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Kongelunden Aarhus set mod syd

VISIONSKONKURRENCE  
FOR KONGELUNDEN

Så er det nu, de gode idéer til udviklingen af Kongelunden 
skal på bordet!

Kongelunden i Aarhus strækker sig fra Marselisborg Slot 
og Forstbotanisk Have i syd til Tivoli Friheden mod nord – 
og fra Ole Rømer Observatoriet mod vest til Mindeparken 
og Aarhus Bugt mod øst. Området rummer flere store 
idrætsfaciliteter og attraktioner, og det indgår i den 
store landskabelige sammenhæng med Aarhus Bugt og 
Marselisborg Skovene.   

Kongelundens Sekretariat igangsætter hermed en 
visionskonkurrence, som handler om at indhente ideer, der 
kan være med til at løfte Aarhus og Kongelunden Aarhus ind 
i en ny æra.  Vi ønsker os banebrydende idéer og billeder på  
visionen for området, som er skarpt formidlet, visualiserede 
og velunderbyggede, og som viser de første skridt i retning 
af en samlet helhedsplan for Kongelunden.   

Der er formuleret fem bystrategiske pejlemærker for Vision 
Kongelunden. Det er ønsket, at pejlemærkerne skal fungere 
som afsæt for idéer og forslag der visualiserer, hvordan 
Kongelunden Aarhus’  fulde potentiale kan udfoldes. 

Deltagerne i visionskonkurrencen kan vælge at dykke ned 
i ét af pejlemærkerne, eller man kan søge at sammenfatte 
dem i én samlet idé til Kongelunden Aarhus’ udvikling. 
Det handler både om de eksisterende kvaliteter og 
fremtidige udviklingsmuligheder, Kongelunden allerede 
har som område, men også om at styrke de fysiske og 
mentale sammenhænge mellem Kongelunden og de 
omkringliggende byområder. Endelig handler det om det 
potentiale Kongelunden har som én samlet destination for at 
løfte hele Aarhus og regionen.  

Vi ser frem til at modtage virkeligt ambitiøse og visionære 
forslag til fremtidens Kongelunden Aarhus.
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VISION & PEJLEMÆRKER FOR  
KONGELUNDEN

1 2

Udviklingen af Vision Kongelunden følger fem bystrategiske pejlemærker, 
som er beskrevet i den vision, som Aarhus Byråd vedtog i marts 2020.  
Pejlemærkerne giver anledning til en række spørgsmål, som kan være 
afsæt for udvikling af idéer i visionskonkurrencen.

Pejlemærke 1: Kongelunden Aarhus skal 
udvikles som én samlet destination i Aarhus.

• Hvordan kan man fjerne de fysiske barrierer, 
skabe nye forbindelser og forbedre de 
eksisterende forbindelser på tværs af 
Kongelundens forskellige delområder 
og attraktioner? Og hvordan der skabes 
en stærk fortælling, som kan bidrage til, 
at Kongelunden opleves som en samlet 
destination?

• Hvordan kan der gennem en ambitiøs 
og gennemgribende gentænkning af 
infrastrukturen sikres en fremtidssikret 
betjening af området med fokus på mobilitet, 
bevægelse, funktionalitet og æstetik? 

Pejlemærke 2: Kongelunden Aarhus skal være et 
centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og 
små fællesskaber.

• Hvordan kan vi udvikle Kongelunden, så 
de mange store og små fællesskaber i 
området åbner sig og bidrager til hinanden og 
Kongelundens mangfoldighed?

• Hvordan kan vi skabe mulighed for møder 
mellem forskellige mennesker, foreninger og 
fællesskaber, og hvordan sikrer vi, at endnu 
flere kan blive en del af fællesskaberne i 
Kongelunden?

Se bilag 1: Indstilling til Aarhus Byråd om Vision Kongelunden samt hensigtserklæring vedr. Projekt Kongelunden.
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Hvordan kan der gennem en ambitiøs og gennemgribende gentænkning

af infrastrukturen sikres en fremtidssikret betjening af området med

fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og æstetik?
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Pejlemærke 4: Kongelunden Aarhus skal 
være et rum for ro, fordybelse, eftertanke og 
viden. 

