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bedste familiekvarter
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Et fantastisk boligområde
Aarhus er i vækst. Byen mangler i den grad familieegnede 
boliger for at fastholde de borgere som oftest fraflytter 
centrum til fordel for omegnens forstæder, når de stifter 
familie. Der findes derfor et fantastisk potentiale i at 
omdanne det tidligere Amtssygehus til et nyt, levende 
bykvarter i Aarhus. Et kvarter som kan danne ramme om 
fællesskaber for hele området - både for nye beboere og 
dem som allerede bor i nabolaget. Et kvarter som sætter 
hverdagslivet og de gode fællesskaber i centrum, og 
introducer en ny nerve af sunde indendørs og udendørs 
aktiviteter, som kan styrke lokalsamfundet, med stor 
respekt for stedets oprindelige arkitektur og identitet. 

Forslagets 3 bærende koncepter er en videreudvikling af 
de visioner, der er fremkommet i inddragelsesprocessen 
med borgere og aktører samt teamets læsning at Aarhus 
kommunes politikker og stratetiske indsatsområder.

Udviklingsplanen
Udviklingsplanen skaber et robust og fleksibelt 
styringsredskab som grundlag for en løbende udvikling af 
det tidligere Amtssygehus i Tage-Hansens Gade Kvarteret. 
Udviklingsplanen skal være det centrale redskab til at 
sætte udviklingen af området i gang og holde den på 
sporet. Det flerårige perspektiv for udviklingen af kvarteret 
kræver en realistisk forståelse og anerkendelse af, at 
udviklingsplanen skal kunne håndtere fleksibilitet, sikre 
en høj grad af realisme og økonomisk realiserbarhed samt 
en høj arkitektonisk kvalitet i udbygningen af byrum og 
bygninger. Foruden hovedgreb og vision, indeholder 
udviklingsplanen en fysisk helhedsplan med en 
robust etapeplan, en økonomisk plan samt en 
strategisk plan for borgerinvolvering og midlertidighed.

Gode naboskaber
I Tage-Hansens Gade Kvarteret  vil man kunne finde en 
landsbystemning og et fællesskab, som også kendetegner 
de bedste boligområder i omegnen af Aarhus. Området 
vil være tiltrækkende for børnefamilier der ønsker at blive 
boede i byen fremfor at flytte længere væk; dem som søger 
byens puls lige om hjørnet, med alt hvad den tilbyder af 
indkøbsmuligheder, fornøjelser og kultur samt grønne 
områder og nye gode familieboliger, hvor der er fokus på 
det fælles hverdagsliv. Disse familier har i dag svært ved 
at finde en bolig i Aarhus, fordi udbuddet af familieegnede 
boliger er for småt. Tage-Hansens Gade Kvarteret vil derfor 
have nogle særlige kvaliteter i en Aarhusiansk kontekst, som 
tilbyder et alternativ til livet i omegnens forstadskvarterer.

Familielivet er for mange forældre i dag en dobbelt længsel: 
det er en længsel mod at skabe gode, trygge og sjove rammer 
for børnene, men det er også en længsel om at være sig selv, 
have voksentid, ”kærestetid” og engang imellem bare at få lov 
at sidde fredeligt og bare være. Udfordringen er så tidens store 
udfordring: tid eller mangel på samme. Hvis hele kabalen 
om drømmelivet skal gå op, så er det en fordel hvis ”spildtid” 
kan skrælles bort. For eksempel ved at minimere den daglige 
transporttid - ikke bare til/fra arbejde, men også til/fra 
familiens fritidsaktiviteter, børnenes venner, egne venner, osv. 
Der vil derfor være mange fordele for børnefamilier ved at bo 
inde i Aarhus, i et kvarter som Tage-Hansens Gade Kvarteret. 
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Projektets tese er at kan man gøre det både nemt, 
sundt, hyggeligt, festligt og sjovt at bo i Tage-Hansens 
Gade Kvarteret, så har man et godt udgangspunkt for 
et herligt familieliv. Her kan man både få en attraktiv 
bolig og et liv som er fuld af berøringsflader med 
andre. I Aarhus er der i dag en mangel på lokaler til 
blandt andet krops- og bevægelsesaktiviteter - f.eks. 
er mange yoga-hold hjemløse - men også til sociale 
arrangementer som madklubber og andre foreninger 
der ikke har økonomi til at leje dyre permanente 
lokaler. I Bevægelseshuset kan hele familien derfor 
finde aktiviteter at deltage i, og findes det ikke, så 
kan man jo selv starte nogle! I Fælleshuset er der 
lokaler til madklubber, strikkeklubber, syklubber, 
spejderklubber, brætspilsklubber og meget andet. 

I Kultur-kapellet kan man gå til kor og musik, 
og der vil fra tid til anden være koncerter og 
andre kulturelle arrangementer. Disse aktiviteter 
indskriver sig i en mangel som findes både i 
bydelen og i Aarhus som helhed, så for mange af de 
eksisterende naboer vil dette være et stort plus.

Sammen om det sunde byliv
Der er en længsel mod mere fællesskab generelt 
i samfundet. Særligt søger mange børnefamilier 
mod andre former for fællesskaber i hverdagen, end 
hvad den lille familie alene kan generere. De fleste 
vil nok ikke gå hele vejen og bo i kollektiv - selvom 
projektteamet håber at denne boligform også kan få 
plads i bebyggelsen. For mange børnefamilier vil det 
være mere attraktivt med flere fællesskab i hverdagen; 
at deltage i madklubben, strikkeklubben, yogaklubben, 
spejderklubben, etc. Disse fællesskaber vil også kunne 
danne ramme om diverse højtider som f.eks. fastelavn, 
juletræstænding, loppe/byttemarkeder, høstfest og 
kvartersfester arrangeret af frivillige beboere.

Særligt for børnefamilier kan det være skønt at have 
mere fællesskab med dem, som man bor tæt på - som 
en kopi af ”landsbyen” i en urban kontekst. Det er et 
sjovere børnefamilieliv, hvis både børn og voksne har 
mulighed for at mødes med andre familier i hverdagen. 

Også for enlige forældre vil det være dejligt og 
hjælpsomt med mere fællesskab i hverdagen. Et 
fællesskab med naboerne kan gøre det hele lidt 
lettere, fordi man i det daglige kan hjælpes ad, og for 
eksempel skiftes til at holde øje med børnene, følge 
dem til fritidsaktiviteter, eller hente dem fra børnehaven 
så man kan tage en time eller to mere på arbejdet.

Et skønt børneliv med masser af legekammerater - 
det er, hvad de fleste forældre ønsker for deres børn. 
Samtidig er legeaftaler og børnenes fritidsaktiviteter 
næsten blevet et programpunkt. Så et trygt, næsten 
bilfrit boligkvarter, hvor børn selv kan bevæge sig rundt 
er attraktivt for familierne. Børnene kan få lidt mere 
bevægelsesfrihed end de ville have i en karré helt inde 
i centrum af Aarhus – men måske også end de ville 
have ude i Aarhus opland, hvor man ofte skal krydse 
eller bevæge sig langs med store, trafikerede veje. Der 
må gerne køre biler i Tage-Hansens Gade Kvarteret, 
men de fleste vil parkere i parkeringskældrene og 
bruge letbane eller delebiler som transportmiddel, og 
bilkørslen inde i kvarteret holdes derfor på et minimum. 

Rammerne om et godt voksenliv er meget forskellige. 
Nogen plejer fællesskabet i det lokal gårdrum, 
andre nøjes med at hilse på naboen i opgangen. 
Nogen er på fornavn med de fleste i bydelen, 
andre nyder storbyens anonymitet. Der skal være 
plads til alle disse forskellige temperamenter, og 
bebyggelsen inviterer derfor til hele paletten af sociale 
kontakter, som den enkelte kan vælge imellem. 
Mange voksne vil stadig gerne holde fast i en udadvendt 
og aktiv livsstil selvom de etablerer familie og stadig 
gå ud om aftenen, være kulturel etc. Og dette er 
nemmere at holde fast i, når man bor i byen – det er 
lettere lige at tage en aften med veninderne hvis f.eks. 
transporttiden er minimeret, og hvis ens arbejdsplads 
ligger i byen kan man cykle til og fra arbejde. Hvis man 
gerne vil dyrke sport, men har svært ved at finde tiden, 
bliver det hele også lettere hvis man kan gå en kort 
afstand mellem boligen og bevægelseshuset, der kan 
inspirere til en aktiv livsstil i tråd med Amtssygehusets 
oprindelige vision om sundhed og helse i centrum.

Identitet og kontraster
Den gedigne kvalitet og det gode håndværk er 
nogle af de bærende kvaliteter ved de eksisterende 
bygninger fra det oprindelig anlæg fra 1935. Denne 
tyngde og kvalitet vil vi gerne bevare og også føre 
ind i den nye arkitektur. De bevarede bygninger 
og stedets historie skal være grundstenen for den 
nye bydels identitet, ligesom bydelen navngives 
herefter; Tage-Hansens Gade Kvarteret.

Hospitalet blev bygget med visionen om det 
plejende og sunde element i et nærmiljø med lys 
og luft - dette er bevaret ved at genskabe fortidens 
hospitalspark som en moderne bypark. Hertil er tilført 
en urban plads som indskriver sig fint i anlæggets 
oprindelige opdeling i en park og en bebygget del. 
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Amtssygehuset i byens kontekst
Analyse af eksiterende forhold og udviklingspotentialer

En del af Aarhus’ grønne rum 
og attraktive forbindelser

Eksisterende potentiale
I et byperspektiv ligger Amtssygehuset i et cirkelslag af 
grønne områder. I den nære kontekst ligger Tage-Hansens 
Gade Kvarteret imellem en serie markante naturrum i 
Aarhus: Botanisk Have, Vestre Kirkegård og Aarhus Å.
Konceptet for planlægningen af det gamle sygehus 
er modernismens idealer med store grønne “skue-
arealer” som gunstige for helbredelse og velvære. 

Videreudvikling af potentiale
Forslagets grønne strategi søger at styrke den grønne 
sammenhæng og forbindelse mellem Botanisk Have, 
Vestre Kirkegård og Århus Å ved at åbne Tage-Hansens 
Gade Kvarteret op som en grøn forbindelse for gående 
og cyklister, samt at etablere en sammenhængende 
grøn spredningskorridor for dyr og insekter. Vi ønsker 
med forslaget at fastholde Amtssygehusets oprindelige 
grønne kvaliteter, men hvor sygehusidealets park 
var en primært visuel kvalitet, som patienterne 
kunne beskue fra Patientbygningen, så ønsker vi at 
gøre det grønne til aktive og sanselige områder som 
bruges dagligt af både beboere og besøgende. 

Styrker Ringgadens identitetsskabende 
teglstensarkitektur

Eksisterende potentiale
Et stærkt urbant træk langs Ringgaden i Aarhus er 
“teglstensbæltet”. Det er modernistisk arkitektur på 
den bedste måde med gode og gedigne ejendomme fra 
1930-50erne. Den overordnede bymæssige karakter 
går igen på Amtssygehuset i de oprindelige bygninger 
fra 1930’erne og i nabobygningerne omkring.

Videreudvikling af potentiale
Vi ønsker i vores forslag at holde fast i dette 
overordnede karaktertræk. Det har været 
styrende i både vores bevaringsstrategi og i de 
arkitektoniske valg for den ny bebyggelse.
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Øgede forbindelser mellem kvarteret, 
naboområder og resten af Aarhus

Eksisterende  potentiale
Amtssygehuset har indtil nu været tillukket med kun 
få indgange fra byen omkring, grundet den meget 
specifikke hospitalsfunktion, men for byområdet 
som helhed har dette også forhindret bevægelser 
på tværs af området og mellem attraktioner som 
parkerne, åen, Den Gamle By og midtbyen etc. 

Videreudvikling af potentiale
Kvarteret vil i fremtiden styrkes markant med 
anlæggelsen af en ny letbane, som vil skabe helt nye 
muligheder for kollektive forbindelser og bæredygtig 
mobilitet for de som bor i området. Vi har i dette forslag 
valgt at fokusere på linieføringen langs med Viborgvej 
som udgangspunkt, da dette anses for det mest 
realistiske. Vi ønsker i vores forslag at åbne området 
op og skabe en integreret bydel som er interessant og 
indbydende at passere igennem og opholde sig i.

