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Projektområdet skal være et samlende bykvarter, der understøtter fællesskabet mellem borgerne. Nøgleordene er tæthed, høj bokvalitet for mennesker
i alle generationer, liv i byrummene, nærheden til andre mennesker og større
mangfoldighed i relation til alder og livsformer. Der skal være et særligt fokus
på at skabe rum for flere familier med børn.
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1 INDLEDNING
I december 2014 indgik Aarhus Kommune en købsaftale med Region
Midtjylland om overtagelse af ejendommen Tage-Hansens Gade 2 –
Amtssygehuset – når de nuværende sygehusfunktioner udflyttes til DNU,
forventeligt medio 2018.

Historien skal viderebringes i stedets nye identitet, sundhedsfremmende
idealer om lys, luft og dufte skal være mærkbare i området, og området
skal tænkes som forbindelsesled, så der bliver bedre sammenhæng i hele
bydelen.

Aarhus Kommune vurderer, at det 6,7 hektar store område kan udvikles
til en ny bydel og realiseres over en periode på 5-7 år fra overtagelsesdagen, afhængig af konjunkturer mv.

Med afsæt i visionen ønsker Aarhus Kommune at udarbejde en udviklingsplan for området, som rummer strategiske, fysiske og økonomiske
planer samt overvejelser om etapedeling og tidsplaner for realisering.

Med Planstrategi 2015 har Aarhus Kommune sat fokus på ’klog vækst’.
Der skal være fokus på bæredygtighed, samtidig med at der skabes bedre
bykvalitet og højere grad af liveability. Med overtagelsen af Amtssygehusets arealer og bygninger har Aarhus Kommune en unik mulighed for at
udvikle et nyt, bæredygtigt og centralt beliggende byområde af en særlig
karakter, som understøtter kommunens overordnede mål.

For at skabe det bedst mulige grundlag for udviklingsplanen inviteres tre
tværfaglige teams til at give hvert sit bud på en udviklingsplan i et såkaldt
parallelopdrag. Aarhus Kommune har valgt parallelopdragsprocessen for
at sikre, at kreativiteten udfoldes mest muligt ved udvikling af tre forskellige forslag. Formålet er desuden, at der bliver en løbende dialog med borgere og interessenter, som undervejs inddrages i møder og workshops.
Med borgerne menes her borgere i nærområdet, borgere, der er interesserede i at blive fremtidige beboere i området, og desuden interesserede
borgere i Aarhus Kommune i øvrigt.

Mange aarhusianere har en relation til stedet, området har kulturhistorisk værdi og er præget af historiske bygninger med fine arkitektoniske
kvaliteter. Området har en central placering i byen og er samtidig tæt på
grønne områder, der giver området stor herlighedsværdi. Det ligger højt,
sydvendt og med smukke udsigter.
Projektområdet skal være et samlende bykvarter, der understøtter fællesskabet mellem borgerne. Nøgleordene er tæthed, høj bokvalitet for mennesker i alle generationer, liv i byrummene, nærheden til andre mennesker
og større mangfoldighed i relation til alder og livsformer. Der skal være et
særligt fokus på at skabe rum for flere familier med børn.

Parallelopdraget er en kreativ proces – beslutninger om fremtiden for området træffes først i den efterfølgende fase, hvor der udarbejdes én samlet
udviklingsplan for området. Aarhus Kommune ser frem til samarbejdet
med de tre teams. Dette program beskriver rammerne for opgaven og de
spørgsmål, som ønskes besvaret i parallelopdraget.
Vi ser frem til en spændende proces frem mod udviklingen af tre ambitiøse forslag til en udviklingsplan for realisering af byrådets vision
for området.
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Foto: Amtssygehuset set fra vest mod Aarhus midtby
og Aarhusbugten. Trafikalt ligger området mellem tre
store og betydningsfulde færdselsårer for biler, busser,
gående og cyklende. Planlægningen er gået i gang for
at sikre letbanebetjening.

2 LÆSEVEJLEDNING
P RO G R A M M E T E R OPBY G G E T SÅLEDES:
Kapitel 3 rummer byrådets vision for området, som danner grundlaget
for parallelopdraget. Forslagene skal give bud på, hvordan denne vision
omsættes til virkelighed.
Kapitel 4 rummer en beskrivelse af stedet og historien som grundlag for
de tre teams’ egne vurderinger af stedets potentialer og udfordringer.
Kapitel 5 rummer en kortfattet beskrivelse af udviklingsplanens rolle i
processen fra vision til virkelighed og dermed som omdrejningspunkt for
besvarelse af opgaven.
Kapitel 6 udfolder de spørgsmål og programkrav, som de tre teams forventes at besvare i hvert sit forslag til en udviklingsplan.
Kapitel 7 rummer en række centrale planlægningsmæssige, tekniske og
økonomiske forudsætninger for opgaven. Disse uddybes i en række bilag.
Kapitel 8 beskriver parallelopdragets planlagte dialogprocesser, som de
tre teams skal deltage i.
Kapitel 9 rummer afleveringskrav, herunder omfanget og karakteren af
det materiale, som de deltagende teams skal aflevere ved afslutningen af
parallelopdraget.
Bilagslisten giver et overblik over bilag og værktøjer, som indgår i arbejdet.

7

Visionen er en grundsten i udviklingen af en ny bydel ved Tage-Hansens Gade og udgør en
grundforudsætning for såvel parallelopdraget som det efterfølgende arbejde med udviklingsplan,
salg, lokalplanlægning mv.

BYRÅDETS VISION FOR OMRÅDET LYDER SÅLEDES:
”Fra Amtssygehus til bykvarter”

Efter 80 år som Amtssygehus skal området ved Tage-Hansens Gade nu have en ny funktion i byen. Firkanten bag de høje træer skal åbne sig op, og det er Aarhus Kommunes
vision at skabe et nyt centralt bykvarter.
Ambitionen er at skabe et nyt kvarter i midtbyen i høj kvalitet med gode boliger til omkring
2.500 aarhusianere i alle aldre.
Udviklingsområdet ligger i et smørhul. Omkranset af boligkarréerne langs Silkeborgvej,
Ringgaden og Viborgvej. Nabo til Botanisk Have, Den Gamle By, Vestre Kirkegård og tusindvis af studiepladser i Ceres Byen og på Aarhus BSS. Området ligger i samme afstand
fra domkirken som hjertet af Frederiksbjerg.
Amtssygehuset ligger tæt på midtbyens kommercielle og kulturelle tilbud, på det grønne
og på et stort udbud af arbejdspladser og virksomheder.
Området er omkranset af mindre, isolerede boligområder i karréstruktur, der er kendetegnet ved fortrinsvis små lejligheder, der bebos af små husstande med lavere uddannelsesog indkomstniveau end kommunens gennemsnit.
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”FRA
AMTSSYGEHUS
TIL BYKVARTER”

3 Vision: Fra Amtssygehus til bykvarter
VISIONEN
Området skal være det samlende bykvarter, der understøtter fællesskabet mellem borgerne. Det skal være et tæt bykvarter med høj boligkvalitet for mennesker i alle generationer, der vil bo i byen og nyde godt af livet i byrummene og
nærheden til andre mennesker.
Nærområdet savner mangfoldighed. Det savner i særdeleshed familier med
børn. Derfor skal området tilbyde noget aktivt til børn og deres familier, så området samlet understøtter en tæt sameksistens mellem børn, unge, voksne og
ældre, både i boligerne og i byrummene.
Den fremtidige bydel på Amtssygehuset skal viderebringe sin historie i stedets
nye identitet. Det vil sige, at fysiske træk og de sundhedsfremmende idealer om
lys, luft og dufte, som Amtssygehuset blev bygget på i 1935, bliver mærkbare
i området.
Området skal tænkes som et forbindelsesled mellem de omkransende boligområder. Dermed skal området tænkes ind i en større sammenhæng, sådan
at der sikres en bedre sammenhæng i hele bydelen, og at mangfoldigheden i
beboernes alder og livsform bliver større.

Visionen for udviklingen af området består af fem sideordnede fundamenter
• By- og livskvalitet for beboere i alle aldre.
• Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning.
• Bæredygtighed på områderne økonomi, klima, social sammenhængskraft,
sundhed og miljø indgår i planlægning og løsninger.
• Aarhusianerne som aktive deltagere i byudviklingen.
• Midlertidighed i byudviklingen viser vejen for permanente løsninger.

By- og livskvalitet for beboere i alle aldre
• Byudviklingen skal medvirke til, at Aarhus’ rivende udvikling og vækst bidrager til stadig bedre livskvalitet for aarhusianerne.
• Der skal skabes en velfungerende bydel, hvor tæt by opleves som en særlig
kvalitet og som resultatet af en godt tilrettelagt udviklings- og inddragelsesproces, hvor mikroklima, miljø, arkitektur, byliv, fritidsaktiviteter, udeophold,
mobilitet osv. spiller sammen som ramme for det gode liv.
• Området skal være en del af løsningen ift. Aarhus Kommunes boligpolitik
og være attraktivt for mennesker i alle aldre, med særlig fokus på børnefamilier.
• Det nye boligområde skal medvirke til at skabe en bedre social balance i
beboersammensætningen for hele nærområdet.
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Åbning af Amtssygehuset i 1935
Foto: Aage Fredslund-Andersen
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Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning
• Amtssygehusets kulturmiljøer indgår og anvendes som et element i at skabe en særlig identitet for det nye kvarter.
• De vigtigste af Amtssygehusets bygninger skal tænkes ind i, hvordan den
nye bydel planlægges og udformes. Det drejer sig fx om portbygningen,
der skal bevares, og den gamle hovedbygning, som også har stor værdi,
der kan bygges videre på.
• Der skal tænkes i at skabe en opsigtsvækkende god sammenhæng mellem
nyt og gammelt.
• De sundhedsfremmende idealer skal være mærkbare i området. Bydelen
skal planlægges, så den opfordrer til bevægelse i dagligdagen, som det er
beskrevet i Aarhus Kommunes sundhedspolitik.