• Hvordan kan vi dedikere dele af området til 
fordybelse og livets roligere udfoldelser?

• Hvordan kan vi skabe plads til funktioner og 
aktiviteter, der understøtter nysgerrighed, 
læring og videnskab?

4

5

Pejlemærke 5: Samlet skal Vision Kongelunden 
aktivere og demokratisere hele området, hvilket 
vil gøre det til ’Hele Aarhus’ legeplads’. 

• Hvordan gør vi bedst muligt Kongelunden 
til et sted for alle og til en integreret del af 
hverdagen både for naboområderne og for 
hele Aarhus?

• Hvordan kan Kongelunden gøre en forskel for 
hele Østjylland?

3

Pejlemærke 3: Kongelunden Aarhus skal være en 
moderne ramme for events inden for sport, kultur 
og erhverv.

• Hvordan kan vi modernisere de eksisterende 
og bygge nye idrætsanlæg, så vi skaber de 
bedst mulige forudsætninger for hverdagslivet 
for foreninger og brugere i området, og så 
vi opnår en fleksibel anvendelse og høj 
udnyttelse af anlæggene?

• Hvordan gør vi Kongelunden til et nyt centrum 
i landsdelen for både større og mindre events? 
Og hvordan forener vi på en god måde det 
hverdagsliv, som brugerne i området har, med 
lejlighedsvise events? 
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Se den politiske styregruppe fortælle om visionen  
på film her: www.facebook.com/visionkongelunden/

Følg med på Facebook, når vi viser små film  
med en række aarhusianeres perspektiver på 
Kongelundens potentialer:  
www.facebook.com

Læs mere om vision Kongelunden her:  
kongelunden.aarhus.dk/kongelunden/visionen/
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Når byens hold spiller kamp, så er ingen i hele Aarhus i tvivl om, hvordan stemningen er på stadion. Når det nye stadion udvikles, så bliver en af de vigtige opgaver at 
finde en god løsning på, hvordan publikum kan komme tættere på banen og spillerne - og hvordan vi samtidig finder en god placering for løbebanen i Kongelundens 
område. 

INTRODUKTION TIL   
KONKURRENCEOMRÅDET
Kongelunden rummer mange forskellige attraktioner, som 
er velkendte og velbesøgte i Aarhus - herunder fx Ceres 
Park, Aarhus 1900s anlæg, Aarhus Cyklebane, Mindeparken, 
Den uendelige bro, Tivoli Friheden, Marselisborg Slot 
og Jysk Væddeløbsbane og mange flere. Samtidig har 
Kongelunden nogle kvaliteter og særlige steder, som er 
knapt så velkendte - som fx Ole Rømer Observatoriet og 
områdets forskellige haver; Forstbotanisk Have, Rømer 
Haven og haven ved Donbæk Husene. 

Området er rigt på smuk natur, store terrænforskelle 
og store attraktioner - mange af dem med potentiale 
for opgradering og nytænkning af sammenhænge. Her 
præsenterer vi nogle af de mange smukke steder som 
Kongelunden rummer - men også nogle af de bagsider 
og barrierer, der spærrer for, at området kan folde sit fulde 
potentiale ud. 

Se www.kongelunden.aarhus.dk, hvor der findes baggrundsviden 
om området og projektet, herunder også information om områdets 
historie.   

Se i øvrigt: Bilag 2.  Aarhus Regionens DNA, Bilag 3. Aarhus Kommunes 
Planstrategi 2019, Bilag 4. Aarhus Kommunes Klimastrategi, Bilag 
5. Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025, Bilag 6. Kort over 
forudsætninger og bindinger, Bilag 7. Tegningsmateriale, Bilag 8. 
Aarhus Kommunes sport- og fritidspolitik. 
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bevaringsværdige - se bilag 6.  
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Billede nederst til højre: 
 
Ole Rømer Observatoriet er en perle i Kongelunden - men 
lidt gemt af vejen og ikke kendt af alle. Stedet forener smuk 
arkitektur med videnskab, nysgerrighed og læring. Hvordan kan 
der skabes endnu bedre sammenhæng mellem observatoriet og 
resten af Kongelunden - og kan stedet sættes i spil på nye måder 
ift. fx kunst og kultur?

