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Intro
Vision
I skriver det selv i programmet – der er tale om et helt unikt
sted i byen. Centralt beliggende, tæt på grønne områder af
høj kvalitet, placeret på et højtliggende plateau i byen og med
smukke udsigter 180 grader mod by og havn. Når hertil lægges
de historiske og arkitektoniske kvaliteter, er potentialet for at
tilbyde en ny og samlet identitet, i højpotent grad påtrængende
og tilstedeværende.
En udviklingsplan for dette unikke område skal være en gave,
ikke bare til stedet men til hele byen. Her skal demonstreres det
ypperste indenfor byudvikling og i særdeleshed arkitektur – det
gamle Amtsygehus kalder på en særlig hensyntagen og ydmyg
tilgang, hvis den historiske karakter og ikke mindst den arkitektoniske værdighed skal fastholdes.
Det kulturhistoriske afsæt må stå centralt i udviklingen samtidig
med at området udvikles til et mangfoldigt byområde med
attraktive tilbud i form af forskelligartede boformer, rekreative
tilbud og en funktionel dynamik der understøtter stedets ånd.
Vi ser et stort potentiale for at området vil kunne tiltrække

01 Byen for alle
/By- og livskvalitet for
beboere i alle aldre

børnefamilier der ønsker at fastholde en nærhed til Midtbyen
og dens mange kulturelle tilbud, samtidig med at de ønsker en
bolig med direkte adgang til grønne værdier.
Vi er derfor på alle måder enige i programmets vision og har i

05 Midlertidighed i
byudviklingen viser vejen for
permanente løsninger

nærværende forslag til en udviklingsstrategi / udviklingsplan,
tilstræbt at skabe rammerne for visionens udfoldelse i en fysisk
plan, der som mål har at muliggøre en unik identitet for områ-

VISION

det, og samtidig være robust overfor krav om ﬂeksibilitet og
varierede boligtilbud.
Strukturelt ønsker vi at åbne mod omgivelserne og skabe nye
forbindelser, både bymæssige og lokale, topograﬁen skal udnyttes maximalt til at skabe dynamik og variation og den samlede
struktur tilbyde nye byrum kombineret med en stor blanding af
såvel typologier som boligtyper. Primært til børnefamilier, ikke
udelukkende, men tænkt som en strategisk afbalancering af
diversiteten i kvarterets samlede tilbud.

02 Historien, moderne
byudvikling og arkitektur
skaber identitet og
nytænkning

Frem med fortiden

04 Aarhusianerne som aktive
deltagere i byudviklingen

Vi håber I kan se potentialet – både i planen, dens bypladser og
rekreative tilbud, i vores byhuse og i vores tilgang til bevaring
og udnyttelse af de gamle bygninger, i vores bud på en strategisk funderet inddragelsesproces, og i vores oplæg til en økonomisk og tidsbestemt ramme for udvikling af Tage Hansensgade nye bykvarter – vi kalder det ’Tage Hansens Have’

Udviklingsplan for Tage Hansens Have

03 Bæredygtighed mht.
økonomi, klima, social
sammenhængskraft,
sundhed og miljø indgår i
planlægning og løsninger
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Plan over kvarteret i kontekt
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”En historisk bydel
- et potentiale for hele
byen...”
Aarhus Ø

Sted og historie

Amtssysgehuset

De omkringliggende bykvarterer er sammensatte og består

Ceres
“midtbyen”

nord for Viborgvej af villakvarterer, på de andre sider af almene
etageboliger og ungdomsboliger, og det nye Ceres kvarter til-

Godsbanen

fører typologisk ikke nytænkning til bydelen. Mange små boliger

Banegården

Frederiksplads

og ikke stor diversitet generelt. Hele området er præget af store
skalaspring og ikke præget af umiddelbar og synlig arkitektonisk sammenhængskraft.
Træder man ind på Amtssygehusområdet gennem porten i Tage

Aarhus Amtsygehusets identitet skal indskrive sig i Aarhuses nye og gamle
kvarterer og skabe et nyt bykvarter med egen identitet

Hansens Gade kan man se langt gennem hele området med
de karakteristiske røde murstensbygninger langs hvad der en
gang har været en allé bestående af store træer. Et kig fra taget
af behandlingsbygningen afslører anlæggets hoveddisponering
– med symmetriske akser og et stærkt grønt præg, især syd for

åder

den monumentale sengebygning hvor den oprindelige sygehuspark stadigvæk kan anes bag nyere tilbygninger af midlertidig
karakter. Hele anlægget hæver sig over byen på et kunstigt plateau med et stærkt niveauspring mod Regenburgs Plads og er
omkranset af grønne beplantningsbælter der adskiller området
fra den omkringliggende by. På samme tid viser kigget fra taget
også, hvor centralt Amtssygehuset er placeret i byen – med den
Gamle By, Botanisk have og Ceres Byen lige om hjørnet.
Et blik tilbage på et luftfoto fra 1954 – inden udbygningen med
nye bygninger – viser det oprindelige anlægs kvaliteter: Bygningerne er stringent placeret i et åbent parkanlæg med klassiske
træk. Symmetriske akser skaber en klar struktur og en stærk
sammenhæng med byen mod Tage Hansens Gade og Viborgvej
og fra det oprindelige haveanlæg – via et trappeforløb – til Regensburg Plads. Parkanlægget på det hævede terræn fremstår
som et bærende greb med beplantningsbælterne omkring området, træplantede alléer og mindre haver omkring de enkelte
bygninger mod nord og den store sygehuspark mod syd.

karreer (mindre bolig)
længer/vinkel (mindre bolig)
karreer (større bolig)
etageejendomme (mindre bolig)
etage (større bolig)
byhus (større bolig)
kanthus (større bolig)
unika (større bolig)

AARHUS Å

andet

De oprindelige bygninger fra 1930erne – som alle er bevarede
i dag – har en markant arkitektonisk karakter med deres røde
murværk og de vandrette gule bånd, de markante og meget
smukke indgangspartier og en, set med moderne briller, usæd-

Diagram - “den blandede by”
Det nye bykvarter bidrager til, at kvarteret fremstår som et blandet boligområdet med mange typer af beboere, og samtidig supplerer det naboerne
med en ny type boliger - også i form af større boliger som supplerer
oplandets mindre boliger

vanlig høj rigdom i alle detaljer.

Sengebygningen i 1954 under opførelsen

Byrummenes kvalitet

Udviklingsplan for Tage Hansens Have

Sengebygningens facademotiv
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”historie og bevaring
danner rammen for
udvikling af landskab....”

Men områdets historiske potentiale er mere end bygninger og fysiske strukturer. Amtssygehuset fortæller om en
vedvarende indsats for sundhed til alle, som dengang kom

Ådalen den landskabelige fortælling
i Aarhus

til udtryk i idealer om lys, luft og dufte med parken som
helsebringende element for øje, sind og krop.
Kigger man på byens historiske landskab synliggøres
byens landskabelige dna. Det historiske kort over Aarhus
lagt sammen med de nutidige forhold omkring strømningsveje, skaber ikke blot en viden om vand og landskab.
Man får forståelse for byens underliggende og ofte
usynlige landskab og dermed dens grundforudsætning.
Kortlægningen har skabt et veldokumenteret grundlag
for at udarbejde en strategisk klimatilpasning, der både

PLANTAGE

styrker byens særkende og attraktivitet og håndterer
regnvandet.

BUSKE OG
TRÆER
TRÆRÆKKE
TRÆRÆKKE

De historiske skrænter med de blå-grønne korridorer
som løber mod ådalen fremstår som stærke motiver og
er særligt synligt i de historiske kort og selvom meget har

ALLÉ-TRÆER
KLIPPET
GRÆS

ændret sig over tid er grundprincipperne stadig de samme. Aarhus by har et stort, blåt opland der i sidste ende
sender vandet til Ådalen og dermed midtbyen og videre
ud i bugten. Med øgede vandmængder, mere bebyggelse,
mere belægning og færre muligheder for nedsivning og
forsinkelse, må presset på byen forventes at blive større.

Danmark. De øgede vandmængder medfører øgede
risici men er også en ressource og et potentiale. Ved at
tage udgangspunkt i det meget stærke landskabstræk
med ådalen, skrænterne og de blå-grønne korridorer
og sammenholde det med nutids- og fremtidsbehovet
for klimasikring, tegner der sig et tydeligt landskabeligt
motiv i planen for Tage Hansens Gade – et nord-sydgående blå-grønt og rekreativt landskabsrum, som både
forstærker en historisk akse lokalt i området og skaber en
ny forbindelse, men som også i høj grad forstår at indskrive sig i Aarhus store landskabstræk og styrke den store
fortælling om byen og landskabet.

PLANTAGE

KLIPPET
GRÆS
TRÆRÆKKE

TRÆRÆKKE

SOLITÆRE TRÆER OG BUSKE

Klimaændringer varsler øgede vandmængder i hele

1. Oprindelig haveplan

PLANTAGE

PLANTAGE

BUSKE OG TRÆER

2. Historisk luftfoto
PLATAN TRÆER
M. VEDBEND

PÆRETRÆ,
PLATAN TRÆER
BL.A. LIND,
VALNØD,
BIRK

SEJLERØN
BIRKETRÆER
FORSLAG:
GENSKABELSE AF ALLER

FORSLAG:
GENSKABELSE AF TRÆRÆKKER

SELJERØN
POPLER

Stedets DNA er på mange måder intakt og har et stort
potentiale som bærer af områdets fremtidige udvikling
fra lukket hospitalsområde til et bykvarter, hvor der
opnåes en ’opsigtsvækkende god sammenhæng mellem
nyt og gammelt’ – det er vores klare målsætning at leve
op til visionen, både i relation til det bebyggede og til det
landskabelige

SPIDSLØN

SELJERØN

LIND
EG,
ÆBLEKVÆDE

ÆBLE,
BLOMME
(omplantes)

SELJERØN

HESTEKASTANJE
RANDBEPLANTNING:
TÆT KRAT

HESTEKASTANJE

3. Værdifulde landskabselementer
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Et bykvarter bliver til
Den fysiske plan i 5 strategier

Perspektiv af Tage Hansens haveby - terasserne set fra syd mod nord

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Perspektiv af hovedstrøget set mod Portbygningen.

> Historien og de nye boformer
skaber tilsammen en unik
identitet
10
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Strategi for moderne byudvikling
i historisk ramme
Identitet og nytænkning
Det er vores vision at omdanne Amtssygehuset fra et lukket hospitalsområde til et levende bykvarter med sin egen helt unikke
identitet. Grundlæggende ønsker vi at pege på en bevarings- og
udviklingsplan der tager afsæt i ﬁre strategiske principper:
-

Nyfortolkning af det historiske potentiale

-

Forbind tydeligt til den omkringliggende by

-

Giv rum og plads til moderne familieliv – inde og ude

-

Skab en robust og ﬂeksibel udviklingsplan

Amtssygehusets store historiske kvaliteter – materielle som
immaterielle – indgår derfor som en væsentlig ressource i
udviklingen af det nye bykvarter.

Akserne genetableres hvor de idag er brudte og bliver rygraden i bydelens byrum og mødesteder.

De bygninger vi foreslår bevaret indgår som væsentlige
elementer i planens offentlige tilbud, både på indholdssiden
og som betydningsbærende for de foreslåede hovedstrøg og
nye bypladser der indgår i planen. Portbygningen leder via en
ny byplads, Tage Hansens Plads, ind til et øst-vestgående nyt
hovedstrøg, der kantes af den gamle sengebygning der bevares

madhus

sundhedshus

og ombygges til boliger.

infohus

boliger
boliger

Sengebygningen frisættes visuelt med et præcist deﬁneret
parkrum og en portgennemskæring der skaber en ny hovedforbindelse nord-syd. Sengebygningen indrettes til boliger med
’højt til loftet’. Kapellet og lægeboligen indgår i hver sin byplads
mod Viborgvej og bliver dermed den fysiske og visuelle indgang
til den nye bydel. Kantinebygningen omdannes til et ’madborgerhus’ for områdets beboere og naboer og indgår som et
aktivt samlingspunkt i det øst-vestgående hovedstrøg. Lægeboligen ser vi som bydelshus for hele kvarteret og kapellet tænkes
fastholdt som udstillingsbygning. Det nyistandsatte patienthotel
foreslås anvendt til sundhedshus.

Udvalgte bygninger bevares og transformeres til boliger eller
offentlige formål. Til de karaktergivende bygninger etableres
byrum der iscenesætter

Vi ønsker med strategien at pege på den samlede kulturhistoriske værdi der kan udfoldes i et bykvarter hvor de eksisterende
bygninger indgår på lige fod med de nye. Et særligt sted med en
klar og tydelig egenidentitet, baseret på samspillet mellem nyt
og gammelt.
Det er samtidig forslagets tese at bevaringsstrategien skaber
større markedsværdi og derved bidrager positivt til det samlede cashﬂow. Her kan henvises til Realdanias analyse af 2015
-”værdien af bygningsarven’, der peger på en målbar merværdi
for udviklingsområder der blander nyt og gammelt.
Nybyggeri lægger sig som et ”tæppe” henover den
oprindelige struktur

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Syd for sengebygningen bebygges området primært
med en rækkehusstruktur der orienterer sig øst-vest og
er opbygget omkring en gadestruktur inspireret af de
gamle byggeforeningskvarterer. Langs grundens kanter
åbner strukturen sig og tilbyder indkig og adgang til kvarteret. Gaderne udmunder i trappeanlæg der inviterer ind
og skaber visuel transparens.
Grundens topograﬁ udnyttes overalt til at skabe en varie-

Anlæggets karakteristiske placering i terrænet giver
muligheden for at iscenesætte en række ﬁne kig i en ny
bebyggelse

ret og dynamisk karakter og der tilstræbes helt pragmatisk jordbalance og økonomisk optimering af p-løsninger.
Aftrapningen giver en markant arkitektonisk proﬁl og
sikrer udsyn fra boligernes tagterrasser udover byen.
Typologien er primært tænkt til familieboliger med direkte adgang fra terræn og med små haver tilknyttet, men
er ﬂeksibel og kan implementere mindre boliger i ét plan,
placeret i kanterne i forbindelse med trappegaderne.
Mod Regensburggade foreslår vi et byhus med gårdhave
og indkørsel i egen garage i et snit der er tæt på sydlandsk kvalitet - unikt i Danmark og bymæssigt i sin karakter.

De nye bygninger placeres så eksisterende bygninger bevarer
deres proﬁl i byen og iscenesættes ved karakteristiske kig til dem
fra byrummene. Fra parken mod syd og via kig

Mod Regensburg Plads åbnes med et særligt markant
trappeanlæg der refererer til det oprindelige haveanlæg og der skabes en ny og markant forbindelse mellem
bydelen, parken og pladsen. En ny forbindelse i bydelen.
Som en sidegevinst vil der kunne udfoldes en del fysisk
aktivitet på trapperne – løb og styrketræning, og bare i
dagligdagen vil bevægelser i området være krævende
og sundhedsfremmende og lægge et nyt lag til tolkning
af sundhedsidealet – det behøver ikke foregå i ﬁtnesscenterregi. Der er selvfølgelig overalt sørget for tilgængeligheden i forhold til gangbesværede og handicappede.
Nord for sengebygningen placeres mod Viborgvej en
række karrélignende bygninger der kanter pladserne og
skaber en højdevarieret bykant langs den traﬁkerede og
støjbelastede vej. Mellem karréerne og sengebygningen
foreslåes en række nord-sydgående længebygninger der
fungerer som overgangsled til sengebygningen. Strukturen sikrer transparens og indkig til det historiske anlæg.
Helt overordnet har vi været optaget af at ramme en
differentieret skala der kombinerer en tydelig bymæssighed med en havebykarakter for at opnå et afvekslende og
sammensat kvarter, der udfolder et rigt og varieret bymiljø. Og ikke mindst, en skala der respekterer og spiller
sammen med de historiske bygninger.