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

Aarhusianerne som aktive deltagere i byudviklingen
• Aarhusianerne har allerede spillet en aktiv rolle i omdannelsen med et væld
af idéer til, hvad området skal kunne tilbyde. Den involvering skal fortsætte.
Derfor skal borgerne inviteres til løbende dialog om bydelens fremtid og
medvirke til at omsætte programmet for bydelens udvikling til fysiske og
sociale løsninger i bydelen.

Midlertidighed i byudviklingen viser vejen for permanente
løsninger
• Amtssygehuset skal hurtigt indtages af midlertidige anvendelser ud fra en
innovationstænkning. Der skal afprøves forskellige tiltag og løsninger i mindre skala – for at skabe hurtige og billige erfaringer med, hvad der kan blive langsigtede gode løsninger både anvendelsesmæssigt, fysisk og socialt.

• Udviklingen af området skal hænge sammen økonomisk og samtidig leve
op til et ufravigeligt krav om kvalitet i alle aspekter i byudviklingen.
• Der skal tænkes i bæredygtige løsninger med henblik på at understøtte
Aarhus Kommunes mål og strategier på energi-, klima- og ressourceområderne.
• Det nye kvarter skal ligeledes understøtte Aarhus Kommunes mål og strategier på områderne medborgerskab, mangfoldighed, sammenhængskraft
og sundhed.
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The vision is a cornerstone in the development of a new quarter by the county hospital.
It is the prerequisite for the parallel assignment as well as for the subsequent work on
the development plan, sales, local planning etc.
THE CITY COUNCIL’S VISION FOR THE AREA READS AS FOLLOWS:
”From county hospital to urban quarter”
After 80 years as a county hospital, Tage-Hansens Gade is to serve a new purpose in the
city. The rectangular area behind the tall trees is to be opened up, and the City of Aarhus has
a vision of creating a new central urban quarter.
The aim is to create a new high-quality quarter in the city centre with good housing for
around 2,500 city residents of all ages.
The development area on Tage-Hansens Gade is an ideal setting. It is bordered by the
housing blocks along Silkeborgvej, Ringgaden and Viborgvej. It has the Botanical Gardens,
the Old Town and Vestre Cemetary as neighbours and is in close proximity to thousands
of student places in Ceres Byen and at Aarhus BSS. Tage-Hansens Gade is also the same
distance from the cathedral as from the heart of Frederiksbjerg.
The area also lies between three key traffic arteries for cars, buses, pedestrians and cyclists.
Planning to ensure light rail services has begun. Tage-Hansens Gade lies close to the city’s
commercial and cultural centres, green areas and a wide variety of jobs and companies.
Tage-Hansens Gade is surrounded by isolated housing blocks with predominantly small
apartments inhabited by small households with incomes and education levels below the
average for the municipality.
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”From county
hospital to
urban quarter”

The vision: From county hospital to urban quarter
TH E VIS ION
Tage-Hansens Gade is to serve as the cohesive urban quarter that promotes a
sense of community among residents. Tage-Hansens Gade will be a high-density urban quarter with high-quality housing for people of all generations who
wish to live in the city and enjoy life in the urban spaces and in proximity to
other people.
The local area lacks diversity. It particularly lacks families with children. Tage-Hansens Gade will therefore offer activities for children and their families, so
the area supports close coexistence between children, youth, adults and the
aged. Both in the housing and in the urban spaces.
The future district on Tage-Hansens Gade must carry on its history within the
quarter’s new identity. The physical characteristics and health promoting ideals
such as light, air and fragrances which the county hospital was built on in 1935
must remain noticeable in the area.
Tage-Hansens Gade should be seen as a link between the surrounding housing areas. Tage-Hansens Gade must be considered within a wider context, to
ensure better cohesion throughout the entire district and greater diversity in the
age and lifestyle forms of residents.

The vision for development of the area is based on five
pillars:
• Urban quality and quality of life for residents of all ages.
• The history, modern urban development and architecture create identity and
innovation.
• Sustainability in the areas of finance, climate, social cohesion, health and the
environment are incorporated into planning and solutions.
• City residents as active participants in the urban development.
• Interim solutions in the urban development show the way for permanent solutions.

Urban quality and quality of life for residents of all ages
• The urban development must ensure that Aarhus’ rapid development and
growth contributes to continually improving quality of life for city residents.
• A functional district must be created, the high-density nature of which is perceived as a special quality and the result of a well-organised development and
consultation process, such that microclimate, environment, architecture, urban
life, leisure activities, outdoor life, mobility, etc. work together to create a setting
for the good life.
• Tage-Hansens Gade must be part of the solution in relation to the City of
Aarhus’ housing policy and be attractive to people of all ages, with a special
focus on families with children.
• The new residential area must help create a better social balance in the mix of
residents for the entire local area.
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Foto: Fotograf: Børge Venge, ca. 1950
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The history, modern urban development and architecture
create identity and innovation

City residents as active participants in the urban development

• The cultural environments of the county hospital will be incorporated and
used as elements to create a special identity for the new quarter.
• The key county hospital buildings must be integrated into the planning and
design of the new district. These include the gate house, which is to be
preserved, and the old main building, which also has great cultural value
that can be further built on.
• The aim must be to create extraordinary cohesion between the old and
the new.
• The health-promoting ideals must be apparent in the area. The district must
be planned so that it encourages movement in daily life, as described in the
City of Aarhus’ health policy.

• City resident have already played an active role in the conversion by contributing a wealth of ideas for what the area should offer. This involvement
must continue. Residents must therefore be invited to ongoing dialogue
about the future of the district and help translate the programme for development of the urban area into physical and social solutions.

Sustainability in terms of finances, climate, social cohesion, health and the environment are incorporated into
planning and solutions

Interim solutions in the urban development show the way
for permanent solutions
• Tage-Hansens Gade must be quickly deployed for temporary purposes
based on innovative thinking. Various small-scale initiatives and solutions
must be tested to quickly gather inexpensive experience with what can
become good long-term solutions in terms of applications both physically
and socially.

• The development of Tage-Hansens Gade must be economically viable while also fulfilling an absolute requirement of quality in all aspects.
• Sustainable solutions must be used with the aim of supporting the City of
Aarhus’ goals and strategies for energy, the climate and resources.
• The new quarter must also support the City of Aarhus’ goals and strategies
in the areas of active citizenship, diversity, cohesion and health.
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4 Amtssygehuset – stedet og historien
Projektområdet er et højt prioriteret byomdannelsesområde med masser af
potentiale. Det er et område med eksisterende bygninger af høj arkitektonisk
kvalitet, en spændende historie og en betragtelig størrelse på ca. 6,7 ha i den
centrale del af Aarhus.

Vest for amtssygehusgrunden består bebyggelsen af boligkarréer ud til Vestre
Ringgade, og på den anden side af vejen ligger Vestre Kirkegård.
Mod syd afgrænses amtssygehusgrunden af Regensburgsgade og boligkarréer
ved Silkeborgvej.

4.1 Stedet

Mellem Silkeborgvej og Aarhus Å ligger Ceres-kilen med Ceres Byen og et
tidligere industri- og erhvervsområde, der er under omdannelse til ny bydel.
Nærområdet omkring projektområdet er karakteriseret ved stor tæthed i bebyggelsen, hvor karrébebyggelse er den dominerende typologi. Mod Ringgaden er
denne karréstruktur tiltagende regelmæssig, og etagehøjderne 4-5 etager, ofte
med en udnyttet tagetage.

Projektområdet ligger i den vestlige del af midtbyen, tæt på indre by og lige
inden for Ringgaden.
Mod nord afgrænses området af Viborgvej. På den modsatte side af vejen
ligger områder med forskellig anvendelse og bebyggelse: Aarhus Universitet,
boligkarréer, et villaområde med åben-lav boligbebyggelse, Den Gamle By og
Botanisk Have.
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AFGRÆNSNING AF PROJEKTOMRÅDET
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Den Gamle By
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FA K TA O M
NÆ R O M R Å D ET
OMKRING
A M TSSY G EH US ET
De nærmeste omkringliggende 5.500 husstande i området huser
omkring 9.000 personer. Heraf er kun en ganske lille andel af husstandene (5-10%) børnefamilier. Bilejerskabet i området er på blot ca.
30% målt på antallet af husstande. Det er lavt ift. landsgennemsnittet, men meget normalt for de større byer Aarhus og København.
Kun omkring halvdelen af områdets beboere er lønmodtagere,
resten er studerende, pensionister, folk uden jobs mv.
Området er præget af små og mellemstore boliger med et lille
udbud af boliger over 90 m². Det afspejler sig i den lille andel
børnefamilier i området.
Området har en jævn fordeling mellem leje- og ejerboliger, og
lejeboligerne er ligeledes jævnt fordelt mellem private og almene lejemål.
Se yderligere oplysninger i bilag 10
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Amtssygehuset set fra Viborgvej, før beplantning
og senere bebyggelser skød op.
Amtssygehusets storslåede
placering på bakken
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Amtssygehusets rekreative
parkanlæg fremtrådte som
et markant træk i området,
inden denne del af planen blev
sløret af senere tilbygninger.