Billede ovenfor: 
 
Forstbotanisk Have er en af de lidt gemte perler i Kongelunden. 
Haven er et fredfyldt sted med over 900 forskellige arter af træer 
og buske.  Hvordan kan flere få øjnene op for, at Kongelunden 
byder på mangfolde naturoplevelser, herunder bugtens bølger, 
Mindeparkens store vidder og plads til leg, skovens dybe stille ro 
og den rige natur i Forstbotanisk Have?

Billede øverst til højre: 
 
Den uendelige bro er et af de steder i Kongelunden, som er 
velbesøgt både af aarhusianerne og byens gæster. Broen er et 
attraktivt udflugtsmål bl.a. fordi den iscenesætter det smukke 
møde mellem bugt og skov, med udsigt til byen, samtidig med at 
man kan foretage sig noget - gå en runde, spise sin mad, nyde 
udsigten mv.

Hvordan kan vi lære af det enkle greb, som området bygger på, 
og de klare kommunikative kvaliteter (det ”instagrammable”), 
når vi udvikler nye destinationer i Kongelunden?



Billede  ovenfor: 
Marselisborg Slot ligger smukt placeret midt i Kongelunden. 
Slottets areal er ikke en del af konkurrenceområdet, men er 

dog en vigtig attraktion i Kongelunden, som er en del af den 
samlede destination. 
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Billede  øverst til højre: 
Jysk Væddeløbsbane og de stalde og andre funktioner, der 

knytter sig til stedet, ligger med Ceres Park og Arena, Aarhus 
Cyklebane, Marselisborg Slot og Ole Rømer Observatoriet som 

meget nære naboer - men med kringlede og nogle steder 
uskønne forbindelser imellem. Samtidig strækker anlægget sig 

over et meget stort areal i Kongelunden, som har et potentiale 
som arena for fx store koncerter og events. Hvordan kan vi 

udfolde det potentiale, når vi udvikler Kongelunden?

Billede øverst til venstre: 
Aarhus 1900s tennisbaner ligger lige i kanten af skoven og lige 

ved siden af Ceres Parks tribune. Hvordan kan vi udvikle en 
bedre sammenhæng mellem et nyt stadion og tennisbanerne, 

når vi udvikler Kongelunden? Hvad er i det hele taget den 
gode sammenhæng mellem de forskellige idrætsanlæg i 

Kongelunden, som skaber synergi og møder mellem anlæggenes 
brugere og funktioner? Hvordan kan vi udvikle Kongelunden, 

så de mange store og små fællesskaber i området åbner sig 
og bidrager til hinanden? Hvordan laver vi gode rammer for 

fællesskaber i Kongelunden - både for sports- og foreningslivet 
i hverdagen og for dem der lejlighedsvist besøger området som 

gæster?  

Billede nederst til venstre: 
Hvordan kan Aarhus Cyklebane udvikles som en attraktion i 

Kongelunden, som åbner sig mod området og dermed bidrage 
til, at området opleves som en samlet destination? Hvordan 
balancerer vi hensyn til bevaring af cyklebanens kvaliteter 

samtidig med at vi tilgodeser brugernes behov og potentialet for 
udvikling?
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Side 15, i midten: 
 
Hvordan kan der gennem en ambitiøs og gennemgribende 
gentænkning af infrastrukturen i Kongelunden, herunder 
omkring det nye stadion, sikres en fremtidssikret betjening af 
området med fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og 
æstetik?

Denne side øverst: 
 
Kongelunden er rig på skov, og mulighederne for både stille 
og mere aktive naturoplevelser er mange. Hvordan kan 
Kongelundens store grønne rum udvikles med fx oplysninger til 
brugerne om, hvordan man kommer rundt i området? Hvordan 
forbedrer vi områdets tilgængelighed på en nænsom måde?

Denne side nederst: 
 
Forsvarets bygninger og bunkere ligger godt gemt inde i 
Havreballe Skovs mørke  (se placering på kortet på side 11). De er 
i dag omkrandset af hegn. Bygningerne er i spil i Kongelunden, 
og de kan således blive rammen om nye aktiviteter i 
Kongelunden. Hvad er de gode idéer til, hvordan bygningerne 
kan sættes i spil på en ny måde?

