
Planstrategi 2019

Klog vækst frem mod 2050 
 – Fokus på udvalgte temaer



2  Planstrategi 2019

LÆS MERE HER:

Kommuneplan 2017

Aarhus i tal

Aarhusmålene, Temperaturmåling

Intro 

Planstrategi 2019 skal understøtte Aarhus 

Kommunes mål, visioner, værdier og politikker om 

byens udvikling. 

Overordnet er der tale om en videreførelse af de 

mål, som byrådet har arbejdet med gennem flere 

byrådsperioder. Ikke mindst i Planstrategi 2015, der 

udpegede de politisk set vigtigste, strategiske fokus-

områder for de næste mange års byudvikling.

Derfor er hovedbudskabet i Planstrategi 2019, at 

der i byrådsperioden 2018-2021 gennemføres en 

delvis revision af kommuneplanen, primært via 

temaplanlægning for i alt ni temaer.

Herudover indeholder dette strategipapir en rede-

gørelse for planlægningen siden sidst, samt en re-

degørelse for kommunens strategi for en bæredyg-

tig udvikling – Lokal Agenda 21 redegørelse. 

Samtidig med forslaget til planstrategien blev der 

offentliggjort et debatoplæg, der omhandlede  

fem af de ni temaer, som vi i denne byrådsperiode 

sætter fokus på.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 beslutter by-

rådet, at Kommuneplanen revideres delvist for føl-

gende emner: Arealer til alle boligtyper, omstilling til 

grøn energi, sammenhæng mellem naturområder, 

landskabet, en grønnere by med mere blåt, vind-

møller og solenergianlæg, erhvervsarealer, detai-

handelsplanlægning samt oversvømmelse og ero-

sion.

For de dele af kommuneplanen, der ikke påvirkes af 

ovennævnte temaplaner, sker der en genvedtagel-

se af kommuneplanen med forbehold for ændrin-

ger afstedkommet af ny lovgivning og ændringer af 

teknisk karakter.

Planstrategi 2019 er vedtaget af byrådet den  

11. marts 2020.
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Jacob Bundsgaard 

Borgmester

Bünyamin Simsek

Rådmand for Teknik og Miljø

Forord – Planstrategi 2019

Aarhus udvikler sig endnu hurtigere, end vi forventede 

for bare få år siden, og vi er godt på vej mod en tættere 

og mere mangfoldig og energisk by. Det nye Aarhus.

Mange mennesker flytter hvert år til vores by. I 2018 blev 

vi knap 5000 flere aarhusianere, og vi gør, hvad vi kan 

for at imødekomme behovet for nye boliger, nye virk-

somheder, nye uddannelsesinstitutioner, nye kulturin-

stitutioner, et nyt supersygehus og nye veje og letbane-

spor. 

I fællesskab arbejder vi for at skabe en by, der er mere 

levende, mere imødekommende og bedre rustet til at 

danne rammen om aarhusianernes og vores virksom-

heders liv, trivsel og tryghed.

Og det gør vi godt – der bliver lagt mærke til Aarhus – 

vores by fremhæves ofte som en god by at bo og le-

ve i, og også udlandet giver byen positiv opmærksom-

hed for arkitekturen, kulturen, og det gode byliv – Aar-

hus er et besøg værd. Den position skal vi fastholde og 

videreudvikle.

Men stor vækst giver ikke alene muligheder, det giver 

også udfordringer. Det er en kompleks og spænden-de 

opgave at udvikle en by så bæredygtighed og grøn 

omstilling går hånd i hånd med vækst, arealbehov og 

forventninger til mobilitet. Fællesnævneren for det he-

le er, at vi ikke må gå kompromis med bykvaliteten – 

tværtimod! Livskvalitet og attraktionsværdi skal derfor 

fortsat have særdeles høj prioritet. Det skylder vi både 

nuværende og kommende beboere og gæster.

Aarhus er blevet en by som andre skeler til, og det giver 

os et ansvar. Aarhus skal gå forrest, når det handler om 

bæredygtige løsninger. Den kloge vækst skal ikke alene 

komme aarhusianerne til gavn, men skal også bidrage 

til realiseringen af FN ś 17 verdensmål om udvikling af 

bæredygtige, grønne og klimatilpassede byer.

Udviklingen mod en tættere og mere kompakt by har 

været undervejs i mere end et årti, og udgangspunktet 

for byrådets arbejde er stadig det samme – at Aarhus 

i fremtiden skal huse mange flere mennesker og væ-

re endnu tættere. Udviklingen af den tætte by skal dog 

ske med respekt for de eksisterende områder og kvali-

teter og vi skal sikre, at udviklingen ikke kun sker i Midt-

byen. I vores planlægning skal vi derfor have større fo-

kus på områderne uden for ringvejen og i de fritliggen-

de bysamfund, der rummer betydelige potentialer og 

nogle rammer som tiltaler mange mennesker. Det gør 

vi bl.a. ved at sikre et mere varieret boligudbud og ved 

at skabe bedre muligheder for dette.

I denne byrådsperiode vil vi gå i dybden med udvalgte 

temaer, der skal holde vores fokus på at sikre den bæ-

redygtige vækst. Det handler om så forskellige emner 

som at skabe plads til det blå og det grønne, når vi ud-

vikler byen, at sikre, at vi har energi nok af den bære-

dygtige slags til fremtidens storby, og sørge for at vi har 

de rigtige varer på hylderne, så vi kan tilbyde arealer til 

alle bolig- og erhvervstyper. 

Vi vil stadig være en god by for alle med plads til for-

skellighed, rum til udfoldelse og åbenhed over for om-

verdenen. Vi vil have en by, hvor vi kan trives og væ-

re trygge, og hvor vi i fællesskab skaber det gode liv. Vi 

vil have en by, hvor der er plads til alle og brug for al-

le. Det kan vi kun gøre sammen, så alle føler sig hjem-

me i Aarhus.
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Byrådet har med "Fortællingen om Aarhus" og Aarhus-

målene" sat en fælles retning for, hvad byrådet vil med 

Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus både nu 

og i fremtiden. Det handler bl.a. om, at Aarhus skal være 

en by med plads til alle og brug for alle, en by i bevægel-

se samt en by med handlekraft og fællesskab. Byrådets 

retning udfoldes i planstrategi og kommuneplan, idet 

kommuneplanen er den overordnede plan for den fysi-

ske udvikling af kommunen.

I sidste byrådsperiode reviderede vi hele kommunepla-

nen. Med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 satte 

vi retningen for de næste mange års udvikling, og byrå-

det introducerede de strategiske fokusområder, der skal 

bidrage til at koordinere og fokusere væksten.