4.2 Historien
I 1930 besluttede amtsrådet at udskrive en arkitektkonkurrence om et nyt moderne sygehus. Konkurrencen blev vundet af A. Høegh-Hansen, som i forvejen
stod bag en lang række markante byggerier i byen – blandt andet bebyggelsen
på Banegårdspladsen, Park Allé og Aarhus Stadion.
Området, hvor det nye sygehus skulle bygges lå på en sydvendt flade, hvor
terrænet faldt markant ned mod engene omkring Aarhus Å. Grunden fremstod
som et plateau hævet over Aarhus Å med en storslået udsigt mod syd. Således
fremstod Amtssygehuset monumentalt på bakken.
Det arkitektoniske hovedgreb var en klar opdeling i en teknisk og en behandlingsorienteret bebyggelse i anlæggets nordlige del og en rekreativ patientfløj,
der som en stor, vinklet bygning afgrænser det rekreative parkanlæg på plateauets sydlige del.

Amtssygehuset blev således et markant eksempel på den nye tænkning, der
prægede samtidens sundhedssystem. Nye sygehuse fra denne tidsperiode ses
ofte som markante bygningsværker i byerne.
Udviklingen fortsatte og blev understøttet af en lovgivning og en statslig refusion, der blev givet til nybyggerier, og efter 1960 havde større danske provinsbyer et kommunalt og et amtsligt ejet sygehus.
Behov og sundhedssyn i sundhedsvæsenet er under stadig forandring. Med
opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus tages et nyt, stort skridt i
udviklingen af sundhedsvæsenet. Dermed bliver Amtssygehuset overflødigt og
kan udvikles til en ny bydel i Aarhus.

Før ca. 1930 fungerede mange danske sygehuse som selvstændige driftsenheder. Under den stærke udvikling i 1930’erne opstod tanken om centralsygehuse, og mange amter oprettede større sygehuse. De større sygehuse kunne
tage mere behandlingskrævende patienter.
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4.3 Det oprindelige anlæg
Det oprindelige anlægs grundplan og bygningsarkitektur inkorporerer træk fra
både de klassiske, symmetrisk opbyggede anlæg og funktionalisme.
Anlægget arbejder med en stringent placering af bygninger i et åbent parkanlæg, men med en overvægt af klassiske træk. Anlægget fremstår således
med en arkitektur, hvor nyklassicisme og funktionalisme forenes i et eget
formsprog.
Amtssygehuset har i sin hoveddisponering en klar og stærk arkitektonisk sammenhæng med byen. Hovedadgangen fra Tage-Hansens Gade i en stærk visuel akse opleves fra Tage-Hansens Gade gennem anlægget og uden slutpunkt
– et både klassisk og funktionelt træk. Fra det oprindelige haveanlæg og det
nivellerede terræn er der forbindelse til Regenburgs Plads via et trappeforløb.
Sammenhængen mellem haveanlægget og Regenburgs Plads er dog sløret af
beplantning.

Anlægget har en stor fortælleværdi. Selvom senere udvidelser og tilbygninger
har sløret det arkitektoniske hovedgreb, er dette stadigvæk aflæseligt, i kraft
af at de oprindelige bygninger fortsat tegner strukturen. Anlægget vurderes at
være et godt eksempel på et markant bygningsværk fra en tid, hvor ikke alene
sygehusvæsenet udviklede sig, men også fra en tid, hvor interessen for det
enkle og stærke greb i arkitekturen kom til udtryk i det byggede miljø.
Områdets oprindelige bebyggelse og bebyggelsesplan rummer væsentlige arkitektoniske kvaliteter, og mange af de bygningsmæssige kvaliteter står
velbevarede. Der er gennem tiden foretaget tilbygninger og opført en række
bygninger af lavere arkitektonisk værdi, som præger det samlede udtryk. Samlet set fremtræder området således med en overvejende velbevaret oprindelig
bebyggelse i en delvist bevaret struktur.
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Beplantningsbælterne omkring grunden består
af mange fritstående træer og buske. Dette giver området et stærkt grønt præg og går igen
i mange variationer inde på grunden. Samtidig
lukker beplantningen dog området mod omgivelserne – på godt og ondt.
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4.4 Parkanlægget og den grønne struktur
Et af de bærende hovedgreb fra Høeg-Hansens oprindelige bebyggelsesplan
er parkanlægget – den grønne struktur med beplantningsbælterne omkring
området.
I forbindelse med opførelsen af Amtssygehuset blev friarealerne disponeret ud
fra en landskabsplan.
Her ses haveanlægget syd for patientbygningen og nye beplantningsbælter
mod vest, syd og øst tydeligt. I forbindelse med hospitalet havde parken en helt
klar funktion som helsebringende element for øje, sind og krop og var således
en del af behandlingen. I kraft af terrænbearbejdninger ligger parken på et plateau med et stort niveauspring ned mod Regenburgs Plads.
Amtssygehuset er siden udvidet med lavere bygninger i parkanlægget. Alligevel
fremstår den grønne struktur frodigt bevokset og er et stort karaktergivende
træk i området.

Parkanlægget på Amtssygehuset skal ses i sammenhæng med Vestre Kirkegård og Botanisk Have. De tre store grønne områder har hver sin funktion og
betydning for området. Amtssygehusets park fremstår aflukket og udgør i dag
en grøn baggrund for gaderne omkring Amtssygehuset. Det samme gør Vestre
Kirkegård, der dog har mange daglige besøgende, mens Botanisk Have er det
største åbne grønne rum i Aarhus Centrum og et vigtigt rekreativt udflugtsmål.
Den karaktergivende beplantning, som omkranser parkanlægget, afskærmer
samtidig parkanlægget og Amtssygehuset mod omgivelserne. Dermed har beplantningen en særlig funktion i forhold til Amtssygehusets nuværende funktion,
hvor parkanlægget tilbyder muligheder for ro og rekreation for patienter og
pårørende og samtidig anvendes af naboerne. I forhold til visionen for områdets
fremtid bidrager beplantningen i den nuværende form dog også i nogen grad
til at lukke området mod omgivelserne, hvor visionen er, at området skal åbne
sig op mod omgivelserne.
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Amtssygehuset rummer markante eksempler på spændende
arkitektoniske helheder og detaljer. Det kommer bl.a. til udtryk i
Portbygningen, der strukturelt er en meget væsentlig bygning, som
på afgørende vis er med til at definere områdets karakter.
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4.5 De oprindelige bygninger – bevaringsværdi og tilstand
De oprindelige bygninger er tegnet og bygget i årene 1932-35 og er alle
klassificeret som bevaringsværdige, i modsætning til en række senere byggerier
på området.
Særligt karakteristisk for arkitekturen i den oprindelige bebyggelse er den meget lave taghældning, det røde murværk med vandrette, gule bånd og de markerede og ofte afrundede indgangspartier. Altaner og trappetårne er sammen
med andre fremhævede partier moduleret eller ”trukket” ud af facaden – et
træk, der giver variation, samtidig med at det er en naturlig del af helheden.
Arkitekturen balancerer mellem nyklassicisme og funktionalisme, hvor symmetri
i kombination med få, men betydningsfulde bygningsdetaljer forenes i et særligt
elegant formsprog. De er således vigtige for det samlede udtryk. En beskrivelse af bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdier fremgår af kapitel 7.5
samt bilag 7.
Bygningerne bærer samtidig præg af at være mere end 80 år gamle samt af
senere om- og tilbygninger. En vurdering af de bevaringsværdige bygningers
udvendige bygningsdele samt en screening af disse bygningers indvendige
bygningsdele har indikeret, at bygningernes tilstand på en række punkter kræver en omfattende renovering og ombygning, hvis de skal anvendes til nye
formål.
Den oprindelige tagkonstruktion fremstår umiddelbart i brugbar stand. Dog står
alle tagbelægninger til udskiftning. Facader fremstår i brugbar stand, dog

med mindre skader. Altaner trænger til gennemgribende renovering. Vinduer og
facadedøre skal forventes udskiftet ved ændret anvendelse.
Indvendigt fremstår bygningerne generelt i nedslidt stand med mange typer
gulvbelægninger og forskellige typer lofter. I enkelte af lokalerne er det faste
inventar oprindeligt, og mange af de indvendige døre er oprindelige.
Installationerne er generelt udtjente, men funktionsdygtige. Ved en ændret anvendelse til eksempelvis boliger forudses det, at alle installationer skal udskiftes.
Vandstanden i området er oplyst at stå højt med fugtpåvirkning af terrændækket
som følge.
Samtidig har den fremtidige anvendelse stor betydning for omfanget af renoveringer (eksempelvis energirenovering), ligesom eksempelvis nutidens og
fremtidens ønsker til boliger vil have stor betydning (eksempelvis ønsker om
altaner).
Ombygninger af bevaringsværdige bygninger til andre formål må således forudsættes at kræve gennemgribende renoveringer. Tekniske forhold i relation til
dette er beskrevet i bilag 3 og 13.
Der vil således være behov for sammenhængende, helhedsorienterede vurderinger af bevaringsværdier, bygningstilstand, egnethed til omdannelse til nye
formål samt økonomiske forhold i relation til omdannelse og nedrivning.