Side 15, øverst: 
 
Mindeparken er Kongelundens store åbne grønne rum, med 
Marselisborg Slot og legepladsen på toppen, Aarhus Bugt ved 
foden, og haver og store træer i kanten. Her mødes mange 
af byens unge til sidste skoledag og mange bruger parken til 
picnic, leg og bevægelse. Parken er smuk, som den er, men kan 
dens potentiale udfoldes yderligere ift. fx kultur, gastronomi, 
musik eller noget helt fjerde? 

Side 15, nederst til højre: 
 
På Kongelundens top, lige ved Tumlehuset og Jysk 
Væddeløbsbane  og tæt på Ole Rømer Observatoriet, findes byens 
måske bedste udsigtspunkt. På højen her kan man sidde og nyde 
udsynet over Kongelunden med resten af Aarhus i baggrunden. 
Man kan også kælke her om vinteren. Hvad mon stedet mere 
kan? 

Side 15, nederst til venstre: 
 
Donbæk Husene ligger lige syd for Marselisborg Monumentet 
og ved Donbækken. I de sidste år har husene fungeret som 
materielgård og frokoststue for folkene fra Entreprenørenheden 
i Teknik Og Miljø - Aarhus Kommune. Hvordan kan husene 
finde ny anvendelse, når vi udvikler Kongelunden? 
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AFLEVERINGSKRAV & VILKÅR

Hvem kan deltage? 
Visionskonkurrencen henvender sig til arkitekter, 
landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og andre, der 
beskæftiger sig professionelt med udvikling, der er relevant 
for visionskonkurrencen. 

Der opfordres til at indgå samarbejde med kompetencer 
inden for fx oplevelsesdesign, film, sport- og event, friluftsliv, 
destinations- og turismeudvikling, fællesskab, mobilitet og 
udvikling af moderne idrætsfaciliteter. 

Det er ikke ambitionen, at der skal indgås meget store 
teams, eller at alle teams råder over alle nævnte 
kompetencer.

Konkurrencesproget er dansk, og alt tekst i forslaget skal 
være på dansk. 

Kongelundens Sekretariat forbeholder sig ret til at udsende 
supplerende bilagsmateriale i konkurrenceperioden 
og anbefaler deltagerne til at holde sig orienteret på 
Kongelundens hjemmeside. 

Afleveringskrav og vilkår 
Forslag til visionskonkurrencen skal bidrage positivt til 
fortællingen om og udviklingen af Aarhus, herunder 
Kongelunden Aarhus. 

Afleveringen skal indeholde en beskrivelse af forslaget, 
som viser en idé for Kongelundens udvikling. Det er det 
gennemgående ønske i afleveringen, at der skal holdes 
fokus på visionsudviklingen, som formidles i ord, data 
og billeder. Det er ikke ønsket at modtage præcise og 
detaljerede tegninger. 

Afleveringen skal omfatte:

• Én AO planche (1198 x 841 mm. opklæbet på 20 
mm. skum, højformat) med en visionsplan for hele 
Kongelunden Aarhus og sammenhængen til de 
naboområderne i byen. Skalaen for visionsplanen skal 
være mindst 1:4000 og formidle idéen på overordnet og 
konceptuelt niveau.  
 
Visionsplanen skal illustrere elementer, der særligt er 
med til at løfte visionen, hvad end disse er byggerier, 
særlige aktiviteter, landskabselementer eller andet.  
 
Visionsplanen skal samtidig på idéniveau formidle 
overordnede sammenhænge, fx de arkitektoniske, 
infrastrukturelle eller mentale sammenhænge 
mellem Kongelunden Aarhus og de omkringliggende 
byområder. Det er ikke forventningen, at der gives 
et fyldestgørende svar på helheden. Det er de 
stærke overordnede forslag til idéer til udviklingen af 
Kongelunden, der vil blive vægtet i bedømmelsen. 

• Planchen skal også indeholde 2 illustrationer, gerne 
visualiseringer, som understøtter ideen. Kort og billeder 
kan suppleres med diagrammer og kortfattet tekst, som 
begrunder idéen.  
 