Anlæggets eksisterende skala sammenstillet med
kendte karakteristiske bymiljøer fra århus inspirerer
til den fremtidige udvikling af området

Længdesnit gennem
bebyggelse nord- syd (ikke
i mål)

Sengebygningen
tagterrasse

Vær.

Depot

park

bolig

terrasse

boliggade (+25.5)

rækkehus

hævet gårdrum (+27)

terrasse

boliggade (+25.5)

terrasse
gårdrum
rækkehus

have

boliggade (+23)

Regenburgsgade (+15.5)

halvt nedgravet parkering

Sengebygningen

halvt nedgravet parkering

boliggade

boliggade
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Landskabsstrategi
Stedets historie og særlige kulturmiljø ses i beplantningen i om-

Karakteristiske landskabselementer

rådet som reminiscenser fra hospitalsparken. Vi har kortlagt og
anlyseret os frem til en række historiske landskabelige elementer,
som fandtes i den oprindelige haveplan, men som henover årene

eksist. træer

mere eller mindre er forsvundet. De store solitære træer, træalléen, trærækken, frugtplantagen og det fredeliggjorte indre. Vores

nye træer
genskabt historisk allé

overordnede landskabelige strategi er at bevare og gentolke den

bevaret eksist. træer (anbefalet)

oprindelig haveplans stærke landskabelige elementer og transformere dem ind i en moderne og mangfoldig helhedsplan.

bevarede eksist. træer (øvrige)
genplantede eksist. træsorter
genplantede frugttræer
bevaret kantbeplantning

Landskabeligt fremstår området som et hævet plateau med en
storslået udsigt over byen. Til trods for den nuværende grønne
kants kvaliteter er denne også medvirkende til at man på terræn
ikke kan nyde den storslåede udsigt over Aarhus by og havn. Denne
åbenlyse kvalitet har vi genintroduceret i et stærkt arkitektonisk
greb.
Udviklingsplanen respekterer de gamle værdifulde træer og
udvalgte værdifulde beplantninger. Disse bevares i størst muligt
omfang og indskrives i planens serie af offentlige by- og landskabsrum. Herved sikres karakterfulde byrum med eksisterende og
markant beplantning fra realiseringens start. Flere steder er de
værdifulde beplantninger knyttet til bevaringsværdige bygninger.
Det ses bl.a. omkring kapellet, kantinebygningen, portbygningen
og den gamle overlægebolig. Kombinationen af de historiske elementer bidrager til skabelsen af nogle helt unikke byrum, som på
enkel og markant vis fortæller og viderebringer stedets historie og
ånd i områdets nye offentlige mødesteder.
Træarter som Seljerøn, Kastanje, Lind, Eg, Platan og frugttræer fundet i området tilføjes som ny karaktergivende beplantning
Områdets bærende struktur er de to hovedakser. Den historiske
øst-vest gående akse gennem portbygningen markeres på ny ved
at genskabe den oprindelige træallé fra haveplanen. Vi introducerer poppeltræet som allétræ for at give stedet en stram, præcis og
bymæssig karakter.
Den blå-grønne kile i den nord-sydlige akse skaber en rekreativ

Beplantningsdiagram - det gamle og genintroducerede

eksist
nye tr
gensk

rute igennem porten i sengebygningen og igennem den offentlige
park i områdets midte. En rekreativ offentlig forbindelse, der bliver
et stærkt bindeled mellem Aarhus Å og Botanisk Have. Forbin-

bevar
bevar

delsen åbner op til området fra Silkeborgvej og Regenburgs Plads
og inviterer hele byen ind i området.
Den blå-grønne klimakile og parken
Kilen,der bevæger sig igennem den nord-syd gående akse bliver
stedets livsnerve, og den kobler hele området til den omkringliggende by.
I parkens lysning på plateauet er det muligt at sidde ved cafeen i
den tidligere sengebygning, og nyde den storslåede udsigt over
byens tage, gennem det lange kig der skabes i kilen.
Den centrale del af kilen udformes som en park. Parken indrammes
af en sti i slotsgrus. Stien er tilgængelig for alle og skaber en præcis overgang mellem bygninger og boligveje og det grønne rum.
14

Diagram over rekreative ﬂows

Diagram åbninger til byen

Team Vandkunsten

Forpladsen

udsigtspunkt

lind

Cafeen

regnbed
bevægelse+leg

Trappen

ny port
café

hestekastanje

historisk mønster

Parken

klippet græs
valnød

eksist. lind

trædesten+leg

grønne plateauer

vandstreng

siddeplinte

gadekær
hvidblomstrende urter og stauder

Gadekæret

Isometri over den blå-grønne klimakile gennem
bebyggelsen

Indenfor denne ramme er parkens udformning mere uformel
med store smukke solitære træer, både eksisterende og nye
og der er god mulighed for at sætte sig på græsset, spille
frisbee med vennerne, spille bold med sønnen eller holde
picnic med familien. Parken skal være offentlig tilgængelig og
dikterer ikke et særligt program eller en speciﬁk anvendelse,
men er et åbent frirum for områdets beboere og de omkringliggende boligområder.

Den rekreative stiforbindelse gennem kilen opfordrer til leg og
bevægelse. Nord for den tidligere sengebygning skabes plads
til udendørs ﬁtness, ikke med egentlige redskaber, men som et
særlig udformet område, hvor man kan hoppe på trædesten i
vandet eller bruge kroppen til anden funktionel træning.
Den blå streng som løber igennem kilen indskriver sig i den
store landskabelige fortælling som beskrevet i det indledende
afsnit om Aarhus landskabelige dna. I den blå streng håndteres både hverdagsregn og 10 års hændelser.

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Den blå streng bearbejdes forskelligt gennem kilen og byder herved

De urbane pladser

på forskelligartede oplevelser. Mod nord løber den i en præcis linje,
i kilens brede parkdel slynges vandet i et organisk forløb gennem

De urbane og chaussestenbelagte pladser i den nordlige del af området, ligger alle som en åbning mod byen, og optræder derfor som

området og kobles med regnvandssøerne, der er udformet som

ankomstpladser ind til området. De har alle historiske bygninger og

små naturlige søer. Det rislende vand og den frodige beplantning
skaber her stor oplevelsesmæssig og biologisk værdi. På den sydli-

værdifulde beplantninger som bidrager og sætter tonen for deres
fremtidige design. Chaussestensbelægningen forekommer ﬂere

ge del af strengen forløber den ned over den grønne trappe som et

steder i området i dag. Hvor den fjernes forslår vi den genbrugt på

bymæssigt og kunstnerisk element og skaber herved en helt særlig
visuel og auditiv oplevelse ved ophold eller bevægelse på trappen.

de nye pladser.

Syd for trappen på Regenburgs Plads samles vandet i et moderne

Pladsen i forbindelse med Portbygningen, er den oprindelige an-

gadekærsmotiv, hvor den sidste forsinkelse af regnvand inden overløb til kloak eller recipient foregår.

komst til området og her fortsættes poppelalléen igennem pladsen
og porten mod Ringgaden. En helt klassisk og smuk markering
af den historiske akse. Madhuset og Ishuset ligger på pladsen og

Denne synliggørelse og håndgribelige vandfortælling giver om-

bidrager i høj grad til bylivet. Terrænspring optages i sydvendte

rådet en helt særlig identitet og herlighedsværdi. Belægningen på
sti, plateau og trappe gennem området er hvid beton. Den frodige

trappeforløb, som indbyder til ophold i solen.

beplantning langs den blå streng er ligeledes hvid og lys. Samlet

Det gamle kapel anvendes til udstilling og udstillingsgård og beva-

set et strøg med en smuk fortælling og en reference til istidens

res som det er i dag, med den smukke mur og træerne der om-

smeltevand.

kranser den påfuglemønstrede chaussestensgård. Her er trækker
kunstudstillingerne ud i rummet og ferniseringer holdes i dette

Forløbet gennem kilen skaber en helt unik oplevelse med mulighed
for det store og lange kig mod byen og ådalen, gode muligheder for
ophold på den sydvendte trappe og masser af plads til rekreativ og

reﬂeksive og intime rum.

aktiv udfoldelse. Den blå-grønne kile er dermed et stærkt bidrag til
bydelens sunde og grønne proﬁl.

vej. Her udformes en trappe med tilgængelig rampe fra Viborgvej til
pladsen. På trappen kan man sidde og vente på letbanen i skyggen af

Det tredje byrum ligger i forbindelse til letbanestoppet mod Viborg-

de bevarede birketræer.

Perspektiv af parken foran sengebygningen
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Team Vandkunsten

Lommeparker

x (29.00)

De mindre grusbelagte pladser i den sydlige del udformes
med karakter og skala som intime grønne lommepladser. Som
x (28.50)

en ramme omkring pladserne etableres grønne regnbede,
hvor regnvand ledes til og renses.
Her kan man sidde under de store bevarede træer, og nyde
en mere fredelig stund. Det er også her de lokale kan holde
mindre sammenkomster, fællesspisnings-arrangementer
eller vejfester.

x (28.00

Boliggaderne i den sydlige del er udformet som shared space
hvor små forhaver giver en halvprivat zone ud mod gaden.
Rækker med frugttræer placeres i skellet mellem have og

Eksist. chaussesten

gade. De ’private’ forhaver kan beboerne selv tage ejerskab
over, og med de meget begrænsede traﬁkmængder kan leg
og møder på tværs af vejen nemt opstå.

Et refleksivt rum

Der er i planen for den nye bydel generelt lagt vægt på at
tænke haven med ind i byen. Der er forhaverne, frugthaverne,
taghaverne, skrænthaverne og gårdhaverne. Det er stort set
alle beboere der har adgang til et grønt, mere eller mindre
privat grønt område som supplement til det store grønne
fælles indre.
Kantzoner
Man kan tale om kantzoner på ﬂere niveauer. En kantzone
mellem kvarteret og de omkringliggende byområder og en
kantzone mellem de private boliger og det offentlige rum.

Kepelgården- ude af mål (se plancher)

x (24.50)

I kantzonen mellem Tage Hansens Gade-projektområdet og
den omkringliggende by er det særligt centralt at tale om en
strategi for åbning mod den omkringliggende by.

Tilgængeligheds
rampe
x (25.50)

Der etableres og markeres ﬁre store åbninger og en række
mindre ind i området. De ﬁre store åbninger er ved Portbygningen, ved Ateliet (det tidligere kapel), ved letbanestoppet
(den tidl. overlægebolig) samt trappen ved Regenburgs Plads.
Pladserne foreslåes belagt med tegl - teglen er et velkendt
motiv i området og ﬁndes særligt ved alle de nye indgange
som et velkendt materiale og motiv. Nye støttemure ved veje
ind i området udføres i tegl.
De mindre åbninger etableres som grønne trapper i skrænten mod Tage Hansens Gade. Bevaring af skræntmotivet i
kantzonen mellem de nye bygninger mod øst, vest og syd
skaber et særligt grønt ’ansigt’ mod omverdenen og en
indbydende og samtidig næsten sydlandsk trappeankomst til
bydelen.
Med de nye adgange for gående ind i kvarteret bliver stedet
mere åbent og inviterer i højere grad end idag til en tur
igennem området. Den porøsitet som stedet får, vil skabe en
større sammenhængskraft til de tilstødende boligområder.

Trappe
NYT VEJKRYD

x (24.00)

x (26.00)
x (27.00)

BYDELSPLADSEN

x (24.50)
Ophold under
Eksist. Birketræer

INFOHUS

Genanvendte
Chaussesten

Kørerampe

x (27.50)
x 26.00

Ny PoppelAlle´ i historisk akse

I kantzoner mellem de private boliger og de offentlige arealer
introduceres generelt grønne forarealer i varierende bredde.
Forhaverne foreslåes afgrænset f lave mure – et tema der er
velkendt i området

x (27.00)

Bydelspladsen - ude af mål (se plancher)

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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R
Rampe

OFFENTLIG TAGHAVE
MADHUS
x (28.50)
Indgang
Madhus
(2
(29
(2
29
9.50)
50)
x (29.50)

Ud
Udeservering
U
Ude
de
ese
serrvering
vering

Støttemur i Tegl
S

Eksist. Seljerøn
x (29.00)

x (28.00)

ISHUS

x (28.50)

Eksist. træer

x (28.50))

TAGE HANSENS
T
PLADSEN
PORTBYGNINGEN
Genanvendte

POPPELALLÉEN

x (2
(29.00)
9.00
0)

x (27.00)

(26.50)
x (26
50)

x (26.00)

Eksist. Seljerøn
og Poppel
x (25.50)

Regnbed

x (25.00)
Planprincip af ankomstpladsen ved porthuset
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Team Vandkunsten

Strategi for blandet
bymiljø

Funktionel struktur
Den forventede detailhandel foreslår vi opdelt med mulighed
for en større detailhandelsenhed på ca.1500 m2 placeret i
krydset mellem Viborgvej og TageHansens gade, synligt og
let tilgængelig traﬁkalt, og med synlig kant mod Atelierpladsen.
dagligvarer 2.850m2

Supplerende anvises plads til en enhed på ca. 1000 m2 place-

Detail

andet erhverv 250 m2

ret mod pladsen ved Porthuset og med hjørneeksponering
mod det øst-vestgående hovedstrøg. De resterende 500
m2 opdeles i mindre enheder fra ca.50-100 m2 og spredes

samlet 3.200 m2
evt.
detail

ud i bebyggelsen. For at støtte hovedstrøget placeres 3-4
enheder langs gaden i lave ét-etages bygninger i mellemrummet mellem de nord-sydgående længehuse der danner

evt.
detail

Detail
Fitness

overgang til sengebygningen. Det kan være en bager, frisør,

Cafe

kiosk eller lgn. I sengebygningens stueetage foreslår vi
etableret en café i forbindelse med den nye portgennemgang, på kanten af parken. Som endnu et støttepunkt for
den nord-sydgående forbindelse placeres et lokale til en
kiosk, en kaffebar eller en lille lokal restaurant på hjørnet ved
trappen mod Regensburg plads. Samlet set en strategi der
understøtter hovedakserne og skaber sammenhængskraft
til de omkringliggende bykvarterer.

Kiosk/kaffe

Detailhandels funktioner placeres så de er synlige fra Viborgvej og samtidigt knytter sig til bydelens centrale byrum.