Skaber rammerne for flere sunde aktiviteter, 
midlertidige tiltag og kulturudbud 
både for beboere og besøgende

Eksisterende  potentiale
Amtssygehusområdet ligger isoleret i forhold til steder, man 
kan dyrke kultur og bevægelse. Der er mange gode parkrum 
til sport i nærheden, men der mangler indendørsfaciliteter, 
hvilket også er en udfordring i Aarhus Kommune generelt. 
Der findes en række kultur og innovationsmiljøer i Aarhus, 
og tæt på kvarteret ligger både Den Gamle By og Ceres 
grunden, hvilket anses som et væsentligt potentiale.

Videreudvikling af potentiale
Forslagets intention om at styrke kvarterets karakter som 
en bydel med fokus på sundhed, stemmer godt overens 
med sygehusets oprindelige funktion og idealet om ”det 
sunde liv”. Men hvor målet tidligere var helbredelse af 
eksisterende sygdomme, fokuserer forslaget på aktiv 
forebyggelse gennem et sundt byliv. Hvor man traditionelt 
har set på sundhed i et fysisk perspektiv, bruger forslaget et 
holistisk sundhedsbegreb hvor både er fokus på sund fysisk 
aktivitet, et sundt hverdagsliv og sunde sociale relationer.
I området mangler der kultur- og fælleshuse, aktive 
bevægelsesfunktioner samt legepladser, boldbure, 
osv., samt steder med plads til sociale aktiviteter 
der kan styrke fællesskabet og tilhørsforholdet til 
området. I vores programmering af Tage-Hansens 
Gade Kvarterets nye faciliteter, har det været vigtigt 
at skabe rum for fysisk udfoldelse såvel som sociale 
aktiviteter, der kan styrke det gode naboskab. Disse 
overvejelser har været centrale både i vores midlertidige 
strategi samt i den endelige programmering.
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Udviklingsplanens koncepter
Plandiagrammer

Det urbane møder naturen - stedets særlige 
kvaliteter fremhæves gennem kontraster

Forslagets hovedgreb bygger videre på Amtssygehusets 
oprindelige greb med en tættere bebygget nordlig del og en 
mere åben og grøn sydlig del. Den gamle Patientbygning 
tegner en tydelig overgang imellem disse to karakterer. 

Urbant i nord. Tæt bymasse og ’udsparede’ offentlige rum, 
belagte gader, stræder og pladser samt grønne gårdrum og 
grønne tage. Tæt relation til de de eksisterende bygninger og 
deres geometri. Bebyggelsen skaber et nyt urbant træk mod 
Viborgvej, og udfylder det “hul” der har været i bystrukturen.

Natur i syd. Parken og skrænten er de styrende landskabelige 
træk i syd. Patientbygningen og den nye bebyggelse skaber en 
oval park inden terrænet falder imod den sydvendte skråning. 
Bebyggelsen ligger på skrænten og former sig i 3 boligklynger. 

Gode naboer - et styrende princip

Gode naboer for de omkringliggende boliger
I en større skala møder den nye bebyggelser de 
eksisterende bygninger omkring kvarteret - mod øst, 
syd, vest og nord - så respektfuldt som muligt. 
Forslaget viser derfor en skræddersyet løsning 
tilpasset hver af de 4 forskellige situationer. 
Den nye bebyggede kant omkring Amtssygehuset danner 
flere nye koblende byrum samt mange adgange og åbninger 
ind igennem området, som ikke har været der tidligere. 
Bebyggelsen i Tage-Hansens Gade Kvarteret danner samlet 
en bakket profil med lave bygninger langs områdets kant og 
højere bygninger mod kvarterets midte. Den eksisterende 
skorsten vil fortsat være områdets højeste punkt.

Kvarterets rygrad

Byrumsplan. Målet med udvikingsplanen er at skabe en 
velfungerende og attraktiv bydel, hvor bykvalitet og byliv er 
i fokus både før, under og efter realiseringen af de enkelte 
faser. Fundamentet for bymæssige og landskabelige 
kvaliteter sikres gennem byrumsplanen, som sikrer gode 
opholds- og anvendelsesmuligheder bl.a. gennem at 
skabe gode betingelser for mikroklima. Programmeringen 
af de offentlige rum har fokus på aktiviteter for især 
børnefamilier samt ophold og byliv, der stimulerer sundhed, 
bevægelse og sociale relationer i et godt naboskab.
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Bevarede eksisterende byrum 

Bevarede eksisterende bygninger

Bevarede eksisterende træer

Fra passive til aktive grønne rum

Grønt gør godt. Planen indarbejder både naturens elementer 
- både de grønne og de blå - som identitetsskabende 
i byrummene. Det bidrager til en holitisk forståelse 
af naturens kredsløb, herunder klimahåndtering og 
sundhedsforebyggelse, som begge gøres synlige og 
aktiveres fremfor tidligere, hvor funktionerne var 
gemt inden i bygningerne eller under jorden. Alle 
sanser inddrages så lys, luft og vand er med til at 
berige oplevelsen for de kommende beboere og skabe 
involverende grønne og legende rum for børn og voksne.

Det vilde og det kultiverede. Planen veksler mellem 
meget kultiverede grønne rum i den nordlige og urbane 
del af kvarteret og mere uplejede, frodige og biodiverse 
grønne oplevelser mod den sydlige park og på skrænten. 

2 hjerterum

At invitere til fællesskabet
Internt i kvarteret dannes rammerne om gode naboskaber 
i en tæt struktur, med fokus på muligheden for sociale 
mødesteder. For eksempel i form af legepladser 
mellem husene for at styrke dagligdagens naboskab for 
børnefamilierne. Begge offentlige rum bliver ’magneter’ 
for et større opland og inviterer naboerne ind.

Pladsen. Den centrale plads mod nord omgives 
af både restaurerede og nye bygninger. Hér 
koncentreres fællesfunktioner for hele bebyggelsen: 
indkøbsmuligheder, indendørs sport og fritid, 
ophold og kaffe, børnehave og boliger.

Parken. Fra den centrale sydvendte park, hævet på plateauet, 
er udsigten ud over parken formidabel, og den omgivende 
bys struktur og topografi illustreres tydeligt. Hér er der 
plads til leg, udeophold, motion, picnic, sankthansbål, 
kælkebakke, grønne mødesteder og noget for alle aldre.

Historien som bindeled mellem 
nyt og eksisterende

Historien vil stå som et ekko. Forslaget prioriterer at 
bevare størstedelen af bygningerne fra det oprindelige 
sygehusanlæg fra perioden omkring 1935. Disse 
bygninger var oprindeligt strukturgivende for planen, 
og dette vigtige DNA bibeholdes i forslaget. 

De eksisterende bygninger danner tyngdepunkt i planen, da 
de opdeler mellem nord og syd, danner indgang til området 
(Portbygningen) og danner rammen om kvarterets nye 
udadvendte fællesaktiviteter (Bevægelseshus, Kultur Kapel 
og Fælleshus). På den måde vil alle både udefrakommende og 
beboere få glæde af kvaliteterne i den oprindelige arkitektur. 
De nye bebyggelser skaber kontrast og sammenspil med 
den oprindelige arkitektur i forhold til materialitet og 
gedigen arkitektur af høj kvalitet. I byrummene vil der være 
referencer til det eksisterende anlæg i forhold til bevaret 
beplantning, beplantningspalette og materialitet i bygulvet. 

Bevarede eksisterende byrum 

Bevarede eksisterende bygninger

Bevarede eksisterende træer
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Plandiagrammer
Funktioner, byggefelt, parkering og trafik

PARKERING TRAFIK

FUNKTIONER SPORT OG BEVÆGELSE

1:5000

P1: 72 pladser 
P2: 107 pladser
P3: 80 pladser

P4: 38 pladser
P5: 44 pladser
P6: 60 pladser

Parkering på terræn (ca. 25 pladser)

Parkeringskælder
Radius 100 m.

Udgang til byrum fra P-kælder

Varekørsel og hovedankomst

Ærindekørsel+brandvej

Stiforbindelse

Lysregulering. Indkørsel og udkørsel begge retninger

Ikke lysregulering. Højre ind, højre ud

Adgang til parkering

P1

P2
P5

P6

P4
P3

Bolig - ejer
Bolig - almen (16,2%)
Børneinstitution

Andre funktioner i stueetagen
Fællesfunktioner
Detail/erhverv
Supermarked

Organiseret og uorganiseret sport (fx. gymnastik/yoga/boldspil)
Løbe/gå ruter
Særlige faciliteter for træning/leg
Legepladser til børneinstitutioner
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Solskinstimer målt på terræn
Simuleringen viser det daglige antal solskinstimer 
for en dag i april, på baggrund af dansk vejrdata. 
(Se bilag for soleksponering i andre måneder)

Meget høj soleksponering

Høj soleksponering

Meget høj soleksponering året rundt

Vindstrømning målt 1.5m over terræn
CFD software er anvendt til at vurdere 
vindmiljøer. Det er simuleret med 
den dominerede vestenvind.

Udpegede uderum med optimale vind- og solforhold
 - her programmeres det med leg og ophold.

Svag acceleration af vinden
- her placeres P-pladser

Acceleration af vinden
- Beplantning vil forbedre

Næsten vindstille

Næsten vindstille
Helt vindstille

Helt vindstille

Dagligt
antal solskinstimer
       (t)                     

10 
9

8
7

6
5

4
3

2

1

0

Meget høj sol-
eksponering

Moderat sol-
ekspnering

Begrænset sol-
eksponering

Høj sol-
eksponering

Gennemsnitlig
vindstrømning (m/s) 
                 

Svag vind

Næste stille

Let vind

 5.0

0.0

2.5

Dagligt
antal solskinstimer
       (t)                     

10 
9

8
7

6
5

4
3

2

1

0

Meget høj sol-
eksponering

Moderat sol-
ekspnering

Begrænset sol-
eksponering

Høj sol-
eksponering

Gennemsnitlig
vindstrømning (m/s) 
                 

Svag vind

Næste stille

Let vind

 5.0

0.0

2.5

+

=

Mikroklima
Fokus på sol og vind i uderummen

Kvarterets primære uderum har 
både har sol og læ og således 
gode opholdmuligheder. 

Skrænten ligger 
i læ med gode 
solforhold og 
efterlader derfor 
en stor fleksibilitet 
i forhold til brug 
og programmering

Pladsen 

Børnehavens 
legeplads 

Børnehavens 
legeplads 

Parken

Skrænten

Fokus på sol og vind i byrummen
Ved at planlægge områdets funktioner i henhold 
til det stedsspecifikke mikroklima, er det muligt 
at forlænge perioden for udendørs ophold. Ved 
at afstemme højder og forskydninger mellem 
bygningerne, er der skabt uderum med et 
mikroklima, der skaber de bedste rammer for 
ophold og forlænger perioder med udeophold.  

Mikroklimaanalyser som programmeringsverktøj 
Gennem en kombination af sol- og vindstudier 
dannes et godt grundlag for en smart 
programmering af uderummene. Leg og 
ophold fungerer bedst i sol og læ, mens 
områder med mere skygge eller vind egner 
sig til sport og bevægelse. De mest skyggede 
områder programeres med fx. parkering eller 
cykelparkering.  (Skygger: 21/6 kl 12.00)



12 Gehl · Henning Larsen · E+N Arkitektur · Rambøll

Kulturhistoriske kvaliteter og potentialer
Analyse og bevaringsstrategi

Helhed: 3 principper for fastholdelse af bevaringsværdigt anlæg

Fastholde hovedaksen gennem 
Portbygningen og hospitalsanlægget 
i en ny fortolket udgave.

Sikre oplevelsen af og forståelse for 
bygningsanlæggets sammenhæng.
Fastholde kig mellem de forskellige 
oprindelige hospitalsbygninger samt kig til 
bygningerne fra de omkringliggende veje. 