I Planstrategi 2015 kaldte vi det ”klog vækst”. Med klogt 

mener vi at udvikle bæredygtigt – socialt, økonomisk og 

miljømæssigt – samtidig med vi skaber bedre bykvalitet 

og højere grad af liveability. Byen skal udvikle sig til at stå 

endnu stærkere frem mod 2050 – vi skal bevare og udvikle 

det gode liv i Aarhus, mens byen vokser og ændrer karak-

ter – og det er fortsat strategien fra 2015, der skal være sty-

rende for byens udvikling. I Kommuneplan 2017 introduce-

rede vi tre overordnede værdier for Aarhuś  udvikling som 

er gengivet på næste opslag. Det handler om:

 » Aarhus – en by og en byregion i vækst

 » Bykvalitet og liveability for alle

 » Gearet til storby

Der blev med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 ta-

get endnu et vigtigt skridt mod udviklingen af en mere 

kompakt by. Den mere kompakte by er den kloge strate-

gi for Aarhus. Den giver mulighed for et stadigt mere le-

vende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt 

på. Den kompakte by gør afstandene kortere, giver mulig-

hed for bæredygtige transportvalg og energiløsninger, og 

den giver mulighed for at udnytte arealressourcerne bedre 

og skabe nye sammenhænge og fællesskaber. Men vi skal 

sikre, at fokus bredes ud fra Midtbyen, så der også sker ud-

vikling i forstæderne og de fritliggende bysamfund. Herved 

har vi også mulighed for at fastholde mange personer og 

familier, der ellers flytter til nabokommunerne.

Byens udvikling sker hurtigere end forventet i 2015, og 

omstillingen til fremtidens Aarhus som en storby, er ble-

vet endnu mere vigtig. Det er samtidig afgørende, at 

byudviklingen understøtter den grønne omstilling, så-

vi når målet om CO2-neutralitet og bidrager til løsning 

af klimaudfordringerne. Vores byudvikling skal bidra-

ge til, at Aarhus bliver CO2-neutral, og til grøn omstilling. 

Udgangspunktet for byudviklingen er stadig, at der er 

plads til den ønskede vækst i befolkning og arbejdsplad-

ser inden for kommuneplanens arealudlæg. Men sær-

lige behov kan betyde, at vi må inddrage supplerende 

arealer.

Når vi skal skabe en endnu bedre by, er det afgørende, 

at vi i byudviklingen tænker helhedsorienteret. Det er bl.a. 

afgørende, at vi skaber plads til offentlige servicetilbud, 

uanset om udviklingen foregår på kommu-nale eller på 

private arealer. Samtidig skal vi sikre høj livskvalitet og so-

cial og sundhedsmæssig balance på tværs af alle befolk-

ningsgrupper og bydele.

Høj mobilitet og tilgængelighed er afgørende for aarhu-

sianerne såvel som for erhvervsudviklingen. Infrastruktur 

og byudvikling er knyttet tæt sammen, og ny infrastruktur 

og nye mobilitetsløsninger betyder derfor, at der opstår 

nye muligheder for byudvikling. Samtidig påvirker byud-

viklingen, hvordan og hvor meget vi transporterer os. Høj 

mobilitet skal sikres i samspil med et godt bymiljø, og vi 

skal være parate til at udnytte de muligheder, der opstår 

som følge af nye mobilitetsløsninger.

Udviklingen af Aarhus skal ses i sammenhæng med na-

bokommunerne. Aarhus er en del af ”Business Region 

Aarhus”, hvor vi er sammen om vækst og udvikling, og 

hvor vi udnytter de enkelte byer og områders styrker, så 

de komplementerer hinanden. Byregionen står derfor 

samlet set meget stærkt som vækstdriver for hele landet.

Med Planstrategi 2019, lægger vi op til en delvis revisi-

on af kommuneplanen, der primært sker via temapla-

ner. Der er ni temaplaner i spil i denne byrådsperiode. 

Det store antal skyldes dels byens udvikling, dels en ræk-

ke lovændringer, og derfor er der tale om ni meget for-

skellige temaer.

Klog vækst frem mod 2050
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BUSINESS REGION AARHUS – FÆLLES VISION 

I Business Region Aarhus bygger samarbejdet mellem de 12 medlemskommuner på en fælles visi-
on og fælles principper for planarbejdet.

En fortsat positiv udvikling i Østjylland forudsætter, at vi samarbejder, udvikler og koordinerer på 
tværs af kommunegrænserne. Vi skal i højere grad anlægge et helhedsperspektiv og se bort fra 
snævre lokale hensyn, når vi planlægger for byudviklingen.

Overordnet skal den fysiske planlægning understøtte visionen om, at regionen i 2040 er en af 
Nordeuropas mest dynamiske byregioner, med en effektiv infrastruktur, en bæredygtig realisering 
af områdets potentialer og en fortsat stærk vækst i befolkning og arbejdspladser.

Du kan læse mere om principperne for plansamarbejdet i Business Region Aarhus her:  
https://businessregionaarhus.dk/braa-projekter/produktion-og-viden-ny/plansamarbejde/ 

Klog vækst frem mod 2050
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GEARET TIL STORBY
Byrådet har med tidligere kommuneplaner sat retning for mere kompakte by-
områder i Aarhus og dermed for en mere bæredygtig byudvikling. Nu, hvor 
Aarhus vokser kraftigt, er omstillingen til storby endnu mere nødvendig. 

Mere kompakte byområder med fokus på fortætning og byomdannelse i de ek-
sisterende byområder stiller yderligere krav til vores planlægning, så vi sikrer 
positivt samspil mellem forsyning, mobilitet, klimatilpasning med mere, samti-
dig med vi sørger for gode byggemuligheder de rigtige steder og med det rigti-
ge indhold. 

I landområderne sikrer vi både benyttelse og beskyttelse, hvor byernes nærhed 
til det åbne land, med natur, friluftsliv, skove og landbrugslandskaber er en del 
af det attraktive Aarhus

KILDE: AARHUS KOMMUNEPLAN 2017 S. 77

AARHUS – EN BY OG EN BYREGION I VÆKST

Med et opland på 1,2 millioner indbyggere inden for 1 ti-
mes kørsel fra Aarhus, et historisk højt investeringsniveau, 
et universitet i verdensklasse og masser af kulturelle og re-
kreative tilbud, markerer Aarhus og Østjylland sig om et 
byområde med et kæmpe potentiale. 