Stuetagen mod Viborgvej er en udfordring og bør udvikles
med særligt fokus på anvendelsen. Vi tænker der er potentiale for et vist omfang af udadvendte funktioner, særligt mod
bydelspladsen ved den gamle overlægebolig.

evt. placering
daginstitutioner: 2.200 m2
andet erhverv 800 m2
sundhedshus 3.700 m2

De to daginstitutioner er i forslaget placeret som en kantning at sengebygningen, hhv. mod Tage Hansens gade og
mod nabobebyggelsen i øst. De er tænkt i to etager med boliger på toppen og har med denne placering gode muligheder for udearealer i direkte tilknytning til bygningerne. Der
er optimale adgangsforhold og signalværdien i forhold til
den omkringliggende by er tydelig. Alternativt kan det overvejes at placere de to daginstitutioner mod Viborgvej som en
reel udadvendt og bymæssig funktion og som en løsning på
anvendelsen af disse stuetager.
Forslag til anvendelsen af de eksisterende bygninger er
detaljeret beskrevet under afsnit om midlertidighed.

evt.
Instit

samlet 6.700 m2

Madhus
Sundhedshus

evt.
Instit
Infohus

evt. Instit
evt. Instit

Offentlige institutionersplacering i relation til offentlige strøj og byrum
og med mulighed for ﬂeksible placeringer

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Perspektiv af bebyggelsens karateristiske terrasser set fra sengebygningen mod syd

skorsten

sengebygningen
terrasse
terrasse
rækkehus

terrasse

boliggade (+25.5)

rækkehus

hævet gårdrum (+27.0)

Tage Hansens gade (+21.5)

park (+26.0)
port

have
adgangssystem

lokalplads
Tage Hansens gade

20

Park
Team Vandkunsten

byhuse: 29.700 m2 ca. 230 stk.
renoveret unika: boliger 14.100 m2 ca. 100 stk.
karré/etage bebyggelse: 48.200 m2. ca. 440stk
Samlet bolig 92.000m2 ca. 800 boliger

DIagrammet viser de forskellige typologiers fordeling, som
sikrer en blandet by med blandet beboersammensætning

ca. 90-250 m2 (150)
ca. 120-160 m2 (140)
ca. 110-150 m2 (130)
ca. 70-150 m2 (110)
ca. 30-70 m2 (50)

Boligernes størrelsesfordeling supplerer nærområdet med større boliger,
som differentieres således at de danner rammen for en blandet beboersam-

ejerboliger 81.600 m2 ca. 670 stk
almene familieboliger: 7.400 m2 ca. 67 stk
almene ungdomsboliger: 3.000 m2 ca. 60 stk
Samlet almen bolig 10.400 m2 ca. 130 boliger

Typologisk afsæt
Som udgangspunkt er der indtænkt en høj grad af ﬂeksibilitet
ind i den typologiske struktur. Dette ses både i den overordnede placering af funktioner og de ﬂere mulige placeringer i
bebyggelsen beskrevet ovenfor. Men hver typologi og byggefelt
besidder også en høj grad af ﬂeksibilitet, som kan imødekomme
ændringer i behov gennem udviklingen af området. Dette er
med til at sikre, at projektet besidder en stor robusthed både
arkitektonisk såvel som økonomisk, uafhængig af ændringer i
markedet.

Almene familie og ungdomsboligers fordeling i
bebyggelsen.

terrasse

terrasse

Bebyggelsens typologier skaber rammen for et blandet bymiljø.
rækkehus

hævet gårdrum (+25.5)

boliggade (+23.5)

rækkehus

have
fælleshave
halvt nedgravet parkering
trappe

boliggade
Udviklingsplan for Tage Hansens Have

lejlighed

Tværesnit gennem
bebyggelsenøst-vest (ikke
i mål)
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Perspektiv af boliggade mellem byhusene i havebyen

terrasse

Viborgvej (+27,5)

bolig

allé (+29)
rækkehus

hævet gårdrum (+29.5)
detail

detail

(+29.0)

halvt nedgravet parkering

Viborgvej

22

allé

Se

Team Vandkunsten

Diagrammerne anviser en række
variationer i sammensætninger af
boformer indenfor typologierne i
udviklingsplanen. Her kan sammensættes et utal af kombinationer, som
tilsammen vil bidrage til et varieret
og blandet bymiljø, med en høj grad

Lille byhus 14 stk.110 m2

Penthouse 2 etager 12 stk.120 m2

af diversitet.

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2

Familie lejlighed 3 stk.130 m2

Penthouse 9 stk.175 m2

Penthouse 7 stk. 130 m2
Institution/daglivare.

Lille byhus 20 stk.110 m2

Penthouse 2 etager 11 stk.100 m2

Ungdomsbolig 12 stk. 60 m2

Lille byhus 20 stk.110 m2

Lille byhus 12 stk.110 m2

Stort byhus 10 stk.175 m2

Lejlighed 6 stk.120 m2

Ungdomsbolig 10 stk. 40 m2

Penthouse 2 etager 10 stk.100 m2

Ungdomsbolig 10 stk. 40 m2

Lille byhus 5 stk.110 m2

Stort byhus 5 stk.175 m2
Penthouse 6 stk. 60 m2
Lille byhus typ 2. 10 stk.110m2

Ungdomsbolig 60 stk. 40 m2

Lejlighed 60 stk.120 m2

Penthouse 2 plan. 5 stk.175 m2

Længdesnit gennem
bebyggelse nord- syd (ikke
i mål)

Sengebygningen
tagterrasse

Vær.

Depot

park

bolig

terrasse

boliggade (+25.5)

rækkehus

hævet gårdrum (+27)

terrasse

boliggade (+25.5)

terrasse
gårdrum
rækkehus

have

boliggade (+23)

Regenburgsgade (+15.5)

halvt nedgravet parkering

Sengebygningen

halvt nedgravet parkering

boliggade

boliggade
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have (+16.5)

Regenburgsg
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Karré/etagebyggeri
Som tidligere beskrevet foreslår vi en egentlig etagehusbebyggelse i den nordlige del mod Viborgvej.
Højden varierer fra 4-6 etager med punktvis mulighed

Priv. tagterr.
P

for at gå op til syv etager, som en form for tårnmar-

Penthouse

kering mod Viborgvej. Bebyggelsen kan dog holdes
på max. 6 etager hvis kravet fastholdes, med mindre

Penthouse
e
Pent
enttthouse
enth
ho

borgvej

Priv. tagterr
Pr
gterr
terr.

variation som konsekvens. Den vil fortrinsvis bestå af
lejligheder i ét plan og kan indrettes med stor differen-

Pent
enthouse
en
ent

tiering i størrelser. Vi kan også pege på kombinationer
hvor der er byhuse i de to nederste etager, lejligheder

Eksist, bygn
bygn,
Off funktion
nktio
ktion
on

Syd

i midterdelen og duplex eller penthouselejligheder
øverst. Byhuse i de nederste to etager vil medføre
boliger der får en etage der er fri af ’fortovet’ og

Priv. tagterr
terr.
er
err.
Detail han
handel
Penthous
Pe
ous
use

dermed et kvalitetsløft i forhold til indblik og støj. Som
vist på referencer vil det være nærliggende at pege på
eksempelvis brede ’opholdsaltangange’ og tagterrasser mod gårdsiden der er sydvendt og orienteret mod

lejligheder varieret størrelsemellem 70 og
150 m2 placeret langs Viborgvej og
”Blander” sig med de eksisterende bygninger.
Springer i højder fra 4 -6 etager så der skabes
kig mod syd.
dele kan etableres som almene fam. boliger.

de bevarede hospitalsbygninger.
Stængerne i den nordlige del er tænkt i ﬁre etager og
kan udformes som traditionelle opgangshuse med lejligheder i varierende størrelser eller potentielt være to
rækkehuse stablet ovenpå hinanden som vi kender det
fra Sluseholmen i København. Det nederste rækkehus
kan få haveadgang og det øverste en stor, vestvendt
tagterrasse. Imellem længerne forestiller vi os en
lavere et-etages bygning der kan indeholde erhverv
– det kan både være udadvendt erhverv i form af en

EJENDOMSMÆGLER:
”Byg gerne højre mod
Viborgvej”

butik, en ejendomsmægler, et arkitektkontor eller lgn.
Alternativt kunne der udvikles og tilbydes en egentlig
erhvervsbolig som en særlig typologi.
Diagrammatisk visualisering af etagebyggeri
i form af stænger nord for sengebygningen

Vsualisering af karrébebyggelsen mod Viborgvej. Set fra Johan Langes vej mod
Kapellet

Reference - Karl Jakobsensvej - eksempel på
det indre gårdmilijø i karrébeyggelserne i nord

terrasse

bolig

Viborgvej (+27,5)

detail

(+29.0)

Principsnit i karré mod
Viborgvej
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Team Vandkunsten

Byhusene
Syd for sengebygningen ﬁnder vi ’havebyen’.
Primært udviklet og tænkt til rækkehuse i stil med
Kartoffelrækkerne i København eller de ﬁne byhuse
i Øgadekvarteret i Aarhus. Familieboliger med små
forhaver, en lille gårdhave og i den moderne version
suppleret med integrerede taghaver. Topograﬁen
muliggør en terrassering mod syd der både optimerer
lysindfaldet og muliggør en halvt nedgravet p-løsning,
naturligt integreret i tværsnittet. De kan udvikles med
et splitlevel snit hvor dækkene springer en halv etage
eller som traditionelle rækkehussnit i tre etager. Boligtyperne kan variere mellem 110 og 175 m2.
Boligerne kan udføres som præfabrikeret boksbyggeri
i en relativt billige udgave indenfor rammebeløbet for
alment boligbyggeri, eller de kan udføres som traditionelle ejerboliger – et mix vil være optimalt. Den anviste
andel af almene boliger fordeles i planen så de rummer
forskellige typologier og sikrer diversiteten samlet set.

byhus
by
Type_02
yp
p
K. 1,5

have
ave
ve

Generelt er de lidt større boliger med til at sikre
diversiteten i hele nærområdet, der i dag fortrinsvis er

Forhave
Fo
ve
e
K.. 0

præget af små og mellemstore boliger under 90m2.

Eksist terræn

byhuse Type 1-2 mellem 110 og 175 m2
kan have halvt nedgravet p-kælder
split level princip der håndterer terrænspring

”EJENDOMSMÆGLER”
”Mega fedt med byhuse: 250-300 byhuse
er mere passende, husk variationen i
familiemønstre/-behov. Byhuse kan
formentlig sælges til 6,5-7 mio. kr.
Mega fedt med egen p-plads uden byhus.
Tiden hvor man tabte 100.000 kr. på at bygge p
plads i kælder er forbi, udgifterne dækkes nu.”

Reference - Byghuse på Islandsbrygge - Havnevigen

tagterrasse

terrasse

boliggade (+25.5)

rækkehus

hævet gårdrum (+27)
boliggade (+25.5)

mulighed for halvt nedgravet parkering
Principsnit i byhus
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b
byhu
us
Ty
ype_
_01
te
erra
e
asse
a
ass

Kanthusene øst /vest

Eksist terræn
Ek
ræn

I kanterne mod vest og øst vandrer husene ned ad
skrænten og trapper ned ud mod eksempelvis Tage
Hansens gade. Det åbner mulighed for at indarbejde

byhus
Type_02
IIndg
ndgang
gang
g

vandrette adgangssystemer og dermed deling af
bygningen vandret med mindre lejligheder i et plan.
Vi mener generelt det er skalaen der er vigtig og ser

IIndgang
n gang
g
Indg
In
n gang
ng
g

mange potentialer for at skabe en diversitet, både i
boligsammensætning og beboersammensætning i
denne del af området. Hustypen i tre etager rummer
generelt mulighed for at lave en bolig i ét plan i stueetagen og en bolig i to plan ovenpå, med adgang fra en
udvendig trappe.

Kanthuse type 5-6 mellem 120 og 175 m2
kanthusene placeret mod mod syd vest og syd øst
Adgangsprincip giver mulighed for at håndtere niveaufri adgang
langs kanterne på området.

Referance på kanthuse, Ørestad syd som lægger sig på terrasseret terræn

terrasse

rækkehus
lokalplads

Tage Hansens gade (+21.5)

adgangssystem

Principsnit ikanthus
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Team Vandkunsten

Kanthusene syd
Indgang

Langs den sydlige kant mod Regensburggade har vi
udviklet et særlig byhus i ﬁre etager der kan optage
det meget store terrænspring. Et byhus med næsten

K. 7
byhus
yhus
Type_02
Eksist terræn

sydlandske kvaliteter, en sydvendt gårdhave og i den
viste tårnversion opdelt i to boliger med lys fra ﬂere
sider og potentiale for balkoner og hængende haver

Parkering
ng
g
byhus Type_01
pe 01
K. 0

på ﬂere niveauer. Den nederste bolig kan tilbyde egen

Indgang
Indg
dgan
gan
ga
an
ng
n

parkeringsplads med indkørsel fra Regensburggade.
Den øverste får adgang fra, og forhave mod boliggaden

byhuse type 3-4 mellem 120 og 175 m2
kanthusene placeret mod syd (Regensburg Plads)
Gårdhave princip sskaber gennemlyste boliger langs det skrånende terræn.

Referance pågårdhavehus tilsvarende den udviklede byhus-model mod Rengensburggade

terrasse

rækkehus
boliggade (+23)

Regenburgsgade (+15.5)

have (+16.5)

Principsnit i kanthus
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terrasse
sse
se

Type_09
e_09

In
ndgang
n
ng

K. 2

T
Type_01
D
Depot

Forha
orhav
orha
have
ave
e
IIndga
Indg
Ind
ndgan
ndga
dgang
gang
Forhave
ave
e
In
Indga
Ind
Indg
ndgang
ndga
dgang
gang
ang
a
ng
K. 0

Eksklusive unika lejligheder fra 80 til 200 m2 med en
særlig historie og eksklusive rummeligheder skaber
en ny type unikabolig med private haver til de nederste
boliger og store tagterrasser til de øverste lejligheder

A

B

A

B

A

B

A

B

Principsnit i sengebygningen anviser udstrkningen
af duplex-lejligheder i bygningen efter ombygning til
boliger
A

B

A

B

A

B

A

B

terrasse

Trappekerner
Cafe

Planprincip forsengebygningen efter konvertering til unika-boliger

2 plans boliger boliger
1 plans boliger

Principsnit i sengebygningen anviser udstrkningen
aﬂejligheder på een etage samt café efter ombygning

Teknik/Depot
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Sengebygningens oprindelige udtryk fra opførelsen

Sengebygningens karakteristiske røde tegl med gule tegl-detaljer

Detailsnit i sengebygningen som belyser en
strategi for indvendig
isolering af bygningen for at bevare de karakteristiske smukke detaljer på
bygningens facade.

Sengebygningen og porthuset
Portbygningen og sengebygningen indrettes som
nævnt til boliger. Det er tanken at genbruge de eksisterende adgangssystemer i form af trapper og elevatorer og udnytte bygningssnittets potentiale maximalt.
Sengebygningen rummer en forskydning i snittet, der
lægger op til at udnytte de nederste etager til en delvis
to-etages bolig med direkte adgang til en lille sydvendt
terrassehave. I nordsiden integreres et langsgående
adgangsled på 2.etage, en slags patio der giver adgang
til en duplexlejlighed der får en tagterrasse nedbygget i taget. Med denne disponering undgår vi at skulle
tilføre nye altaner på den gamle bygning. Luksuriøse og
spaciøse boliger med bogstavelig talt højt til loftet.

ETAGEDÆK:
Plankegulv
Gulvplade m. gulvvarme
120mm mineraluld
Eks. betondæk
multipor plader
Puds/spartel

FACADE:
Eks. blankt murværk
murværk repareres
multipor blokke
Puds/spartel

Omkring trappekernerne er der mulighed for at
introducere mindre boliger i et plan og dermed skabe
større diversitet i udbuddet. De mindre boliger i et plan
kan tilbydes altaner, der hvor sengebygningen allerede
har eksisterende store altaner. De er inddækkede i dag
– men tænkes ført tilbage til deres oprindelige udformning. Portbygningen indrettes med mere traditionelle
et-plans lejligheder i varierende størrelse. Indretningsprincipperne er grundigt beskrevet og dokumenteret i
bilagsmaterialet.

TERRÆNDÆK:
Plankegulv
fuldlimning
betondæk m. gulvvarme
armeringsjern
radonspærre/sokkelpap
polystryen
kapirlarbrydende lag

Principvisualisering af unikabolig

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Perspektiv af hovedstrøget set mod Portbygningen.