Genskabe parken foran patientbygningen 
som en vigtig del af hospitalsanlægget. 
Sikre oplevelse af patientbygningens 
samlede sydfacade.

1: Fastholdelse af Akse 2: Patientbygning og park 
- opfattelse af helhed

3: Visuel kontakt mellem 
historiske bygninger

Værdisætning
Væsentlige bærende værdier

Strategi for bevaring og nedrivning
Eksisterende byggeri og beplantning

SIGNATURFORKLARINGSIGNATURFORKLARING

Murede altaner

Murede havemure
Bevaringsværdige træer

Lodrette indrammende vinduesbånd

Velproportionerede gavle

Skulpturelle indgangspartier i rød og gul tegl

Bygninger som nedrives
Bygninger som ud fra et helhedsmæssigt 
perspektiv nedrives
Bygninger som bevares
Bygningsvolumen som reetableres
Bygnings-sår
Træer som ud fra et helhedsmæssigt 
perspektiv fjernes
Træer som bevares
Landskabstræk (grøn afgrænsende 
skrænt) som bevares

Skulpturelle indgangspartier 
i rød og gul tegl
Lodrette indrammede 
vinduesbånd
Velproportionerede gavle
Bevaringsværdige trappeopgange
Murede altaner
Murede havemure
Bevaringsværdig eller 
karakterskabende beplantning

Særligt høj 
bevaringsværdi
Høj bevaringsværdi
Middel 
bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi
Karakterskabende 
landskabstræk
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Vedligehold Restaurering
Nænsom

Diskret
Transformation

Omfattende

Ekspressiv

TransplantationArvævPlasterPlasterHealing

Værdisætning og restaureringsholdning 
“Diagnose”

Målet med projektets restaureringsholdning er at 
sikre hospitalsanlæggets kulturhistoriske fortælling 
og bringe stedets identitet videre i etableringen 
af en ny og spændende bydel i Aarhus. 
De eksisterende bygninger som bevares skal kunne 
transformeres, udvikles og bevares gennem en 
kombination af vedligehold og omdannelse. Det 
vil kunne understøtte det nye byliv samt bevare de 
eksisterende kvaliteter – i en levende kulturarv.
Det fordrer dog, at man har øje for værdierne både på den 
overordnede skala, bygningsskala samt detailskala. Disse 
værdier må ikke væsentligt forringes eller fjernes i en 
evt. vedligeholdelse, istandsættelse eller omdannelse.

Som grundlag for projektets strategi for bevaring og 
nedrivning er udarbejdet en restaureringsholdning.  
Restaureringsholdningen er en gradueret holdning: 
Ift. helheden er det ønsket at bevare fortællingen om 
det oprindelige anlægs sammenstilling af en række 
forskellige bygninger, der bindes sammen af en homogen 
facadebearbejdning i gule og røde tegl. Antallet af 
bygninger er derfor i sig selv en kvalitet. Når helheden 
som bevaringsværdigt kulturmiljø møder ønsket om 
en ny bydel, bliver den store skala og sammenhængen 
mellem de eksisterende og nye bygninger, vigtige mod- 
og medspiller for en fremadrettet og velfungerende 
bydel. Ift. bygningerne bygger holdningen på at anvise 
en ”Behandling”, som er tilpasset den specifikke 
bygning og som underordner sig hensynet til helheden. 
Behandlingen er baseret på en ”Diagnose” ud fra tre 
kriterier: ”Bevaringsværdi”, ”Tilstand” og ”Anvendelighed”.
”Bevaringsværdien” er baseret på den udførte 
bevaringsgennemgang, som er vurderet ud fra SAVE systemet.
”Tilstanden” er en byggeteknisk vurdering af bygningens 
vedligeholdelsesniveau og en totaløkonomisk fremskrivning 
af de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og arbejder.
”Anvendeligheden” er en individuel vurdering af 
bygningens ”genanvendelighed”. Den baserer sig 
til dels på de to øvrige kriterier og muligheden 
for at skabe en attraktiv bygning fremadrettet ift. 
funktionalitet, driftsøkonomi og anlægsøkonomi.
Tilsammen giver det et redskab for en fremadrettet strategi, 
hvor de kulturhistoriske potentialer bliver generator for 
den nye bydel. Dette sikrer de eksisterende kvaliteter i 
bygninger, samtidigt med de fremtidige ønsker om anlægget. 

Tilgang til eksisterende bygninger
“Behandling”

De eksisterende bygninger som bevares i den 
fremtidige plan er rygraden for områdets nuværende og 
fremtidige karakter og identitet. Bygningerne besidder 
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier – og er 
derudover en ressource, som kan genanvendes.

Oprydningen i bygningsstrukturen efterlader sår på de 
bevarede bygninger, som ”heles” med en klar strategi, der 
tager udgangspunkt i de enkelte bygningers værdisætning 
og fremtidige anvendelse. Vi kalder det ”Healing”.
Håndteringen af bygnings-sår bliver tilsammen en vigtig del af 
udtrykket for det nye bydel. Måden at hele sårene på anvises
efter projektets restaureringsholdning, hvor der tages hensyn
til både bygningens eksisterende værdier, den fremtidige 
funktion og rolle i helheden. Det sikrer 
en nuanceret behandling 
og dermed oplevelse af bygningerne 
i området. Den graduerede 
holdning betyder at man ved bygningerne 
med stor bevaringsværdi
vil anvende en nænsom/diskret løsning til at hele sårene. 
Historien om såret er til stede men i en form som underordner
sig helheden i bygningen og kræver en 
særlig viden eller opmærksomhed
for at læse den. I bygninger med en mindre værdi, 
grovere karakter eller større fortælling vil der kunne anvendes 
en mere ekspressiv måde at behandle såret på, som medfører 
en mere tydelig historiefortælling. 
Behandlingen af bygningssår 
kan inddeles i 5 hovedkategorier; 
”Sminke”, ”Healing”, ”Plaster”,
”Arvæv” og ”Transplantation”. Hver er de 5 
behandlinger kan inden for deres spektre spænde 
fra nænsom/diskret til omfattende/ekspressiv.

Som et supplement til ”Healingen” arbejdes med en bevidst 
strategi for transformation af områdets historiske bygninger 
til fremtidige funktioner – således at bevaringen af de 
historiske bygninger kan være en måde at opfylde fremtidens 
behov. De fremtidige funktioner som er foreslået til de enkelte 
bygninger er valgt dels på den enkelte bygnings præmisser 
og dels bygningens placering i den nye helhed/byplan.

TransplantationArvævPlasterHealing

Princip for “Healing” - Bevaringsskala

Strategi for bevaring og nedrivning
Eksisterende byggeri og beplantning
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Homogenitet Fine tegldetaljer Tårn-motiv Trappeopgange

Nyt og gammelt - stedets identitet
Nyt og eksisterende byggeri

Gensidig inspiration
En gensidig inspiration mellem det eksisterende 
og det nye kommer til udtryk på flere måder.
Særligt i den nordlige del, hvor sammenstillingerne af 
nye og eksisterende bygninger nærværende, kan 
kvaliteterne i det eksisterende blive til inspiration for 
det nye. Materialer og formater, murværkets forbandter 
og detaljer, ornamentik etc. fortolkes til nye løsninger. 
Og omvendt bliver de nye sammenstillinger af tungt 
mod let, mørkt mod lys, ornamenteret mod glat etc.
til inspiration for restaureringerne – fra nænsomme indgreb til 
gennemgribende tilføjelser af nyt til det eksisterende. Denne 
gensidige inspiration giver både diversitet og en balanceret 
skala, sammenhæng og identitet i området som helhed.

I tæt by har facadernes ydre egenskaber, i forhold 
til de omgivende offentlige rum, stor betydning. 
Den klassiske horisontale deling i ’base’, ’krop’ og 
’tag’ kan fortolkes og give diversitet, skalering etc. 
Særligt tre egenskaber har stor betydning:
Åbninger - vinduer, døre porte etc. - kan med fordel være 
størst nederst og mindre øverst. Nederst er der ofte mindst 
dagslys, mens der ofte er rigeligt dagslys i højden. 

Relief - forsætninger, forskydninger, bastioner, nicher 
etc. - i de nedre etager relateres til menneskelig skala 
og detaljering i terrænniveau. ’Et rækkehus nederst’ er 
udtryk for at skala og detaljering tilpasses den nære 
menneskelige tilstedeværelse. Højere oppe kan disse 
reliefvirkninger gerne aftage mod et mere abstrakt udtryk, 
som snarere tjener som pejlemærker på lang afstand.

Farver – ved at gøre de øvre etager lyse, får vi det lave 
dagslys reflekteret ned i vores gaderum, særlig i vinter- 
og mellemperioder, når vi mest trænger til det. Mørkere 
nedre etager og belægninger vil kunne akkumulere 
det dagslys som trænger ned, og resulterer i lunere 
og bedre mikroklima. Om sommeren er lyset rigeligt, 
og mindre afhængigt af disse farvedisponeringer.

Tyngde og mørkere farver i baser, lethed og lyshed i det 
øvre, kan med fordel fortolkes til egentlige materialer, 
hhv. murede nedre etager som danner ’baser’ og lettere 
’taghuse’ med fx metalliske facadematerialer i de øvre.
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Æstetiske kvaliteter
Ved at afrense og genbruge kulbrændte teglsten fra ældre 
bygninger, kan nyt murværk på én gang blive moderne 
og historisk. De stoflig strukturer og farvespil – den 
indbyggede historiske patina - suppleres af præg fra 
afrensningsprocessen, som kun bidrager positivt til det 
færdige murværks rustikke kvaliteter. Vores erfaringer 
med genbrugstegl fra flere realiserede projekter er, at 
tilsvarende æstetiske kvaliteter vanskeligt opnås med 
selv de mest eksklusive ny-producerede teglsten.

Minimale miljøbelastninger
De miljømæssige gevinster ved denne 
genbrugsteknologi er meget store, og sammenlignes 
de miljømæssige CO2-belastninger ses at:
- produktion af nye sten belaster med 500g pr. sten,
- knusning af gamle sten, til fx opfyld eller 
tilslag, belaster med ca. 35g pr. sten, 
- afrensning af gamle sten belaster med kun 11g pr. sten.

Processen
Selve afrensningen sker ved mekanisk vibrationsteknologi, 
uden brug af vand eller kemikalier. Selektiv nedrivning af 
eksisterende byggeri er efterhånden en vandt procedure 
for de fleste pga. generelt skærpede sorteringshensyn. 
Spildet er ca. 15-20%, og sten leveres stablet og 
emballeret på paller, ’tårne’, i valgte sorteringer 
og blandinger, akkurat som nye sten. 

Opmuring sker med hydraulisk kalkmørtel for at 
opnå elasticitet og åndbarhed. Derved reduceres 
behov for dilatationsfuger betydeligt, og stenene 
kan afrenses til fremtidig genbrug. 

Garantier for styrker og holdbarhed gives som for 
nye sten, og løbende testning, som dokumenterer 
trykstyrker, frostbestandighed o.a., er nu rutineprocesser 
hos Teknologisk Institut. God leveringssikkerhed 
understreges af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske 
analyser som viser, at der er ca. 47mio sten som hvert 
år kan renses, svarende til ca. 10% markedet i landet.

Tage Hansens Gade
En bebyggelse i denne størrelsesorden, og antagelsen at ca. 
50% af facaderne er i murværk, anvendes ca. 2mio sten. Det 
betyder en CO2-belastningen fra nye sten på hele 1000 ton 
og kun ca. 20 ton for genbrugte sten. Størrelsesordnen af 
transport til- og fra afrensningssted er helt sammenlignelig 
med transport af råmateriale til- og levering af nye sten. 
Derudover spares det landskabelige terræn for rydninger 
på adskillige km2 hvert år, som råstofudvinding til nye 
sten kræver. På længere sigt kan mursten genbruges 
3-4 gange i deres levetid, og flere forsøg har nu vist, at 
den gamle kalkmørtel ligeledes kan genanvendes. Hele 
processen er derfor uhyre tæt på ’vugge til vugge’-idealerne 
- at ’fremtidens råstof hentes i nutidens produkter’.

