ved at sikre at tagfladerne er gunstige i 
forhold til solceller vil det for sigt kunne betale sig at 
installerer solceller i området. Efterhånden som elprisen 
stiger og solcelleprisen falder, vil det blive 
samfundsmæssigt økonomisk at etablerer solceller i 
området.  
Derudover kan der etableres el-stik således at CO2 
udledningen flyttes over på CO2-neutral el i stedet for 
benzin eller diesel. Der skal være nemt og bekvemt for 
beboerne i området at anskaffe sig en elbil. Derved vil 
de bidrage til at reducerer CO2 udledningen. 
 

23. Samfundsøkono-
mi ved varme-
forsyningsløsningen 
 

I hvilket omfang udgør 
varmeforsyningsløsningen en 
fornuftig anvendelse af knappe 
samfundsressourcer? 

Brugen af CO2-neutral fjernvarme er en yderst 
samfundsøkonomisk løsning. Alternativet hertil ville 
være varmepumper, solfangere etc. Men det vil ikke 
give en større samfundsmæssig besparelse at etablerer 
dette i et veletableret CO2-neutralt fjernvarmeområde.  
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Energi og ressourcer (Indikationer 1, 2 og 3) 
Aarhus Kommune har ambitiøse mål for en bæredygtig byudvikling og har blandt andet beskrevet dem i Lokal agenda 
21 hvor byudviklingen skal fremme ”Et Aarhus, som er CO2-neutralt som bysamfund i 2030” samt beskrevet at 
”Planstrategien skal medvirke til at bygge bro mellem de vedtagne mål og politikker om så vidt forskellige emner som 
ressourceeffektivitet” 
Dette tager vi seriøst og vi ved at byplanlægningen har stor indflydelse på energiforbruget og ressourceforbruget. Vi har 
derfor arbejdet efter en integreret design proces hvor vi forsøger at opnå så stor tværfaglig viden som muligt og derved 
opnå et kvalitetsmæssigt godt beslutningsgrundlag.  
 
Godt beslutningsgrundlag / IDP 
Ved byplanlægning er der en lang række af forhold der skal tages stilling til. Skal det være kompakt, åbne eller lukkede 
gårdrum m.m.? Alt sammen har i sidste ende indflydelse på forskellige emner som økonomi, arkitektur, levemåder og 
ikke mindst energiforbruget. På nedenstående illustration ses hvilke beslutninger som typisk træffes i forskellige stader 
af et byggeprojekt. Her er at det vigtigt at forstå at der er en sammenhæng mellem de beslutninger som træffes i 
bygplanlægningen og i sidste ende valg af installationer.  
 

 
Illustration: Intendesign, modificeret figur af Koen Steemers, 2006 

 
Det gode beslutningsgrundlag opnås kun ved at der er et kvalificeret grundlag. Dette grundlag skabes ud fra en holistisk 
synsvinkel og en integreret design proces. Som værktøj til at opnå en holistiske tankegang er værktøjet fra Realdania by 
om bæredygtig bygudvikling et godt udgangspunkt. Alternativt kan DGNBs certificering i bæredygtig bygudvikling 
også benyttes. Derved kan bydelen også få et certifikat på at det er bæredygtigt hvilket fungere som at godt 
salgsparameter for kommende investorer og beboere. Teamet har flere DGNB-konsulenter og har også erfaringer fra 
blandt andet Indre Nordhavn i København. Derved er der de rette kompetencer at trække på i forhold til en holistisk 
tankegang uanset hvilket værktøj som benyttes.  
Teamet har også lang erfaring med at arbejde efter en integreret design proces hvor evnerne til trække på de rette 
ressourcer og faciliterer processen mod et tværfagligt er tilstede. Teamet har således stor forståelse at et værktøjet eller 
mindsettet ikke alene skaber et godt produkt. Det er lige så vigtigt at arbejdsprocessen også faciliteter det gode produkt.   
Med dette som udgangspunkt vil vi sammen med Aarhus Kommune udvikle et bæredygtigt byområde til gavn for 
nuværende og kommende generationer. 
 
 
Grundlag for energi og ressourceforbrug 
Der er en lang række fordele ved Aarhus Kommunes ambitioner om at fortætte den eksisterende by. Det giver mulighed 
for at genbruge eksisterende landområder og byggerier til gavn for miljøet. Derudover giver det også en lang række af 
fordele i forhold til materialeforbrug, energiforsyning, transport m.m.   
 
Som en del at et kvalificeret beslutningsgrundlag har vi undersøgt potentialet for hvorledes bydelen kan påvirke Aarhus 
Kommunes ambition om at være CO2 neutral i 2030. 
Det foreslås derfor at bygningerne opføres efter bygningsklasse 2020 (BK2020) i bygningsreglementet. Derved opføres 
bygningerne som ”Near Zero Energy” bygninger og har derved også en meget lav CO2 udledning og vil efter at der 
indføres CO2-neutral forsyning trække minimalt på ressourcerne. Det kan f.eks. indgå som en konkurrenceparameter 

 

 

for vinderkriterierne at det skal bygges efter BK2020. Dette betyder at byplanlægningen skal tage hensyn til dette i sin 
udformning. Projektteamet har opført flere boligbyggerier efter BK2020 og har derfor det nødvendige erfaringsgrundlag 
for at kunne bestemme hvad som har betydning for energiforbruget. Her er blandt andet kompakthed og passiv 
solvarme essentielt for at kunne opnå BK2020 inden for en fornuftig økonomi. Derfor skal byplanlægningen tage 
hensyn til dette for at skabe et område som også er økonomisk bæredygtigt.   
 