Pallette på materiale-karakter for nybyggeri.
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Team Vandkunsten

Arkitektur og kvalitet
Som arkitekt må man automatisk ryste på hånden
når der skal tilføjes nyt til et område med bygninger
af så høj kvalitet som man ﬁnder på det gamle Amtssygehus, der både er karakteriseret af stor detailrigdom og stor styrke i hovedgrebet. Af samme grund
er det essentielt at der stilles krav til såvel renovering som nybyggeri.
Vores holdning til renovering og omdannelse af
de eksisterende bygninger er relativt klar. Deres
grundlæggende karakteristik skal bevares og
respekteres. Det betyder ikke at der ikke kan tilføjes
nye elementer, eksempelvis tagterrasserne i sengebygningens tagﬂade, hvis det sker på bygningens
præmisser. Den store portgennembrydning er
tillige et indgreb, men et indgreb der bruges til aktivt
at fortælle en ny historie på den gamle bygnings
præmisser. Nye funktioner betyder nye behov og
nye krav – derfor er der tale om en egentlig transformation. Præmisserne for denne transformation
skal deﬁneres i en række designguidelines der sikrer
en helhedstænkning – ganske som A.Høegh-Hansen
gjorde det oprindelig.
Vi ved der skal nye vinduer i bygningerne og de skal
isoleres op til mere nutidig standard – det sidste gør
vi indvendigt. Vinduerne skal der kæles for, det er
for os at se afgørende for om renoveringen bliver

Facadeopstalt af sengebygningen som ny boligtypologi, med sine karakteristiske detaljer
og stemningsgivende materialitet

arkitektonisk vellykket – det betyder formentlig
egetræsvinduer eller tilsvarende.
I relation til nybyggeri vover vi en strategi der peger
på en bydel i tegl. Ikke overraskende men alligevel
kontroversielt at låse materialiteten i en udviklingsplan. Blot er det noget skræmmende at forestille sig
’billige’ developerhuse med facader i sandwichelementer og stoﬂøse betonoverﬂader kombineret
med aluminium og tarvelige pladematerialer - som
naboer til de stolte og karakterfulde murstensbygninger. Vi peger derfor på at der udvikles få og enkle
dogmer for materialiteten – tegl i gule og røde nuancer (gerne genbrugstegl) med indslag af træ, zink,

Ved at genanvende
tegl fra nedrevne

galvaniseret stål, pudsede felter af indfarvet puds,
kombineret med et krav om at alle indgangspartier
skal rumme et element af ornamentik – som en nyfortolkning af de mange ﬁne kvaliteter der gemmer
sig på stedet. Selvfølgelig skal alle ﬂade tage være
grønne.

bygninger og iblande
i nye bygningers tegl
skabes sammenhæng
i bebyggelsen, gives
karaktér til nye

Vi tænker at en stram styring der sikrer kvalitet vil
medvirke til at øge værdien og give kvarteret en
særlig identitet og status i Aarhusianernes bevidsthed.

bygningers udtryk - og
så er det bæredygtigt.
Materialepallette for nye bygningers materialekaraktér i sammenhæng med den eksisterende materialitet i området

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Etapeplan
Vi foreslå indledningsvis at igangsætte renovering og
ombygning til midlertidige aktiviteter, en up-front investering der skal aktivere området og sætte projektet
på dagsordenen.
Det er vores forslag at starte den første egentlige
byggeetape 1 med at renovere og istandsætte de
eksisterende bygninger, Porthuset og Sengebygningen
til attraktive boliger. På den måde udnyttes de eksisterende rammer maximalt og udgifter til infrastruktur og
byggemodning er lave. Effekten bør være en værdiforøgelse jf. afsnit om økonomi.
Etape 2 og 3 peger på udvikling af området syd for

Etape 0 - bevarede bygninger renoveres til offentlige
aktiviteter (sort) og enkelte anvendes til midlertidig
aktivitet/udlejning (grå)

Etape 1 - renoverering til boliger (sort) og stadig
midlertidig aktivitet/udlejning (grå)

Etape 2 udbygning til nye boliger og stadig midlertidig aktivitet/udlejning (grå)

Etape 3 udbygning til nye boliger og nedrivning af
midlertidige udelejningsarealer.

sengebygningen, parken etableres i etape 2 og de
foreslåede byhuse testes på markedet.
Som etape 4 foreslår vi udbygning af området umiddelbart nord for sengebygningen, den fordre nedrivning
af eksisterende bygninger der har været anvendt til
midlertidige formål. Vi tror det er vigtigt at udbygningen sker med færres mulige byggepladsgener for dem
der allerede er ﬂyttet ind.
Udviklingsplanen arbejder derfor med at anvende dele
af de eksisterende bygninger på strategiske steder
omkring hovedstrøget til udlejning og midlertidige
aktiviteter. Bygningerne nedrives i senere faser. Dette
både for at fastholde og etablere aktivitet omkring
hovedstrøget i nord, såvel som at skubbe omkostninger til nedrivning/modning hen til efter store dele af
området er udviklet.
Etape 5 forestiller vi os udgøres af karréerne i den
nordlige del, og dermed lukningen mod Viborgvej. Vi
mener at bevaringsstrategien sikrer at området indtil
da kan fungere i kraft af de eksisterende bygninger og
de funktioner der er udviklet i udbygningsperioden.

Etape 4 udbygning til nye boliger
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Etape 5 udbygning til nye karreer mod Viborgvej

Team Vandkunsten

Strategi for bæredygtighed
Regnvandshåndtering
Hverdagsregn håndteres lokalt i to systemer.

belagte pladser på lokalvejene, og transporterer vandet mod

Det ’rene’ overﬂadevand fra grønne arealer håndteres i den
grønne kile i grøft og regnvandssøer. Det ’beskidte’ over-

den grønne kile. Disse kan evt. suppleres med underliggende

ﬂadevand fra veje håndteres langs veje i chaussestensrender
og grønne regnbede.
Hele området er dimensioneret til at kunne håndtere, forsinke og transportere en større ’normal’ regnhændelse. Ved en
10 års-hændelse håndteres regnvand i begge systemer og
der skelnes ikke mellem ’rent’ eller ’beskidt’ vand.
Det naturlige fald på matriklen udnyttes til at serieforbinde
regnbede, regnvandssøer og render, således at regnvandet

kassetter/faskiner, som kan tages i brug ved store hændelsesforløb.
Som supplement til de grønne regnbede, grøfter, render,
regnvandssøer, magasiner og faskiner er det tanken at bydelens
grønne tage også er en vigtig brik i den samlede vandhåndteringsstrategi, idet de kan opsamle og forsinke vand samt genanvendes til fx toiletskyl og vask og dermed bidrage til reduceret
vandvolumen på terræn.

fra den enkelte enhed kan ledes videre mod de øvrige via
rørforbundne overløb.
Den grønne kile udformes som en klimakile, hvor vandet
håndteres i grøfter, på vandtrapper og i regnvandssøer.
Regnvandssøerne har et primært og et sekundært vandspejl
og er udformet som små naturlige søer. Det primære vandspejl er permanent vanddækket, mens det sekundære vandspejl benyttes til akkumulering og forsinkelse af regnvand.
Den blå streng tilfører gennem sin arkitektoniske bearbejdning, det rislende vand, beplantning og den rekreative stiforbindelse, området stor oplevelsesmæssig værdi. Gennem en
varieret bearbejdning tilbyder den blå streng både forskelliregnbede

ge aktiviteter samt varierede vandhåndteringsmetoder. Det
strømmende vand i grøfter og søer hæmmer algevækst og
minimerer rensning og vedligehold.
Ved en 10 års hændelse vil vandstanden i søerne og i den blå
streng stige og sprede sig i kilens grønne midterrum, der via
sin terrænmæssige proﬁl fungerer som et stort badekar.
Der etableres overløb fra det lavest placerede regnvandsbassin i gadekæret til offentlig hovedledning for regnvand.
Bassinet dimensioneres, så den samlede regnvandsmængde
ud af området ikke overstiger 15 l/s ved en 10 årig regnvandshændelse.

åbne vandrender langs veje
åbne vandrender i matrikel
rensningspladser - forsinkning
/ opmagasinering i kasetter
rent vand i kilen fra grønne omr.

Hverdagshændelse

permanente vandspejl

Regnvand i boliggaderne ledes via vandrender mod de
små lokale pladser og opsamles i grønne regnbede. På
disse pladser bearbejdes terrænet lokalt, så de ved en 10
års hændelse ved hjælp af hele ﬂaden kan opmagasinere,
forsinke og fordampe vandet inden det ledes mod kloak. Fra
parkeringsarealer og veje skabes fald mod regnbede med 30
cm ﬁltermuld, således at regnvandet nedsives til og ﬁltreres i
ﬁltermuldet, før det ledes videre til et underliggende dræn.
Drænet tilsluttes en prøveudtagningsbrønd, hvor måling af
ﬁltrering for olie og benzin kan udføres. Filtermulden skal
skiftes efter behov ca. hvert 3. år.

regnbede
åbne vandrender langs veje
åbne vandrender langs matrikel
forsinkning / opmagasinering i kilen
permanente vandspejl
forsinkning / opmagasinering i kasetter

I hele området bruges lokalvejene som vandveje.
Mod nord kobles de lokale lavninger/regnvandssøer samt de

forsinkning / opmagasinering på terræn
overløb

10 års hændelse

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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str

str

up

up

letbane forløb

indfaldsvej

sve
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indfaldsvej

lokalvej
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j

Regenburgsgade

gvej

Silkebor

Dagram - letbanen model A

Ringkøbingvej

Tage Hansens Gade

Regenburgsgade

Silkebor

Ve s t r e R i n g g a d e

Ringkøbingvej

Tage Hansens Gade

Ve s t r e R i n g g a d e

lokalvej

gvej

Dagram - letbanen model B

fordelinggade

fordelinggade

boliggade

boliggade

Dagram -infrastruktur model A med to ind/udkørsler mod Viborgvej

Dagram - infrastruktur model B med een ind/udkørsl mod Viborgvej

cyklende/gående

x cykel-p ved forhave
X cykel-p plads

X

X
X

x

X

X

indgang
bolig

fortov 1,5 m

ﬂexzone 2 m

vej 5 m

ﬂexzone 2 m

fortov 1,5 m

indgang
sundhedshus

x
X

x

x

x

Vejsnit - ved alleen og boligvej

x

X

X

x

x
X

x

x

x

Diagram over blødetraﬁkanter, og pricipiel
placering af cykelparkering.

penthouse

lejligheder
Evt. ny institution

indgang
bolig

forhave 1,5 m

shared space 4 m

ﬂexzone 2 m
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forhave 3-5 m

Principvisualisering af Viborgvej mod ny
karréstruktur

indgang
bolig

viborgvej

Team Vandkunsten

Parkering på terræn. 200 pladser
Halvt nedgravet p.kælder 280 pladser

Traﬁk og infrastruktur

ialt 480 pladser

Ved byomdannelsesprojekter af denne størrelse opstår mu-

P.norm 0,5 pr bolig (115m2)=396 pladser
P.norm erhverv (1 pr 115m2)=74 pladser
P.norm instit. (1 pr 10 norm)=10 Pladser

ligheden for at ”genplanlægge” infrastrukturen. Projektteamet
foreslår, at den traﬁkale struktur planlægges, så der skabes en

Samlet behov 480 pladser

hovedadgang der kan medvirke til at markere/deﬁnere området, og som kan blive et ankerpunkt i området.
Projektområdet tilsluttes Viborgvej i et ﬁrbenet signalreguleret kryds ved F. G. E. Rostrupsvej. Ved at etablere en adgang til
området på denne lokalitet tages hensyn til begge mulige forløb
af letbanen samtidig med at der sikres god adgang for cyklister,
gående og biltraﬁk. En tilslutning midt mellem Ringgaden og Cereskrydset vurderes som en bedre traﬁkal løsning for Viborgvej
end en tilslutning tættere på Ringgaden, hvor traﬁksystemet er
mere sårbart i forhold til traﬁkafvikling og traﬁksikkerhed.
Føres letbanen via Viborgvej planlægges et standsningssted
ved F. G. E. Rostrupsvej. Ved at etablere et signalreguleret kryds

Model B (se også økonomimodel)
Delvist parkering i halvt nedgravede p-løsninger under byhusene

Parkering på terræn. 200 pladser

på dette sted etableres et traﬁkalt knudepunkt, der kan medvir-

P-hus 4-5 etager. 250-280 pladser

ke til at markere kvarteret for traﬁkanter der færdes på Viborgvej, og der skabes et torv (landmark), der synliggør området.

ialt 480 pladser
P.norm 0,5 pr bolig (115m2)=396 pladser
P.norm erhverv (1 pr 115m2)=74 pladser
P.norm instit. (1 pr 10 norm)=10 Pladser

At letbanens standsningssted etableres i forbindelse med et signalreguleret kryds er samme princip som øvrige standsningssteder på indfaldsveje på etape 1 og etape 2 af letbanen. Adgang
til perroner sker herved i signalregulerede overgange hvorved

Samlet behov 480 pladser

de bliver tilgængelige for alle. Tilslutningen vil desuden være
attraktiv for cyklister fra Aarhus Midtby til området, da cyklister
kun bør krydse letbanen i signalregulerede tilslutninger.
Føres letbanen via Tage Hansens Gade vil der opstå et kompliceret kryds, hvis der etableres adgang til projektområdet via et
signalreguleret kryds ved Johan Langes Vej. Letbanens arealbehov vil være medvirkende til at skabe et stort kryds ved denne
løsning, hvilket vil komplicere traﬁkafviklingen på Viborgvej. Det
er derfor valgt at etablere den signalregulerede tilslutning ved
F. G. E. Rostrupsvej, så hovedadgangen til området bliver mindre
kompliceret og herved mere indbydende.
I projektforslaget vil højre ind og ud til Viborgvej være muligt,
hvilket giver en god betjening af denne del af området, og denne
adgang kan give adgang til beboere i de eksisterende områder
ved Tage Hansens Gade. Det eksisterende område ved Tage
Hansens Gade er ikke afhængig af en signalreguleret løsning
mod Viborgvej. Området er velbetjent med tilslutninger til Vestre Ringgade og Silkeborgvej, hvorved det er muligt at komme i
alle retninger for de eksisterende beboere.
Inde på området er infrastrukturen opdelt i et simpelt 2-delt
hierarki.
- Lokalveje med fortove i hver side med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, ledsaget af fartdæmpende foranstaltninger.
- Boligveje (Shared Space), udformet som opholds- og legeområder. Kørende traﬁkanter afvikles på fodgængeres præmisser
og kun til mindre ﬂyttebil, af- og pålæsning samt gæsteparkering. Hastighedsbegrænsning på 15 km/t.
Et enkelt internt traﬁksystem uden betydende omveje og uden
forstyrrende tværgående traﬁk i den grønne kile.
I planen er der afsat plads til delebiler (gerne el-biler). Disse
vil styrke hensigten og målet om at reducere antallet af private

Scenarie A (se også økonomimodel) Delvist parkering i p-hus mod
Viborgvej

biler til fordel for offentlig transport og fællesordninger. Og
dermed kunne bidrage positivt til den reducerede p-norm.
Parkering er placeres tæt på destinationen (f.eks. bolig eller
arbejdsplads). Og der er skabt plads til kantstenparkering langs
lokalveje.
Der foreslås i projektet (i model B økonomimodel) parkering
etableret i terrænparkering kombineret med lokale halvt nedgravede p-kældre under byhusene. 280 pladser fordelt på fem
byggefelter, samt mulighed for gæsteparkering på boligveje
i alt 480 pladser. Dette anviser således 0,5 P-plads pr. bolig i
modellen. Her regnes byhusene med en p-norm på 0,5 pr. bolig.
Projektets fordelagtige placering i forhold til offentlig transport,
nærhed til centrum og mulighed for dobbeltudnyttelse mellem
boliger og detailhandel, peger på at man med rimelighed kan
reducere antallet af parkeringspladser væsentligt.
Herudover anvises plads til et muligt p-hus med adgang fra
hovedstrøget. Dette kan ses som alternativ til ovenstående
model med nedgravede p-pladser til byhusene (økonomimodel
A) eller kan supplere med yderligere parkeringsareal, såfremt
man ønsker at fastholde den eksisterende Århus kommunes
p-norm for zone 1 der kræver 600 p-pladser. Sidstnævnte er
ikke beregnet i økonomimodel, men vil til stadighed bevare et
positivt resultat.