Underbygning af idéen kan ske med fx erfaringsdata, 
viden om byudviklingstendenser, specifikke analyser, 
forretningsmodeller, strategiske overvejelser eller gode 
referencer/erfaringer fra andre byer og projekter.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i 
visionskonkurrenceprocessen ikke indebærer tilsagn om 
økonomisk støtte til projektudvikling.

Ligeledes udgør deltagelse i visionskonkurrencen 
ikke en hindring for deltagelse i efterfølgende udbud 
relateret til Vision Kongelunden, ligesom deltagelse i 
visionskonkurrencen ikke kvalificerer til deltagelse i det 
videre forløb.  

Se bilag 7 - Tegningsmateriale
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Indlevering af forslag skal ske anonymt 
De indleverede forslag må ikke indeholde materiale eller 
henvisninger, der kan bryde anonymiteten. Planchen skal 
forsynes med et tydeligt, selvvalgt kendingstal, og der skal 
indleveres en kuvert med kendingstallet, hvori der ligger 
et usb stick (markeret med kendingstal), indeholdende en 
PDF af forslaget, samt en anden, lukket kuvert med navn og 
kontaktoplysninger på forslagsstiller, som kan brydes, når 
bedømmelsen er tilendebragt. 

De endelige forslag skal være Kongelundens Sekretariat 
i hænde senest den 30. oktober 2020 kl. 12.00.  Forslaget 
der indleveres skal mærkes ”Visionskonkurrence for 
Kongelunden” + kendingstal. Indlevering skal ske til 
rådhusbetjenten i receptionen på Aarhus Rådhus. 

Forslag, der ikke er rettidigt afleveret, vil ikke blive optaget 
til bedømmelse. Det er konkurrencedeltagernes ansvar, at 
tidsfristen overholdes.

Ved personlig indlevering af konkurrenceforslaget skal det 
ske på en sådan måde, at anonymiteten overholdes, f.eks. pr. 
bud/taxa. Ved indlevering vil der blive udstedt en kvittering.

Benspænd 
For visionskonkurrencen for Kongelunden opstilles følgende 
benspænd:

• Alle nuværende funktioner og eksisterende 
sportsanlæg skal som udgangspunkt indeholdes i 
Kongelundens område. 

• Tivoli, Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus Cyklebane og 
Aarhus stadion må ikke flyttes til nye placeringer. 

• På Jydsk Væddeløbsbane skal de nuværende 
funktioner fortsat kunne afvikles som i dag, men det 
er ikke udelukket at der kan ske omrokeringer og 
forbedringer på arealet.

• Der skal i forslagene, på niveau for en 
visionskonkurrence, indtænkes løsninger for parkering, 
mobilitet og logistik som svarer til områdets ideer og 
anvendelse. Logistik og parkering er en stor udfordring 
i Kongelunden i dag og vi efterspørger at man forholder 
sig til principper for trafik, tilkørsel og parkering.

• Løsningsforslagene skal forholde sig til Kongelundens 
område som en del af Aarhus by. Kongelunden er 
omgivet af meget forskellige bykvarter med hver 
sin identitet, fysik og befolkningssammensætning. 
Ligeledes er der indgange til Kongelunden som 
potentielt har hver sin stærke karakter, og zoomer man 
endnu længere ud, vil man forstå at Kongelunden er 
en slags trædesten mellem midtby, forstad skov og 
hav. Det forventes at man i forslaget forholder sig til de 
overordnede identitetsmæssige sammenhænge og de 
konkrete fysiske overgange.

Andre muligheder for at komme med idéer til 
projektudviklingen 
Visionskonkurrencen er kun én blandt mange andre 
muligheder for at være med til at udvikle Kongelunden.