For de byggerier som opføres efter år 2020 hvor BK2020 forventeligt vil indføres som standard foreslås det ikke at 
skærpe energikravene yderligere. Årsagen til dette er, at det ud fra en holistisk tankegang ikke giver mening økonomisk 
i forhold til at fokuserer på f.eks. materialeforbruget.  
En undersøgelse fra teknologisk institut viser at for bygninger opført efter BK2020 vil materialeforbruget til opførelsen 
af bygningen udgøre langt størstedelen at den samlede CO2 udledning.   
 
 

 
  

Figurer fra Teknologisk Institut: Viser den procentmæssige fordelen af CO2-udledningen for drift og materialeforbrug 
for en bygning opført efter BK2020 samt BR2015 over en 50 årig periode. 

 
 
Det er derfor vigtigt også at fokusere på materialeforbruget i den kommende bydel, hvis vi ud fra et holistisk perspektiv 
vil reducerer CO2 udledningen. En oplagt mulighed for dette er at genbruge de eksisterende bygninger og materialer. 
Derfor har vi valg af benytte os af filosofien Upcycle. 
 
Upcycle 
Ideen bag upcycle er at bruge de eksisterende materialer til nye produkter. I sin grund filosofi at benytte affald til nye 
spændende produkter (heraf navnet Upcycle) og derved afskaffe verdens affaldsproblem.  
Vi vil derfor i så stor grad som muligt genbruge de eksisterende hospitalsbygninger til nye rekreative boliger. For de 
bygninger som er nødvendige at nedrive vil vi genbruge så meget så muligt af de eksisterende materialer. Århus 
Kommunes plan om at  
 
Som udgangspunkt kan der bevares ca. 23.800 m2 bebyggelse og ca. 27.000 m2 skal nedrives og kan anvendes til 
Upcycle. Facader, vægge m.m. udgør typisk omkring 80 % af CO2 belastningen for materialer, se nedenstående figur. 
Ud fra dette skønnes det at der CO2-mæssigt på materialesiden potentielt kan spares ca. 60-70 % ved genanvendelse af 
bygningsmassen og ca. 40-50 % ved upcycling af de bygninger som skal nedrives.  For en bolig udgør CO2 
udledningen til materialer op til 400 kg CO2/m2. Dvs. at der potentielt kan spares kan ca. 12.000 ton indlejret CO2, 
hvilket svarer til den samlede årlige CO2 udledning fra 2.500 borgere i Århus i 2015.  
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Vi vil derfor i så stor grad som muligt genbruge de eksisterende hospitalsbygninger til nye rekreative boliger. For de 
bygninger som er nødvendige at nedrive vil vi genbruge så meget så muligt af de eksisterende materialer. Århus 
Kommunes plan om at  
 
Som udgangspunkt kan der bevares ca. 23.800 m2 bebyggelse og ca. 27.000 m2 skal nedrives og kan anvendes til 
Upcycle. Facader, vægge m.m. udgør typisk omkring 80 % af CO2 belastningen for materialer, se nedenstående figur. 
Ud fra dette skønnes det at der CO2-mæssigt på materialesiden potentielt kan spares ca. 60-70 % ved genanvendelse af 
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udledningen til materialer op til 400 kg CO2/m2. Dvs. at der potentielt kan spares kan ca. 12.000 ton indlejret CO2, 
hvilket svarer til den samlede årlige CO2 udledning fra 2.500 borgere i Århus i 2015.  
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Figur fra Teknologisk Institut: Viser fordelingen af CO2 
udledningen fra materialer og installationer ved opførelse 
af enfamiliehus og etagebolig. 
 

 
  

 
 
Projektteamet har erfaringer med at arbejde med Upcycle fra Mini CO2-husene i Nyborg, Upcycle Studio og 
Ressourcerækkerne i Ørestaden hvor vi har blandt andet har arbejdet med genbrug af beton, tegl og vinduer. Disse 
erfaringer ønsker vi at viderebringe og rent praktisk ønsker vi at ombygge de bevarede bygninger til boliger og for de 
bygninger vi river ned vil vi genbruge materialerne herfra. Det er f.eks. mursten, vinduer m.m. som kan genbruges. Ud 
over selve bygningerne kan vi også ”genbruge” jorden fra parkeringsanlæg til at skabe rekreative landskaber til fælles 
vandhåndtering/LAR i gårdrum og byparken. I en fremadrettet proces vil vi derfor gerne i samarbejde med jer 
undersøge mulighederne for genbrug nærmere, og se på hvilke muligheder der er for at påvirke kommende investorer til 
at benytte denne mulighed. F.eks. ved at anskueliggøre de økonomiske gevinster ved at genvinde materialerne. Det er 
også muligt at genanvende materialerne til opbygningen af f.eks. stier, skurer og veje i området. 
 