27

UDVIKLINGSPLAN
Etape/tidsplan

Fysisk plan

VISION
økonomisk plan
28

strategisk plan

5 Udviklingsplanen som værktøj i udviklingen af 			
området

Aarhus Kommune ønsker, at de tre teams udarbejder forslag til hver sin udviklingsplan for området med udgangspunkt i Realdanias model for denne type
planer.

5.1 Udviklingsplanens elementer
• Strategiske planer og tiltag. Eksempelvis strategier for midlertidige anvendelser, involvering af forskellige målgrupper i det videre arbejde, samarbejder om nye boligformer samt handlinger og tiltag, der understøtter realisering af visionen.
• Fysiske planer i en detaljeringsgrad, der modsvarer den fase, projektet befinder sig i. Dvs. strategier for eksempelvis forskellige byfunktioners beliggenhed og samspil, bebyggelsestætheder, bevaring og nybyggeri, parkering, grønne strukturer mv. såvel som et byudviklingsmæssigt hovedgreb i
relation til eksempelvis etageantal, samt hvilke bygninger der bevares. Principper for den fysiske udformning og indpasning i det eksisterende byområde samt sammenhæng med omkringliggende bebyggelser og kvarterer.
• Økonomiske planer, som baseres på en økonomisk model såvel som markedsmæssige strategier og overvejelser om etapestørrelser, muligheder for
at blande forskellige offentlige og private funktioner mv. De økonomiske
planer skal sikre, at økonomien balancerer.
• Etape- og tidsplaner, der eksempelvis angiver rækkefølge for byggemodning, ombygninger, nedrivninger og nybyggeri, men også etape- og tidsplan for eksempelvis midlertidige aktiviteter og realisering af parkeringsløsninger.

Desuden anvendes et bæredygtighedsværktøj til at strukturere arbejdet med
bæredygtige løsninger – se bilag 2.

5.2 Endelig udviklingsplan – på baggrund af parallelopdraget
Efter gennemførelse af parallelopdraget udarbejder Aarhus Kommune i samarbejde med rådgivere en endelig udviklingsplan. Visionen og forslagene fra
parallelopdraget vil være grundlaget for processen, således at denne konkretiseres og udmøntes via de strategiske planer, fysiske planer, økonomiske planer
samt etape- og tidsplaner. Udviklingsplanen må samtidig være rummelig og
fleksibel for at kunne optage de ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forhold, der vil ske undervejs.
Tidshorisonten for udarbejdelse og godkendelse af udviklingsplanen og de efterfølgende faser afhænger af udfaldet af parallelopdragsprocessen.
Koordineret med udviklingsplanen udarbejdes det formelle plangrundlag i form
af en ændring af kommuneplanen, lokalplaner, evt. miljøvurdering mv. Dvs. de
juridiske rammer for omdannelsen fra hospital til ny bydel. Hvis der vurderes at
være behov for at lokalplanlægge for nedrivninger, indarbejdes hjemmel til dette
i lokalplanerne for de enkelte faser.
Det forventes, at arbejdet med udviklingsplanen og det formelle plangrundlag
igangsættes kort tid efter parallelopdragets afslutning og evaluering.
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Området skal udvikles i etaper.

Udviklingsplanen skal derfor rumme en åbenhed over for, at arkitekturen i de enkelte etaper udvikles i tæt
dialog med de fremtidige udviklere og investorer og dermed med disses arkitekter og øvrige rådgivere.
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5.3 Salg, lokalplanlægning, byggemodning og realisering
Udviklingsplanen vil efterfølgende blive udmøntet i salgsprocesser, hvor området vil blive solgt i etaper. Størrelsen og rækkefølgen af de enkelte etaper
fastlægges i udviklingsplanen.
Salgsprocesserne forventes inspireret af Aarhus Kommunes erfaringer fra Bassin 7 på Aarhus Havn, hvor salg af byggeretter til boliger og bylivsaktiviteter blev
koblet sammen og udviklet i en dialog- og samarbejdsproces med deltagelse
af projektudvikler, investor, interessenter, rådgivere, Aarhus Kommune mfl. Erfaringerne fra Bassin 7 – som er beskrevet i bilag 4 – tilpasses her til situationen
i området, hvor salgsprocessen i modsætning til processen på Bassin 7 vil være
baseret på en forudgående udviklingsplan. 1. etape forventes udbudt til salg
primo 2018. Den tilhørende lokalplan for 1. etape udarbejdes i tilknytning til
salgsprocessen.
Efterfølgende igangsættes salg af følgende etaper samt udarbejdelse af tilhørende lokalplaner.
Parallelt med salg og lokalplanlægning igangsættes projektering af infrastruktur,
byrum mv.

Desuden planlægges midlertidige aktiviteter med afsæt i udviklingsplanen. Der
sigtes således mod, at midlertidige aktiviteter kan etableres kort tid efter udflytningen af hospitalsfunktioner, forventeligt medio 2018. Byggemodning og
byggeri (ombygning/nybyggeri) af 1. etape igangsættes, når hhv. projektering
og lokalplanlægning samt projektering af byggeri er gennemført, og de nødvendige tilladelser er givet.
Med denne proces sigter Aarhus Kommune dels mod at åbne og aktivere området, kort tid efter at hospitalsfunktionerne flytter ud, dels mod at udvikle en
både visionær og konkret udviklingsplan og et tilhørende, formelt plangrundlag.
Området skal udvikles i etaper. Udviklingsplanen skal derfor rumme en åbenhed over for, at arkitekturen i de enkelte etaper udvikles i tæt dialog med de
fremtidige udviklere og investorer og dermed med disses arkitekter og øvrige
rådgivere.
I arbejdet med udviklingsplanen inddrages to centrale værktøjer – en økonomimodel samt et bæredygtighedsværktøj. Disse er beskrevet i bilag 2 og 3.
Forventet tidsplan for udviklingen af en ny bydel på Amtssygehuset fremgår af
bilag 1.
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Det overordnede spørgsmål i parallelopdraget lyder
Hvordan omsættes byrådets vision for Tage-Hansens Gade til en udviklingsplan,
der rummer strategiske, fysiske og økonomiske planer
samt angivelse af rækkefølge og tidsplaner?
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6 Programkrav og spørgsmål
Dette kapitel rummer de programkrav og spørgsmål, som skal opfyldes hhv.
besvares i arbejdet med et forslag til en udviklingsplan for området. De relaterer
sig direkte til visionen og visionens fem fundamenter. Desuden fremgår nogle
supplerende, tværgående programkrav af sidste afsnit.

DET OVERORDNEDE SPØRGSMÅL I PARALLELOPDRAGET LYDER:
• Hvordan omsættes byrådets vision for området til en udviklingsplan, der
rummer strategiske, fysiske og økonomiske planer samt angivelse af rækkefølge og tidsplaner?

VISIONENS FUNDAMENT NR. 1:
By- og livskvalitet for beboere i alle aldre
• Byudviklingen skal medvirke til, at Aarhus’ rivende udvikling og vækst bidrager til stadig bedre livskvalitet for aarhusianerne.
• Der skal skabes en velfungerende bydel, hvor tæt by opleves som en særlig
kvalitet og som resultatet af en godt tilrettelagt udviklings- og inddragelsesproces, hvor mikroklima, miljø, arkitektur, byliv, fritidsaktiviteter, udeophold,
mobilitet osv. spiller sammen som ramme for det gode liv.
• Området skal være en del af løsningen ift. Aarhus Kommunes boligpolitik
og være attraktivt for mennesker i alle aldre, med særlig fokus på børnefamilier.
• Det nye boligområde skal medvirke til at skabe en bedre social balance i
beboersammensætningen for hele nærområdet.