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Energioptimering

Trias Energetica er baseret på 3 enkle regler:

Den ny bydel er designet, så energibehovet bliver så lavt

1.

som muligt og energiforsyningen bliver så bæredygtig som
muligt. Der er derfor udarbejdet en energimæssigt optimal

broer og tæthed)
2.
Udnyt vedvarende energi (dagslys, passiv og aktiv

bebyggelsesplan, hvor der er sikret attraktive indeklima-

bygningsintegreret solenergi, etc.)

forhold i f. t. dagslystilførsel samt mulighed for udnyttelse af
vedvarende energi i form af dagslys til belysning og solener-

3.
Anvendelse af energieffektive installationer (optimeret varmeanlæg, behovsstyret ventilation m. varmegen-

gi til lokal el-produktion via bygningsintegrerede taginte-

vinding, energieffektiv energiforsyning, etc.)

grerede solceller. Herudover er beskrevet en strategi for
optimeret bygningsdesign, der minimerer energibehovet i

Trias Energetica – Strategi for optimeret bygningsdesign

Minimering af energibehov (klimaskærm, kulde-

de enkelte byggerier i området.
Energiforsyning

Nybyggeri
Alt nybyggeri foreslås som minimum opført efter den bedste

Området er i dag omgivet af og forsynet med fjernvarme,

energiklasse i det til enhver tid gældende bygningsregle-

hvorfor det er vores anbefaling at basere den fremtidige

ment. Det er vores erfaring, at dette har langt den bedste
totaløkonomi, idet omkostningerne i forbindelse hermed

varmeforsyning på fjernvarme, der med tiden må forventes
at blive omlagt til en bæredygtig CO2-neutral VE-baseret
fjernvarmeforsyning. Da alt nybyggeri udføres som lavenergibyggeri og alt eksisterende byggeri energirenoveres
forventes den eksisterende fjernvarmeforsyning at have
tilstrækkelig kapacitet til at forsyne hele den nye bydel med

typisk svarer til en mérpris på blot 5 – 10 % sammenlignet
med standard nybyggeri. Dette betyder, at byggeriet opføres med en superisoleret tæt klimaskærm, at der anvendes markedets bedste vinduer, og at byggerierne forsynes
med højeffektive behovsstyrede ventilationsanlæg. Det

varme.

anbefales at tilstræbe, at nybyggeri udføres, så det enten
har eller er forberedt for en efterfølgende implementering

El-forsyning sker fra offentlig forsyning og suppleres med

af solceller.

lokal el-forsyning fra solceller i det omfang, det vil være
økonomisk attraktivt for de enkelte byggerier.
Strategi for optimeret bygningsdesign
Det overordnede energistrategiske mål har været at minimere energibehovet, samtidig med at indeklima og komfort
optimeres i enhver energirenoveret eller ny bygning. En
grundlæggende metode til at opnå en bæredygtig energistrategi er formuleret i Trias Energetica princippet, som er
anvendt i nærværende forslag.

Bygningsomdannelse – energirenovering
En del af de eksisterende bygninger omdannes og energirenoveres gennem en række tiltag, der reducerer energibehovet markant på en måde, der desuden er såvel arkitektonisk som økonomisk attraktiv. En anden væsentlig gevinst
ved de udførte energirenoveringer, at der typiske sker en
markant forbedring af bokvaliteten/indeklimaet, bl.a. i form
af eliminering af kuldenedfald og trækgener, ingen skimmelsvampforekomst, forbedret dagslyskvalitet. Alt sammen
forbedringer der foruden de driftsmæssige besparelser
gør byggeriet betydeligt mere attraktivt at bo og opholde
sig i.
De væsentligste enkle energirenoveringstiltag er: Efterisolering, nye superlavenergivinduer, ekstra isolering af tag, fundaments- og kælderisolering, behovsstyret ventilation med
varmegenvinding, nye varme- og brugsvandsinstallationer,
implementering af solfangere og solceller. Implementering
af disse tiltag er vist i det udarbejde forslag til omdannelse af
sengebygningen.

Diagram - Trias Energetica
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Dagslys
Den ny bydel fremstår med en høj densitet, hvilket nogle
steder kan udfordre tilførslen af dagslys til bebyggelsen. Der

Analyserne viser, at omtrent end 98 % af facaderne i stueetagen

er derfor foretaget analyser, der illustrerer de forventede

er placeret hensigtsmæssigt i forhold til adgangen af dagslys
inde i rummet, og at det i blot ca. 2 % af facaderne vil det være

dagslysforhold i den nye bydel.

svært at opnå gode dagslysforhold. Det skal pointeres, at stuee-

Analyserne er gennemført for facaderne i stueetagen i 2 re-

tagen udgør den mest kritiske facade dagslysmæssigt set i hele
byplanen. Der kan således forventes særdeles gode dagslysfor-

præsentative nedslag (nybyggeri og omdannet byggeri). De
udarbejdede dagslysdiagrammer viser på en skala fra gul til

hold i den ny bydel.

blå, hvilke facader der er virkelig gode dagslysmæssigt (gul

Solenergi

og orange), og identiﬁcerer på hvilke facader, det er mere
problematisk at opnå gode dagslysforhold (rød og blå).

For at belyse potentialet for udnyttelse af solenergi til el-

Dagslysforhold for to repræsentative nedslag

er vist i nedenfor.

produktion er foretaget en analyse af solindfaldet på tagﬂaden af
den samlede bebyggelse i området. Resultatet af beregningerne

Solindfald på tag og facader i den nye bydel
Diagrammerne viser, at alle tagﬂader har en solindstråling på
mindst 900 kWh/m2 og således også at hele tagﬂadearealet
potentielt vil kunne anvendes til implementering af solceller. I
forslaget etableres der tagterrasser i ca. 60 % af det samlede
tagareal. Den resterende del (ca. 10.700 m²) udnyttes til hhv.
solceller og grønne tage.
For at undgå selvskygge fra solcellerne og for at tage højde
for, at dele af tagﬂaderne udnyttes til både grønne tage og
el-produktion, er det vurderet, at der vil kunne etableres et solcelleareal svarende til 60 % af resterende samlede ”vandrette”
tagﬂadeareal. Der kan således etableres i alt ca. 6.400 m²
solceller, når bydelen er fuldt udbygget, svarende til en årlig
el-produktion på ca. 900 MWh baseret på solcellers nuværende
effektivitet, svarende til det årlige elforbrug i godt 200 familieboliger (lejligheder).



Meget gode dagslysforhold med et glasareal på 30 % af facadearealet
Gode muligheder for at opnå et godt dagslys med et glasareal på mellem 30





% og 50 % af facadearealet
Der skal tages særlige virkemidler i brug (øget vinduesareal og høj
facadereﬂektans, tosidigt belyste rum) for at opnå et godt dagslys.
Ringe dagslysforhold. Det vil ikke være muligt at opnå en dagslysfaktor på
2%

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Strategi for en fælles byudvikling
Århusianerne som aktive deltagere i
byudviklingen
Vi har taget udgangspunkt i Tage Hansens Gade kvarterets kvaliteter i arbejdet med at skabe en identitet for området, som både kan
danne ramme om inddragelse og midlertidige aktiviteter. I stedet for
kun at arbejde med midlertidighed, har teamet også arbejdet med
transformative tiltag, som i udgangspunktet er tænkt som blivende.
Vi bygger videre på områdets kvaliteter:
1. Amtssygehusgrundens historie og stærke identitet
2. De nærliggende grønne områder og det spirende grønne engagement i Aarhus
3. Entreprenørskab og kultur som er indlejret i bydelen(Godsbanen)
og i Aarhus som by
Vores mål er at arbejde med tiltag i form af funktioner, netværk og
aktiviteter, som kan øge sammenhængskraften i bydelen, på tværs af
fysiske og sociale skel og vi ønsker at invitere til partnerskaber, som
går på tværs af frivillige/foreningsmæssige, offentlige og private
aktører
I inddragelsen af borgere og nøgleaktører tager vi udgangspunkt i
erkendelsen af at samliv og fællesskaber ikke skabes alene af at de
rigtige fysiske rammer er tilstede, men også af en bærende kultur.
For at realisere visionerne om dialog og medborgerskab, er det
vigtigt at afsøge, understøtte og opbygge eksisterende netværk og
fællesskaber og herigennem sikre en lokal forankring både før og
under byggeprocessen, samt at have en klar plan for overdragelse.
Kommunikation og inddragelse skal opbygges gradvist. Den engagerede og informerede interessent, der deltager på kvaliﬁceret
vis, er ikke noget man får. Det er noget, man som bygherre skaber.
Vi vil arbejde målrettet med forståelse, inddragelse og fastholdelse
af både beboere, og offentlige, private og frivillige aktører, som kan
være med til at drive udviklingen. En vellykket udvikling er afhængig
af et bredt samspil af ressourcer og interesser.
Procesplanen for inddragelse tager udgangspunkt i følgende principper:

1) En gennemgående procesfacilitator
Procesfacilitering kræver en neutral position, hvor man er
optaget af det samlede forløb og helheden snarere end et enkelt
fagligt standpunkt,
2) 360 graders inddragelse af viden og inspiration
For at udvikle et fremtidssikret bykvarter er det nødvendigt at
inddrage mangeartet lokal viden såvel som viden udefra, der
bidrager med den skæve vinkel eller dybe indsigt.
3) Målrettede inddragelsesformer
For os er der en meget tæt sammenhæng mellem hvem der
inddrages og hvordan de inddrages. Generelt vil vi anbefale, at
der tænkes i mange ﬂere inddragelsesformater end der typisk
anvendes, og at formaterne afpasses ift. aktørernes indﬂydelse
og interesse.
4) Fysisk forankring og visuel formidling:
Inddragelsesinitiativer og formidling vil være fysisk forankret i
den gamle lægebolig som skal være et bydelshus for kvarteret,
og på sigt et beboerhus. Formidling vil fra starten ske med formater, der er visuelle og lette at forstå uanset faglige forudsætninger. Billeder, ﬁlm og diagrammer er generelt er bedre til at
indfange ﬂerhederne end omfattende rapporter. Formidling er
ikke en fernis, der påføres til sidst - form og indhold følges ad
hele vejen.
Vi vil arbejde målrettet med forståelse, inddragelse og fastholdelse af både beboere, og offentlige, private og frivillige aktører,
som kan være med til at drive udviklingen. En vellykket udvikling
er afhængig af et bredt samspil af ressourcer og interesser.
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Byliv

INDFLYDELSE

INFORMER
Kendetegn ved inddragelse: Uforpligtende,
let, sjov, åben for alle, skaber accept.

OPSØG
Kendetegn ved inddragelse: Kort, præcis,
seriøs, 1:1 VIP-møder, inviteret deltagelse,
forhandlende.

Opmærksomhed

Engagement

Beslutning/
prioritering

fæ

INDDRAG
Kendetegn ved inddragelse: Formaliseret,
inviteret deltagelse, løbende, seriøs og
afsøgende, diskuterende.

Grønne og blå

STOR

INTERESSE

LILLE

AKTIVER
Kendetegn ved inddragelse: Uformel,
legene, afsøgende, varierende i omfang,
åben for alle med engagement, motiverende.

Forberede

Et udpluk af
aktører inden for
projektets forskellige temaer

STOR

LILLE

Inddragelsesinitiativer i modningsfasen vil derfor afhænge af
følgende princip:

2019

Sund
he
d

Investorer
Evt. byggefællesskaber
Almene
Regionen
boligskaskaber
Relevante forvaltninger

Eksperter i drift
og vedligehold
Start-up’s og entreprenører
Aarhus Vand
Socioøkonomiske
virksomheder indenfor
sundhed og kost

Private virksomheder
inden for sundhed og
motion
Madentreprenører
Ejeren af eksisterende
kantine og slagteri

Naboer og fremtidige beboere skal inddrages bredt både ift. temaer og deltagelse,
og der skal være plads til både stort og lille engagement med uformelle, afsøgende og
motiverende inddragelsesinitiativer
Investorer, eventuelle byggefællesskaber og almene boligforeninger skal også
inddrages bredt ift. temaer, men med målrettede initiativer kendetegnet ved inviteret
deltagelse, løbende, seriøs og forhandlende.
Kritiske beslutningstagere inden for de forskellige temaer fx Regionen som aktør under
temaet Sundhed skal inddrages målrettet inden for deres kerneområde

For os er der en meget tæt sammenhæng mellem hvem der inddrages og hvordan de inddrages.

2018 - KICK OFF

Naboer og
fremtidige beboere

er
kab
ss
e
l
l

Handling/
ibrugtagning

Modningsfasen:

MODNINGSFASE

Detail
Foreninger
Kulturliv fx kunstnere,
Festvaller eller
eventmagere
Bydelskontoret

2020

2021

2022

2023

Nedskalering.
Madborgerhuset el. anden part
driver de tilbage-blivende haver
Dyrkningsfællesskaberne spirer og gror. Drift og vedligehold organiseres

Madborgerhuset åbner. Stedet kan drives som socioøkonomisk eller kommerciel virksomhed

Sundhedshusets sammensætning afhænger af, hvem man har indgået aftale med i
modningsfasen

Aktiviteterne
nedskaleres.
Udearealer og eksisterende bygningsmasse tages i brug til fx pop up festivaller, udstillinger, foredrag, teater
eller sommerbio. Kapellet forbliver på sigt som udstillingsfacilitet.

Klyngen
nedskaleres
Klynge for entreprenører inden for fødevare og natur

Bydelshus i den tidligere lægebolig med information om byomdannelsen. Herfra vil også inddragelsesinitiativer tage afsæt. Med tiden overgår stedet til beboerhus
Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Strategi for midlertidighed i byudviklingen
En sundhedshub som kickstarter for
byomdannelsen
Transformative tiltag som bygger videre på stedets stærke historie
og identitet. Den nærliggende natur og Midtby, samt områdets
spirende entreprenørskab og kulturliv

Omdannelsen af Amtssygehusgrunden giver mulighed for at
invitere offentligheden indenfor, men tidsplanen lægger mest
op til at give rum for aktører og funktioner som i deres natur
er midlertidige eller som er transformative og kan være med
til at præge områdets bærende kultur
Aarhus mangler med den planlagte omdannelse af Godsba-

Sundhedshub’en består af følgende

nen udstillingsfaciliteter for entreprenører og kunstnere, og

Et sundhedshus

for festivaller som etablerer sig i Aarhus. Pop-up udstillinger
og events kan trække en bred skare af borgere til området

Mad- og medborgerhus
Klynge for entreprenører inden for fødevare og natur
Dyrkningshaver (skalerbare)

1) Vi vil arbejde med at implementere dyrkningshaver og en
klynge for iværksættere inden for fødevare og natur.