Genbrugstegl
De mange fordele
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Principper for ny bebyggelse
Overordnede koncepter

Karréen eller klyngen
Uderum mellem længer, punkthuse, 
byvillaer og lignende appellerer sjældent 
til megen fælles ophold eller aktiviteter.
Den mere lukkede karré eller klynge giver 
derimod tydlige skel mellem det offentlige 
ydre og det mere privat og intimt indre, 
som igen skaber stor tryghed, især for 
de mindre børn, og rigelig kapacitet for 
mange beboere i selv mindre gårdrum.
Offentlige passager gennem karréen 
kan finde sted, men kræver ofter 
relativt store karréstørrelser, så der kan 
opstå flere egentlige private zoner.

Karréens to sider
Ydersider, mod de offentlige rum, har 
robuste facader af tegl mod nord, 
inspireret af de eksisterende bygninger, 
og fx træ ud mod de mere landskabelige 
omgivelser mod syd. Indersider, mod 
gårdrum, danner hhv. gullige tegl og 
gyldent træbeklædning ‘lunere’ og lysere 
rammer om karréens indre fællesskab.

Vertikale spring og horisontale delinger
En imødekommende skala i de offentlige 
rum opnås ved vertikale spring og 
forsætninger samt horisontale delinger. 
Differentiering mellem ‘base - korpus - 
top’ opnås ved skift i farver, strukturer 
og materialer - fra mørkere og detaljeret 
nede til lysere og glattere øverst.

Én bydel med to karakterer    
Den gamle sengebygning tegner 
overgangen  imellem den tætte bymasse 
med belagte gader og pladser mod 
nord og de tre parkbebyggelser, den 
store park og skrænten mod syd.

Længdesnit 1:1000
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Grønt på flere måder
Den nordlige del præges af 
‘kutiverede’ grønne gårdrum, 
grønne tagflader og tagterrasse.

I den sydlige del placeres de 
tre bebyggelser i den ‘vildere’ 
grønne park. I det indre findes 
grønne forhaver og gårdrum.

Nord

Nord

Nord

Syd

Syd

Syd

Facader præges... 
I den nordlige del tilpasses facadernes 
forsætninger og karakterer af de 
nærliggende gader og pladser.
Fx ornamenteret og rustikt mod større 
uderum og glattere mod smalle stræder. 
Murværkets farver og ornamentik, 
vinduesdetaljer, altanværns transparens, 
udformninger af kantzoner etc. kan 
varieres efter konkrete situationer.

I den sydlige del er de tre 
parkbebyggelser mere egne små 
‘universer’, hvor diversiteten opnås ved 
at lade facader afspejle de forskellige 
boligtyper internt i en bebyggelse.

Indgange fra gaden eller fra gården
I den nordlige del møder man 
indgange, opgange og butikker mm. 
fra gader, stræder og pladser.
I den sydlige del findes alle indgange i 
de indre gårdrum i parkbebyggelserne.
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Et urbant samlingsted
Torvet og byrum i Nord

Regnvandshåndtering 
og klimatilpasning
Visionerne for regnvandshåndteringen og 
klimatilpasningen er synlighed, læring, 
æstetik, forandring, rent regnvand, sundhed, 
sikkerhed og robusthed. Løsningerne 
er velintegrerede i området og rummer 
multianvendelighed og fleksibilitet. 

Løsningerne er implementeret 
som en del af byrummene.
Regnvandshåndteringen er designet, 
således at området kan håndtere et skybrud 
med en gentagelsesperiode på 10 år i 
områder udlagt til regnvandshåndtering 
bl.a. på torvet. Der tages også hensyn til 
klimaforandringer, således at området 
i fremtiden kan håndtere et skybrud 
med en gentagelsesperiode på 100 år 
i områder udlagt til dette i parken. 

Ekko af historien 
Udformningen af gader og byrum 
tager udgangspunkt i en robust 
materialeholdning, der forholder sig 
til kvarterets kontekst og eksisterende 
materialitet. Torvet anlægges som 
en skrånende teglflade, der leder 
regnvand ind til et samlende lege- og 
opholdselement i midten af pladsen. 

To mindre byrum befinder sig på hver 
side af “hammerhovedet”. Begge har 
lokal opsamling af regnvand og grønne 
elementer, men udformes individuelt. 
Legepladsen til børnehaven kan åbnes 
op udenfor institutionens åbningstid, 
så beboerne også kan få glæde af den.

Byliv og fællesaktiviteter
De offentlige rum i kvarteret må 
invitere til en bred vifte af aktiviteter 
som kan danne ramme om det gode 
hverdagsliv og det gode naboskab, 
f.eks. fællesspisning, loppemarkeder, 
legemuligheder samt uformelle møder 
og ophold i kvarterets gader og byrum. 

Der er arbejdet meget i 
udviklingsplanen med at skabe gode 
muligheder for ophold gennem 
placering af bænke og fleksible 
stole og cafemøbler. Alt byinventar 
placeres under stort hensyn til både 
mikroklima og trafikale forhold. 
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BØRNEHAVE 
LEGEPLADS

CYKEL
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UDENDØRS
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FÆLLESHUS

BØRNEHAVE
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PORT TIL 
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CIRCLE BÆNK
LEGEPLADS

CAFE

BEVÆGELSESHUS

A

Plan 1:750

Snit 1:400

N

Brandvej
4 m

Møblering
En skulpturel bænk samler pladsens 
offentlige sidde- og opholdsaktivitet, Den 
cirkulære bænk giver forskellige måder 
at sidde  og ligge på, samt muligheder for 
både at sidde i skyggen og i solen. Den 
cirkulære form, samt passagerne igennem 
den, skaber flere muligheder for forskellige 

situationer. Det korte ophold kan ske på 
kanten med kig ud på pladsen, men de mere 
sociale ophold kan ske inde i cirkelen hvor 
man kan se på hinanden. Det indre 'rum' i 
cirklen kan ligeledes bruges som samlings 
sted for større grupper f.eks undervisning, 
diskussioner, dukke-teater eller sport.
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Bevægelseshus
Stueplan: aktivitetssale og multirum

Kælder: omklædning og depoter

Bolig- ejer
Bolig - ungdomsbolig
Erhverv
Fællesaktiviteter
Opgange

Primære indgang
Sekundær indgang

Sal

Sal Sal

Foyer

Multihal
Kapel

Kapelgård

Mulig
udvidelse

Bevægelseshus

Bevægelseshus
Et aktivt hverdagsliv for alle aldre

Snit 1:250

Bevægelseshus
Stueplan 1:1000

Bevægelseshus 
udvidelsesmuligheder

Aktiviteter, mangfoldighed og sundhed er temaet for det 
nye bevægelseshus. Huset er beregnet til at inspirere til 
en aktiv og sund livsstil, for alle uanset alder og social 
baggrund. Bevægelseshuset skal også nå ud til dem, 
som normalt ikke bruger byens idrætstilbud, muligvis 
fordi idrætstilbudene ikke er mange i området. Huset er 
indrettet i den gamle Kedel- og Maskinbygning og målet 
er at det kan rumme idræt, der ikke nødvendigvis er 
organiseret i foreninger såsom barselsrytmik, Heavy Metal 
yoga, hockey-fodbold eller simpelthen danne rammerne 
om en aktiv børnefødselsdag for beboerne i området.

Det er ønsket at bevægelseshuset efter en mindre ombygning 
skal tages i brug som del af den midlertidige strategi.
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Vestfløj
Stueplan: fælleshus

1.-2. sal: ungdomsboliger

Østfløj
Stueplan: erhverv

1.-2. sal: kontorlokaler

Ny bygning
Stueplan: fælleshus
1.-4. sal: ejerboliger

Cafe

Fælleshus Erhverv

Ejerboliger

Kontor

Ungdomsboliger

Fælleshus

Økonomibygning
Stueplan 1:1000

Økonomibygning 
Plan 1.+ 2.sal 1:1000

Et hus med mange funktioner

Den eksisterende Økonomibygning består af to fløje 
med en lav sammenbygning imellem. Bygningens lave 
midter-del har begrænsede arkitektoniske kvaliteter 
og er rumligt- og funktionsmæssigt en udfordring.
Facaden er lav og derfor svag som rumlig 
pladsdanner i den nye helhedsplan. 
Midterdelen erstattes derfor af ny bygning som udfylder 
ønsker fra funktioner og helhedsplan, og som giver 
gode muligheder for gennemlyste rum og lejligheder.

Økonomibygningens østlige fløj fremstår i 2 øverste 
niveauer meget originalt. Etagerne har altid 
rummet kontorer og det er ønsket at fastholde 
denne funktion for her, i så høj grad som muligt, 
at kunne bevare det bevaringsværdige interiør. 
Den vestlige fløj er omdannet til patienthotel 
og er derfor oplagt til ungdomsboliger.
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Lejligheder 

Lejligheder

Altaner ~10 m2

Cykler &
       depoter

Gårdhave

Lejligheder

Lejligheder

DepoterCykler

Privat have

Taghave

Fra hospital til nye boliger
Portbygning og Patient- og Behandlingsbygning

Portbygning. 
Principsnit 1:300

Portbygning. Rejst plan, stueetage og 1.sal.
Funktionsfordeling og lejlighedsskel.

Facadeopstalt 1:400:
Den karakteristiske Portbygning med haver på arealet mod vest, hvor der i dag er 
parkeringspladser. På taget taghave med adgang fra eksisterende trappetårne. 

Patientbygning. Principsnit 1:300

De to højt bevaringsværdige bygninger i hospitalsanlægget, 
Portbygningen og Patientbygningen, omdannes til 
blandede ejer- og almennyttige boliger i størrelserne 
60-170 kvadratmeter. Bygningerne har fine rumlige 
forudsætninger, med god loftshøjde, for at danne 
ramme om moderne og gennemlyste lejligheder. 

Den største udfordring for de bevaringsværdige bygninger 
er ønsket om altaner. Påsatte altaner vil være ødelæggende 
for bevaringsværdier og facadeudtryk, og sløre bygningernes 
stramme bygningsform. Der foreslås derfor indeliggende 
altaner, der vil spille videre på bygningernes sorte 
vinduespartier, der på afstand fremstår som murhuller. 
Hvor dette ikke er muligt etableres fælles taghaver, 
der pga. bygningernes lave taghælding ikke vil påvirke 
bygningernes fremtoning i bybilledet betydeligt. 
Stuelejligheder får direkte udgang til have eller gårdhave, 
hvilket også er med til at skabe et levende byrum.
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Bolig - almennyttig
Bolig- ejer
Bolig - ungdomsbolig
Børneinstitution
Fællesaktiviteter
Erhverv
Altaner / Gårdhaver
Depoter og cykler
Opgange

Primære indgang
Sekundær indgang

Ejer.Ejer. Ung. Alm.Alm.

Alm.

Erhv.Børneinst.

Patient- og Behandlingsbygning. Rejst plan.
Funktionsfordling og lejlighedsskel.

Eksisterende vinduer: 
blendfelter og 
orangetonet glas

Bygningskarakteristika (fotos 1930’erne):
Øverst: Indeliggende balkoner og sorte 
vinduespartier giver “huller” i murværk.
Nederst: Behandlingsbygningens oprindelige 
form, som reetableres i projektet.

Fremtidige forhold: 
Indeliggende altaner og 
udgange til gårdhaver.

Stueplan

Kælder-etage

”Have-etage”
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Principper for ny bebyggelse
I den nordlige bydel

Snit af nordlig karré 1:500

Aksonometri af nordlig karré

Alternative facadematerialer
1:500

Materialprincipper
Ydersider, mod de offentlige 
rum, har robuste facader af 
tegl i røde nuancer. Indersider, 
mod gårdrum, danner gullige 
tegl  ‘lunere’ og lysere rammer 
om karréens indre fællesskab.
Vertikale spring og forsætninger 
samt horisontale delinger giver 
en imødekommende skala.
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Ydre facade

Ydre facade

Grønt tag

Tagterrasse

Indeliggende altan

Øvre etager med andet facademateriale

Øvre etager med andet facademateriale

Nedre etager i rødligt murværk

Nedre etager i gulligt murværk

Altan

Hævet bolig og terrasse i stueplan 

Bolig i niveau med gårdrum 

Indgang til opgang

Mørkere ‘base’

Største åbninger i de nedre etager
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SYD - Park Living
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SYD - Park Living
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Kvarterets park
Park, skrænt og grøn strategi

Klima og vandhåndtering

I Tage-Hansens Gade Kvarteret 
bruges klimahåndteringen aktivt 
i den landskabelige bearbejdning 
og som et læringsrum for at 
synliggøre vandets kredsløb.