Ovenstående visionspunkter sætter en politisk ramme for, hvordan
området ønskes udviklet, samt hvilke funktioner og kvaliteter der
lægges vægt på. At udfolde og omsætte disse til et forslag til en
udviklingsplan for området kræver, at de deltagende teams besvarer
følgende spørgsmål:
• Hvordan skabes fysiske og sociale sammenhænge med den omkringliggende by i relation til bebyggelser og det grønne såvel som i relation til at
skabe social balance for hele nærområdet?
• Hvilken sammensætning af byfunktioner og boligtyper, herunder også almene boliger (andel i % af samlet antal boliger), matcher de politiske visioner for området såvel som projektområdet og nærområdet under ét?
• Hvordan afspejler forslaget ønskerne om nye og gerne eksperimenterende
boligformer og fokus på børnefamilier i relation til boligtyper, fremtidens
daginstitutioner i den tætte by, livet mellem husene og børns udfoldelsesmuligheder, sikre skoleveje mv.?
• Hvilke typer erhverv, offentlige og kommercielle funktioner mv. kan understøtte det gode boligområde, og hvordan aktiveres nogle af stueetagerne,
så fællesskaber understøttes?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst, diagrammer og illustrationer, der angiver overordnede
strategier og principper. Der skal angives en fordeling af antallet af boliger
fordelt på typer samt størrelser.
• Arbejdet med økonomimodellen, som afspejler sammensætning af funktioner og boligtyper samt investeringer i grønne områder, byrum mv.
• Udfyldelse af bæredygtighedsværktøjet.
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Visionspunkterne angiver en klar

politisk ambition om, at Amtssygehusets særlige historie og oprindelige, bærende idealer afspejles i det nye, men som et bevidst valg uden
på forhånd at give detaljerede svar på, hvilke
kulturspor og bygninger der skal indgå i den nye
bydel.
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VISIONENS FUNDAMENT NR. 2:
Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning
• Amtssygehusets kulturmiljøer indgår og anvendes som et element i at skabe en særlig identitet for det nye kvarter.
• De vigtigste af Amtssygehusets bygninger skal tænkes ind i, hvordan den
nye bydel planlægges og udformes. Det drejer sig fx om portbygningen, der
skal bevares, og den gamle hovedbygning, som også har stor værdi, der
kan bygges videre på.
• Der skal tænkes i at skabe en opsigtsvækkende god sammenhæng mellem
nyt og gammelt.
• De sundhedsfremmende idealer skal være mærkbare i området. Bydelen
skal planlægges, så den opfordrer til bevægelse i dagligdagen, som det er
beskrevet i Aarhus Kommunes sundhedspolitik.
Visionspunkterne angiver en klar politisk ambition om, at Amtssygehusets særlige historie og oprindelige, bærende idealer afspejles i det nye, men som et
bevidst valg uden på forhånd at give detaljerede svar på, hvilke kulturspor og
bygninger der skal indgå i den nye bydel. Det ønskes, at de deltagende teams
belyser følgende spørgsmål:

fremtidens krav, som de er formuleret i visionen?
• Hvilken betydning får historien konkret for forslaget i forhold til grønne
strukturer, nytænkning af sundhedssynet samt hel eller delvis genanvendelse af bygninger og anlæg?
• Hvordan afspejler forslagets håndtering af kulturmiljøet og bevaringsværdige bygninger sig i projektets økonomi og i relation til bæredygtighed i bred
forstand?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst, diagrammer og illustrationer, herunder strategier for bevaring og nybyggeri samt konkret udpegning af kulturspor og bygninger,
der forudsættes bevaret. Herunder en samlet arkitektonisk, anvendelsesmæssig, teknisk og økonomisk stillingtagen til deres fremtidige funktion
med afsæt i gennemførte registreringer af kulturmiljø og bevaringsværdige
bygninger (bilag 7 og 13).
• Arbejdet med økonomimodellen.
• Udfyldelsen af bæredygtighedsværktøjet.

• Hvad kendetegner stedets sjæl i de grønne træk, bygningerne, oplevelserne
og historierne? Hvad er stedets ”dna” og egenart, og hvordan kan den
videreudvikles?
• Hvordan lever historien videre, samtidig med at der skabes plads til nytænkning af bygninger, byrum og andre fysiske strukturer, så disse lever op til
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Der skal tænkes i bæredygtige løsninger

med henblik på at understøtte Aarhus Kommunes mål og strategier
på energi-, klima- og ressourceområderne.
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VISIONENS FUNDAMENT NR. 3:
Bæredygtighed mht. økonomi, klima, social sammenhængskraft, sundhed og miljø indgår i planlægning og løsninger
• Udviklingen af området skal hænge sammen økonomisk og samtidig leve
op til et ufravigeligt krav om kvalitet i alle aspekter i byudviklingen.
• Der skal tænkes i bæredygtige løsninger med henblik på at understøtte
Aarhus Kommunes mål og strategier på energi-, klima- og ressourceområderne.
• Det nye kvarter skal ligeledes understøtte Aarhus Kommunes mål og strategier på områderne medborgerskab, mangfoldighed, sammenhængskraft
og sundhed.
Visionspunkterne afspejler en politisk ambition om at tænke bæredygtighed i
alle dimensioner – miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. Hvordan ambitionerne omsættes til en helhedsorienteret udviklingsplan ønskes belyst ved
deltagernes besvarelse af følgende spørgsmål:
• Hvordan afspejler byrådets politikker og strategier for en bæredygtig udvikling af Aarhus sig i forslaget til en udviklingsplan for området? (se bilag 12)
• Hvordan skabes der balance mellem forskellige ønsker om hhv. kvalitet
i alle aspekter af byudviklingen, høj tæthed, levende byrum, bevaring af
bygninger, indpasning af boligtyper med forskellige ejerformer og kravet
om økonomisk balance?
• Hvordan kan der opnås maksimalt udbytte af en evt. 2. etape af letbanen i
relation til at begrænse biltrafikken og dermed miljøbelastningen?

• Hvordan bidrager forslaget til at realisere ambitionerne om bæredygtighed
i relation til trafikstøj, parkering, energioptimering, klimatilpasning, grønne
strukturer samt et godt og sundt klima internt og eksternt?
• Hvordan realiseres ambitionerne om en bydel kendetegnet ved medborgerskab, mangfoldighed, social balance, sammenhængskraft og sundhedsfremmende grønne omgivelser – også set i sammenhæng med nærområdet?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst, diagrammer og illustrationer, herunder strategier for
bæredygtighed, socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk. Redegørelse for sammenhængen mellem overordnede mål og strategier på kommune- og byniveau samt konkrete strategier for udvikling af området. I
de tilfælde, hvor holdet foreslår en eller flere bygninger bevaret, skal det
tydeligt fremgå, hvordan bygningen tænkes omdannet/indrettet til et givent
formål, herunder hvordan der tages højde for lysforhold, eventuelle indgreb
i facaden mv.
• Arbejdet med økonomimodellen.
• Udfyldelsen af bæredygtighedsværktøjet.
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Aarhusianerne

har allerede spillet en aktiv rolle i
omdannelsen med et væld af idéer
til, hvad området skal kunne tilbyde. Den involvering skal fortsætte.
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VISIONENS FUNDAMENT NR. 4:
Aarhusianerne som aktive deltagere i byudviklingen
• Aarhusianerne har allerede spillet en aktiv rolle i omdannelsen med et væld
af idéer til, hvad området skal kunne tilbyde. Den involvering skal fortsætte.
Derfor skal borgerne inviteres til løbende dialog om bydelens fremtid og
medvirke til at omsætte programmet for bydelens udvikling til fysiske og
sociale løsninger i bydelen.
Visionspunktet afspejler en politisk ambition om, at der er dialog hele vejen
gennem udviklingsprocessen. Der ønskes forslag til hvordan dialogen fortsætter efter parallelopdraget. Det ønskes belyst ved deltagernes besvarelse af følgende spørgsmål:
• Hvem er ”medborgerne” i nærområdet, og hvordan understøttes aktivt
medborgerskab og medskabelse i udviklingsprocessen fra vision til færdig
bydel, der også skal driftes efterfølgende?
• Hvordan tilrettelægges inddragelsesprocesser, så udviklingsplanen og senere byrums- og byggeprojekter inddrager organiserede, fremtidige borgere i området såvel som borgere, der engagerer sig i uformelle interessefællesskaber, og borgere, der optræder som enkeltpersoner?
• Hvordan understøttes organiserede forenings- og fritidsaktiviteter såvel

som uformelle interessefællesskaber og den enkelte borger i midlertidige
aktiviteter og i den færdige bydel – hvordan afdækkes behovene?
• Hvordan skabes der attraktive fysiske rammer for medborgerskab?
• Hvordan kan der samarbejdes med nøgleaktører, der tager aktivt medansvar for udvikling af området? Eksempelvis forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner i nærområdet, boligselskaber, fremtidige kommunale
institutioner samt private investorer og projektudviklere mv.?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst, diagrammer og illustrationer, herunder strategier for og
metoder til involvering af forskellige målgrupper i den videre udviklingsproces.
• Udfyldelsen af bæredygtighedsværktøjet.
Se inputs fra den hidtidige inddragelsesproces i bilag 11
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Hvordan kan midlertidige anvendelser bruges strategisk til at tiltrække visionens

målgrupper og undersøge udformning af endelige bygninger og byrum?
skabes en god overgang mellem midlertidige og permanente aktiviteter,

Hvordan
og hvordan kan de midlertidige pege fremad mod de permanente?
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Visionens fundament nr. 5:
Midlertidighed i byudviklingen viser vejen for permanente
løsninger
• Amtssygehuset skal hurtigt indtages af midlertidige anvendelser ud fra en
innovationstænkning. Der skal afprøves forskellige tiltag og løsninger i mindre skala – for at skabe hurtige og billige erfaringer med, hvad der kan blive langsigtede gode løsninger både anvendelsesmæssigt, fysisk og socialt.
Visionspunktet afspejler et politisk ønske om, at området opleves som en levende del af byen, fra det tidspunkt hvor hospitalsfunktionerne flytter ud, til bydelen
er færdigudviklet. Hvordan ønskerne afspejler sig i strategier og overvejelser
om etapedeling mv. belyses ved deltagernes besvarelse af følgende spørgsmål:
• Hvordan opfyldes ønskerne om, at området hurtigt fyldes med nyt liv, når
hospitalsfunktionerne flytter ud?
• Hvordan kan midlertidige anvendelser bruges strategisk til at tiltrække visionens målgrupper og undersøge udformning af endelige bygninger og
byrum? Hvordan skabes en god overgang mellem midlertidige og permanente aktiviteter, og hvordan kan de midlertidige pege fremad mod de
permanente?
• Hvordan bliver ombygningsfasen en god proces med særligt blik for på den
ene side at skabe liv og aktiviteter i området og på den anden side tage
hensyn til, at børnefamilier er en sårbar målgruppe i relation til sikkerhed
og støj?
• Hvordan afspejler forslagets håndtering af emnet midlertidighed sig i projektets økonomi?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst, diagrammer og illustrationer, herunder strategier for
midlertidighed, der afspejler områdets karakter og byudviklingens forventede etapedeling og tidshorisont samt overgangen fra midlertidige til permanente aktiviteter.
• Arbejdet med økonomimodellen, som afspejler evt. omkostninger til midlertidighedstiltag mv.
• Udfyldelsen af bæredygtighedsværktøjet.