Et bydelshus med information om projektet (i den gamle lægebolig)
Amtssygehusets stærke identitet omkring sundhed og helbredelse
skal nyfortolkes af partnerskaber mellem frivillige/foreningsmæssige, offentlige og private aktører og være en model for hvordan
man fremover bruger hinandens kompetencer og samarbejder om
at tilbyde rammer med fokus på sundhed, motion, kost og madlav-

Tidlig fysisk omdannelse kan skabe et direkte indblik i,
hvordan bydelen kunne komme til at opleves og være med til
at præge kvarterets identitet. Dyrkningsarealerne kan give
grobund for mangfoldige fællesskaber på tværs af aldersgrupper i området og opdyrke en platform for vidensdeling,
føling med grønne ressourcer og demonstrere ressourcebe-

ning og genoptræning. Vi argumenterer for at befolkningstilvæksten i Ceres Byen og i Tage Hansens Gade kvarteret skal suppleres
af sundhedstilbud, som både adressere på tværs af generationer,

vidst brug af regnvand. Haverne kan skaleres og tilpasses ef-

køn, etnicitet og indkomst. Med Tagen Hansens Gade kvarterets
stærke identitet, tværgående tilbud og den gode infrastrukturelle
beliggehed kan en sundhedshub være med til at at indfri ambitio-

Madborgerhuset og i lommeparkerne, kombineret med mu-

nerne om at aarhusianerne skal være Danmarks sundeste borgere,
og trække folk til kvarteret allerede fra første fase af byomdannelsen.

ter behov, og nedjusteres med byggefremdriften. Der er dog
reserveret arealer til permanente haver i forbindelse med
lighed for mobile dyrkningsenheder der kan ﬂyttes i forhold
til etapeplanen. Den grønne og blå identitet kan videreføres
på kvarterets grønne tage og tagterrasser. Dyrkningshaverne vil forankre fællesskabet med nærområdets beboere,
forøge de grønne overfalder og bidrage til håndtering af
klimaforandringerne mod et CO2 neutralt Aarhus

Omdannelsen kickstartes af en sundhedshub som er fysisk forankret i henholdsvis det eksisterende patienthotel og kantine.
Patienthotellet er nyistandsat og kan tilﬂyttes fra første fase af et
offentlig eller privat lægehus, en fysiurgisk klinik et ﬁtnesscenter,
en eller ﬂere praktiserende læger og eller foreningslokaler til fx en
løbeklub
Mad- og medborgerhus bliver placeret i den gamle kantine og kan
også ibrugtages fra første fase
Stedet kan sætte fokus på en mad- og måltidskultur, hvor det sunde
valg er let og attraktivt og kan skaleres og ’befolkes’ efter interessetilkendegivelser. Man kunne drive det som socioøkonomisk
virksomhed fx inspireret af Send ﬂere krydderier, som beskæftiger indvandrekvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet pga. af
sproglige barrierer, mangelfuld uddannelse og erhvervserfaring
eller af kostformidlende initiativer som Fars Køkkenskole. Stedet er
tænkt som et mødested for beboere fra området og besøgende fra
bydelen. Det kunne måske også drives på kommercielle vilkår som
catering virksomhed med en socioøkonomisk proﬁl og madkurser.
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Derfor er det vigtigt at dyrkningsprojekterne organiseres
igennem et netværk eller en forening (evt med brugerbetaling) og at det kobles op på Madborgerhuset, hvor der er
kompetencer ift. drift og anlæg. Drift og renhold kan på sigt
ikke baseres på frivillighed alene, og vil vi kortlægge forskellige driftsmodeller med fokus på alternativ ﬁnansiering og nye
partnerskaber.
Fremadrettet skal nogle funktioner på Godsbanen ﬂytte i
nye rammer, og aktører med fokus på dyrkning, mad og
natur kunne ﬂyttes til en ny og spirende bydel med fokus på
sundhed.
Fordybelse, kunst og pop up
Det gamle kapel vil forsat tjene som et sted med rum for
fordybelse, og vil fra første fase bruges som et udstillingssted for unge kunstnere uden mulighed for at købe sig ind på
etablerede gallerier. Udearealer og bygningsmasse kan give
rum for festivalaktiviteter som Aarhus Architecture Festival
eller andre midlertidige aktører. Ved at samarbejde med
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festivaller af forskellige karakter, kan man appellere til et bredt

Økonomi

udsnit af borgere og invitere dem ind på Amtssygehusgrunden og
transformere stedets mentale identitet.

For at imødekomme den usikkerhed, der kan være i forhold

”Amtssygehusgrunden ville være en vildt sjov setting for festivallen, fordi det er relativt stort og diverst, med stor bygningsarv,

til at skulle fastlægge økonomien for et stort projekt, som
udviklingen af det gamle Amtssygehus til en ny bydel i Aarhus
C indebærer, er der generelt valgt en konservativ tilgang.

gode udearealer og en stærkt historie man kunne kuratere ud fra”
Denne kommer først og fremmest til udtryk i, at der er
”Vi mangler ofte et sted at være, som ikke er et kommercielt
udstillingsted, med egen kurator og dagsorden, og som ikke planlægger ﬂere år i forvejen”
Festivaldirektør Josephine Michau CAFx

indregnet en reserve, som anvist af Aarhus Kommune, såvel
som, at der fx er taget højde for usikkerheder for entrepriseomkostninger (se bilag).
Dertil kommer, at der ved fastsættelse af diverse priser/
indtægter generelt er sat en værdi, der er til den lavere ende,
mens der ved fastsættelse af omkostninger (der ikke på
forhånd har været angivet af Aarhus Kommune), generelt er
valgt en værdi, som er til den højere ende.
Et tredje forhold, der viser den konservative tilgang og samtidig understreger inddragelsen af en, ikke blot økonomisk
vinkel, men også en social/bymiljømæssig vinkel, er diversiteten i bolig- og ejendomstyperne, der er meget varieret.
Det leder videre til projektets økonomiske bæredygtighed,
der i et større perspektiv kan betragtes som værende velfunderet i relation til de forskellige typer af boliger, erhverv,
lokaler til sociale aktiviteter mm., der er indtænkt i projektet.
Først og fremmest sikrer de mange forskellige bolig- og
erhvervstyper mm., at der ikke kommer et alt for stort udbud
af ens bolig-/ejendomstyper, som vil kunne udvande efter-

De bevarede elementer som sundhedsfremmende ramme
for midlertidige tiltag og senere blivende

spørgslen, og dermed resultere i en lavere pris.
For det andet bygger projektet på inddragelse af bymiljøet, sundhedshus, madborgerhus daginstitutioner, almene
boliger (med særligt fokus på familier og unge) og løbende
midlertidige aktiviteter, som alt sammen kan være med til at
skabe et attraktivt, aktivt og blandet bymiljø. Dette er væsentligt for en ny bydel i Aarhus.
Økonomisk er det ikke det, der er mest indbringende (på
papiret), men det imødekommes med de unikke rækkehuse, penthouse og renoverede unika, der ved omfattende
undersøgelse af boligsalg i Aarhus C for lignende boligtyper
ventes at have et væsentligt økonomisk potentiale.
Særligt sidstnævnte, der udnytter Amtssygehusets gamle
bevaringsværdige bygninger forventes at være med til at
hæve kvaliteten og sikre en unik karakter for området. Det
henholder sig til analysen ’ Værdien af bygningsarven, som er
udarbejdet af Incentive for Realdania.
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Efterskrift
Vi skal komme med et forslag til en udviklingsplan der behandler
både på de fysiske, de strategiske og de økonomiske aspekter, samt
selvfølgelig tids- og etapeplaner. Vi mener vi er kommet godt rundt
om det hele og har et bud på en samlet plan der rummer stærke og
identitetsskabende fysiske elementer og har kvaliﬁcerede oplæg til
det strategiske og det økonomiske aspekt.
En velfungerende udviklingsplan bliver i reglen til i tæt samarbejde
med opdragsgiver og som vi ser det udestår den dialog der kan
kvaliﬁcere de forskellige oplæg og dermed frembringe den syntese
der forankrer udviklingsplanen politisk. Tids-og etapeplanen er et
oplagt emne der kan diskuteres og antage helt andre løsningsmodeller når de faktuelle og konkrete lokale interesser kommer i spil.
Pointen er at planen er robust nok til at sikre denne ﬂeksibilitet.
Det mener vi den er og vi vil med stor indlevelse deltage i en proces
frem mod realisering – skulle I komme til at holde af vores projekt.
Team Vandkunsten – februar 2017
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Eksisterende bygningers konvertering
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A

A

B

B
terrasse

A

B

A

B

A

B

Snit A-A, 2 plans boliger

Snit B-B, 1 plans bolig boliger og
cafe
A

B

A

B

3.Sal

terrasse

2.Sal
Trappekerner
Cafe

1.Sal

2 plans boliger boliger
1 plans boliger
Teknik/Depot

Stue

Fordeling af lejligheder i eksisterende patientbygning
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terrasse

terrasse

Evt. loggia altan

Evt. loggia altan

terrasse

Snit B-B

terrasse

Snit B-B

1.Sal

Stue

1.Sal

Kælder
Stue

Trappekerner
2 plans boliger
1 plans boliger
Teknik/Depot

Kælder

Trappekerner
2 plans boliger
1 plans boliger
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Teknik/Depot
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B

B

B

Type_05

Type_05
Ophold
Bad

Type_04

Type_01

3.Sal

Vær.

Vær.

Type_04

Type_01

B

B

Type_04

Type_01
Type_02

2.Sal

Type_05

Type_03

Type_05

Køkken/alrum

Type_04

Type_01

Type_03

Type_02

B

B

Bad

Vær.

Vær.

Vær.

Bad

Type_01

Type_02
Køkken/alrum

1.Sal

Type_03

Type_03 Køkken/

Type_02

Type_01

alrum

B

B

Vær.

Vær.

Vær. Bad

Type_01

Type_01

Type_01

Type_01

Køkken/alrum

B

Stue

B

Depot/Teknik

Depot/Teknik

Kælder

B

Boligfordeling
Type_01
130 kvm.
Type_02
115 kvm.
Type_03
110 kvm.
Type_04
102 kvm.
Type_05
116 kvm.
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10 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk.
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Tagterrasse

Tagterrasse

Tag

Værelse

Værelse

Toi./bad

Toi./bad

Arb.plads

Arb.plads

Sove
Sove

Værelse

3. Sal

Ind

Ind

Entre

Toi.

Toi.

Køkken

Køkken

Ophold

Ophold

2. Sal

2 plans boliger boliger 1:200
Type_09 Patientbygning
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En suite bolig

Værelse

Toi./bad

Sove

Opgang

Værelse

Værelse
Sove

Ind

Toi./bad

Ind

Køkken

Køkken

Arb.plads

Ophold

Ophold

Terrasse

Terrasse

1 plans boliger boliger 1:200
Type_02 Patientbygning

Opgang

Etplans boliger 1:200
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TAG:
Tagpap
Rupløjede brædder
Efter isolering af loft
Kobber inddækninger
Kobber rander og nedløb

VINDUER:
Udføres med kit fals og hjørnebånd beslag
Kobletvindues rammer
U-værdi 0,90 W/(m2 K) energiklasse A
Murede fals omkring vinduer isoleres m.
50 mm højtydende isoleringsmateriale

ETAGEDÆK:
Plankegulv
Gulvplade m. gulvvarme
120mm mineraluld
Eks. betondæk
Multipor plader
Puds/spartel

TERRÆNDÆK:
Plankegulv
Fuldlimning
Betondæk m. gulvvarme
Armeringsjern
Radonspærre/sokkelpap
Polystryen
Kapirlarbrydende lag

10

FACADE:
Eks. blankt murværk
Murværk repareres
Multipor blokke
Puds/spartel

Snit 1:75
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TAGTUT:
Kobberbeklædning
Skillelag
Rupløjede brædder
Isolering
Skeletkonstruktion
Forskalling
Indv. beklædning

TERRASSE:
Træbelægning/opklodsning
Tagdug
Kileskåret polystryen
Eks. betondæk
Multipor plader
Puds/spartel

Vi foreslår en ``Fredning`` af eksteriøret og de oprindelige

Kældervæg mod nord udføres der omfangsdræn og udvendig

trappekerner, dvs. en nænsom restaurering af eksteriørdelen

efterisolering.

og trappekerner, samt at gøre brug af de klassiske dyder i
både materievalg og farvesætning. Interiøret står over for en

Vinduer udskiftes og tilbageføres som oprindeligt opsprosning af

langt mere gennemgribende ombygning/sanering således,

vindues fag, nye vinduer udføres som et koblet vinduesparti med

at indgrebene på interiøret muliggør, at bygningernes

kit fals, hjørnebåndbeslag og profilering som oprindelige vinduer,

energiforbrug forventes at kunne reduceres med mere end

farve sætning i Sienna nuance.

65% svarende til et lavere niveau end bygningsreglementets
renoveringsklasse 2.

Koblede vinduesrammer udføres med lavenergiruder på den

Forslag til indgreb på de enkelte bygningsdele:

indvendige side, så der opnås en samlet U-værdi på 0,90 W/(m2

Tagkonstruktion genanvendes.

K)
Murede false omkring vinduer kuldebro isoleres m. 50 mm

Der udføres ny tagpap membran incl. underlag.

højisolerende materiale (Kingspan el. lign.).

Tagkonstruktionen isoleres med 400 mm isolering

Gulvopbygningen udføres som en opklodset strø opbygning på

Alle inddækninger udføres i kobber (som oprindeligt)

ca. 150 mm. med isolering mod kuldebro i betondæk fra facaden

Tagrender udføres i kobber (som oprindeligt) nedløb udføres
skjult med ny strømpeforing i murværk.

På undersiden af eksisterende etageadskillelse i beton fast gøres

Facaden bevares i blankt murværk, der udføres nødvendig

multiporplader som kuldebro afbrydelse fra facaden.

murreparationer og gennemgang af fuger, udføres i kalkmørtel.

Terrændæk fjernes, der udføres nyt terrændæk med 400 mm
kapillarbrydende isolering med polystyren og nyt betondæk.

Indvendigt efterisoleres ydervæggene med multipor blokke med
en samlet u-værdi på 0,20 W/(m2 K)

Der etableres behovsstyret balanceret ventilation med

Multiporblokke pudses/spartels som afsluttende overflade.

varmegenvinding, og ny fjernvarmebaseret varmecentral og

Sokkel puds med hydraulisk kalkmørtel, efterbehandles med

gulvvarme.

indfarvet kalk i Sienna nuance.
Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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Dagslys i omdannet hovedbygning
Den eksisterende hovedbygning energirenoveres og omdannes til attraktive boliger. For at dokumentere at
der i disse sikres gode dagslysforhold er der med ”VELUX Daylight Visualizer 2” foretaget en analyse af det
forventede dagslysniveau i en af de potentielt mest kritiske boliger. De renoverede vinduer er tilbageført til
oprindelig opsprodsning og udføres med lavenergiruder med høj lystransmittans (LT = 0,74). Ifølge
bygningsreglementet kan der forventes et godt dagslysniveau, hvis der i beboelsesrum er en dagslysfaktor
på 2 pct. i halvdelen af rummet. Resultatet af analysen er vist nedenfor.

Dagslysfaktor for potentielt mest kritisk lejlighed

Som det ses af ovenstående figur, vil der for den foreslåede omdannelse af en lejlighed i underste etage
kunne forventes en dagslysfaktor på 2 % eller mere i mere end 65 % af boligen. I de ovenliggende
lejligheder vil dagslysniveauet i sagens natur således være endnu bedre.
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RealdaniaBy.dk/Værktøj‐til‐bæredygtig‐byudvikling

Version 2.0 ‐ November 2012

Værktøj til bæredygtig byudvikling

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

Skema til besvarelse af nøglespørgsmål

Februar 2017

3. CO2‐udledning fra
varmeforbruget

I hvilket omfang vil CO2‐udledningen fra bydelens
varmeforbrug være reduceret sammenholdt med
referencen, hvor den ellers relevante

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

1. Energiforbrug til
bygningsdrift

2. CO2‐udledning fra
elforbruget

NØGLESPØRGSMÅL

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

INDIKATOR

CO2‐udledningen er med bæredygtighedsværktøjets beregningsmetode fastsat til 494 tCO2 for både referencen og for
projektforslaget, idet varmeforsyningen i begge situationer er baseret på den i området eksisterende
fjernvarmeforsyning.

Solcelleteknologien er inde i en rivende udvikling, der indenfor en ikke uoverskuelig fremtid dels muliggør
implementering af solceller, der er mindre følsomme for skygger og dels må forventes at tilbyde transparente solceller.
Denne udvikling vil betyde, at det bliver muligt at implementere solceller i større dele af facaderne og i vinduer, hvilket
vil betyde en betragtelig forøgelse af det samlede antal m² solceller, og dermed også en endnu større reduktion af CO2‐
emissionen.

CO2‐udledningen for elforbruget til bygningsdrift er i referencen beregnet til 121 t CO2. For nærværende projektforslag
er CO2‐udledningen for elforbruget til bygningsdrift p.g.a. overskuds el fra et fuldt udbygget solcelleanlæg ÷46 t CO2.
Projektet vil således være ”CO2‐negativt” i f. t. el‐forbruget til bygningsdrift.