Den østjyske byregion – Business Region Aarhus – er det 
vækstområde uden for hovedstadsområdet, der bidrager 
mest til den danske vækst. Samtidig er det også det eneste 
område uden for hovedstadsområdet hvor omegnskom-
munerne har en vækst på niveau med hovedcentret i regi-
onen. 

KILDE: AARHUS KOMMUNEPLAN 2017 S. 25

De overordnede værdier for udviklingen
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BYKVALITET OG LIVEABILITY FOR ALLE
Aarhus er en mangfoldig by, der rummer mulighed og plads for 
at mange forskellige slags mennesker kan leve det liv de drømmer 
om. Mangfoldigheden er en styrke, socialt, kulturelt og erhvervsud-
viklingsmæssigt, og netop én af de kvaliteter der gør byen attraktiv 
for nye såvel som for gamle aarhusianere. 

Byrådet vil i samarbejde med bygherrerne og aarhusianerne, sikre 
at den vækst byen oplever, bruges til at give Aarhus bedre bykvali-
tet og liveability for alle. Midtbyen, forstæderne og landlige omgi-
velser, tilbyder forskellige kvaliteter og miljøer. Udviklingen af Aar-
hus skal give plads til forskellighed og udvikling af egen identitet i 
de forskellige byområder, ved at tage afsæt i områdernes kvalite-
ter, særpræg og historier, så Aarhus tilbyder alsidige muligheder for 
hverdagsliv. 

I byudviklingen skal vi først gøre os klart, hvordan et by- og land-
område bruges bedst – hvem vil vi gerne have til at bruge det og 
hvordan. Derefter skal vi indrette området – rummet – og eventuel-
le bygninger, så de medvirker til at fremme den ønskede anvendel-
se, det ønskede liv. Kort sagt skal vi tænke byliv før byrum og byrum 
før bygninger. 

Vi skal lave fleksible løsninger, der kan håndtere stigende vand-
mængder, ændrede transportvaner, bosætningsmønstre, indkøbs-
vaner med mere. Det bliver ikke nemt. Men vi sigte mod, at Aarhus 
ikke blot skal være indrettet, så man kan leve mest effektivt – Aar-
hus skal være indrettet så man kan trives og føle sig hjemme”. 

KILDE: AARHUS KOMMUNEPLAN 2017 S. 33

De overordnede værdier for udviklingen
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TEMAPLANER

De ni temaplaner, der er i spil i denne byrådsperiode, 

har forskellig karakter. Nogle handler om, at vi skal re-

videre konkrete kapitler og kort i kommuneplanens ho-

vedstruktur. Andre handler om at revidere rammerne i 

forhold til konkrete tematikker, eller det kan være beg-

ge dele. 

Titlerne på de ni temaplaner er: 

 » Arealer til alle boligtyper

 » Omstilling til grøn energi

 » Sammenhæng mellem naturområder

 » Landskabet

 » En grønnere by med mere blåt

 » Vedvarende energianlæg  

– vindmøller og solenergianlæg

 » Erhvervsarealer

 » Detailhandelsplanlægning

 » Oversvømmelse og erosion

De første fem temaplaner (Arealer til alle boligtyper, 

Omstilling af til grøn energi, Sammenhæng mellem na-

turområder, Landskaber og En grønnere by med me-

re blåt), er behandlet i et samlet debatoplæg, der er en 

del af planstrategien. Med debatoplægget sætter vi 

retningen og indkalder forslag og idéer til det videre ar-

bejde med temaplanerne.

De sidste fire temaplaner (Vedvarende Energianlæg, 

Erhvervsarealer, Detailhandelsplanlægning og Over-

svømmelse og erosion) udarbejdes efter særskilte tids- 

og procesplaner, og handler kort beskrevet om:

VEDVARENDE ENERGIANLÆG – VINDMØL-

LER OG SOLENERGIANLÆG 

Aarhus er midt i en vigtig omstilling. Energiforbruget 

skal ned, og vi skal omstille til et fossilfrit samfund – alt 

imens byen vokser. Vedvarende energi fra sol og vind 

kommer derfor til at spille en større rolle i kommunens 

fremtidige energiforsyning. 

Temaplanen bliver et tillæg til Kommuneplan 2017, og pla-

nen kommer til at indeholde overordnede mål retningslin-

jer og rammer for både vindmøller og solenergianlæg.

Vi har indkaldt ideer og forslag til den igangværende 

planlægning, og byrådet har i efteråret 2019 sendt for-

slag til temaplan i høring.

ERHVERVSAREALER

Udgangspunktet er, at der i den gældende kommu-

neplan er tilstrækkelig rummelighed til den forvente-

de vækst, men der trænger til en ’modernisering’ af be-

stemmelserne for erhvervsarealernes anvendelse, som 

kan bane vejen for, at arealerne udnyttes mere i over-

ensstemmelse med kommunens overordnede byudvik-

lingsstrategi.

Vi arbejder derfor med en Temaplan for erhverv, der 

både skal optimere anvendelsen af de eksisterende er-

hvervsarealer og sikre, at der også fremover er mulig-

hed for at skabe attraktive jobs og lokaliseringer for 

fremtidens virksomheder. 

Temaplanen skal kortlægge og analysere behovet for 

erhvervsarealer i Aarhus og analysere de nuværende 

erhvervsområders potentialer – herunder om der er po-

tentiale til at skabe erhvervsklynger og mere tematise-

rede erhvervsområder med en særlig identitet. 

Hvis der viser sig et behov, kan temaplanen også om-
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fatte arealer i landzone, som via en planlægning over-

føres til byudvikling for at supplere de eksisterende are-

aler til erhverv.

Der er indkaldt ideer og forslag til planens indhold i for-

året 2019.

DETAILHANDELSPLANLÆGNING 

Den ændrede planlov fra 2017 indeholder forskelli-

ge muligheder for at liberalisere og afbureaukratise-

re planlægningen for detailhandel. Der er blandt an-

det givet mulighed for at planlægge for større butikker, 

og det kvotesystem, der hidtil har reguleret placeringen 

af større butikker i city og i aflastningsområderne, er af-

skaffet. 

Da byrådet vedtog Kommuneplan 2017, besluttede de 

derfor at sætte en temaplan i gang om mulighederne i 

de nye bestemmelser for detailhandel.

Vi har indkaldt idéer og forslag til planens indhold i ef-

teråret 2018.

OVERSVØMMELSE OG EROSION

Planloven er ændret i 2018 med fokus på at forebygge 

skader forårsaget af oversvømmelse og erosion, samt 

sikre en hurtigere sagsgang, når der er behov for at 

etablere kystbeskyttelsesanlæg. 