Alle, der har en idé eller interesse i at få indflydelse på 
udviklingen af området, kan være med. Vi arrangerer 
borgermøder, udviklingsmøder, kongelundsvandringer og 
events i Kongelundens rum. Arrangementerne annonceres 
på vores hjemmeside www.kongelunden.aarhus.dk

Hold øje med vores hjemmeside www.kongelunden.
aarhus.dk og vores Facebookside Kongelunden Aarhus. 
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KONKURRENCEPROCESSEN 

Det videre forløb 
De udvalgte idéer fra visionskonkurrencen bæres med i 
den videre projektudvikling. Visionsplanerne for området 
vil danne inspiration for både projektudviklingen omkring 
idrætsfaciliteterne og for den senere helhedsplanlægning 
og videre udvikling af hele det store grønne Kongelunden 
Aarhus.

Parallelt med visionskonkurrencen gennemføres  
forundersøgelser, som kortlægger forudsætningerne for 
udviklingen af områdets infrastruktur, projektets driftsmodel 
mv. Derudover afholdes forskellige dialogaktiviteter 
med områdets naboer, brugere og andre interessenter. 
Aktiviteterne annonceres løbende på projektets 
hjemmeside. 

Vi har allerede modtaget en række gode forslag og idéer 
fra borgere og andre aktører i området. Det er rigtig positivt, 
at så mange ønsker at bidrage til udviklingen af området, 
og idéerne vil blive båret videre og kan tænkes med i 
forslag i Visionskonkurrencen. Kongelundens Sekretariat 
er i gang med at udvikle en idébank, som vil komme på 
Kongelundens hjemmeside i løbet af september måned og 
derefter blive opdateret løbende.

F O R UND E R -
  S Ø G E L S E

V I S I O N S -
  K O N K U R R E N C E

P L A N L Æ G N I N G

  A N L Æ G  O G
E K S E K V E R I N G

2 0 2 0

J U N - O K T

2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5

F O R UND E R -
  S Ø G E L S E

P L A N L Æ G N I N G

  A N L Æ G  O G
E K S E K V E R I N G

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5

Der vil blive gennemført flere udbud og konkurrencer 
om Kongelunden: Den første konkurrence er 
Visionskonkurrencen. De følgende konkurrencer forventes 
at have karakter af formelle udbud og projektkonkurrencer 
udbudt med forudgående prækvalifikation og tilhørende 
krav og forpligtelser.

I løbet af efteråret 2020 følger en nærmere orientering om 
projektets videre tidsplan og udbudsstrategi.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i tids- og 
aktivitetsplanen for processen. 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med information 
om processen.  Se www.kongelunden.aarhus.dk og vores 
Facebookside Kongelunden Aarhus. 
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Stemning før kamp på stadion

KMD Ironman Ceres Arena og overgangen til Ceres Park 
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BEDØMMELSE
& PRÆMIERING

Bedømmelseskriterier  
De indkomne forslag vil blive bedømt ud fra en 
helhedsvurdering af følgende bedømmelseskriterier:

1. Den rigtige gode idé, som fremhæver Kongelundens 
særlige kvaliteter og som er til gavn for hele Aarhus. 

2. Forslagets realisme og potentiale som afsæt for 
en nærmere konkretisering i forbindelse med den 
efterfølgende udarbejdelse af en samlet helhedsplan 
for Kongelunden. Forslaget skal være visionært, men 
dog realiserbart. 

3. Forslagets evne til at formidle og visualisere den gode 
idé på en overbevisende måde. 

Bedømmelsesudvalg og præmiering 
De indkomne forslag vil blive vurderet af et 
bedømmelsesudvalg bestående af den politiske 
styregruppe for Vision Kongelunden og 2 fagdommere 
(Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening og 
Jenny B. Osuldsen, partner i Snøhetta). Borgmester Jacob 
Bundsgaard er formand for bedømmelsesudvalget. 

Der er nedsat et rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget 
med projektdirektør for Kongelunden Trine Ribergaard 
Skammelsen som formand, og deltagelse af Stadsarkitekt 
Stephen Willacy, Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, 
repræsentant for idrætsaktørerne i området Jørgen 
Noes, samt direktør i Visit Aarhus, Pia Lange Christensen. 
Bedømmelsesudvalget kan supplere rådgiverpanelet 
undervejs i konkurrenceprocessen efter behov. 