Supplerende programspørgsmål
En helhedsorienteret besvarelse af opgaven forudsætter desuden besvarelse af
supplerende spørgsmål, der går på tværs af de fem emner ovenfor:
• Hvordan sandsynliggør forslaget til udviklingsplanen, at der er økonomisk
balance i forslaget, set i forhold til kommunens økonomi?
• Hvordan sikres det, at der kan etableres attraktive familieboliger, som i
økonomisk forstand er tilgængelige for et bredt udsnit af børnefamilierne?
• Hvordan deles området op i etaper, der understøtter forslagets strategier?
• Hvilke risici kræver særligt fokus i den videre udviklingsproces?
• Hvordan sikres et fornuftigt niveau for driftsomkostninger, når bydelen er
færdigudviklet?

Deltagernes besvarelse af spørgsmålene forventes afspejlet i:
• Besvarelser i tekst og illustrationer, herunder forslagets økonomiske strategi.
• Levering af udfyldt økonomimodel.
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Udviklingen af området vil ske inden for rammerne af nogle
planlægningsmæssige, tekniske og økonomiske forudsætninger.
42

7 Planlægningsmæssige, tekniske og
økonomiske forudsætninger
Udviklingen af området vil ske inden for rammerne af nogle planlægningsmæssige, tekniske og økonomiske forudsætninger.
Dette afsnit opridser de væsentligste forudsætninger for forslagene. En række
af emnerne uddybes i bilag.

7.1 Kommunaløkonomisk balance
Det er en grundforudsætning – og en del af den politiske vision – at udviklingen
af området skal hænge sammen økonomisk. Ejendommens samlede købspris
er på 412.000.000 kr. Hertil skal lægges omkostninger til eventuelle nedrivninger og ombygninger af bevaringsværdige bygninger, ekstrafundering, etablering af infrastruktur og anden byggemodning, håndtering af overfladevand,
parkeringsanlæg, udviklingsomkostninger til rådgivning mv., økonomi i relation
til midlertidighed mv. Der må ikke indregnes nettoindtægter af midlertidig udlejning mv., da det antages, at lejeindtægter ved eksempelvis midlertidig udlejning
af bygninger modsvares af omkostninger til drift, midlertidig istandsættelse mv.
Herudover skal der indregnes årlige finansieringsomkostninger på 5%. I forbindelse med salget af byggeretter skal der afsættes 5 % af indtægten til uforudsete omkostninger. Indtægter ved salg af byggeretter skal som minimum modsvare kommunens samlede omkostninger ved køb og udvikling af grunden.
Der skal arbejdes med indtægts- og udgiftssiden af projektøkonomien, således
at der opnås økonomisk balance for kommunen, (se bilag 3).

7.2 Markedsforhold
Med udgangspunkt i visionen om at skabe et nyt kvarter af høj kvalitet i midtbyen knytter der sig en række markedsmæssige forhold til udviklingen.
Der er tale om et yderst centralt og attraktivt beliggende område med et stort
potentiale for afsætning af moderne boliger. Med cykelafstand til strøggaderne
i midtbyen, byens arbejdspladser og de mange uddannelsesinstitutioner er der
lagt op til afsætning af en bred vifte af boligstørrelser og ejerformer. Der kan
også forventes en god efterspørgsel fra de almene boligselskaber, hvor især
familieboliger vil være særligt interessante set i forhold til visionen for området.
Det vil også være muligt at opføre ungdomsboliger.
Detailhandel kan indgå som en funktion, der er nødvendig for at skabe en
attraktiv bydel – og som samtidig kan blive en væsentlig brik i bylivet. Mulighederne for at etablere en dagligvarebutik på ca. 1.500 til 2.000 m² vurderes at
være gode, mens efterspørgslen efter butikker til traditionel detailhandel vurderes at være begrænset. Der kan dog forventes en vis efterspørgsel efter lokaler
til et mindre antal caféer og restaurationer. Mulighederne for at planlægge for
detailhandel er dog begrænsede i planloven og kommuneplanen.
I området forventes det, at der kan planlægges for et lokalt butikscenter.
Dette indebærer maks. 3.000 m2 til detailhandel og en maks. butiksstørrelse
på 1.000 m2.
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Afsætningsmulighederne til kontorfunktioner vurderes omvendt at være mere
begrænsede. Det skyldes, at de øvrige kontorområder i midtbyen, på havnen
og i Skejby vurderes at være meget stærke konkurrenter, og at området i højere grad egner sig til boligformål. Der kan dog være enkelte bygninger eller
byggefelter som naturligt vil være velegnet til kontorformål, men ikke med et
væsentligt volumen.
Området kan være interessant i forhold til lokalisering af uddannelse og kulturelle funktioner mv. Efterspørgslen efter disse offentlige funktioner er primært
politisk bestemt.
Der er tale om meget gunstige markedsvilkår med en stor efterspørgsel efter
jord til boligformål. Udviklingshorisonten vurderes at ligge på ca. 5-7 år fra
overtagelsesdatoen, afhængig af den valgte sammensætning af boliger og øvrige funktioner.

7.3 Bebyggelsens omfang og anvendelser
Aarhus Kommunes køb af området er baseret på en udnyttelse af grunden svarende til 101.573 etagekvadratmeter byggeri for området som helhed. Dette
forhold ligger til grund for parallelopdraget. Eventuelle parkeringshuse tæller
ikke med i opgørelsen af etageareal.

Der er ikke på forhånd truffet beslutning om fordeling af etagekvadratmeter på
forskellige anvendelser, men i overensstemmelse med visionen forudsættes
det, at boliger udgør en væsentlig og overvejende del af den fremtidige anvendelse.
Offentlige og private udadvendte funktioner forventes at spille en væsentlig rolle for bykvaliteten, bylivet og attraktionsniveauet. Butikker, caféer, institutioner,
iværksætteri mv. kan indtænkes, særligt i stueetagerne. Omfanget af kommercielle funktioner skal matche de markedsmæssige muligheder. Det forventes
ikke, at der er befolkningsmæssigt og markedsmæssigt grundlag for at planlægge for udadvendte funktioner i alle stueetager, og det forudsættes derfor, at
der er fokus på at fastlægge en struktur og udpege knudepunkter, flows af fodgængere og cyklister samt områder, hvor udadvendte funktioner koncentreres.
Desuden ønskes der særligt fokus på kantzonerne mellem bygning og byrum,
parkering, grønne områder mv. Det ønskes også, at der tænkes i synergieffekter ved dobbeltudnyttelse af arealer ude og inde.
Det forudsættes ligeledes, at omfanget af udadvendte funktioner i stueetagerne planlægges fleksibelt, således at de endelige placeringer af eksempelvis
daginstitutioner kan tilpasses til bebyggelsens samlede omfang samt antallet
af boliger, når Aarhus Kommune efter parallelopdraget udarbejder en endelig
udviklingsplan.
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Kulturmiljøbeskrivelse og SAVE-registreringer
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Der er gennemført beskrivelser af kulturmiljøet samt SAVEregistreringer af bevaringsværdige bygninger. Disse oplysninger forudsættes i forslagene at indgå i en samlet, helhedsorienteret vurdering af bevaringsværdier, bygningstilstand,
bygningernes egnethed til omdannelse til nye formål samt
økonomiske forhold i relation til omdannelse eller nedrivning
mv.