Ved brug af vedvarende energi fra solceller produceres der, når området er fuldt udbygget, som minimum ca. 900 MWh
el, svarende til knap 140 % af bydelens el‐forbruget til bygningsdrift.

Bæredygtighedsværktøjet beregner et samlet energibehov til bygningsdrift på 3,9 GWh for både referencescenariet og
projektscenariet. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at referencesituationen beskriver alt byggeri som nybyggeri og ikke
vurderer effekten af i stedet at omdanne og energirenovere nogle af de eksisterede bygninger. Indregnes effekten
heraf i bæredygtighedsværktøjet vil det samlede energiforbrug i referencescenariet være 4,9 GWh eller godt 25 %
højere end projektscenariet.

Når bydelen er fuldt udbygget vil energibehovet til bygningsdrift være 3,3 GWh fjernvarme og 0,6 GWh el.

Ved projektets opstart vil det reelle brutto‐varmebehov til bygningsdrift således være 23,4 kWh/m2 for boliger og 15,9
kWh/m2 for øvrigt byggeri. Heraf udgør energiforbruget til varmt brugsvand 10,3 kWh/m2 for boliger og 5,2 kWh/m2 for
øvrigt byggeri. Brutto‐el‐behovet vil være 4,9 kWh/m2 for boliger og 11,7 kWh/m2 for øvrigt byggeri.

I nærværende forslag er der bevidst sigtet mod en markant minimering af energiforbruget til bygningsdrift. Dette skal
opnås gennem et designprincip, der gennem en målrettet omdannelse og energirenovering af udvalgte eksisterende
bygninger minimerer energibehovet i disse bygninger og gennem energioptimering af alt nybyggeri ved brug af
Integreret Energi Design. Alt nybyggeri skal opføres, så det lever op til de til enhver tid gældende skrappeste krav i
bygningsreglementet. Nybyggeri vil ved projektets start således som minimum overholde gældende krav til
Bygningsklasse 2020.

BESVARELSE / VURDERING

Team Vandkunsten – ’Tage hansens Have’

DIMENSION: MILJØ OG RESSOURCER

Generel besvarelse/vurdering af
projektet

ELEMENT

ENERGI
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TRANSPORT

6. Trafikløsning

5. Incitament til at
benytte kollektiv
transport

4. Faciliteter til gående
og til cyklister

Hvilken trafikløsning er der etableret, og hvilken
trafikfordeling prioriteres?

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

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

forsyningsform benyttes?



























Simpelt 2‐delt hierarki af alle trafikarealer:
o Lokalveje med fortove i hver side med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, ledsaget af fartdæmpende
foranstaltninger.
o Boligveje (Shared Spaces), udformet som opholds‐ og legeområder. Kørende trafikanter afvikles på
fodgængeres præmisser og kun til mindre flyttebil, af‐ og pålæsning samt gæsteparkering.
Hastighedsbegrænsning på 15 km/t.
Enkelt internt trafiksystem (lokalveje og boligveje – se ovenfor) uden betydende omveje mindsker bilers
energiforbrug og udslip samt bilisters tidsforbrug, der delvis kompenserer for de lave hastigheder.
3 direkte opkoblinger for biltrafik på det eksterne vejnet:
o Viborgvej ved F. G. E. Rostrupsvej
o Tage Hansens Gade ved portbygning (ensrettet, kun indkørsel)
o Viborgvej ved Johan Langes Vej, kun højre ind og højre ud
Delebilsordning (gerne el‐biler) etableres
Parkering tæt på destinationen (f.eks. bolig eller arbejdsplads)
Kantstenparkering langs lokalveje.
Parkering i p‐kældre under boliger
Gæsteparkering på boligveje

Direkte kollektive forbindelser til/fra Tage Hansens Gade via busser og letbane.
Stærk forbindelse gennem levende offentlige byrum på Tage Hansens Gade til/fra letbanestop på Viborgvej.
Kobling mellem indgange til Tage Hansens Gade og offentlig transport.

Gang og cyklisme prioriteres, således at fodgængere og cyklister kan benytte alle trafikarealer. De er endvidere
udformet med færrest mulige omveje i forhold til luftlinjen mellem destinationerne.
Lave hastigheder for motorkøretøjer øger trafiksikkerhed og tryghed for fodgængere og cyklister, og gør cyklisme
”konkurrencedygtig” med hensyn til fremkommelighed (tidsforbruget til transport) i forhold til bilture internt på
Tage Hansens Gade.
”Gåbusser” for skolebørn.
Decentrale cykelparkerings‐områder i nærhed til offentlige byrum.
Privat og overdækket cykelparkering i nærhed til bolig.
Fælles bydelscykler.
Rekreative forbindelser som sikrer, at Tage Hansens Gade naturligt kobles til bydelens omkringliggende områder
bl.a. Viborgvej med letbanestop, boliger på Tage Hansens Gade, Regenburgsplads, Botanisk Have, Vestre
Kirkegaard og længere ud i byen.

Den eksisterende fjernvarmeforsyning vil fremadrettet være baseret på CO2‐neutral halmfyring og affaldsafbrænding af
den ikke genanvendelige rest efter affaldssortering. CO2‐udledningen fra bydelens varmeforbrug vil, når bydelen er
fuldt udbygget, således være meget beskeden.
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VAND

7. Regnvandshåndtering

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

Som supplement til de grønne regnbede, grøfter, render, regnvandssøer, magasiner og faskiner er det tanken, at
bydelens grønne tage også er en vigtig brik i den samlede vandhåndteringsstrategi, idet disse kan opsamle og forsinke
vand samt genanvendes til fx toiletskyl og vask og dermed bidrage til reduceret vandvolumen på terræn.

I hele området bruges lokalvejene som vandveje. Mod nord kobles de lokale lavninger/regnvandssøer samt de belagte
pladser på lokalvejene, der transporterer vandet mod den grønne kile. Disse kan evt. suppleres med underliggende
kassetter/faskiner, som kan tages i brug ved store hændelsesforløb.

Regnvand i boliggaderne ledes via vandrender mod de små lokale pladser og opsamles i grønne regnbede. På disse
pladser bearbejdes terrænet lokalt, så de ved en 10 års regnhændelse ved hjælp af hele fladen kan opmagasinere,
forsinke og fordampe vandet, inden det ledes mod gadekæret og kloak. Fra parkeringsarealer og veje skabes fald mod
regnbede med 30 cm filtermuld, således at regnvandet nedsives til og filtreres i filtermuldet, før det ledes videre til et
underliggende dræn. Drænet tilsluttes en prøveudtagningsbrønd, hvor måling af filtrering for olie og benzin kan
udføres. Filtermulden skal skiftes efter behov ca. hvert 3. år.

Der etableres overløb fra lavest placerede regnvandsbassin i gadekæret til offentlig hovedledning for regnvand.
Bassinet dimensioneres, så den samlede regnvandsmængde ud af området ikke overstiger 15 l/s ved en 10 års
regnhændelse. De eksisterende sikringsrum flyttes til anden destination.

Ved en 10 års hændelse vil vandstanden i søerne og i den bå streng stige og sprede sig i kilens grønne midterrum, der
via sin terrænmæssige profil fungerer som et stort badekar.

Den blå streng tilfører gennem sin arkitektoniske bearbejdning, det rislende vand, beplantning og den rekreative
stiforbindelse området stor oplevelsesmæssig værdi. Gennem en varieret bearbejdning byder den blå streng på både
forskellige aktiviteter samt varierede vandhåndteringsmetoder. Det strømmende vand i grøfter og søer hæmmer
algevækst og minimerer rensning og vedligehold.

Den blå‐grønne kile udformes som en klimakile, hvor vandet håndteres i grøfter, på vandtrapper og i regnvandssøer.
Regnvandssøerne har et primært og et sekundært vandspejl og er udformet som små naturlige søer. Det primære
vandspejl er permanent vanddækket, mens det sekundære vandspejl benyttes til akkumulering og forsinkelse af
regnvand.

Hverdagsregn håndteres lokalt i to systemer.

Det ’rene’ overfladevand fra grønne arealer håndteres i den blå‐grønne kile i grøft og regnvandssøer.

Det ’beskidte’ overfladevand fra veje håndteres langs veje i chaussestensrender og grønne regnbede.
Hele området er dimensioneret til at kunne håndtere, forsinke og transportere en større regnhændelse.
Ved en 10 års‐hændelse håndteres regnvand i begge systemer, og der skelnes ikke mellem ’rent’ eller ’beskidt’ vand.
Det naturlige fald på matriklen udnyttes til at serieforbinde regnbede, regnvandssøer, render, således at regnvandet fra
den enkelte enhed kan ledes videre mod øvrige via rørforbundne overløb.

8. Affaldshåndtering

Hvordan håndteres affaldet, og hvilke virkemidler
anvendes med henblik på at reducere
affaldsmængden og optimere affaldssorteringen?

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

I hvilket omfang er der taget højde for lokale
klimaforhold?

9. Lokale klimaforhold

10. Tilpasning til ændrede
klimaforhold

NØGLESPØRGSMÅL

INDIKATOR

DIMENSION: SOCIAL OG SUNDHED

AFFALD

ELEMENT

FYSISKE RAMMER
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Områdets fremtidige offentlige pladser er planlagt omkring bevaringsværdige bygninger og ‐beplantninger. Pladsernes
placering og udstrækning er nøje planlagt i respekt for store bevaringsværdige træer. Endvidere er de optimeret og
indrettet for at opnå optimale sol, skygge og vindforhold.
Grønne byrum, gadetræer, grønne tage, haver og grønnegårde i forbindelse med bebyggelser har en stor effekt i
forhold til at dæmpe varmeeffekten i byområder. For at dæmpe varmeeffekten og samtidig skabe et godt mikroklima,
der fanger vinden, etableres en jævnt fordelt grøn struktur i hel området. Den grønne struktur foreslås etableret i
varierede plantninger med træer i forskellige arter og størrelser, der tager hensyn til såvel vind‐ som solforhold.

Der er i planens grønne rum fokus på stor variation og artsrigdom, som sikrer stor biodiversitet i området. Den grønne
kiles landskabsrum introducerer en ny bynatur til området, hvor særligt nye vandelementer vil tilføje området ny flora
og fauna i forhold til nuværende tilstand. Herved sikres en stærk blå‐grøn struktur, som ikke blot løser de klimamæssige
udfordringer men også tilføjer området nye naturkvaliteter.

Den respektfulde terrænregulering samt bevaring af de mange eksisterende beplantninger sikrer en robust plan med
fokus på de lokale klimaforhold. Den introducerede bygningsskala sikrer behagelige, solrige og vindbeskyttede byrum.

BESVARELSE / VURDERING

For bygge‐ og anlægsaffald sikres en omhyggelig sortering og opbevaring af tiloversblevne byggematerialer gennem
etablering af en mobil genbrugsplads med en høj grad af fraktionering, der dels sikrer den miljømæssigt mest
hensigtsmæssige håndtering af affald og dels muliggør en udstrakt genanvendelse af byggematerialer.
Genbrugspladsen udføres således, at den let kan flyttes, efterhånden som bydelen udvides, og byggerier færdiggøres.

I tilknytning til hver af affaldsstationerne etableres en kombineret byttecentral/fællesværksted, hvor det er muligt for
borgerne at stille genstande, der er for gode til at blive smidt ud eller blot har brug for mindre reparationer. Analyser
foretaget på kvartermiljøstationer i København viser, at den derved genanvendte affaldsmængde udgør ca. 15 % af den
totale mængde affald. Byttecentralerne udgør således et simpelt og nærmest omkostningsfrit tiltag til en bæredygtig
reduktion af affaldsmængden i området.

Affaldet indsamles i små elektrisk drevne støjsvage affaldskøretøjer og køres til opsamlingsplads placeret centralt i
bydelen, hvorfra det enten genbruges af andre eller transporteres til videre behandling, forbrænding (kraftvarme) eller
i deponi. Alternativt etableres nedgravede containere, som det allerede er påbegyndt andre steder i Århus.

For at affalds‐ og kildesortering er så effektiv som muligt, vil sorteringen i bydelen ske så tæt på kilden som muligt. Det
vil sige i mindre affaldsstationer på bygnings‐ og karreniveau opdelt i en række fraktioner (f.eks. Papir, Pap, Glas, Plast,
Metal samt alm. husholdningsaffald). I den endelige udformning skal fraktioneringen svare til krav fra Århus Kommunes
Affaldsplan 2015 – 2018.

For husholdnings‐ og erhvervsaffald reduceres affaldsmængden gennem en række tiltag som f.eks. kampagner for
affaldsminimering og ”Nej Tak” til reklamer, etablering af lokal byttecentral

Det er målet at reducere den samlede affaldsmængde med op til 40 % i f. t. landsgennemsnittet og som minimum at
kunne opnå en affaldsgenanvendelsesandel på 50 % svarende til ambitionsniveauet i Århus Kommunes Affaldsplan
2015 ‐ 2018.
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I hvilket omfang er der taget højde for oplevelsen
af tryghed samt tilgængelighed i, til og fra
bydelen?

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

11. Tryghed

12. Grønne og blå
elementer
i bybilledet

Den blå‐grønne kile er udformet med fokus på høj biodivesitet og vil udgøre et centralt levested for dyr og planter. De
høje græsser og buske sikrer skjulesteder for dyr.

Det grønne centrale mødested er udformet som en blå‐grøn kile, baseret på en kortlægning af Aarhus’ historiske vand‐
og landskab i den helt store skala. Her er skræntmotivet med smeltevandskorridorer som blå‐grønne kiler et helt særligt
og stærkt motiv og landskabeligt dna, som bringes aktivt ind i planen.

Der er fokus på at skabe grønne byrum i forskellig skala. Således at der både skabes små lokale grønne lommepladser,
hvor områdets borgere mødes. Men også for at genskabe et større grønt mødested, hvor også borgere fra de
omkringliggende områder ønsker at søge hen.

Bevaring af skræntmotivet i kantzonen mellem de nye bygninger mod vest og syd skaber et særligt grønt ’ansigt’ mod
byen og en indbydende og naturrig ankomst til bydelen. Det tilsigtes at bevare en stor del af beplantningen på den
østlige skrænt for at bibeholde nuværende opholds‐ og ynglesteder. Videre skabes der en velformidlet overgang til de
nærliggende boliger.

Planen udviser stor respekt for de gamle værdifulde træer og andre værdifulde beplantninger. Disse bevares i størst
muligt omfang, for at skabe et nyt byområde, der på enkelt og markant vis fortæller og viderebringer områdets historie i
en stærk ny grøn identitet.

Ved at samtænke bygningsarkitektur og landskab opnås et helstøbt byområde med stærk kulturhistorisk identitet og et
karakterskabende grønt miljø.

Topografien fordrer særlig opmærksomhed omkring tilgængelighed i forhold til adgang til boligerne. Hovedadgang til
alle boliger kan nås via ramper i terrænet eller elevatorer.

Der er fokus på at skabe tilgængelighed for alle. Der er bl.a. skabt tilgængelighed for alle fra letbanestoppet og ind i
området. Ligeledes er områdets veje udformet tilgængelige. Ved at lade fodgængere og cykelister være tæt på biltrafik i
alle trafikarealer, øges deres tryghed i trafiksvage perioder i forhold til risiko for overfald mv.

Planens stier er placeret i åbne og overskuelige områder. Alle stier er belyste, så trygheden er tilstede hele døgnet.

Planens nord‐sydgående hovedakse er designet som en blå‐grøn klimakile og sikrer på bedste vis en fremtidssikret plan,
hvad angår de ændrede klimaforhold. Se endvidere punkt 7.
Ved at arbejde bevidst med områdets kant mod den omkringliggende by sikres transparens og udveksling mellem de
nuværende beboere og de nye i området. De primære ankomstområder er udformet som store åbninger i bebyggelsen
og sikrer herved en tryg og velartikuleret ankomst til området.