Bedømmelsesudvalget udvælger de forslag, som vurderes 
på den stærkeste og mest overbevisende måde at bidrage 
til at gøre Kongelunden til et projekt til gavn for hele 
Aarhus og som er med til at fremtidssikre området for 
kommende generationer. Det vil blive vurderet positivt, at 
forslaget leverer stærke billeder på banebrydende idéer for 
Kongelundens udvikling, som underbygges med faglige, 
analytiske og gerne databaserede argumenter.  

Bedømmelsesudvalget råder over en samlet præmiesum 
på 680.000 DKK. Det forventes, at der uddeles to 
førstepræmier på hver 340.000 DKK eller alternativt tre 

førstepræmier på hver 225.000 DKK. Aarhus Kommune 
kan på baggrund af visionskonkurrencen vælge at tildele 
(mindre) opgaver med videreudvikling af de præmierede 
projekter til vinderen/vinderne. 

Bedømmelsesudvalget / Aarhus Kommune har ret til at 
forkaste alle forslag.

Offentliggørelse 
De udvalgte forslag forventes offentliggjort primo 2021. 
Alle der indsender et forslag, vil modtage en bekræftelse 
på, at forslaget er modtaget, og vinderne får direkte 
besked. Der opfordres til at holde øje med Kongelundens 
projekthjemmeside www.kongelunden.aarhus.dk. 
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SPØRGSMÅL & INFORMATION
OM PROJEKTET

Spørgsmål vedrørende visionskonkurrencen eller projekt 
Kongelunden kan rettes til Kongelundens Sekretariat på 
mail: visionskonkurrence@ba.aarhus.dk.

Eventuel supplerende information om visionskonkurrencen 
offentliggøres løbende på www.kongelunden.aarhus.dk. 
Deltagere i visionskonkurrencen opfordres til at holde sig 
orienteret via hjemmesiden.

Rettigheder 
Kongelundens Sekretariat har ret til at publicere de 
indkomne forslag, f.eks. i dagblade, magasiner, udstillinger 
og digitale medier. Ved publicering vil forslagsstillernes 
navne blive oplyst.

Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører 
Kongelundens Sekretariat. Ophavsretten til et 
konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.

Deltagerne i visionskonkurrencen er ansvarlige for at 
indhente de nødvendige tilladelser fra tredje mand til 
evt. anvendt billedmateriale, fotos, visualiseringer mm, 
herunder tilladelse fra tredjemand til offentliggørelse i 
forbindelse med offentliggørelsen af de indkomne forslag. 
Kongelundens Sekretariat og Aarhus Kommune påtager sig 
således intet ansvar herfor.

Forsikring 
Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at 
forslagsstillerne opbevarer originaler af det indleverede 
materiale. Ligeledes vil eventuelle skader på det afleverede 
ikke blive erstattet.

Returnering 
Forslagene vil ikke blive returneret.

Marselisborg Slot set fra Mindeparken
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BILAG
TIL KONKURRENCEPROGRAMMET

Der vedlægges følgende bilag til visionskonkurrencen:

1. Indstilling til Aarhus Byråd om Vision Kongelunden og 
hensigtserklæring vedr. Projekt Kongelunden.

2. Aarhus Regionens DNA, VisitAarhus

3. Aarhus Kommunes Planstrategi 2019

4. Aarhus Kommunes Klimastrategi 

5. Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

6. Kort over forudsætninger og bindinger

• Forudsætninger - naturbeskyttelse m.v., 1.10.000

• Forudsætninger - kulturhistorisk bevaringsværdi 
og fortidsminder, 1:10.000

• Kort vedr. trafik 2018

7. Tegningsmateriale

• Kongelunden_UTM zone 32N (.DWG)

• 0_25 m referencekurver_UTM zone 32 (.DWG)

8. Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik 2018-2021
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KOLOFON

September 2020

Kortmateriale 
Kortmateriale er udarbejdet pba. kort hentet fra 
Kortforsyningen.

Fotos 
Kongelundens Sekretariat, hvis ikke andet er nævnt  
Luftfoto Danmark, forside og side 4 
Foto af: RUNI Photopop, copyright: Visit Aarhus, side 6 
AGF, nederst side 16 og øverst side 21 
Visit Aarhus, side 23 
Tivoli Friheden, side 25 
Jess Porse Clemmesen, bagside.  
  

Tivoli Friheden