Kommunerne har fået til opgave at kortlægge områ-

der, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, 

og i kommune- og lokalplaner skal der være retningslin-

jer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger, hvis 

der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, 

ændret arealanvendelse m.v. i de kortlagte områder. 

Aarhus er en kystby, og vi forventer derfor, at temapla-

nen får et særligt fokus på stigende havvand. 

Arbejdet med temaplanen er under opstart.
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EKSEMPLER PÅ KONKRETE INDSATSER, DER FREMMER EN BÆREDYGTIG UDVIKLING  

(FRA PLANSTRATEGI 2015):

Derfor vil vi i byudviklingen:

 » Udnytte arealressourcerne ved at prioritere, at byen primært udvikler sig ved omdannelse og fortætning

 » Primært sikre udvikling af tætte, multifunktionelle områder ved stationer og trafikale krydsningspunkter ved at fremme omdan-
nelse og fortætning i områder i tilknytning til letbanen og trafikale krydsningspunkter, herunder udpege områder til høje huse.

 » Indtænke klimaløsninger i byrum og bynære landskaber og samtænke disse med andre aktivitetsskabende funktioner, ek-
sempelvis urban gardening.

 » Arbejde for at gøre udsatte boligområder til attraktive bydele gennem en helhedsorienteret indsats med en fysisk åbenhed 
og forbundethed til den øvrige del af byen. 
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Bæredygtig udvikling

Arbejdet med Lokal Agenda 21 er blevet en integreret 

del af opgaveløsningen indenfor de enkelte sektorer 

og i byrådet. 

Vi vil videreføre ambitionen fra tidligere kommunepla-

ner om en bæredygtig udvikling i Aarhus Kommune, 

hvor Aarhus i dialog og i samspil med borgere, instituti-

oner, virksomheder og nabokommuner vil videreudvik-

le sin identitet, sine styrkeområder og sin position som 

vækstdriver for hele landet. Vi skal udvikle klogt, så Aar-

hus geares til en storby med vægt på kvalitet og det go-

de liv, samtidig med at vi giver plads til alle. 

De fem indsatsområder i Lokal Agenda 21 handler om 

(jævnfør planloven § 33 a):

 » Mindskelse af miljøbelastningen, 

 » fremme af en bæredygtig byudvikling og byom-

dannelse,

 » fremme af biologisk mangfoldighed,

 » inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det 

lokale Agenda 21-arbejde og

 » fremme af et samspil mellem beslutningerne ved-

rørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, 

sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, 

kulturelle og økonomiske forhold.

Strategierne for de enkelte indsatsområder, udvikler 

og implementerer vi primært i vores arbejde med kom-

muneplanen, helhedsplaner, lokalplaner, temaplaner, 

handleplaner og godkendelser. 

Byudviklingen skal først om fremmest komme aar-

husianerne til gavn, men den kloge vækst skal også 

bi-drage til global ansvarlighed og realiseringen af 

FNs 17 verdensmål. Det gælder ikke mindst det 11. mål, 

der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, 

og det 13. mål, der handler om klimaindsatsen.

De 17 Verdensmål forpligtiger alle FNs medlemslande 

til at arbejde for en dagsorden, der anerkender, at so-

cial, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikker-

hed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, 

og at det kræver en integreret indsats at opnå hold-

bare udviklingsresultater. 

Verdensmålene er inspiration til udvikling af strategi-

er, der passer til en verden i markant forandring.  Med-

lemslandene har vidt forskelligt udgangspunkt, og i 

Aarhus Kommune vil inspirationen fra verdensmålene 

primært indgå i arbejdet med de planer og initiativer, 

der fremgår af næste side.
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SÅDAN ARBEJDER VI MED FNS VERDENSMÅL SOM EN DEL AF BYUDVIKLINGEN

BÆREDYGTIG ENERGI

I Aarhus arbejder vi med:

 » Strategisk energiplan

 » Klimavarmeplan

 » Temaplan for omstilling til grøn energi

 » Temaplan for vedvarende energi-anlæg

 »  ...

RENT VAND OG SANITET 

I Aarhus arbejder vi med:

 » Grundvandsredegørelse

 » Spildevandsplan, separat kloakering

 » Byrådsbeslutning: Rent drikkevand inden 

for kommunegrænsen indtil 2050 (grund-

vandsdannelse og grundvandsbeskyttelse)

 »  ...

SUNDHED OG TRIVSEL

I Aarhus arbejder vi med:

 » Plant Liv - øget livsglæde gennem natur           

og dyr på plejehjemmene

 » Rahabilitering i byparker (SPARK)

 » ...

3
6

7

BÆREDYGTIGE BYER OG                            LO-
KALSAMFUND 

I Aarhus arbejder vi med:

 » Planstrategi •

 » Kommuneplan

 » Helhedsplaner for udvalgte byområder 

 » Temaplan for en grønnere by med mere 

blåt

 » Planlægning for almene boliger

 » 360 graders bæredygtighedsværktøj

 » Borgerinddragelse og medborgerskab

 »  Boligpolitiken

 » Politik for arkitektur og bykvalitet

 » ...

11
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SÅDAN ARBEJDER VI MED FNS VERDENSMÅL SOM EN DEL AF BYUDVIKLINGEN

MINDRE ULIGHED

I Aarhus arbejder vi med:

 » Boligsociale helhedsplaner

 » GENLYD - frivillige fællesskaber på tværs     

af aarhusianerne

 » Partnerskaber med civilsamfundet og      

foreninger

 »  Handicappolitikken

 » ... 10

LIVET PÅ LAND

I Aarhus arbejder vi med:

 » Skovrejsningsplan – 8.000 ha mere      

skovareal

 » Naturkvalitetsplan

 » Temaplan for sammenhæng mellem       

naturområder

 » Temaplan for landskaber

 » Friluftsplanen

 »  ...

15

KLIMAINDSATS 

Det gør vi i Aarhus

 » Klimaplan

 » Klimaindsatsplan

 » Temaplan for oversvømmelse og erosion

 » ...

13

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRA-
STRUKTUR

I Aarhus arbejder vi med:

 » Fremme af miljørigtig og bæredygtig   

transport, eks. letbane og cyklisme

 » Mobilitetsstrategi

 » ... 

