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Kongelundens Sekretariat har med denne visions- 
konkurrence indhentet ideer, der kan være med til at skyde 
udviklingen af Kongelunden igang. Idéerne viser de første 
skridt i retning af en samlet helhedsplan for Kongelunden.    

Idéerne til udviklingen af Kongelunden kommer fra 
arkitekter, landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og 
andre, der beskæftiger sig professionelt med udvikling. 

Vi har modtaget 43 ideer. Alle de indkomne idéer er samlet i 
dette dokument. 

Afleveringskrav og vilkår fremgår af 
konkurrenceprogrammet, som kan hentes på 
projekthjemmesiden:

https://kongelunden.aarhus.dk/media/46594/
kongelunden_konkurrenceprogram-september2020.pdf

Afsættet for visionskonkurrencen 
Der er formuleret fem bystrategiske pejlemærker for Vision 
Kongelunden. Pejlemærkerne har fungeret som afsæt for 
idéer og forslag der visualiserer, hvordan Kongelunden 
Aarhus’  fulde potentiale kan udfoldes. Pejlemærkerne er: 

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

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

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

Pejlemærke 4: Kongelunden Aarhus skal være et rum for 
ro, fordybelse, eftertanke og viden. 

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

Gå på opdagelse i Kongelundens nye 
klimalab, hvor hele Århus leger sig til en 
større bevidsthed om natur, bæredygtighed 
og klima. I dette grønne oplevelsesunivers, 
vil du gennem sanselige, videnskabelige og 
interaktive aktiviteter, forstå naturens utrolige 
sammenhænge og magiske processer. Danmarks største klimapark

VISION

KONCEPT

Leg i vilde græsser 
Maritime nyttehaver hos Havhøst
København, Danmark

Blå skoletjenste hos Havhøst
København, Danmark 

Blomsterhavet på Selinevej
Amager, Danmark

Frederiksdal Sanseti 
Frederiksdal, Danmark  

Frederiksdal Sanseti 
Frederiksdal, Danmark  

Queen Elizabeth’s olympic Park 
London, England 

Forest Park 
Bad Lippspringe, Tyskland 

Danfoss Universe 
Sønderborg, Danmark 

Den Blå Planet 
Kastrup, Danmark 

DESTINATIONER

038 

Klimalab Kongelunden vil komme på 
kortet som Danmarks største klimapark. 
Her kan besøgende ikke undgå at tilegne 
sig en større bevidsthed om natur og 
klima. Det store område favner mange 
forskellige institutioner, men et nyt 
grønt klimalag skal binde dem sammen. 
Gennem aktiviteter, interventioner 
og læring, vil området inspirere 
og motivere resten af verden til at 
imødekomme fremtidens uundgåelige 
klimaudfordringer.

Vidensdeling og samtaler skal bane vejen for at genoprette den naturlige 
verden. Gennem leg og læring, skal viden om biodiversitet, klima og grøn 
energi blive udbredt for Århus befolkning. Interaktive installationer vil skabe 
en tættere relation mellem menneske og natur, samt danne et aktivitetslandskab 
og udflugtspunkt, hvor alle kan blive udfordret og underholdt.
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Et øget folkeligt ejerskab og deltagelse i den grønne omstilling, er afgørende 
for, at vi kan bremse klimaforandringerne, hvor Århus skal være en samlet 
front for den grønne omstilling. Klimalab Kongelunden vil tilbyde forskellige 
initiativer hvor fællesskabet om det grønne, og dermed et mere sikkert og 
helstøbt naboskab, kan opstå. Kulturhuse vil fungere som en dynamisk 
platform, hvor Århus´ beboere kan være medskabere af faciliteterne i en 
synergi mellem kultur, natur og undervisning. 

Vi skal stoppe misbruget af jordens ressourcer, og i stedet udvinde de 
vedvarende energikilder samt genanvende og benytte naturens midler. Nye 
grønne energikilder vil blive implementeret i forskellige områder af parken, så 
Kongelunden selv producerer den energi den forbruger. Regnvand høstes og 
udnyttes til rekreative formål og landskab samtidig med at bæredygtige tiltag 
som urban farming og maritime nyttehaver vil inspirere Århus til en mere 
CO2 neutral livsstil. Den bæredygtige, grønne omstilling vil kunne mærkes 
og opleves på egen krop, og være inspiration for Århus og omverdenen i vores 
fælles klimakamp.  

Vi er afhængige af økosystemerne og den biologiske mangfoldighed. Derfor 
skal naturens værdier tydeliggøres og bringes ind i alle Kongelundens 
arealer, som dermed vil skabe en grøn profil for hele området. Gennem 
implementering af varierende naturtyper og driftstiltag, vil naturen på 
forskellig vis får lov til at manifestere sig i de individuelle områder. Dette 
vil sikre sunde økosystemer, der tilgodeser menneskets instinktive behov for 
nærhed til naturen og biologisk diversitet. 