Området kan dermed også blive 
interessant for skoleklasser med 
mere at besøge, som en showcase for 
vandhåndtering og klimatilpasning.

Beplantning i parken 
og på skrænten

Parken anlægges som et større 
åbent areal, hvor der med en 
vekslen mellem høje og lavere 
græsser skabes en række haverum.  
Lavningerne fungerer samtidigt som 
klimahåndteringsbassiner ved 10års 
eller 100års regn (Se appendiks 
for nærmere beregninger).

Den eksisterende beplantning 
på skrænten tyndes ud og der 
anlægges en række trapper som 
giver adgang til parken fra de 
omkringliggende nabobebyggelser.

Aktiviteter i det grønne

De grønne arealer udformes med en 
lang række legeredskaber, f.eks. gynger, 
balancemøbler og “Tarzan baner” samt 
græsarealer der kan bruges til boldspil 
integreret naturligt i landskabsdesignet 
for at invitere både børn og voksne 
til at være aktive sammen i området. 
Dette er et mentalt og kulturhistorisk 
link tilbage til kvarterets oprindelige 
funktion som sygehus med fokus 
på sundhed og frisk luft.
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P

P

PP

 LEGEPLADS

GÅRDHAVE
GÅRDHAVE

GÅRDHAVE

GÅRDHAVE

EKSISTERENDE TRÆER

EKSISTERENDE TRÆ

PARKEN

REGNVANDS
OPSAMLING

TAGE HANSENS GADE

REGENBURGSGADE

SKRÆNTEN

STI MED LEG

STI

BRANDVEJ

BØRNEHAVE

TARZAN
BANE

PORT TIL 
HAVE

Et sanseligt og grønt kvarter

Byens grønne områder har en afgørende betydning for 
borgernes livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. De 
fungerer som fredelige åndehuller i byen og danner ramme 
om afslapning, sport, børnenes leg, dans, naturoplevelser, 
læring og meget mere. Det er i den lokale park, man mødes 
på tværs af alder samt sociale og kulturelle forskelle. Det 
er her, man samles om fælles aktiviteter i lokalmiljøet. De 
grønne rum tilbyder en stor variation af sanselige oplevelser, 
og giver beboerne mulighed for at følge årstidernes skiften.

En bred vifte af grønne tilbud

Botanisk Have og Kirkegården er lige om hjørnet og de 
grønne kvaliteter indenfor området gør det attraktivt at 
bo i Tage Hansens Gade kvarteret.  Det grønne netværk 
binder kvarteret sammen og skaber direkte forbindelse 
mellem den enkelte bolig og parken, gårdrummet, 
eller den større udsigt til Ådalen, Marsielisborgskovene 
eller til havnen fra de øverste lejligheder.

De grønne forbindelser skaber en sammenhængende 
infrastruktur, der tilgodeser lokale og rekreative 
flows for bydelens indbyggere og inviterer andre 
besøgende indenfor i kvarteret. Det grønne netværk 
tilgodeser samtidig flora og fauna som en bio-
korridor mellem Kirkegård og Botanisk Have.

1:1500

N
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1:500

Materialprincipper
Ydersider, mod den store park, beklædes 
med ‘lettere’ materialer, fx træ som 
gerne må blive gråligt. Indersider, 
mod gårdrum, danner en gylden 
træbeklædning ‘lunere’ og lysere 
rammer om karréens indre fællesskab.
Variationer i facaderne har relationer til 
boligklyngens forskellige boligtyper.

Snit af sydlig karré 1:500

Alternative facadematerialer, træet dominerer men murværket kan optræde.

Principper for ny bebyggelse
I den sydlige bydel

Aksonometri af sydlig karré
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Træbeklædning

Træbeklædning

Parkens beplantning

Bolig i niveau med gårdrum 

Hævet terrasse

Variationer i træbeklædningen

Evt. altangang til øvre boliger

Øvre etager med andet facademateriale

Facade udside

Facade indside
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Kantzone palette - Nord
Strategi for kantzoner

Aktivt Kantzone

Bolig kantzone - mod syd/vest

Bolig kantzone -  mod nord og øst

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

Et væsentligt element i bearbejdningen af de offentlige rum 
er kantzonen mellem den private bygning og byrummet. 
Der stilles derfor særlige krav til kantzonen omkring de 
offentlige byrum, og ikke mindst til de funktioner, der 
placeres i bygningernes stueetager mode den centrale 
plads. Kantzonen forholder sig til bygningen og de 
aktiviteter der foregår i stueetagen, og udformningen 
af kantzonerne har stor betydning for bylivet og 
fællesskaberne. Undersøgelser af aktiviteter i boligområder 
viser at op mod 64% af alle aktiviteter i uderummene 
foretages af de der bor i stueetagen, og netop derfor er 

adgang fra alle boliger placeret her vigtige i planen. 
Undersøgelser af Jan Gehl viser at der foregår dobbelt 
så mange aktiviteter i kantzoner mod offentlige byrum, 
som i kantzoner der er placeret ind imod private haver 
eller gårde. Dermed er disse kantzoner yderst vigtige 
for oplevelsen af udemiljøet, men bidrager også til at 
fremme det sociale liv og skabe trygge rammer i kvarteret. 
Derfor definerer forslaget kantzonerne imod det offentlige 
meget nøje, mens de indre kantzoner imod gårde eller 
haver vil kunne disponeres mere frit af de enkelte 
developere eller landskabsarkitekter inden for faserne.
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3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

Kantzone palette - Syd
Livet starter i kanten

Bolig Kantzone omkring park - mod syd

Bolig Kantzone omkring park - mod nord

Bolig kantzone på skrænt forbindelse

Bolig kantzone på skrænt

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse

3m

3m

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Matrikelgrænse
Matrikelgrænse

Matrikelgrænse

Meget aktiv stueetage
- scenario med virksomhed

4m

3m

3m

3m

Matrikelgrænse
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Strategisk plan & faseplan

Robust faseplan
Udbygningen af Tage-Hansens Gade kvarteret baseres på 
en robust faseplan som muliggør en løbende og fleksibel 
udbygning af området, med mulighed for løbende at 
tilpasse udbuddet til markedets skiftende forudsætninger 
– det gælder særligt udbygningsrækkefølgen og 
stueetagernes funktioner. Andre dele af planen er 
det vigtigt at holde fast i, for at opnå et bykvarter med 
grundlag for høj livskvalitet.

Faseplanen er overordnet inddelt i tre faser, samt en 
indledende nedrivnings og midlertidige fase. Hver fase 
omfatter hver især både attraktive ejer- og lejeboliger 
(samlet disponeres der med 16,2% almene boliger), 
mere økonomisk tilgængelige ejer- og lejeboliger samt 
ungdomsboliger og attraktive rækkehuse.  Muligheder 
for erhverv eller omdannelse af stueetager fra boliger til 
erhverv, giver mulighed for en fleksibel udvikling, hvor 
der løbende kan udbydes en forskellighed af byggeretter 
uanset rækkefølgen af delområdernes udbygning. 

Faserne er fordelt på 3 områder, hvori bygninger og 
omkringliggende byrum etableres samtidig, for bedst 
muligt at minimere byggeplads-gener for områdets 
første tilflyttere.

Skab merværdi via sammenhold
Men for at den strategiske plan skal være lige så robust 
må det midlertidige tænkes ind fra starten som en 
integreret del af faseplanen. Erfaringerne fra andre 
midlertidige tiltag viser at det er vigtigt med et tydeligt 
ejerskab for det strategiske, men også at det har en 
betydelig værdi som identitetsskabende byudvikling og 
en vigtig økonomisk faktor for developere ift. at åbne et 
nyt byområde op.

For at igangsætte midlertidige aktiviteter bør der 
etableres en forening med investorer og developere - og 
evt. kommune - som sammen faciliterer fællesskabet 
indledningsvist og skaber events og midlertidige 
aktiviteter der inviterer borger og kommende beboere 
indenfor. 

Den strategiske plan for borgerinvolvering og 
midlertidighed skal sikre at Tage-Hansens Gade 
Kvarteret ikke blot bliver til et stykke fysik, men til 
en levende bydel med relevans for både områdets 
umiddelbare beboere og brugere, men også for andre 
besøgende fra resten af Aarhus.  

Omskifteligheden og ‘Expect the un-expected’ skal 
igennem enkle løsninger kunne føres ud i livet, så der 
bliver kortere afstand fra idé til afvikling. Identiteten 
i byrummene og i de genanvendte bygninger bliver 
skabt via områdets aktive og inviterende funktioner 
og brugernes netværk. En direkte relation mellem 
funktioner og uderum samt ønsket om en stærk 
faciliterende organisation, kan skabe ‘den gode 
balance’ mellem hverdag og event - dog altid med 
fokus på kvalitet for børnefamilier som er den centrale 
brugergruppe i området.
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Faseplan

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

Fase 1
Udviklingen starter midt i området. 
Patientbygningen og Portbygningen 
renoveres og der bygges nyt omkring 
disse, så bydelen i første fase består 
af en kerne med boliger i nye og 
gamle bygninger, samt en børnehave 
og midlertidige fællesfunktioner. 
Samtidig etableres kvarterets vigtigste 
byrum: pladsen, hvilket vil gøre de 
første boliger yderligere attraktive. 
Parkeringskælderen under de nye 
bygninger etableres.
• Ombygning af Patientbygning og 

Portbygning, inkl. børneinstitution 
og etablering af legeplads 

• Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
• Etablering af bygning 7, 8, 9
• Etablering af pladsen

Fase 1
Hele det sydlige område indrettes som 
midlertidigt grønt område. 
• Etablering af midlertidige 

og blivende funktioner i 
parken og på skrænten

Fase 0
De eksisterende bygninger, som 
ikke skal bevares, nedrives i fase 
0, og der etableres byggeplads.