7.4 Kommunale funktione r i området
For at sikre en velfungerende bydel skal der etableres understøttende byfunktioner såsom daginstitutioner.
Aarhus Kommune ønsker således at etablere daginstitutioner i området til betjening af området såvel som eventuel betjening af naboområderne. Det forudsættes, at der i projektområdet udpeges flere lokaliteter for daginstitutioner, at
planerne udformes, således at institutionerne spiller en synlige rolle i bydelen,
og at de afspejler fremtidens krav og muligheder i relation til daginstitutioner i
tætte byområder.
De tre teams skal planlægge for 2.400 etagekvadratmeter til institutioner, fordelt på to institutioner med hver seks dagtilbudsgrupper. Institutioner kan bygges i flere etager, dog bør hvert plan minimum være 400 m2 af hensyn til daglig
drift og den pædagogiske organisering i institutionen. Desuden skal der samlet
etableres 2.250 m2 udearealer. I forbindelse med disponering af udearealer er
det vigtigt, at planlægningen tager højde for, at der kan skabes en vis afstand
fra legeplads til naboer for at undgå støjgener og opnå tilstrækkelige lysforhold.
Det skal understreges, at der ikke er taget stilling til det endelige behov for
arealer til daginstitutioner. Den endelige beslutning om disponering af arealer til
daginstitutioner træffes efter parallelopdraget, bl.a. på baggrund af en opdateret
vurdering af boligsammensætningen.

Derfor skal forslaget til en udviklingsplan rumme stor fleksibilitet i forhold til det
fremtidige behov for arealer til institutioner.
Børn og Unge, Aarhus Kommune, har samtidig vurderet, at der ikke er behov
for udvidelser af Møllevangskolen, som dækker projektområdet.
Der vurderes desuden ikke at være behov for arealer til egentlige ældreboliger.

7.5 Kulturmiljøbeskrivelse og SAVE-registreringer
Der er gennemført beskrivelser af kulturmiljøet samt SAVE-registreringer af bevaringsværdige bygninger, som fremgår af bilag 7. Disse oplysninger forudsættes i forslagene at indgå i en samlet, helhedsorienteret vurdering af bevaringsværdier, bygningstilstand, bygningernes egnethed til omdannelse til nye formål
samt økonomiske forhold i relation til omdannelse eller nedrivning mv.
Amtssygehuset er i kommuneplanen udpeget som potentielt kulturmiljø. En uddybende registrering peger på en reel udpegning af området som kulturmiljø.
En registrering af kulturmiljøet og af bygninger er vedlagt som bilag 7. Denne
registrering bliver en del af den fremtidige fysiske planlægning.
Registreringer af kulturmiljø og bygninger skal bidrage til en helhedsorienteret
vurdering sammen med registreringer af bygningstilstand, egnethed til omdannelse til nye formål samt økonomiske forhold i relation til omdannelse eller
nedrivning mv.
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Området ligger centralt i byen, og balancen mellem biltrafik,
kollektiv trafik, cykel og gang må derfor afspejle beliggenheden.
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7.6 Højhuspolitik

Der skal i arbejdet med forslag til en udviklingsplan tages højde for:

Aarhus Kommunes højhuspolitik udpeger områder, hvor høje huse skal undgås,
og områder, hvor projekter med høje huse ikke som udgangspunkt afvises. I
området ved Amtssygehuset kan der som udgangspunkt bygges huse i op til
6 etager eller 25 meter.
Højere byggeri vil kræve en særskilt politisk stillingtagen med afsæt i overordnede landskabelige, planlægningsmæssige og byarkitektoniske hensyn og
forudsætter en række detaljerede analyser af bebyggelsernes påvirkning på
omgivelserne. Vurderingen sker på baggrund af et konkret projekt i forbindelse
med udarbejdelse af en konkret projektlokalplan med tilhørende miljøvurdering.

• Letbanens 2. etape. Her arbejdes der med flere alternativer. Hovedalternativet er en linjeføring ad Viborgvej, hvor Tage-Hansens Gade lukkes mod
Viborgvej. Området kan evt. få en ny samlet adgang via et kryds ved Johan Langes Vej. Derudover kan området betjenes fra Silkeborgvej via Regenburgs Plads og Regenburgsgade. Etablering af letbanen på Viborgvej
vil betyde, at vejtræer fældes. Et grønt præg vil derfor skulle etableres på
sygehusarealerne. I det andet alternativ kører letbanen ad Silkeborgvej og
Tage-Hansens Gade og får således tilsvarende betydning for trafikafviklingen her. Forslagene skal kunne håndtere begge alternativer.
• Cykel- og bilparkering, som kan indtænkes strategisk og understøtte bylivet. Det forudsættes, at der i forslagene arbejdes med parkeringsforhold,
hvor der dels skal anvises parkeringspladser til fremtidige boliger og andre
anvendelser. Her skal der tages udgangspunkt i kommuneplanens parkeringsnorm, men med mulighed for at reducere parkeringsnormen, hvis der
planlægges for tiltag til at reducere biltransportens omfang – letbane, delebilsordninger, optimale forhold for cyklister mv. Der skal anvises principielle
forslag til, hvordan der inden for projektområdet kan planlægges for evt.
yderligere offentlig parkering til betjening af naboområderne, eksempelvis
Den Gamle By. Desuden skal det vises, hvordan cykelparkering gives høj
prioritet og attraktionsniveau.
• Sikre og trygge forbindelser mellem Tage-Hansens Gade og naboområderne, herunder sikre skoleveje og stiforbindelser i øvrigt.
• Støj fra omgivende veje, særligt Viborgvej, hvor den nuværende bebyggelse i nogen grad dæmper trafikstøjen ind i området.

7.7 Trafik og infrastruktur
Området ligger centralt i byen, og balancen mellem biltrafik, kollektiv trafik,
cykel og gang må derfor afspejle beliggenheden.
I kraft af områdets centrale beliggenhed og i overensstemmelse med visionen
for området er der fokus på, hvordan planlægningen for bydelen reducerer den
lokale og globale miljøbelastning fra transporten.
Samtidig med parallelopdraget gennemføres en VVM-proces vedr. Aarhus Letbanes 2. etape, hvor der omkring projektområdet er flere mulige linjeføringer
i spil. Nedenstående rummer gældende forudsætninger ved udarbejdelsen af
programmet. Emnet trafik og infrastruktur med særligt fokus på letbanen vil
indgå i dialogmøde og midtvejsseminar i parallelopdraget.

Forudsætninger og retningslinjer for fastlæggelse af omfanget af parkering mv.
fremgår af bilag 9. Parkeringsnormer fremgår af bilaget.
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7.8 Tilstandsvurderinger - bygninger

7.10 Arkæologi

I forbindelse med Aarhus Kommunes køb af Amtssygehuset er der foretaget
vurderinger af udvendige bygningsdele samt screeninger af indvendige bygningsdele. Vurderingerne omfatter alene bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige.

Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af matr. Nr. 12ab Aarhus
Markjorder. Museet anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske
forundersøgelser forud for anlægsarbejder.

Vurderingerne viser, at der er behov for omfattende istandsættelser ved ombygning af bevaringsværdige bygninger til nye formål.
Vurderingerne fremgår af bilag 13 og forudsættes at indgå i arbejdet med
genanvendelse hhv. nedrivning af eksisterende bygninger.

7.9 Jordforurening
Området ligger inden for et såkaldt områdeklassificeret område, der som
udgangspunkt vurderes at være let forurenet. Derfor skal det ved følsom anvendelse (fx boliger) sikres, at de øverste 50 cm jordlaget af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der etableres varig fast belægning.
I forbindelse med Aarhus Kommunes køb af Amtssygehuset er der foretaget
en vurdering af jordforureningsforhold. Der er påvist ét delområde, som er
kortlagt på vidensniveau 2 og ikke endeligt afgrænset. Det skal sikres, at
denne forurening kan håndteres i den videre proces. Se jordforureningskortet i bilag 13.

7.11 Geoteknik, grundvand og fundering
Der er gennemført indledende geotekniske undersøgelser baseret på 15 boringer og to CPT-sonderinger. Formålet er at opnå et overordnet kendskab til
jordbunds- og grundvandsforholdene. Undersøgelserne viser, at der generelt er
konstateret en del fyld og overjord af vekslende karakter.
Det vurderes i undersøgelsen, at fundering ved byggeri overvejende kan gennemføres enten som en direkte fundering eller sandpudefundering. Der må
forventes en del fyldaflejringer omkring eksisterende bebyggelse, ledningsgrave mv. Her kan der blive tale om væsentligt ekstrafundering i form af evt.
sandpudefundering.
I et mindre område i den østlige del af projektområdet er der nær på terræn
fundet meget fedt ler, og det forventes således, at der her skal udføres særlige
funderingsforanstaltninger, særligt hvis der her etableres kælderkonstruktion.
Det kan være nødvendigt at etablere kælder som vandtæt kælder, der er sikret
mod opdrift.
Ved undersøgelser af grundvandsforholdene (i form af pejlinger) er der flere
steder konstateret pejlede vandspejl i dybder relativt tæt på terræn, hvor vandet
kan påvirke konstruktioner af eksempelvis parkeringskældre. Derfor er disse
prissat relativt højt i økonominotatet (bilag 3).
De geotekniske forundersøgelser fremgår af bilag 8.
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Regnvandet skal håndteres med udgangspunkt i
Aarhus Kommunes Vand Vision 2100, således at der
opnås en bæredygtig udnyttelse af hele vandkredsløbet.
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7.12 Håndtering af vand og sikring mod skybrud

7.13 Grønne træk og landskabsforhold

Det nye bykvarter forventes at blive tæt, ligger i et område med store terrænforskelle og er i dag fælleskloakeret. Der skal derfor rettes opmærksomhed mod
håndtering af vand og sikring mod skybrud.