9
ANSTÆNDIGE JOBS  
OG ØKONOMISK  VÆKST

I Aarhus arbejder vi med:

 » Erhvervshandlingsplan

 » Temaplan for Erhvervsarealer

 » ... 8

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
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AARHUS 

DEN ALDERSMÆSSIGE FORDELING AF DANSKERE 2017

HELE LANDET

MÆND KVINDER MÆND KVINDER

4.142 7.104

15.116

10.556 12.203

16.422

19.33018.417

19.22218.899

21.38122.784

42.284

17.01917.353

18.70318.703 320.050

349.850

397.285

343.882

386.445

398.217

327.104

254.499

99.941

303.429

333.221

381.064

333.583

382.899

394.407

338.119

281.242

156.75380+ år

70-79 år

60-69 år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

20-29 år

10-19 år

0-9 år

41.141

I 2017 var 
nettotilvæksten i 

befolkningen i Aarhus 
på 4.737 personer

Kilde: Danmarks statistik

Nu:
195.000

Nu:
340.000

År 2030
375.000

År 2050
450.000

År 2050
250.000

ANTAL ARBEJDSPLADSER

Væksten i Aarhus

ANTAL INDBYGGERE

1)BASERET PÅ BEGYNDELSEN AF 3. KVARTAL 

Udviklingen i Aarhus de seneste år

Aarhus har i de seneste år oplevet en stigning i væk-

sten ud over det, vi forventede. Samtidig lægger byrå-

det vægt på at kunne tilbyde et varieret udbud af area-

ler til både boliger og erhverv. Det betyder at forbruget 

af kommuneplanens arealer til byudvikling, også er ste-

get lidt mere end vi havde forudsat.  

På trods af et mindre merforbrug er udgangspunktet 

dog forsat, at arealerne til byudvikling i Kommuneplan 

2017 er tilstrækkelige til at rumme væksten i arbejds-

pladser og indbyggere inden for den 12-årige tidshori-

sont, som planloven arbejder med. 

Alligevel kan et begrænset udlæg af nye arealer kom-

me på tale, så der også på langt sigt er mulighed for at 

tilbyde de ønskede arealer til både erhverv og enfami-

liehuse i nye udstykninger på bar mark.

AARHUS I TAL

Befolkningstilvæksten

Set over de seneste fire år1) har Aarhus Kommune ople-

vet en befolkningstilvækst fra 323.399 til 341.423. Det er 

en tilvækst på 18.024 eller 4.506 personer i gennemsnit. 

Tendensen er stigende, og sidste år var tilvæksten på 

knap 5.000 personer.

Ud fra de senere års befolkningstilvækst ser det pt. ud 

til, at vi kan nå ambitionen om, at vi i 2030 skal være 

375.000 og i 2050 450.000 indbyggere. Ambitionen er 

baseret på prognosetallene.
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Nu:
195.000

Nu:
340.000

År 2030
375.000

År 2050
450.000

År 2050
250.000

ANTAL ARBEJDSPLADSER

Væksten i Aarhus

ANTAL INDBYGGERE

Befolkningens udvikling og prognose i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2018
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Befolkningsudvikling Befolkningsprognose

KILDE: FOR TALLENE 2008-2012 ER ANVENDT DANMARKS STATISTIKS TABEL FOLK1A. FOR TALLENE 2013-2018 ER ANVENDT AARHUS KOMMUNES 
BORGERDATAVAREHUS VIA "AARHUS I TAL". FOR 2019-2028 ER ANVENDT AARHUS KOMMUNES BEFOLKNINGSPROGNOSE
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I beregningen af  

hvor mange boliger, der kan 

opføres på 1 ha, tager vi udgangs-

punkt i følgende nøgletal: 

 » 10 enfamiliehuse/ha 
 » 30-40 tæt-lave boliger/ha 

Antallet af etageboliger/ha afhænger af bolig-

størrelser og antal etager, men en bebyg-

gelsesprocent på 80 vil give plads til ca. 

100 boliger/ha.

År Tilvækst:  

max 2 vær.

Tilvækst:  

3-4 vær.

Tilvækst:  

> 4 vær.

I alt

2014 360 485 286 1131

2015 855 681 242 1778

2016 837 826 352 2015

2017 1129 1746 268 3143

Max 2 vær.  3-4 vær. > 4 vær. I alt

63.263 71.742 34.010 169.015

Boligbyggeriet

Antallet af boliger er vokset med ca. 8.000 nye boliger i 

perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. Boligtil-

væksten fordeler sig således: 

I oktober 2018 udgør den samlede boligmasse 169.015 

boliger, der fordeler sig således:

Tilvæksten i boliger er både sket på bar mark, det vil si-

ge på nye ubebyggede arealer, og i den eksisterende 

by via omdannelse og fortætning. 

Arealer til nyt boligbyggeri 

Det samlede forbrug af arealer til nyt boligbyggeri på 

bar mark har været relativt stort de allerseneste år. 

Aktuelt er der ca. 160 ha lokalplanlagte arealer og ca. 

600 ha kommuneplanlagte arealer til rådighed for nyt 

boligbyggeri på bar mark, det vil sige boligbyggeri på 

nye, ubebyggede arealer. 

De lokalplanlagte arealer har plads til knap 3.400 fami-

lieboliger og knap 600 små boliger. 
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Søjlediagrammet
til højre er et eksempel på, hvor 

mange boliger der er plads til, hvis 
de ledige arealer disponeres med bo-

ligtyper, som vist i grafen. Der tages ud-
gangspunkt i kommuneplanlagte are-

aler (ca. 600 ha), som endnu ikke er 
lokalplanlagte.

28.500 boliger fordelt på forskellige typer af boliger

A
n

ta
l b

o
lig

er

1.500

12.000

15.000

Boligtype

20.000

15.000

10.000

5000

Enfamiliehuse Tæt lave boliger Etageboliger

0

Der er mulighed for at bygge med forskellige tætheder 

på de ca. 600 ha barmarks-arealer, der er udlagt til bo-

liger i kommuneplanen, men hvor der endnu ikke er ud-

arbejdet en lokalplan. Hvis arealerne udnyttes med 25% 

til åbent lavt byggeri (enfamiliehuse/parcelhuse), 50% til 

tæt lavt byggeri (rækkehuse) og 25% til etageboligbygge-

ri, giver arealerne plads til ca. 28.500 boliger fordelt som 

vist på grafen nedenfor. 

Der er desuden plads til ca. 20.000 boliger i byomdan-

nelsesområderne og herudover væsentlige potentialer i 

vækstakserne og i form af fortætning i øvrigt. 

Vi vurderer dermed, at der samlet set er plads til me-

re end 50.000 nye boliger inden for rammerne af Kom-

muneplan 2017 – på bar mark og i den eksisterende by 

– og at der skal bygges ca. 2.000 boliger om året for at 

følge med udviklingen i befolkningstal og demografi.