• Nedrivning af ikke bevarede 
bygninger

Fase 0
Der anlægges i fase 0 midlertidige 
”Plug and play”-faciliteter, der 
foregriber etableringen af parken 
og de kommende sportsarealer på 
skrænten, som integreres i den 
første rå version af parken efter 
nedrivningen af de eksisterende 
barakbygninger. De eksisterende 
bygninger, der bevares med 
fællesfunktioner (Kapel, Kedel- og 
Maskinbygning og Økonomibygning) 
etableres i fase 0 med rå og billige 
faciliteter i stueetagen. Her kan 
foreninger og pop-up events agere 
støttepunkter for det spirende byliv.
• Indretning af midlertidige 

funktioner i nogle af de 
bevarede bygninger

Det eksisterende 
Amtssygehus

Strategiske plan for 
midlertidighed og 
brugerinvolvering



39Gehl · Henning Larsen · E+N Arkitektur · Rambøll

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

FASE 0

- Nedrivning af ikke bevarede bygninger
- Indretning af midlertidige funktioner i nogle af de bevarede bygninger
- Etablering af midlertidige og  blivende funktioner i parken og på skrænten

- Ombygning af patientbygning og portbygning, inkl. børneinstitution 
- Etablering af P-kælder P2, P5 og P6
- Etablering af bygning 7, 8, 9
- Etablering af pladsen

- Etablering af P-kælder P1 
- Etablering af supermarked
- Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Permanent indretning af Økonomibygningen

- Etablering af P-kælder P3 og P4
- Etablering af bygning 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Etablering af børneinstitution (bygning 17)
- Etablering af permanent park og skrænt
- Permanent indretning af bevægelseshus/fælleshus

FASE 1

1:5000

FASE 2 FASE 3

1:5000

Fase 2
I fase to bygges boliger og supermarked 
mod Viborgvej, så området synliggøres 
mod vejen. Samtidig etableres blivende 
funktioner i økonomibygningen, som 
omdannes til fælleshus for kvarteret 
og naboområderne. Der etableres 
P-kælder under supermarkedet. 
Hele arealet syd for Patientbygningen 
et fortsat parkområde til glæde for 
kvarterets beboere og kvarterets naboer
• Etablering af P-kælder P1 
• Etablering af supermarked
• Etablering af bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fase 2
I fase to færdigøres det centrale torv. 
Dette muliggører brug af arealet til 
events såsom markeder, juletræsfest 
eller motionsløb.
• Eventkalender etableres og 

lokale foreninger og klubber 
inviteres til at anvende arealet

I fase tre færdiggøres 
Økonomibygningen hvilket muliggør 
fællesspisninger og aktiviteter i 
lokalerne.
• Etablering af madklubber og 

foreninger blandt beboere og 
naboer

Fase 3
I fase tre etableres bebyggelsen i den 
sydlige del af området, inkl. den anden 
børneinstitution. Bygningen vest for 
Patientbygningen etableres sidst, 
for at sikre gode tilkørselsforhold i 
byggeperioden. Samtidig etableres 
parkeringskældre under bebyggelsen. 
Den gamle Kedel- og Maskinbygning og 
kapellet etableres med blivende fælles 
funktioner og parken, inkl. skrænten, 
indrettes i deres endelige form
• Etablering af P-kælder P3 og P4
• Etablering af bygning 10 - 16
• Etablering af børneinstitution 
• Etablering af permanent 

park og skrænt
• Permanent indretning 

af bevægelseshus

Fase 3
I fase tre færdiggøres den gamle Kedel- 
og Maskinbygning, med opgraderede 
fasciliteter til motion.

Fremtidige situation
For at styrke sammenholdet kan digitale 
platforme eller apps kan være med til 
at styrke fællesskabet og synergien 
mellem beboerne. Dette kunne 
etableres ganske enkelt på en intern 
Facebook  - side, så alle vil få et overblik 
over hvem der har hvad tilrådighed eller 
hvem der gerne vil lave fællesspisning.

Fremtidige situation
Den fuldt udbyggede situation viser 
et tæt og grønt bykvarter med en 
stor diversitet i bebyggelsen - med 
nye og gammelt byggeri, variation i 
højder, rumligheder og boligtyper. 
Samtidig har kvarteret en egenidentitet, 
præget af sanselighed, god kvalitet og 
fællesskaber. Med fleksible stueetager 
og forskellige boligstørrelser og typer 
er der taget højde for, at kvarteret kan 
tilpasses fremtidige forhold. Træerne 
vil vokse og beboerne vil sætte deres 
præg bydelen, på fællesfaciliteterne 
og på naturområderne og planen 
vil aldrig blive et fixeret billede. 
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Bilag
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Bæredygtighed
Bæredygtig byudvikling er en forudsætning 
for alle de valg og forudsætninger, der 
ligger til grund for udviklingsplanen. 
Forslaget tager udgangspunkt i Realdanias 
Bæredygtighedsredskab, men enkelte punkter 
fra modellen er udeladt såfremt de ikke er 
relevante for projektet eller svaret anses 
som en gentagelse ift tidligere punkter.

Miljø og ressourcer
Energi
CO2 udledning fra elforbruget
Forslaget rummer ikke initiativer der distancerer 
sig fra det der viser sig at være nødvendigt for 
at kunne nedbringe forbruget til fuldt at være i 
overensstemmelse med bygningsklasse 2020.
Vi er bevidste om, at udfordringen på de bevarede 
bygninger er stor på dette felt, og nærmere undersøgelser 
må vise hvorledes energirammen kan overholdes
Danmark har siden 1990 støt nedbragt CO2-udledningen 
hidrørende fra elproduktionen, dette skyldes blandt 
andet massiv import af el produceret ved vandkraft samt 
omfattende nedgang i den termiske produktion. I 2012 
udgjorde den dansksolgte el hel hidrørende fra produktion 
via vedvarende energikilde godt 49 % af al solgt el i DK. 
Denne udvilkling fortsætter, og vi ser ikke potentialet 
i at styrke dette via et lokale initiav på vort byggefelt – 
udgifterne og det løbende vedligehold vurderes ganske 
enkelt at blive for omfattende i forhold til gevinsten. 

CO2 udledning fra varmeforbruget
Bebyggelsen kobles på fjernvarmenettet, og senere 
undersøgelser må vis hvorvidt forsyningsselskabet vil 
accepterer at der suppleres med varmepumper. Det 
netop udrullede statslige initiativ på dette felt varsler 
godt – indtil videre er det dog behovet for reduktion 
i andre opvarmningsformer, der tilgodeses.
Bebyggelsen – og den tilhørende økonomi – indeholder derfor 
ikke elementer dækkende lokal nytænkning i forhold til den 
klassiske fjernvarme – dog som beskrevet ser vi et potentiale i 
decentrale varmepumper, og da vor bygningsmasse er spredt 
mindskes ledningstabene betragteligt ved denne løsning.

Transport
Trafikløsning og faciliteter for gående og cykelister
Det skal være attraktivt at bo i Tage Hansens Gade 
kvarteret, uanset om man arbejder i midtbyen eller 
i andre dele af Aarhus. Målet er, at bydelens trafik 
bidrager til at skabe et levende og trygt kvarter, hvor 
mange færdes de samme steder. I Tage-Hansens Gade 
Kvarteret har bløde trafikanter derfor fortrinsret. 
Det betyder, at der alene forekommer ærindekørsel i byens 
rum. Det er muligt at komme frem til hver enkelt opgang 
i bil, hvis der er behøv for det, fx ved, brand, eller flytning 
eller afhentning af affald. Da bilkørslen er begrænset i 
kvarteret, etableres der ikke egentlige veje med adskilte 
trafikformer, men i stedet opholds- og legegader. 

Da bilen er en forudsætning for mange børnefamiliers 
hverdag, integreres der effektive parkeringsløsninger i 

kvarteret i kældre, hvorfra der er forbindelse til kvarterets 
byrum.  Der bør anlægges delebilsløsninger eller car-
pooling ifm. de enkelte parkeringskældre. Erfaringer viser, 
at én delebil kan erstatte mellem fire og ti privatejede 
biler og dermed et tilsvarende antal p-pladser. Vi har 
dog valgt i den viste løsning for udviklingsplanen at 
bibeholde det fulde antal parkeringspladser, men 
her kan på sigt vindes nogle areal eller økonomi.

Gennem planlægningen sikres, at der etableres 
tilstrækkeligt med cykelparkeringspladser. I 
forbindelse med større cykelparkering etableres der 
pumpestationer, ladere til elcykler, vandpost o.lign.

Incitament til at benytte kollektiv transport
Traceet for den kommende letbane vil løbe enten nord 
eller syd for kvarteret og det vil derfor være let at komme 
til centrum eller ud af byen med kollektiv transport. 
Trafikstrukturen er derfor tilrettelagt, så det er fordelagtigt at 
tilvælge letbanen i hverdagen samt at de offentlige funktioner 
såsom supermarked, børneinstitutioner og fælleshus placeres 
så de undersætter ganglijer mellem letbane og bolig.

Vand
Regnvandshåndtering
Regnvandet ledes gennem kvarterets byrum i synlige 
rendestenselementer, til parken, hvor det opsamles, renses 
og nedsives. Før regnvandet når parken forsinkes det i 
byrummene, hvor det samles og synliggøres, så det bidrager 
til oplevelser og fornemmelser af vejforhold i byens rum. Ved 
af etablere et vådområde i parken, forhindres det, at kvarterets 
regnvand ledes videre til nabobebyggelser neden for skrænten.

Affald
Affaldshåndtering
Som I Aarhus midtby, skal affald sorteres til genanvendelse. 
Affaldssorteringen sker i nedgravede beholdere, fordelt 
i hele kvarteret. Det foreslås at etablere en byttecentral, 
hvor beboere kan bytte ting og sager, der er for gode til at 
smide ud. Byttecentralen etableres fx. i forbindelse med 
en af kvarterets fælles funktioner, som kan stå for driften. 
Alternativt kan byttecentralen foregå på sociale medier.
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Social og sundhed
Fysiske rammer
Lokale klimaforhold
Bebyggelsen er udformet som byggeri på under 8 etager 
for ikke at fange de højereliggende vinde og bebyggelsen er 
placeret, så der er bedst mulige mikroklimatiske forhold i de 
offentlige byrum. Det betyder, at der er læ og sol det meste 
af dagen – og gennem det meste af året. Vores vindanalyser 
har vist, at der opstår en kraftig vind gennemporten i 
den eksisterende portbygning – i forlængelse af Thomas 
Nielsens Gade. Ved at placere en bygning mellem porten og 
bydelens centrale pladsrum, brydes vindkorridoren og der 
skabes der læ på pladsen. Der kan sikres yderligere læ og 
forbedret mikroklima ved hjælp af beplantning foran porten. 
I parken skabes der lommer med læ med beplantning. 

Tilpasning til ændrede klimaforhold
De øgede regnmængder håndteres lokalt i kvarteret, så 
kloaknettet ikke belastes. Stuelejligheder etableres med 
gulvkote 0,3-1 m. over terræn, hvilket dels sikrer øget 
privatliv i stuelejligheder og dels sikrer stuelejlighederne 
mod regnvand. Se afsnittet regnvandshåndtering

Tryghed
Kvarteret er et tæt bykvarter med børnehaver og 
indkøbsfunktioner, hvor der er liv på alle tider af døgnet. Ved 
at fokusere på kvalitet, belysning og rekreative funktioner 
i byrummene, optimeres forholdene for brug af byens 
rum - også når solen er gået ned. Desuden vil den direkte 
forbindelse mellem stuelejligheder og byrum øge trygheden 
omkring bebyggelsen – Der er mennesker tæt på. Stierne i 
parken og på skrænten etableres med frit udsyn til begge sider 
og god belysning. Da stierne forbinder et større byområde på 
kryds og tværs og samtidig er planlagt som løberuter med 
trænings- og udstrækningsstationer, er det håbet at de vil 
blive brugt fra tidligt om morgenen til sent om aftenen. 

Grønne og blå elementer i bybilledet
Gader og kørearealer udformes med beplantning med træer 
og planter, synlige rendestenselementer for klimasikring, 
så de understøtter et varieret byliv; og til ophold eller leg. 
I kvarterets nordlige del på pladsen anlægges et større 
regnvandsopsamlingsbassin der også inviterer til leg. 
Med varieret beplantning og synligt regnvand udgør 
parken kvarterets grønne hjerte. Parken og skrænten 
indrettes med gode muligheder for at være aktiv, at indgå 
i fællesskaber blandt beboerne i kvarteret, muligheder for 
roligt ophold og muligheder for at opleve naturen i byen. 

Samtidig er den et sted hvor byens dyr og insekter kan 
finde ophold. Parken indskriver sig i et større grønt træk, 
og vil dermed også fungere som spredningskorridor.
I hele kvarteret etableres grønne gårde, hvor regnvandet 

opsamles før det ledes videre – og i den nordlige del af 
kvarteret etableres desuden grønne tage, der bidrager til 
forsinkelse og fordampning af regnvand og er opholdssteder 
for insekter. I hele kvarteret plantes træer, som bidrager 
til at opsuge regnvand, samtidigt med at de forbedre 
mikroklimaet ved at skabe læ og nedkøling på varme dage.

Byliv
Variation i byens funktioner
Kvarteret består af to områder – det grønne, mere 
naturprægede i syd og det urbane, mere bymæssige i nord. 
Begge områder består hovedsageligt af boliger, særligt den 
grønne del. Kvarteret rummer også to børneinstitutioner, 
der er placeret i hhv. nord og syd, så de – ud over at ligge 
bolignært for begge områder også henvender sig til 
forskellige boligkvarterer uden for konkurrenceområdet. I 
den nordlige del findes de fleste af de bevarede bygninger 
– disse rummer fællesfunktioner, som idræt og muligheder 
for fællesspisning. Det er også i den nordlige del at 
supermarkedet ligger, på grænsen af konkurrenceområdet, 
så det kan tiltrække kunder fra et større opland.  I den 
nordlige del af kvarteret forslås stueetageboligerne også 
udformet så de over tid kan transformeres til erhverv såfremt 
der er et økonomisk grundlag for dette. Endelig er de to 
primære byrum, pladsen og parken placeret på hver sin 
side af den store sengebygning, som skiller nord og syd.