Amtssygehuset rummer store grønne kvaliteter, som har væsentlig betydning
for områdets identitet og kvalitet. Flere af arealerne har et omfang og en alder,
der er svær at erstatte både rekreativt og naturmæssigt med ny grøn infrastruktur.

Området er fælleskloakeret, men skal på sigt separatkloakeres, hvor regnvand
og spildevand adskilles, således at spildevandet afledes til renseanlæg, mens
regnvandet skal håndteres eller afledes lokalt (LAR). Ved LAR forstås, at regnvand i konkurrenceområdet enten skal nedsives, genanvendes eller afledes under hensynstagende til det nedstrømsliggende kloaksystem og Aarhus Å som
recipient. Regnvand, der ønskes afledt fra området, skal således renses og
forsinkes inden afledning til hovedledningen for regnvand.
Regnvandet skal håndteres med udgangspunkt i Aarhus Kommunes Vand Vision 2100, således at der opnås en bæredygtig udnyttelse af hele vandkredsløbet. Hermed menes, at der i den samlede forvaltning af vandkredsløbet – både
nu og i fremtiden – skal skabes de bedst mulige betingelser for mennesker,
miljø og natur. Betingelser, som til enhver tid er robuste og tilpasningsdygtige
nok til at kunne modstå de udefrakommende ændringer i form af bl.a. befolkningsudvikling og klimaændringer.
Vandvision 2100 understøttes af Aarhus Kommunes Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan 2014 .

Det vil derfor være oplagt at indtænke dele af det eksisterende grønne i den nye
plan for projektområdet. Især i den sydlige del findes der større, sammenhængende grønne områder med en betydelig naturværdi, som eventuelt kan sammentænkes med håndtering af overfladevand i små enheder med eller uden
permanent vandspejl. Det våde element vil gøre det muligt at tilføre merværdi i
form af rekreative og naturmæssige oplevelser, der ikke findes i området i dag.
Samtidig er der set i sammenhæng med visionen behov for at åbne området
mere op mod omgivelserne, når området omdannes til en integreret bydel i
Aarhus.
For at give de tre teams gode betingelser for at arbejde med denne balance i
parallelopdraget er der udarbejdet et bilag, som rummer en række vurderinger
af landskabsforhold og grønne kvaliteter, træer, beplantninger mv. samt overvejelser om, hvordan de grønne kvaliteter kan tænkes med ind i udviklingsplanen.
Se bilag 5.

Forudsætninger for forslagets håndtering af vand og sikring mod skybrud fremgår af bilag 6.
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Sundhed handler også om trivsel og om, hvordan man er sammen med
hinanden. Aarhus skal udvikles på en måde, så der skabes flere
alternativer – flere sjove og spændende ting at vælge imellem –
så det bliver lettere for alle aarhusianerne at være en del et fællesskab.
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Foto: Mikkel Frost

7.14 Sundhed
Sundhed er et centralt tema i visionen for området. Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har derfor sammenfattet inputs fra Sundhedspolitik 2015-2018
”Mere af det der virker”, som i høj grad handler om at skabe fællesskaber og
gode vaner blandt alle aarhusianere.
Her er det målet, at Aarhus skal udvikles på en måde, så det er nemt at træffe de sunde valg i dagligdagen. For at fremme sundheden i Aarhus skal der
samarbejdes med aarhusianerne og deres familie og netværk og med lokale
kræfter, frivillige foreninger og erhvervslivet. Der er brug for rum til at samarbejde med mange forskellige aktører, så man arbejder med mange forskellige
ressourcer og kompetencer, når det kommer til at finde nye veje til at styrke
aarhusianernes sundhed og trivsel samt til at nå grupper af borgere, som kommunen ikke tidligere har nået.
Sundhed handler også om trivsel og om, hvordan man er sammen med hinanden. Aarhus skal udvikles på en måde, så der skabes flere alternativer – flere
sjove og spændende ting at vælge imellem – så det bliver lettere for alle aarhusianerne at være en del et fællesskab.
• Det er kommunens opgave at sørge for, at aarhusianerne nemt kan finde
inspiration til at leve et sundt liv i hele Aarhus. Målet er at rumme alle aldersgrupper – unge, ældre og familier samt besøgende, som bare vil inspireres.
I kraft af den høje tæthed/bebyggelsesprocent gør Sundhed og Omsorg opmærksom på, at det ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende tankegang skal være nemt for beboere at være fysisk aktive i hverdagen, f.eks. ved
hjælp af udendørs træningsfaciliteter, grønne områder, urtehaver mv.
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Det står centralt i byrådets vision for udviklingen af området,
at borgerne løbende skal inviteres til dialog om bydelens
fremtid og medvirke til at omsætte programmet for bydelens
udvikling til fysiske og sociale løsninger i bydelen.

56

8 Proces for parallelopdrag
Det står centralt i byrådets vision for udviklingen af området, at borgerne løbende skal inviteres til dialog om bydelens fremtid og medvirke til at omsætte
programmet for bydelens udvikling til fysiske og sociale løsninger i bydelen.
Samtidig ønsker Aarhus Kommune som organisation en tæt dialog med de
deltagende teams, og at nøgleinteressenter ligeledes inviteres med i dialogen.

De deltagende teams forudsættes at deltage i følgende
arrangementer:
• Opstartsseminar og besigtigelse af Amtssygehuset den 11. november
2016.
• Dialogmøde med borgere, interessenter og Aarhus Kommune, 30.
november 2016.
• Midtvejsseminar med borgere, interessenter og Aarhus Kommune, 1. februar 2017
• Aflevering af forslag til udviklingsplan 28. februar 2017 kl.12
• Præsentation af de tre forslag primo marts 2017. Endelig dato fastsættes
senere.
Herefter vil Aarhus Kommune evaluere de tre forslag og træffe beslutning om den videre proces. Det forventes ikke, at der nødvendigvis
udpeges én vinder.
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9 Afleveringskrav
VED PARALLELOPDRAGETS AFSLUTNING SKAL HVERT TEAM AFLEVERE:
• Et forslag til en udviklingsplan, der inden for rammerne af den politisk
godkendte vision for området rummer forslag til fysiske, strategiske og
økonomiske planer samt etape- og tidsplaner for områdets omdannelse
fra Amtssygehus til bykvarter. Forslaget til udviklingsplanen skal således
rumme strategier i tekst og diagrammer for de emner, der er behandlet i
kapitlet ”Programkrav og spørgsmål”. Eksempelvis strategier for byudvikling, byliv og placering af bylivsskabende funktioner, bevaring og nybyggeri,
bæredygtighed (herunder trafikbetjening og parkering), medborgerskab,
dialog, midlertidighed, økonomi og realisering. Forslaget til udviklingsplanen
må maks. omfatte 40 sider samt maks. 20 sider bilag. Materialet skal både
afleveres elektronisk og i 20 eksemplarer trykt på A4.
• Forslaget til udviklingsplan skal rumme en plan i 1:1.000, som viser
en samlet plan for projektområdet samt sammenhængene til omkringliggende områder. Planen må nedskaleres i hæfterne.
• Forslaget skal desuden rumme én hovedvisualisering, som formidler det
samlede forslag.
• Der kan udarbejdes yderligere delområdeplaner, diagrammer, snit, visualiseringer mv. efter eget valg.
• Udfyldt økonomimodel/cashflow, som sandsynliggør økonomisk balance i
forslaget.
• Plancher i formatet 80 x 120 cm, samlet længde maks. 4,8 meter.
• Formidlingsegnet powerpointpræsentation, maks. 20 slides.

Materialet afleveres senest 28. februar 2017 kl. 12.00 til
Aarhus Kommune
Bolig og Projektudvikling
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
DK- 8000 Aarhus C
Att.: Grethe Skriver Jensen
Mail: gsje@aarhus.dk

Spørgsmål mv. rettes undervejs i parallelopdraget til
Johan Bramsen, Pluss: bra@pluss.dk

Ved aflevering af et forslag til udviklingsplan, der lever op til programmets krav, udbetales der til hvert hold et honorar på 700.000 kr. ekskl.
moms.
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10 Bilagsoversigt
Bilag 1 		

Tidsplan

Bilag 2

Bæredygtighedsværktøj, Realdania By & Byg

Bilag 3

Amtssygehuset – forudsætninger for projektøkonomimodel i
		parallelopdrag

Bilag 4

Erfaringer fra Bassin 7

Bilag 5

Amtssygehuset og det grønne

Bilag 6

Amtssygehuset – vandhåndtering og klimatilpasning

Bilag 7

Kortlægning af kulturmiljø og SAVE-registreringer

Bilag 8

Geotekniske forundersøgelser samt omkostninger

Bilag 9

Amtssygehuset – trafik og parkering

Bilag 10

Socioøkonomiske analyser af naboområderne

Bilag 11

Materiale fra borger- og interessentinddragelsesprocesserne

Bilag 12

Henvisninger til udvalgte politikker og strategier for
		Aarhus Kommune

Bilag 13

Bygningsoplysninger og -tegninger samt ledninger

Bilag 14

Digitalt kortmateriale, højdemodel mv.

Bilagene ligger vedlagt publikationen på et USB-stik.
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Amtssygehuset