AREALER TIL NYT ERHVERVSBYGGERI

Det samlede forbrug af arealer til nyt erhvervsbyggeri 

på bar mark har været beskedent de allerseneste år. 

Aktuelt er der ca. 345 ha lokalplanlagte arealer og ca. 

425 ha kommuneplanlagte arealer til rådighed for nyt 

erhvervsbyggeri på bar mark, det vil sige byggeri på 

nye ubebyggede arealer udlagt til erhverv. 

Arealer udlagt til erhverv er de områder, hvor der bå-

de er plads til de lettere erhverv og til virksomheder, der 

kan påvirke omgivelserne miljømæssigt, virksomheder 

der har brug for meget plads, eller som ønsker at ligge 

helt tæt på motorvejen mv.

Vi vurderer, at omkring 1/3 af den samlede ønskede til-

vækst i arbejdspladser (ca. 2.000 pr. år) sker i områder, 

der udelukkende er erhvervsområder. En del af denne 

tilvækst sker ved at udvikle og fortætte de allerede be-

byggede erhvervsområder. De resterende 2/3 af den 

samlede tilvækst i arbejdspladser sker i byområder, 

hvor der både er boliger og erhverv. 
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Aktuelle, større planlægningsopgaver 

Byvækststrategien fra Kommuneplan 2017 indebærer, at 

Aarhus fortrinsvis skal udvikles ved at omdanne og for-

tætte den eksisterende by, samt ved at udvikle flere nye, 

tætte byer, som Lisbjerg og Nye er de første eksempler 

på. Desuden har vi øget fokus på at forandre udsatte 

boligområder til attraktive bydele, så områderne bliver 

bedre integreret i det øvrige Aarhus.

Byrådet vægter højt, at byen fremadrettet udvikler sig 

bæredygtigt ved at lade byen vokse indad. Det skal ske 

som et fingerplansprincip 2.0, hvor byen vokser inde fra 

midtbyen og ud, kombineret med vækst omkring akser-

ne samt udvikling og øget mangfoldighed i de fritlig-

gende samfund.

Vi skal i byudviklingen sikre en høj bykvalitet, så Aarhus 

bliver et endnu mere attraktivt sted at bo og besø-ge. 

Et af midlerne er en ny politik for arkitektur og bykvalitet, 

der bl.a. skal bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at ta-

ge udgangspunkt i og bygge videre på de enkelte om-

råders eksisterende kvaliteter og identi-teter, når vi ud-

vikler byen.

I takt med byudviklingen, skal vi sikre en høj grad af mo-

bilitet og tilgængelighed. Aarhus skal være trafikalt vel-

fungerende for både person og godstransport og sam-

tidig fremme et attraktivt bymiljø. Høj mobilitet er afgø-

rende for, at Aarhus er velfungerende for aarhusianerne 

såvel som for erhvervsudviklingen. Samtidig er det vig-

tigt, at høj mobilitet kobles til en bæredygtig udvikling.

Som opfølgning på Kommuneplan 2017 arbejder vi med 

en lang række større helhedsplaner – for omdannelses-

områder, udsatte boligområder, eksisterende byområ-

der og helt nye byområder. Vi taler om helhedsplanlæg-

ning, når vi på lokalsamfunds-, bydels- og kvartersni-

veau udarbejder en fysisk plan eller fastlægger planlæg-

ningsmæssige principper for et større område.

Som en del af helhedsplanlægningen arbejder vi med 

at tænke kommunale servicetilbud ind fra starten, når 

vi udvikler nye byområder. Vi er også opmærksomme 

på behovet for en bedre sammenhæng mellem plan-

lægningen og prioriteringen af de nødvendige midler til 

kommunale servicetilbud. 

En samlet oversigt over vedtagne planer, siden byrå-

det behandlede Forslag til Planstrategi 2015, finder du 

bagerst i strategien.RG – NY BY PÅ BAR 
MARK

Lisbjerg er et af Danmarks største byudviklingspro-

jekter og kommer til at huse op imod 25.000 nye ind-

byggere og dertil tusindvis af arbejdspladser, når det 

er fuldt udbygget.

I 2018 har byrådet vedtaget Udviklingsplanen for Lis-

bjerg med tilhørende etapeplan for etape 1. 

På baggrund af disse planer har byrådet sat flere lo-

kalplaner i gang indenfor etape 1, og flere vil komme 

til i de kommende år. Etape 1 vil danne ramme om en 

bolig-by (primært i etapens nordvestlige del) og bu-

tiksfunktioner i den kommende bymidte koncentreret 

omkring Randersvej og Lisbjerg Bygade. Der er og-

så projekter for en ny omfartsvej samt for forskønnel-
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Lisbjerg

nye

oluf Palmes Alle

arresøvej

agro food park

øgaderne

Skæring nord

Skæring 
sommerhusområde

ÅByhøj - vision

Randersvej

tage hansens gade

Aarhus ø - vision

Sydhavnen

tangkrogen

aarhus h

godsbanen

Amtssygehuset

Skanderborgvej

viby syd

eskelund

viborgvej

gellerup

Igangværende helhedsplaner
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se af Randersvej.  

Etapens op til 280.000 etagemeter byggeri er fordelt på henholdsvis 

boligformål, detailhandel, offentlige og private servicefunktioner, kul-

turelle formål samt erhverv.

 »Ny by på bar mark

 »Omdannelse og fortætning

 »Udsatte boligområder

Tre eksempler på helhedsplanlægning:
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DET NYE BROKVARTER  
– OMDANNELSE OG FORTÆTNING
Byrådet vedtog i november 2017 udviklingsplanen for det nye 

brokvarter og i august 2017 Udviklingsplanen for Godsbanea-

realerne med tilhørende Kvalitetskatalog for Godsbanearea-

lerne. 

Udviklingsplanerne sætter rammen for et sammenhængende 

byområde langs Søren Frichs Vej, fra Godsbanen til Åby Sko-

le. Med udgangspunkt i udviklingsplanerne har byrådet sat 

gang i yderligere lokalplaner for enkeltområder i brokvarteret, 

og der kommer flere til i de kommende år. Flere af områderne 

i kvarteret er tidligere erhvervsområder, der nu omdannes til 

blandet, tæt by.