Byrum og mødesteder
De to primære byrum er meget forskellige og tilbyder 
forskellige aktiviteter. Pladsen er et centralt knudepunkt, 
og offentlige funktioner i stueetagen koncentreres omkring 
pladsen i det omfang der er behov. Kvarterets beboere og 
besøgende i kvarteret passerer pladsen, når de henter børn 
i børnehaven, når de skal i fælleshuset, i supermarkedet, 
når de har parkeret i den nordlige P-kælder, eller når de 
besøger kvarterets café. Pladsen rummer muligheder 
for leg og ophold i solen. I parken er der plads til mere 
pladskrævende aktiviteter, som fx. sport og naturoplevelser, 
både for beboere i kvarteret og de omgivende boligområder.

Sundhed
Uorganiseret fysisk aktivitet
Kvarteret rummer et bevægelseshus i værkstedsbygningen, 
et boldbur på taget af ’hammerhovedet’, løberuter, 
græsplæner til boldspil og div. legefaciliteter. Faciliteterne 
kan benyttes til både organiseret og uorganiseret 
fysisk aktivitet – afhængig af interesse. Da der generelt 
mangler muligheder for idrætsfunktioner i denne del 
af Aarhus, er det sandsynligt at der er grundlag for 
at drive et bevægelseshus med et større opland.
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Sundhedsfrem¬men¬de tiltag og aktiviteter (ud over idræt)
Da kvarteret hovedsageligt forventes af bestå af børnefamilier, 
planlægges flere legeområder, både på pladsen, i parken og 
på skrænten. Det foreslås desuden at de to børneinstitutioners 
udeområder kan benyttes af alle udenfor bør åbningstid. 
Ud over legeområderne fokuseres der på at skabe gode 
muligheder for sociale fællesskaber i kvarteret. 

Dette gøres hovedsageligt gennem tiltag i bevægelseshuset 
– fx muligheder for fællesspisning, strikkeklub, brætspil, 
byttecentral, og hvad der ellers kan være grundlag 
for. Desuden er der skabt gode muligheder for mindre 
fællesskaber i de aflukkede gårdrum i kvarterets karréer. 
Der er desuden fokus på naturoplevelser i dagligdagen. 
Kvarterets grønne områder i syd – skrænten og parken 
- fungerer som fredelige åndehuller og danner, ud over 
muligheder for fysisk aktivitet, ramme om afslapning, 
naturoplevelser og læring om naturens processer.

Mangfoldighed
Variation i beboersegmenter
Da de omgivende boligområder hovedsageligt består af små 
boliger, har der været fokus på at tilbyde større familieboliger 
i Tage-Hansens Gade kvarteret. Kvarteret er planlagt med 
boliger på omkring 100 m2, da det ønskes at tilbyde gode 
familieboliger. De fleste boliger er på 90-120 m2. Enkelte 
boliger er på 70-90 m2 og enkelte på op til 140 m2. Der er 
dermed mulighed for at tilbyde familieboliger i forskellige 
prisklasser. En del af boligerne i den sydlige del af kvarteret er 
rækkehuse med egen forhave. Der er flere steder lejligheder 
oven på rækkehuset. Der er omkring 85% ejerboliger 
og 15% almene boliger. De almene boliger er fordelt i 
kvarteret, både i nybyggeriet og i det eksisterende byggeri. 

Aktiviteter og plads til alle
Et af hovedintentionerne i projektet er at invitere 
naboområderne ind i kvarteret, så flere kan have glæde 
af de kvaliteter, som kvarteret tilfører byområdet. Det 
gøres ved at etablere to byrum med særlige kvaliteter 
– parken og pladsen – samt gennem bevægelseshuset, 
børneinstitutionerne og indkøbsmuligheder, samt selvfølgelig 
forbedret adgang til kvarteret. Da de omgivende boliger 
fortrinsvis rummer ældre og studerende er der rig mulighed 
for social interaktion mellem flere typer af mennesker.

Økonomi
Totaløkonomi
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)

Forurenet jord håndteres efter gældende forskrifter. 
Opgravet jord lægges i depot på grunden, hvor den 
undersøges for miljøskadelige stoffer. Afhængig af 
forureningsgrad bortkøres overskudsjord til respektive 
fyldpladser, deponi m.m. Ikke forurenet jord anvendes som 
opfyld omkring kældre, fundamenter m.m. og til opfyld i 
kældre under bygninger, der bliver revet ned. Der vil være 
stort fokus på, at bortkørsel af overskudsjord minimeres 
mest muligt af hensyn til bæredygtige aspekter.
Afgift til bortskaffelse af forurenet jord er medregnet 
i økonomimodellen jf. udbudsmaterialets krav.
Betonaffald fra eksisterende bygninger, der nedrives, knuses 
på stedet og anvendes i mulig udstrækning som fyld i 
områder, der kræver ekstra-/sandpudefundering. Dette er 
optimalt såvel økonomisk, som i et bæredygtigt perspektiv i 
relation til tilkørsel af fyldsand og bortkørsel af betonaffald.

Infrastruktur ved byggemodning og drift
Biladgangen til området er i videst muligt omfang 
begrænset til ærindekørsel. Biler placeres i dertil 
indrettede parkeringskældre, som alle er placeret 
i fornuftig gåafstand til boligen. Det betyder lave 
driftsomkostninger til veje og pladser, ligesom det vil 
reducere CO2 fodaftrykket. Sidst men ikke mindst giver 
det også trygge rammer for bomiljøet og børns leg.
Veje og stier opbygges i videst muligt omfang 
af genbrugsmaterialer som eksempelvis 
knust beton fra de nedrevne bygninger.

Anlægs- og driftsomkostninger af kommende byggeri
Da vi opererer med bygningsklasse 2020 sikrer 
vi det bedste udgangspunkt for en optimal drift. 
Anlægsomkostningerne påvirkes i begrænset omfang. 
Kravet til energirammen vil være et maksimalt energiforbrug 
på 20 kWh/m2/år. Der er skærpede krav til husenes 
tæthed, hvilket stiller ekstra krav til til luftskiftet
Opfyldelse af lavenergiklasse 2020 fordrer en højisoleret 
klimaskærm, som det blandt andet fremgår af efterfølgende:

Isolering
Gulv: 400 mm
Vægge let konstruktion: 400 mm
Hulmur tung konstruktion: 400 mm
Loft/tag: 500 mm
Evt. Ekstra gode isoleringsprodukter

Vinduer og døre
U-værdi 0,8
Max 22 m² vinduer pr. 100 m² boligareal.
Energimærke A

Opvarmning
Fjernvarme eller varmepumpe

Ventilation
Varmegenvinding

Suppplerende energi
Solvarme og solceller. 

Andet
Bygningernes orientering på området
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Husene er kompakte og tætte
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Klimatilpasning

Regnvandshåndtering og klimatilpasning
Regnvandshåndteringen og klimatilpasningen 
inkluderer i hovedtræk følgende: 
• Transport af regnvand i grøfter/trug
• Forsinkelse af regnvand indenfor byggefeltet 

svarende til en 10 års hændelse
• Rensning af regnvand i bassiner/rensedamme
• Skybrudssikring til 100 års regn, som midlertidigt 

opbevares på terræn indenfor området
• Dræning over parkeringskældre og udpumpning af 

evt. indsivet grundvand til parkeringskældre

Følgende forudsætninger er anvendt, som er angivet i ”Bilag 
6: Amtssygehuset – Vandhåndtering og klimatilpasning”. 
Regnvandet skal håndteres jf. Aarhus Kommunes Vandvision 
2100, således der opnås en bæredygtig udnyttelse af hele 
vandkredsløbet. Følgende forudsætninger fremhæves:
• Det samlede regnvandsflow ud af området må 

ikke overstige 15 l/s ved dimensionsgivende 
regn (min 10 års hændelse)

• Området designes, så det kan tilbageholde og 
håndtere en 100 års hændelse på terræn, uden at 
dette forårsager oversvømmelse af naboarealer 
eller interne oversvømmelser af bygninger. En 
100 års regn tilbageholdes på terræn på veje og i 
grønne områder, hvor den kan tilbageholdes uden 
skader og uden de store gener for beboerne. 

• På vejene vil der ikke stå mere ned 10 cm vand for 
et skybrud med en gentagelsesperiode på 10 år.

• Regnvand kan håndteres på terræn i anlæg der ikke 
indbyder til leg eller direkte kontakt med vandet

• Vand må ikke stå længere end 24 timer i anlæg 
uden rensning eller udskiftning i anlæg der er 
designet til at give adgang til at lege med vandet

• Vejvand skal rensen før det kan anvendes rekreativt
• I valg af skråningsanlæg og vanddybder 

skal der tages hensyn til sikkerhed.

Forsinkelsesvolumen
Der afsættes 525 m3 forsinkelse pr. ha befæstet areal, 
således en 10 års regn kan tilbageholdes indenfor området 
med det fastsatte krav for udledning fra området. I forhold 
til projektidéen, skal der håndteres regnvand fra i alt 4,74 
ha befæstet areal.  Det befæstede areal udgør nye og 
eksisterende bygninger samt øvrige befæstede flader i 
form af parkeringspladser, veje med mere. Områder hvor 
der er parkeringskælder under betragtes som befæstede 
arealer, da regnvand skal opsamles her, for ikke at forårsage 
skader på parkeringskælderen. Med et befæstet areal på 
i alt 4,74 ha, er der behov for i alt 2500 m3 effektivt 
forsinkelsesvolumen for at håndtere en 10-års regn. 

Ved anlæggelse af våde regnvandsbassiner/
rensedamme, skal der etableres et vådt volumen 
på 200 m3/ha befæstet areal. Såfremt hele 10-års 
regnhændelsen skal forsinkes i våde regnvandsbassiner, 
er der behov for 950 m3 vådvolumen.

Rensning af regnvand
Regnvandet skal renses indenfor området, svarende til en 
rensning i våde regnvandsbassiner. Derfor fokuseres der 
på blå-grønne regnvandsløsninger, hvor nedsivning, optag i 
planter, bundfældning af forureningskomponenter og iltning 
sikrer en optimal fjernelse af forureningskomponenter. 
Regnvandshåndteringen indeholder derfor både 
elementer, hvor regnvandet er i bevægelse og iltes 
og elementer, hvor regnvandet er stillestående og 
forureningskomponenter kan bundfældes.

For at sikre bevægelse i det afstrømmede regnvand under 
den interne transport i området, kan der anlægges sten 
eller lignende, der sikrer mere bevægelse i vandet. Dette 
skaber samtidig synlig forandring i vandet, der gør det mere 
interessant for beboere at betragte vandets bevægelse og liv. 

En del af regnvandet skal håndteres og forsinkes i områder, 
der konstant står våde. Dette vådvolumen sikrer en 
forbedret rensning af regnvandet. En del af de 2500 m3 
forsinkelsesvolumen til at håndtere en 10-års regn kan 
bestå af områder, der kun fyldes med regnvand under 
større regnhændelser. Her kan indtænkes områder med 
dobbeltfunktion, der kan anvendes til leg, bevægelse og 
ophold normalt og under større regnskyl stå vandfyldte 
i en kortere periode. I områder med dobbeltfunktion 
vil der ikke ske rensning af regnvandet og derfor skal 
disse områder kun tages i brug under de større regn, 
således at en relativ lille del af årsmiddelnedbøren ikke 
renses i helt samme grad som under hverdagsregn.