 
Driftsenergi og husholdningsel 
Med udsigt til at den kommende BK2020 skal gælde for de nyopførte bygninger vil området ligge i den absolut top i 
forhold til et minimalt energiforbrug til drift. Det foreslås derfor ikke at øge kravende yderligere til driftsenergi. 
Derimod skal der fokuseres mere på den energi som bruges til opførelse samt husholdningsel.  
Husholdningsel udgør typisk op til 80 % af det samlede energiforbrug i en BK2020 bolig. Dette er vigtigt at have i 
minde når byplanen og dialogen med investorer igangsættes. På byplansniveau kan det dog være svært at påvirke 
husholdningsforbruget. Men tiltag som mulighed for tørring af tøj udvendigt m.m. kan være med til at skabe rammerne 
for et lavt husholdningsforbrug. Men netop fordi det er svært at påvirke husholdningsforbruget på byplansniveau er det 
ekstra vigtigt at gå i dialog med investorerne.  
 
For driftsforbruget er det derimod gode muligheder for at påvirke forbruget i en positiv retning på 
byplanlægningsniveau. F.eks. kompakthed, adgang til dagslys og passiv solvarme. 
Vi har således forsøgt at skabe nogle rammer for kompakte byggerier som samtidig har adgang til dagslys og passiv 
solvarme. Dette giver sig blandt andet til udtryk mod syd hvor vi har nogle langstrakte gårdrum i øst/vest retningen, 
således at solen også når langt ned i morgen og aften timerne. Vi har også varieret på bygningshøjderne, således at vi 
skaber mest muligt adgang til passiv solvarme. På nedenstående figur ses hvor mange solskins timer (passiv solvarme) 
som falder på de forskellige flader. Derved er der et godt grundlag for at bygge attraktive boliger med et lavt 
energiforbrug, hvilket giver lavere byggeomkostninger og dermed også højere salgspris pr. byggeret.   
 

 

 

 

 

 
 
Ovenstående analyse er et eksempel på hvorledes vi vurderer forholdene i forhold til energi. Men kan også bruges til at 
vurderer egnetheden af f.eks. opholdsarealer i terræn samt muligheder for opsætning af solceller m.m. Derudover kan 
der også laves vindanalyser som yderligere kan understøtter og være med til at udforme byplanen. Dette vil vi gerne 
viderebearbejde i et samarbejde med jer. På nedenstående figur ses et eksempel på vindanalyse.  
 
 
Renovering og driftsenergi 
Det kan være svært at renovere til BK2020, da der naturligt vil være flere bindinger i en eksisterende bygning. De 
bygninger som bevares er dog kompakte og har gode muligheder for passiv solvarme. Det vurderes derfor at 
renoveringsklasse 1 vil være økonomisk realistisk at opnå og måske endnu længere. Umiddelbart er det dog ikke muligt 
at stille krav til dette i lokalplanen, men det kan indgå som et vinderparamter til f.eks. byggeretter. F.eks. almene 
boligforeninger som ofte også har en ambitiøs bæredygtig målsætning. Derved kan Aarhus Kommune påvirke 
driftsenergien i det kommende boligområde til gavn for den overordnede målsætning om at være CO2 neutral i 2030.   
 
Men er renoveringsklasse 1 bedre end at rive bygningen ned og bygge BK2020? Til dette spørgsmål kan der svares ja. 
Besparelsen i materialeenergi overstiger langt den besparelse der vil være i driftsenergi mellem renoveringsklasse 1 og 
BK2020.  
 
 
Forsyning 
Århus Kommunes omlægning til CO2-neutralt varmeforsyning betyder at det giver mest mening at tilslutte sig 
fjernvarmen. Dette er både økonomisk og miljømæssigt en god investering. For at minimere varmetabet i fjernvarmen 
holdes området i nogle kompakte bygningskomplekser. Dette sikre at den samlede længde af fjernvarmeledningen 
minimeres i forhold til hvis det var spredt ud over hele området.  
 
I forhold til elforsyningen kobles der på det eksisterende forsyningsnet. Men der er dog gode muligheder for at opsætte 
solceller på tagene. Ved at optimerer adgangen til passiv solvarme for boligerne giver dette naturligt også mange 
tagoverflader med masse af sollys. Der er i alt ca. 23.000 m2 tagflade med gode muligheder for solceller, hvilket 
betyder at der potentielt kan opsættes ca. 9.000 m2 solceller som kan producerer i alt 1,1 mio. kWh el om året.   
 
Stier og veje 
Bebyggelserne holdes forholdsvis ud til de eksisterende veje samt eksisterende bebyggelse. Dette minimerer forbruget 
til anlæg af nye veje og stier. Samtidig minimere det også driftsenergi ved at kun etableres få nye veje og stier og 
derved vil forbruget til udelys m.m. være begrænset. De nye veje og stier samt evt. anlæg i området forslås udført efter 
Upcycle-princippet og således udnytte de eksisterende bygninger til f.eks. bænke, legepladser, skure m.m.  
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