UDVIKLINGSPLAN FOR BISPEHAVEN OG NÆROMRÅDER  
– FRA UDSAT BOLIGOMRÅDE TIL ATTRAKTIV BYDEL
Aarhus Kommune og Østjysk Bolig samarbejder om at udarbejde en udviklingsplan 

for Bispehaven, som skal forandre området fra et udsat boligområde til en attraktiv 

bydel. Udviklingsplanen bygger videre på den igangværende Tryghedsrenovering. 

Planen skal give et bud på, hvilken slags bydel Bispehaven skal være i fremtiden. Nye 

kvarterer, infrastruktur, idræts- og fritidsfaciliteter, erhverv og boligtyper m.m. skal 

sammen med en række mere sociale indsatser og strategier bidrage til skabe en ny 

bydel med en mere blandet sammensætning af beboere. 

Med indbydende byrum, gode boliger og spændende arkitektur vil Bispehaven på 

sigt kunne blive en mere integreret del af Aarhus.

Den fælles udviklingsplan skal være klar senest 1. juni 2019, og derefter kan vi gå i 

gang med at udvikle området i overensstemmelse med planens etaper frem til 2030. 
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En god by  
for mig

I en måling fra 2018 svarer 
omtrent 79 pct. af borgerne at de enten 
i meget høj grad eller i høj grad synes at 

aarhus er en god by for dem 
Svarmønstret i 2018 er meget identisk 
med svarmønstret i samme type måling 
i 2016. Resultaterne for borgere i ud-

satte almene boligområder ligner 
også mønstret fra målingen blandt 

samtlige  borgere  
i Aarhus Kommune.

KILDE: EPINION (2018): AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING. AARHUS KOMMUNE

Hvad mener aarhusianerne?

Byrådet har udviklet Aarhusmålene som pejlemærker 

for den retning, byen skal udvikle sig i. 

Den første ”temperaturmåling” af Aarhusmålene blev 

gennemført i 2016, og i 2018 blev undersøgelsen genta-

get. Der er blandt andet tale om en temperaturmåling 

af målet om ”Aarhus en god by for alle”.

Aarhus skal være en god by for alle kommunens bor-

gere – uanset hvem man er, og hvilke behov man måt-

te have – og resultaterne af temperaturmålingerne skal 

inspirere til det videre arbejde med byudviklingen. 
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Det er især:  
 

'Kulturliv' 
'Natur og grønne 

omrader', samt  
'byens størrelse'  

 
der gør Aarhus  

Attraktiv
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aarhusianernes TOP 3 
- kategorier, der gør Aarhus til en god by

40%

31%

23%

Hovedkonklusioner

 » Aarhusianerne fremhæver især Aarhuś  brede palet af kulturtilbud – både i bred forstand og de mere 

specifikke tilbud. Temaet går igen i hele 40 % af svarene. 

 » Naturoplevelser indgår i næsten hver tredje af de åbne svar, 31%. Især fremhæves den tæt forbundne 

kombination af byliv, skov og strand.

KILDE: EPINION (2018): AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING. AARHUS KOMMUNE

 ”Jeg kan godt lide den rumlighed, kulturliv og 
mangfoldighed, der er i byen”
(Kvinde, 50-64 år)

 ”Mange kulturelle muligheder: Fx Musikhuset,
Moesgaard, Aros, Den Gamle by, Dokk1 
- og især  2017, har jo været ekstra ordinært”
(Kvinde, over 65 år)

”Den rette blanding af storbytilbud, og 
samtidig kort til skov og hav (natur)”
(Kvinde, 30-49 år)

”Hav og skov tæt på. En by i udvikling.
En by der gør noget for miljøet”
(Mand, over 65 år)

”Jeg mangler ingenting af en by mere end,
hvad Aarhus kan tilbyde. Jeg bor tæt på Risskov
hvor man kan løbe sig en tur og føle sig lidt uden
for byen (...) Byen er heller ikke for stor, så man k
rundt alle vegne med sin cykel ret hurtigt”
(Mand, 18-29  år)
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21%

26%

20%

aarhusianernes TOP 3 
- kategorier, hvor Aarhus kan gøres bedre

Hovedkonklusioner

 » Aarhusianerne peger især på trafikale forhold, når de skal vurdere, hvordan Aar-

hus kan gøres bedre for dem. Svarene varierer fra de meget generelle benævnel-

ser (”bedre infrastruktur”, ”offentlige transportmuligheder”) til mere specifikke løs-

ningsforslag. 26 % af svarene foreslår forbedringer, der sigter imod at forbedre de 

offentlige transportmuligheder, mens ca. hver femte, 21%, har særligt fokus på for-

holdene for bilister. 

KILDE: EPINION (2018): AARHUSMÅLENE TEMPERATURMÅLING. AARHUS KOMMUNE
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oversigt over planlægning siden sidst 

SAMLET OVERSIGT OVER PLANLÆGNING SIDEN POLITISKE BEHANDLING AF 'FORSLAG TIL 

PLANSTRATEGI 2015'. (PR. 1. JULI 2015)

Kommuneplanlægning og gennemførte forudgå-

ende høringer om større sager, helhedsplaner og 

dispositionsplaner: 

 » Kommuneplan 2017

Kommuneplantillæg og gennemførte forudgående 

høringer for VVM-pligtige anlæg (konkrete enkel-

tanlæg, der antages at påvirke miljøet væsentligt):

 » Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 

Frederiksbjerg

 » Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 

1. etape af Nye

 » Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 

Nyt skovrejsningsområde omkring Geding til be-

skyttelse af grundvand. Bering-Bedervejen. Tillæg 

nr. 43 til Kommuneplan 2013

 » Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 

Udvidelse af byggemuligheden i kolonihaveom-

råder

 » Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013 

Energianlæg og terminal for affaldssug på Hjort-

holmsvej 

 » Tillæg nr. 115 til Kommuneplan 2013 

Reservation til naturgasledning til Aarhus Havn via 

Hasselager

 » Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017  

Tillæg til højhuspolitikken for et område i Midtbyen. 

 » Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 

Ny vejforbindelse til Moesgård Museum 

Vedtagne lokalplaner med tilknyttede kommune-

plantillæg til Kommuneplan 2013:

 » Lokalplan 911:  

Nyt byområde ved Arresøvej og Lystrupvej

 » Lokalplan 926:  

Blandet byområde Knudrisgade, Nørrebrogade

 » Lokalplan 965:  

Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i 

Viby

 » Lokalplan 973:  

Cityområde mellem Mejlgade og Studsgade

 » Lokalplan 976:  

Boligbebyggelse Holmevej 180

 » Lokalplan 985: 

Gl. Egå 

 » Lokalplan 988:  

Cityområde og P-anlæg mellem Borggade og Pa-

radisgade

 » Lokalplan 990:  

Blandet bolig og erhverv ved Lokesvej i Åbyhøj 

 » Lokalplan 996:  

Ungdomsboliger Gøteborg Allé 

 » Lokalplan 997:  

Ceresområdet delområde 1 

 » Lokalplan 1000:  

Blandet Byområde ved Bassin 7 

 » Lokalplan 1002:  

Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby 

 » Lokalplan 1003:  

Fornyelse af Præstevangen i Viby 

 » Lokalplan 1005:  

Sejlsportscenter på Aarhus Lystbådehavn, Aarhus Ø

 » Lokalplan 1006:  

Skole- og institutionsformål ved Langenæsstien 

 » Lokalplan 1007:  

Åben lav boligbebyggelse Ketting Parkvej 

 » Lokalplan 1009:  

Boliger på Østboulevarden 11a og 11b, Aarhus C

 » Lokalplan 1011:  

Boliger ved Peter Sabroes Gade 

 » Lokalplan 1012: 

Højhusbebyggelse på Møllevangs Allé 
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 » Lokalplan 1014:  

Blandet byområde i Gellerup Nord

 » Lokalplan 1018: 

Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour

 » Lokalplan 1022: 

Boliger på Børglumvej

 » Lokalplan 1023:  

Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten 

 » Lokalplan 1025: 

Væksthuse ved Agro Food Park 

 » Lokalplan 1027: 

Heliports og parkeringshus AUH 

 » Lokalplan 1029: 

Boliger på Tulipgrunden

 » Lokalplan 1031:  

Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov

 » Lokalplan 1032:  

Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lo-

kesvej i Åbyhøj

 » Lokalplan 1034: 

Z-huset, Ester Aggebos Gade, Aarhus Ø

 » Lokalplan 1035:  

SHIP, Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø

 » Lokalplan 1036:  

Sønderhøj i Viby, fortætning

 » Lokalplan 1039:  

Boligbyggeri ved Valdemarsgade

 » Lokalplan 1040: 

 Institutionsbyggeri, Sølystgade 30

 » Lokalplan 1041: 

Boliger på Trøjborgvej 72-74 

 » Lokalplan 1042: 

Område ved Finlandsgade og Helsingforsgade 

 » Lokalplan 1044: 

Etageboliger og erhverv ved Godsbanen

 » Lokalplan 1045: 

Boligbyggeri ved Marienlystvej og Blomstervej i Tilst

 » Lokalplan 1047:  

Blandet byområde, Trekanten, Søren Frichs Vej

 » Lokalplan 1048: Boligområde mellem Randersvej, 

Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade

 » Lokalplan 1049: 

Stor udvalgsvarebutik og erhverv mellem Randers-

vej og Karl Krøyers Vej i Skejby

 » Lokalplan 1050: 

Boliger ved Engskovvej i Skødstrup

 » Lokalplan 1052: 

Universitet og boliger, Katrinebjergvej og Helsing-

forsgade

 » Lokalplan 1054: 

Bolig- og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejl-

by

 » Lokalplan 1057: 

 Ryhavevej 7, Hasle

 » Lokalplan 1058: 

Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej og Sil-

keborgvej, (syd for Globus1)

 » Lokalplan 1059: 

Ungdomsbyen - Hejredalskvarteret i Gellerup

 » Lokalplan 1060:  

Idrætsanlæg på Vidtskuevej i Viby

 » Lokalplan 1061: 

Generationernes Hus, Thit Jensens Gade, Aarhus Ø 

 » Lokalplan 1068: 

Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej 

 » Lokalplan 1072: 

Etageboliger ved Saltholmsgade og Hjortensga-

de, Aarhus C 

 » Lokalplan 1073: 

Boligområde ved Asmusgårdsvej 

 » Lokalplan 1074:  

Storbylandsby II, Halmstadgade 1.
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Vedtagne lokalplaner med tilknyttede kommune-

plantillæg til Kommuneplan 2017:

 » Lokalplan 923: 

Etageboliger mellem Holmskovvej og Gammel 

Østergårdsvej i Malling

 » Lokalplan 1020: 

Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, 

Malling Syd

 » Lokalplan 1024:  

Vestpassagen. Boliger, erhverv og butikker mellem 

Mølleparken og Vestergade

 » Lokalplan 1028: 

Boligbebyggelse Starupvej 13 i Malling 

 » Lokalplan 1030:  

Omdannelse til boligområde ved Sandkåsvej i 

Hasle 

 » Lokalplan 1037:  

Boliger ved Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg 

 » Lokalplan 1043:  

Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst

 » Lokalplan 1051:  

Ny færgeterminal på Østhavnen

 » Lokalplan 1055:  

Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274

 » Lokalplan 1056:  

Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej 

 » Lokalplan 1062:  

Bolig og erhverv mellem A. Hertzums Vej og P. 

Hiort Lorenzens Vej 

 » Lokalplan 1063:  

Etageboliger på Gøteborg Allé 

 » Lokalplan 1064:  

Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby 

 » Lokalplan 1066:  

Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej

 » Lokalplan 1067:  

Erhverv ved Filmbyen 

 » Lokalplan 1069:  

Boligområde ved Skejbyvej 

 » Lokalplan 1075:  

Tandklinik ved Nordbyvej, Viby

 » Lokalplan 1078:  

Omdannelse af Kommunehospitalet 

 » Lokalplan 1088:  

Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, Christi-

ansbjerg 

 » Lokalplan 1092:  

Område til offentligt formål, Edwin Rahrs Vej, Bra-

brand

Vedtagne lokalplaner uden tilknyttede kommune-

plantillæg:

 » Lokalplan 1004:  

Boligområde Skådearkaden ved Stenvej i Skåde

 » Lokalplan 1013:  

Bevarende lokalplan for Samsøgade 21, Aarhus 

Midtby

 » Lokalplan 1016:  

Nye – Første etape af ny by ved Elev

 » Lokalplan 1017:  

Nedrivning af 2 boligblokke og Hejredalskollegiet i 

Gellerup

 » Lokalplan 1019:  

Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj

 » Lokalplan 1020:  

Boliger mellem Krekærlundsvej og Synnedrupvej, 

Malling Syd

 » Lokalplan 1038:  

Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade

 » Lokalplan 1039:  

Boligbyggeri ved Valdemarsgade

 » Lokalplan 1077:  

Undervisningsformål mellem Carl Blochs Gade og 

Sonnesgade, Arkitektskolen Aarhus.

 » Lokalplan 1079:  

Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aar-

hus Ø .