Regnvand kan desuden renses ved specialløsninger som filtre 
og biofiltre samt ved nedsivning fra grøfter/trug eller andre 
LAR-anlæg, hvor det efter nedsivningen opsamles i et dræn.
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Synlighed, læring og forandring
Regnvandshåndteringen skal være synlig for beboere og 
øvrige besøgende i området. Det skal være tydeligt hvad vej 
vandet løber og regnvandshåndteringen og klimasikringen 
kan formidles. Ved bassiner og områder der fyldes under 
større skybrud, kan der etableres målestave, der viser 
hvor mange mm eller ved hvilken gentagelsesperiode det 
har regnet, når elementet er fyldt til et vist punkt. Dette 
kunne være særligt interessant for de lavninger der fyldes 
under de helt store skybrud, hvor beboerne kan finde det 
interessant at besøge anlæggene under en skybrudshændelse 
eller lige efter og se hvor meget det har regnet. Desuden 
kan der etableres små forklarende skilte, der beskriver 
vandhåndteringen og klimatilpasningen, samt indbygges 
elementer, der tydeliggør vandets vej ud gennem området. 

Design
Der arbejdes med at anvende en række forskellige typer af 
urban og blå-grøn infrastruktur til transport af regnvand i 
området. Der arbejdes med urbane/hårde gade og byrum, 
hvor vandet transporteres i urbane elementer og krydser veje 
og gangarealer. I de grønne områder arbejdes med grønne 
rum til transport, rensning og forsinkelse af regnvand. Disse 
grønne rum kan være vandfyldte altid eller kun i perioder 
og kan bidrage med naturværdi og æstetik til området. 

Klimatilpasning
Ved helt ekstreme skybrud, der overstiger en 
gentagelsesperiode på 100 år, vil der ske styret overløb 
ud af området på terræn. Fra den nordlige del af området 
vil der ske styret overløb til Viborgvej. Denne kan fungere 
som skybrudsvej. Det anbefales for at sikre mere optimale 
skybrudsveje i området, at der dannes en skybrudsvej via 
Viborgvej, Silkeborgvej og Thorvaldsensgade til Aarhus Å. 
Som terrænet er pt., er der risiko for at skybrudsvand fra 
Viborgvej løber til søerne i Den Gamle By og oversvømmer 
kulturminder i Den Gamle By. Alternativt skal der anlægges en 
styret skybrudsvej fra Viborgvej til søerne i Den Gamle By. Den 
sydlige del af området vil for skybrud der overstiger en 100 års 
hændelse få overløb på terræn til Regnburgsgade. Herfra vil 
skybrudsvandet overfladisk ledes til Aarhus Å via Regnburgs 
Plads/Rosenstien, Silkeborgvej og Thorvaldsensgade.
Der er risiko for, at de runder skybrud, vil strømme 
overfladevand fra området til eksisterende bebyggelse 
på den vestlige side af Ringkøbingvej. Denne skybrudsvej 
skal blokeresved en terrænregulering, således der 
etableres en lille terrænvold langs projektområdets 
østlige afgrænsning. Denne terrænvold kan indgå som 
et rekreativt element til bevægelse og leg og ophold. 

For at området kan tilbageholde en 100 års hændelse, er der 
behov for at området kan tilbageholde minimum 1.900 m3 
skybrudsvand på terræn, ud over det tilbageholdelsesvolumen, 
der er afsat til at håndtere en 10-års hændelse. Under 
ekstreme skybrud vil der ske det, at de terrænnære jordlag 
kan blive vandmættet og grønne områder, kan dermed 
fungere som befæstede flader. Derfor skal der arbejdes med 
at indlægge så stor en sikkerhed som mulig i området.

I forbindelse med detailudviklingen af området, skal der 
arbejdes med interne mindre terrænreguleringer, således 
at regnvand og skybrudsvand styres gennem området 
til forsinkelseselementerne, uden at dette forårsager 
skader på eksisterende og kommende bygninger.
På kortet ses de nuværende skybrudsveje 
(kort fra ScalgoLIVE).

Skybrudssikringen og klimatilpasningen betragtes ikke 
som et nødvendigt onde, men ses som et potentiale til at 
skabe mere liv og forandring i landskabet og tænke nyt 
og kreativt i forhold til dobbeltfunktioner og merværdi.

Jordbundsforhold og grundvand
Området er begrænset egnet til nedsivning, da der er 
betydelige lerforekomster i de øvre jordlag. Desuden 
kan forventes en del fyld, da der har været en del 
byggeaktivitet på grunden. Det kan forventes, at det i 
dele af området er muligt at nedsive i områder, hvor 
lerforekomsten er begrænset.  Nedsivning kræver dog 
også, at jorden er ren nok til, at nedsivning ikke udgør 
en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.

Grundvandsspejlet forvantes at være så dybt, at dette 
ikke begrænser nedsivning fra terænniveau.
Grundvandsspejlet får betydning for parkeringskælderen 
og øvrige kælderarealer. Her skal foretages 
grundvandssikring under anlæggelsen. Kælderen skal 
sikres mod grundvandsindtrængen. Det forventes ikke, at 
der skal etableres grundvandssænkning i driftsfasen. 
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Fosinkelsesvolumener 1 af 1

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen
ha m3 m3 Samlet areal 6,7 ha

A 0,13 67,7 25,8 Permanent vådvolumen 200 m3/ha red. areal
B 0,03 17,5 6,7 Dimesionsgivende forsinkelsesvolumen 525 m3/ha red. areal

C 0,08 41,6 15,9 Areal
Reduktions-
faktor

Red. areal
Forsinkelsesvolumen
Tørvolumen

Permanent
vådvolumen

D 0,06 30,8 11,7 ha  - ha m3 m3
E 0,08 43,4 16,5 Grønt areal: 1,34 0 0,00 0 0
F 0,12 65,6 25,0 Bygninger 2,43 1 2,43 1278 487
G 0,12 61,2 23,3 Tætte flader (veje og pladser - uden p-pladser) 2,93 1 2,93 1536 585
H 0,11 55,3 21,1 Total 2814 1072
I 0,09 45,0 17,1
J 0,14 75,3 28,7 Parkering - Alternativ 1 - samlet 1,05 1 1,05 549 209
K 0,09 49,1 18,7 Parkering - Alternativ 2 - samlet 0,80 1 0,80 422 161
L 0,09 48,4 18,4
M 0,11 55,6 21,2
N 0,09 44,9 17,1
O 0,15 81,0 30,9
P 0,15 81,0 30,9
Q 0,08 40,4 15,4
R 0,02 10,0 3,8
S 0,12 64,2 24,4
T 0,00 2,5 0,9
U 0,07 35,9 13,7
V 0,17 88,5 33,7
X 0,05 24,7 9,4
Y 0,08 39,4 15,0
Z 0,05 27,3 10,4
Æ 0,06 29,7 11,3
Ø 0,05 27,1 10,3
Å 0,02 11,0 4,2
AA 0,03 13,6 5,2
Total 2,43 1278 487

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen
ha m3 m3

Parkering 1 0,40 211,2 80,5
Parkering 2 0,37 194,9 74,3
Parkering 3 0,27 142,9 54,5

Total 1,05 549 209

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen

ha m3 m3
Parkering 1 0,39 204,9 78,1
Parkering 2 0,14 75,4 28,7
Parkering 3 0,14 74,6 28,4
Parkering 4 0,13 67,5 25,7

Total 0,80 422 161

Parkering -
Alternativ 2

*Bygningsbokstaverne er vist på figuren til Parkering - Alternativ 1.

Bygning*

Parkering -
Alternativ 1

Parkering - Alternativ 1 Parkering - Alternativ 2

09-02-2017

Beregning

Fosinkelsesvolumener 1 af 1

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen
ha m3 m3 Samlet areal 6,7 ha

A 0,13 67,7 25,8 Permanent vådvolumen 200 m3/ha red. areal
B 0,03 17,5 6,7 Dimesionsgivende forsinkelsesvolumen 525 m3/ha red. areal

C 0,08 41,6 15,9 Areal
Reduktions-
faktor

Red. areal
Forsinkelsesvolumen
Tørvolumen

Permanent
vådvolumen

D 0,06 30,8 11,7 ha  - ha m3 m3
E 0,08 43,4 16,5 Grønt areal: 1,34 0 0,00 0 0
F 0,12 65,6 25,0 Bygninger 2,43 1 2,43 1278 487
G 0,12 61,2 23,3 Tætte flader (veje og pladser - uden p-pladser) 2,93 1 2,93 1536 585
H 0,11 55,3 21,1 Total 2814 1072
I 0,09 45,0 17,1
J 0,14 75,3 28,7 Parkering - Alternativ 1 - samlet 1,05 1 1,05 549 209
K 0,09 49,1 18,7 Parkering - Alternativ 2 - samlet 0,80 1 0,80 422 161
L 0,09 48,4 18,4
M 0,11 55,6 21,2
N 0,09 44,9 17,1
O 0,15 81,0 30,9
P 0,15 81,0 30,9
Q 0,08 40,4 15,4
R 0,02 10,0 3,8
S 0,12 64,2 24,4
T 0,00 2,5 0,9
U 0,07 35,9 13,7
V 0,17 88,5 33,7
X 0,05 24,7 9,4
Y 0,08 39,4 15,0
Z 0,05 27,3 10,4
Æ 0,06 29,7 11,3
Ø 0,05 27,1 10,3
Å 0,02 11,0 4,2
AA 0,03 13,6 5,2
Total 2,43 1278 487

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen
ha m3 m3

Parkering 1 0,40 211,2 80,5
Parkering 2 0,37 194,9 74,3
Parkering 3 0,27 142,9 54,5

Total 1,05 549 209

Areal
Forsinkelsesvolumen

Tørvolumen
Permanent

vådvolumen

ha m3 m3
Parkering 1 0,39 204,9 78,1
Parkering 2 0,14 75,4 28,7
Parkering 3 0,14 74,6 28,4
Parkering 4 0,13 67,5 25,7

Total 0,80 422 161

Parkering -
Alternativ 2

*Bygningsbokstaverne er vist på figuren til Parkering - Alternativ 1.

Bygning*

Parkering -
Alternativ 1

Parkering - Alternativ 1 Parkering - Alternativ 2

09-02-2017
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Solskinstimer og mikroklima

marts april maj juni

Dagligt
antal solskinstimer
       (t)                     

10 
9

8
7

6
5

4
3

2

1

0

Meget høj sol-
eksponering

Moderat sol-
ekspnering

Begrænset sol-
eksponering

Høj sol-
eksponering

Gennemsnitlig
vindstrømning (m/s) 
                 

Svag vind

Næste stille

Let vind

 5.0

0.0

2.5

Solskinstimer målt på terræn
Simuleringen viser det daglige antal 
solskinstimer for en dag i april, på 
baggrund af dansk vejrdata (Se nedenfor 
for soleksponering i andre måneder)

Meget høj 
solekponering

Meget høj solekponering 
året rundt

Moderat sol eksponering

Vindstrømning målt 1.5m over terræn
CFD software er anvendt til at vurdere 
vindmiljøer. Der er simuleret med 
den dominerede vesten vind.

Svag acceleration af vinden

Næsten vind stille

Næsten vind stille

Helt vindstille

Dagligt
antal solskinstimer
       (t)                     

10 
9

8
7

6
5

4
3

2

1

0

Meget høj sol-
eksponering

Moderat sol-
ekspnering

Begrænset sol-
eksponering

Høj sol-
eksponering

Gennemsnitlig
vindstrømning (m/s) 
                 

Svag vind

Næste stille

Let vind

 5.0

0.0

2.5
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Dagslysstudie

Dagslysstudiet viser sol/skygge situationen dagen igennem for 
en sommerdag og en forårs/efterårsdag (jævndøgn). Studiet 
viser, at der er sollys i kvarterets centrale rum også ud på 
aftenen. De mindre karréer i nord vil i jævndøgnssituationen 
ligge i skygge sidst på eftermiddagen. Det er en forudsætning 
for at bo tæt og urbant. Taghaverne vil her give beboerne 
mulighed for at opholde sig i solen ud på aftenen.  De 
sydlige gårdrum har en rigtig fin soleksponering

Der er bevist arbejdet med at sikre, at den nye 
bebyggelse ikke skygger på nabobebyggelserne
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