Det er påvist, at træer sikrer et bedre lokalt klima, både hvad angår forurening men også i forhold til livskvalitet. Derfor
er en af planens bærende elementer træet, i sine mange afskygninger. Både som solitært træ, i trægrupper, træallér og
som forskellige arter.

Generelt er nærhed til grønne områder fra bolig, institution eller arbejde forbundet med hyppigere besøgsfrekvens og
skabelse af en sund profil for bydelen. Den overordnede grønne struktur er med til at sikre denne nærhed. Herudover
skal folk på Tage Hansens Gade have mulighed for havedyrkning. Dette foreslås løst på flere måder: Dels ved haver
knyttet til den private bolig og dels ved halvprivate elementer som udlodning af nyttehaver og kollektive arealer til
dyrkning mm.

Udviklingsplan for Tage Hansens Have
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BYLIV

14. Byrum og
mødesteder

13. Variation i byens
funktioner

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

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

Det tredje byrum ligger i forbindelse til letbanestoppet mod Viborgvej. Her udformes en trappe med tilgængelig rampe
fra Viborgvej til pladsen. På trappen kan man sidde og vente på letbanen i skyggen af de bevarede birketræer.

Det gamle kapel anvendes til udstilling og udstillingsgård og bevares som det er i dag, med den smukke mur og træerne
der omkranser den påfuglemønstrede chaussestensgård. Her er trækker kunstudstillingerne ud i rummet og
ferniseringer holdes i dette refleksive og intime rum.

Pladsen i forbindelse med Portbygningen, er den oprindelige ankomst til området og her fortsættes poppelalléen
igennem pladsen og porten mod Ringgaden. En helt klassisk og smuk markering af den historiske akse. Madhuset og
Ishuset ligger på pladsen og bidrager i høj grad til bylivet. Terrænspring optages i sydvendte trappeforløb, som indbyder
til ophold i solen.

De urbane og chaussestenbelagte pladser i den nordlige del af området, ligger alle som en åbning mod byen, og
optræder derfor som ankomstpladser ind til området. De har alle historiske bygninger og værdifulde beplantninger som
bidrager og sætter tonen for deres fremtidige design. Chaussestensbelægningen forekommer flere steder i området i
dag. Hvor den fjernes forslår vi den genbrugt på de nye pladser.

Se også pkt.14

De to daginstitutioner er i forslaget placeret som en kantning at sengebygningen, hhv. mod Tage Hansens gade og mod
nabobebyggelsen i øst. De er tænkt i to etager med boliger på toppen og har med denne placering gode muligheder for
udearealer i direkte tilknytning til bygningerne. Der er optimale adgangsforhold og signalværdien i forhold til den
omkringliggende by er tydelig. Alternativt kan det overvejes at placere de to daginstitutioner mod Viborgvej som en reel
udadvendt og bymæssig funktion og som en løsning på anvendelsen af disse stuetager.

Stuetagen mod Viborgvej er en udfordring og bør udvikles med særligt fokus på anvendelsen. Vi tænker der er
potentiale for et vist omfang af udadvendte funktioner, særligt mod bydelspladsen ved den gamle overlægebolig.

Supplerende anvises plads til en enhed på ca. 1000 m2 placeret mod pladsen ved Porthuset og med hjørneeksponering
mod det øst‐vestgående hovedstrøg. De resterende 500 m2 opdeles i mindre enheder fra ca.50‐100 m2 og spredes ud i
bebyggelsen. For at støtte hovedstrøget placeres 3‐4 enheder langs gaden i lave ét‐etages bygninger i mellemrummet
mellem de nord‐sydgående længehuse der danner overgang til sengebygningen. Det kan være en bager, frisør, kiosk
eller lgn. I sengebygningens stueetage foreslår vi etableret en café i forbindelse med den nye portgennemgang, på
kanten af parken. Som endnu et støttepunkt for den nord‐sydgående forbindelse placeres et lokale til en kiosk, en
kaffebar eller en lille lokal restaurant på hjørnet ved trappen mod Regensburg plads. Samlet set en strategi der
understøtter hovedakserne og skaber sammenhængskraft til de omkringliggende bykvarterer.

Den forventede detailhandel foreslår vi opdelt med mulighed for en større detailhandelsenhed på ca.1500 m2 placeret i
krydset mellem Viborgvej og TageHansens gade, synligt og let tilgængelig trafikalt, og med synlig kant mod
Atelierpladsen.

Planen introducerer en sammenhængende grøn struktur gennem området fra Regenburgs Plads i syd til letbanestoppet
på Viborgvej i nord koblet på eksisterende gader og stier i Botanisk Have. Ved at skabe denne sammenhængende blå‐
grønne kile sikres artsdiversitet og høj biologisk værdi i området.

Planens grønne struktur og elementer har fundet sin inspiration i den gamle haveplan. Stærke landskabselementer som
trærækker og allébeplantninger genintroduceres i planen i en fortolket og moderne version. Træarter som Seljerøn,
Kastanje, Lind, Eg, Platan og frugttræer fundet i området tilføjes som ny karaktergivende beplantning.
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SUNDHED

16. Sundhedsfremmende
tiltag og aktiviteter
(udover idræt)

15. Uorganiseret fysisk
aktivitet

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

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

Madborgerhuset og dyrkningshaver kan sætte fokus på en mad‐ og måltidskultur, hvor det sunde valg er let og
attraktivt og kan skaleres og ’befolkes’ efter interessetilkendegivelser. Stedet er tænkt som et mødested for fremtidige
og nuværende beboere og naboer fra bydelen.

Sundhedshuset: Den fremtidige bydel skal kendetegnes ved at kunne tilbyde sunde, trygge og stimulerende rammer for
både beboere og besøgende. Ved at placere en sundhedshub i de tidligere amtssygehusfaciliteter bygger man videre på
en mangeårig historie samtidig med, at man opnår en tilstrømning fra andre bydele ved at placere en funktion, som
vedkommer flere end blot de fremtidige beboere.

Amtssygehusets stærke identitet omkring sundhed og helbredelse skal nyfortolkes af partnerskaber mellem
frivillige/foreningsmæssige, offentlige og private aktører og være en model for, hvordan man fremover bruger
hinandens kompetencer og samarbejder om at tilbyde rammer med fokus på sundhed, motion, kost og madlavning og
genoptræning. Vi argumenterer for, at befolkningstilvæksten i Ceres Byen og i Tage Hansens Gade kvarteret skal
suppleres af sundhedstilbud, som både adresserer på tværs af generationer, køn, etnicitet og indkomst.

Utallige dyrkningshaveprojekter skyder op i Aarhus med et stort engagement fra byens borgere. F.x. Ø‐haven,
Fællesgartneriet Brabrand, Dyrk dit bibliotek, Lokalcenter Marselis, Fælleshaverne på P. M. Møllers Vej og
Frederiksbjerg Byhaver.
Vi bygger videre på de spirende grønne fællesskaber og etablerer et fællesskab omkring dyrkningshaver som
fritidsaktivitet. Det er dog vigtigt, at frivilligheden sættes i ramme og faciliteres for at sikre levedygtigheden og driften.
Vi forestiller os, at dyrkningsprojekterne organiseres igennem en forening, og at de kobles op på Madborgerhuset, hvor
der er kompetencer i f. t. drift og anlæg. Drift og renhold kan ikke baseres på frivillighed, og derfor vil vi kortlægge
forskellige driftsmodeller med fokus på alternativ finansiering og nye partnerskaber.
I forbindelse med parken og de forskellige bypladser og lommeparker er der rig mulighed for udfoldelse af
idrætsaktiviteter i forskellig skala fra boldspil til ’fitnes’ langs kanalen i klimakilen.

Se også pkt.13

Boliggaderne i den sydlige del er udformet som shared space hvor små forhaver giver en halvprivat zone ud mod gaden.
Rækker med frugttræer placeres i skellet mellem have og gade. De ’private’ forhaver kan beboerne selv tage ejerskab
over, og med de meget begrænsede trafikmængder kan leg og møder på tværs af vejen nemt opstå.

Her kan man sidde under de store bevarede træer, og nyde en mere fredelig stund. Det er også her de lokale kan holde
mindre sammenkomster, fællesspisnings‐arrangementer eller vejfester.

De mindre grusbelagte pladser i den sydlige del udformes med karakter og skala som intime grønne lommepladser. Som
en ramme omkring pladserne etableres grønne regnbede, hvor regnvand ledes til og renses.

Indenfor denne ramme er parkens udformning mere uformel med store smukke solitære træer, både eksisterende og
nye og der er god mulighed for at sætte sig på græsset, spille frisbee med vennerne, spille bold med sønnen eller holde
picnic med familien. Parken skal være offentlig tilgængelig og dikterer ikke et særligt program eller en specifik
anvendelse, men er et åbent frirum for områdets beboere og de omkringliggende boligområder.

Den centrale del af bebyggelsen udformes som en park. Parken indrammes af en sti i slotsgrus. Stien er tilgængelig for
alle og skaber en præcis overgang mellem bygninger og boligveje og det grønne rum.

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

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

17. Variation i
beboersegmenter

18. Aktiviteter og plads til
alle

NØGLESPØRGSMÅL

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?

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

INDIKATOR

19. Forurening og
fundering ved
byggemodning

20. Infrastruktur ved
byggemodning og drift

DIMENSION: ØKONOMI

MANGFOLDIGHED

ELEMENT

TOTALØKONOMI
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Tids‐ og etapeplanen har som afsæt en løsning der peger på at igangsætte ombygninger i eksisterende bygninger som
det første. Herved anvendes eksisterende infrastruktur maximalt og udgifter til modning minimeres.

Generelt er projektet disponeret så der er tilstræbt jordbalance internt på grunden. I forbindelse med den endelige
disponering skal dette kvalificeres yderligere.

Der er i udlægget af byggefelter taget højde for særlige områder med forurening så der ikke anlægges kældre i disse
områder.
Der er indregnet udgifter til ekstrafundering i det omfang det skønnes nødvendigt i forhold til det udleverede
bilagsmateriale.

Projektet anviser bevaring af en lang række eksisterende bygninger hvor der ikke forventes udgifter til ekstra fundering.

BESVARELSE / VURDERING

I de tidlige faser af byomdannelsen vil vi have fokus på at invitere et bredt udsnit af byen indenfor. Det gamle kapel vil
forsat tjene som et sted med rum for fordybelse, og vil fra første fase bruges som et udstillingssted for unge kunstnere
uden mulighed for at købe sig ind på etablerede gallerier. Galleri i Kapellet er tænkt som et blivende initiativ.
Udearealerne og den eksisterende bygningsmasse i Tage Hansens Gade kvarterets nordlige del kan indtil nedrivning i
etape 4, give rum for festivalaktiviteter som Aarhus Architecture Festival eller andre midlertidige aktører. Ved at
samarbejde med festivaller af forskellig karakter, kan man appellere til et bredt udsnit af borgere og invitere dem ind på
Amtssygehusgrunden og transformere stedets mentale identitet.

Tidlig fysisk omdannelse fra fase 0 med fx dyrkningshaver kan skabe et direkte indblik i, hvordan bydelen kunne komme
til at opleves og være med til at præge kvarterets identitet. Dyrkningsarealerne kan give grobund for mangfoldige
fællesskaber på tværs af aldersgrupper i området og opdyrke en platform for vidensdeling, føling med grønne
ressourcer og demonstrere ressourcebevidst brug af regnvand. Haverne kan skaleres og tilpasses efter behov, og
nedjusteres med byggefremdriften. Der er dog reserveret arealer til permanente haver i forbindelse med
Madborgerhuset og i lommeparkerne, og den grønne og blå identitet kan videreføres på kvarterets grønne tage og
tagterrasser. Dyrkningshaverne vil forankre fællesskabet med nærområdets beboere, forøge de grønne overflader og
bidrage til håndtering af klimaforandringerne mod et CO2 neutralt Aarhus.

Et fokus på sundhed i både Sundhedshus, Madborgerhus, dyrkningshaver adresserer på tværs af generationer, køn,
etnicitet, indkomst, og hvad enten der er direkte fokus, på kost, motion, dyrkningsfællesskaber eller behandling og
genoptræning, formår emnet at samle folk. Ligeledes er Sundhedshubben en model for, hvordan aktører (offentlige,
private, frivillige og foreninger) bruger hinandens kompetencer og sammen løser fremtidens udfordringer.

Se også afsnit om typologisk afsæt i hovedbeskrivelsen.

Strukturelt består Tage Hansens Have af mange forskellige typologier og rummer et stort og righoldigt tilbud af
forskellige boligtyper og boligformer – fra etagehusboliger til byhuse og kombinationer af disse. To af de bevarede
bygninger omdannes til boliger og tilbyder helt særlige boliger med ’højt til loftet’.
Generelt tilbydes der i området mange større boliger, hvilket er med til at sikre diversiteten i hele bydelen, der i dag
fortrinsvis er præget af små og mellemstore boliger på under 90m2.
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Hvilke væsentlige løsninger optimerer anlægs‐ og
driftsomkostninger af kommende byggeri?

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

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

21. Anlægs‐ og
driftsomkostninger af
kommende byggeri

22. Samfundsøkonomi
ved elforsyningsløsningen

23. Samfundsøkonomi
ved varme‐
forsyningsløsningen

totaløkonomi?

Varmeforsyningen er baseret på en udbygning af den i området allerede udlagte fjernvarme, der fremadrettet vil basere
sig på CO2‐neutral halmfyring og affaldsafbrænding af den ikke genanvendelige rest efter affaldssortering. For
varmeforsyningsløsningen er der således tale om en løsning, der minimerer anvendelsen af knappe samfundsressourcer.

Da det samlede varmebehov med de beskrevne løsninger vil blive meget lavt, er det teamets vurdering, at den
foreslåede løsning, der gennem enkle driftssikre tiltag fokuserer på at minimere varmebehovet fremfor at dække et
højere varmebehov med forskellige mere eller mindre komplicerede teknologiske løsninger, netop er en hensigtsmæssig
løsning, der minimerer behovet for at udnytte knappe samfundsressourcer.

Elforsyningsløsningen er imidlertid baseret på en udbredt anvendelse af solceller, dvs. gratis og ”evig” solenergi
kombineret med den offentlige el‐forsyning, som fremadrettet er baseret på CO2‐neutral halmfyring og
affaldsafbrænding af den ikke genanvendelige rest efter affaldssortering. For elforsyningsløsningen er der således i høj
grad tale om en løsning, der minimerer anvendelsen af knappe samfundsressourcer.

Bæredygtighedsværktøjet udviser en negativ samfundsøkonomisk rentabilitetsfaktor med en intern rente på ‐3 %.

Forslaget har desuden stor fokus på at minimere energibehovet til bygningsdrift ved hele tiden at bygge efter
bygningsreglementets strengeste krav. Dette kombineret med en bebyggelsesplan, der sikrer høj dagslysadgang og en
udstrakt anvendelse af solceller vil i høj grad medvirke til en minimering af driftsomkostningerne til rumopvarmning og
belysning i de kommende byggerier. Herudover vil forslagets LAR‐strategi og de grønne tage medvirke til at reducere
såvel anlæg‐ som driftsudgifter til håndtering af regnvand.

Den foreslåede bebyggelsesplan lægger op til, at der vil være gode muligheder for, at de kommende byggerier vil kunne
udføres som præfabrikeret og i et vist omfang modulboks baseret byggeri. Disse to ting vil betyde, at en stor del af
byggeriet kan udføres industrielt og billigt med et højt kvalitetsniveau.

Vedr. affaldshåndtering se pkt.8.

Belægninger og grønne arealer er robuste i materialevalget og tilstræbes udformet så de kræver minimal drift.

Projektet indeholder en stor mængde private havearealer der skal driftes af beboerne selv. Samtidig er omfanget af veje
udformet som shared space optimeret, herved opnås en driftsbesparelse (belægningen deles af flere trafikarter).

Parkering kan foregå på terræn i udbygningsperioden og dermed medvirke til reduktion af anlægsudgifter.

