
De bynære havnearealer
v/ Niels-Peter Mohr og Søren Sloth Lave, Planlægning og Byggeri, Århus Kommune.

At bygge by på nedlagte havnearealer, er der ikke noget nyt i. Men at bygge by
på et havneareal samtidig med at havnen fortsat er trafik (erhvervs) havn, er en 
gennembrydende tankegang.

Århus byråd har besluttet, at en ny by med boliger og rekreative arealer, og 
hvad der ellers hører til i en by skal bygges på Århus havn, som er en af 
Nordeuropas største industrihavne.

- Kan miljøfølsom anvendelse trives sammen med støj, støv og lugt?
- Kan man planlægge sig ud af problemerne?



Århus vokser!

- 470 km2

- 300.000 indbyggere

- 180.000 arbejdspladser

- 400.000 etagekvadratmeter/år

- 2.000 flere indbyggere/år

- 1.700 boliger/år

- 2.000 flere arbejdspladser/år



Fortsat vækst

- 50.000 arbejdspladser
- 10-15.000 studiepladser
- 50.000 boliger 
- ca. 75.000 indbyggere 

- på godt 20 år

To hovedtemaer
- Byudvikling
- Det åbne land



Hovedprincipper

- National og international rolle
- En by i bevægelse
- En god by for alle
- En god by er en miljø- og

energimæssig bæredygtig by
- En god by er en sund by
- En god by er en social bæredygtig by 
- Infrastrukturen skal udvikles
- De grønne områder og åbne

landskaber som ressource
- Århus og landsplanlægningen
- Århus og den regionale planlægning

… Det handler med andre ord om 
mennesker, om at skabe rammer, så vi 
kan opfylde vores behov for vand, mad, 
sundhed, tryghed, kultur og arbejde.



Byvækst på bar mark

- Eksisterende arealudlæg
- 4 nye byer
- 3 ”større byvækstarealer”
- Strategiske erhvervsområder

Kriterier for de nye byer

- Balance mellem nord, syd og vest
- Samspil med nabobyer
- Naturinteresser
- Drikkevandsinteresser
- Nærhed til Midtbyen
- Nærhed til overordnet veje
- Nærhed til letbanen

Lisbjerg

Elev

Harlev

Malling



Byomdannelse

- 33 byomdannelsesområder

- 3 mio. etagekvadratmeter

- Fortætning i øvrigt



De Bynære Havnearealer



Planlægning mv. i nyere tid
1997  Masterplan for Århus Havn
1997  Regionplantillæg, VVM-redegørelse og 

Kommuneplantillæg
1999 International idékonkurrence
2000 Bedømmelse
2001 Handlingsplan for DBH
2002 Lokalplan for Filmbyen
2003 Helhedsplan for DBH
2005 Kvalitetshåndbog for DBH
2006 Dispositionsplan for Nordhavnen
2006 Den nordlige bastion og Pier 2
2006 Havnesporet
2007 Udbud af byggeretter på Nordhavnen
2007 Byggemodningen igangsættes
2007 Multimediehuskonkurrencen igangsættes
2008 2 lokalplaner og flere udbud på Nordhavnen
2009 Multimediehusprojekt vælges
2009 Flere lokalplaner på Nordhavnen
2009 Byggeretter langs boulevarden
2009 Den nordlige bastion
2009 Ny Filmbylokalplan
2009 Dispositionsplan for FTL-havnen
2009 Dispositionsplan for de sydlige arealer



arallelle større planer, projekter 
g udfordringer

Kommuneplan 2001
Tunnel under Marselis Boulevard
Letbanen i Århus, 1. etape
Udflytning af Containerterminal Nord
Erhvervelse af arealer fra Århus Havn
Ombygning af Nørreportkrydset
Tall Ships Race 2007
Anlæg af Havnebanen
Sag om Bestseller
Ny spildevandsplanlægning
Uheld på havnen
Kommuneplan 2009
Finanskrise

At Grenåbanen kører som den gør …!





• Den rekreative forbindelse
• Havnebyrummet
• Nordhavnen



Bærende værdier

• Byen tilbage til bugten
– bugten tilbage til byen

• Levende bydel
• Mangfoldighed
• Tilgængelighed
• Højklasset kollektiv trafik
• Høj kvalitet
• Økonomisk balance

• Aktivt fritidsliv
• Sund by





Dispositionsplan for Nordhavnen





Trafik Sigtelinier Kanaler og pladser



Liv i byrummene på
De Bynære Havnearealer



modelfot



modelfot

Light*House



Z-Huset



Isbjerget



Ship & Spa























www.aarhuskommune.dk

www.debynaerehavnearealer.dk

www.multimediehuset.dk