Klimalab Kongelunden favner flere destinationer med stærke, individuelle karakterer, som ligger til grund for deres fremtidige 
udvikling. Klimastrategien vil implementeres i de markerede områder, som inddeles på følgende vis:  

Visionen er, at skabe en bæredygtig klimapark, som sætter rammerne for et inspirerende møde mellem menneske og natur. Vi 
ønsker, at skabe en sammenhængende fortælling, der iscenesætter de eksisterende institutioner og nye elementer til et samlet 
oplevelseslandskab.

Ved at implementere en klimastrategi, vil vi styrke den grønne omstilling og samle Kongelunden som et sammenhængende område. 
Dette vil opnås gennem fire programmer:

I Klima Experimentariet har du muligheden 
for at mærke naturens enorme kræfter på egen 
krop! Bliv gennemblødt og klogere på det 
utrolig liv under overfladen i vandlaboratoriet. 
I vindlaboratoriet bliver du blæst tør, lære om 
vindenergi og hvordan det omdannes det til 
elektricitet.Klima Eksperimentariet vil være 
spækket med interaktive oplevelser, som giver 
de besøgende mulighed for at komme helt tæt 
på naturvidenskaben.

Sportsparken er bundet sammen af grønne 
stisystemer og pladser, som lægger op til 
leg, ophold og det tilfældige møde. De 
inkorporerede bede pryder pladserne, 
der består af permeabel belægning til 
regnvandsreservoir. Sportsanlæggene og 
Tivoli Friheden er udelukkende drevet af grøn 
energi fra solceller på bygninger og vindmøller 
i havet, i målet om at gøre Århus Kommune til 
et fossilfrit samfund.

I Sanseskoven vil forstørrelsesglas hive de 
sirlige strukturer frem i bladet, og en lyttetragt 
vil bringe fuglekvidren fra trækronerne ned 
til de forbipasserende. Er man til fart og høj 
puls, kan man svinger sig i trætoppene og se 
skoven på hovedet, eller boltre sig i landskabet 
når man suser gennem skoven på cykel i 
Aktivitetsskoven. Det nødvendige pusterum 
kan tages ved Skovsøen, hvor nye plateauer gør 
det muligt, at komme tæt på det sprudlende liv 
i og omkring søen, eller nyde roen på en gynge. 

Mindelundens vigtige funktion som 
historiske mindested samt samlingspunkt 
for fællesskabet bliver bevaret og få tildelt et 
nyt element; det bæredygtige perspektiv. De 
store arealer vil blive beriget med en dyne 
af farverige engblomster og klippede stier, 
som både har vist at have stor betydning for 
menneskets velbefindende, samt positiv effekt 
for Kongelundens biodiversitet. 

Her findes anlæg for vigtig maritim læring, 
samt oceaner af aktiviteter i og omkring 
havet. Maritime nyttehaver skaber en større 
forståelse for havet som spisekammer og 
økosystem gennem østershøst og tangmarker, 
som desuden fungerer som effektivt middel 
i klimakampen. I de kolde måneder får 
vinterbaderne sig en dukkert fra nye anlæg og 
varmer sig i saunaerne langs kysten, og den 
flydende scene giver mulighed for forskellig 
underholdning til sommerens lyse nætter.

I Klima Experimentariet vil besøgende 
lære om grønne energikilder gennem 
videnskabelige aktiviteter. Området vil være 
et ideelt mødested for små og store grupper, 
som i fællesskab kan lære om naturens 
finurlige processer. 

Sportsparken vil være et   sammenhængende 
anlæg hvor fællesskabet kan opstå. Bygninger 
og landskab blive vigtige komponenter i et 
grønt kredsløbsdesign, som vil generere strøm 
til både sportsanlæg og Tivoli Friheden, samt 
genanvende regn- og spildevand. 

Mindre installationer i skovene vil skabe 
undren og nysgerrighed om naturen. Dette vil 
drive besøgende til at udforske, mærke, se og 
røre og dermed få en ny forståelse og respekt 
for naturens processer, og dermed styrke 
båndet mellem menneske og natur. 

Mindelunden vil forblive en vigtigt platform 
for fællesskabet, sociale arrangementer og 
områdets kulturhistorie, hvor driftstiltag 
vil give parken ny bæredygtig og æstetisk 
identitet. 

Havet har en ufattelig kraft og værdi - 
både æstetisk, rekreativt og klimamæssigt. 
Mindeparken griber fat i kysten og integrerer 
den som en del af Kongelundens arealer, hvor 
den nye kystpark tilbyder et væld af leg og 
læringsmuligheder. 

Vi har brug for viden

Vi har brug for grøn omstilling

Vi har brug for naturen

Vi har brug for fællesskabet

Klima Experimentarium Sportsparken Oplevelsesskoven Mindeparken Kystparken

Vi står overfor et momentum; en 
sidste chance for at genoprette hvad 
vi har ødelagt, for at vi igen kan leve 
i balance med naturen. Hele verden 
kræver en grøn omstilling, og at vi som 
mennesker tænker klimasikring og 
bæredygtighed ind i vores dagligdag. 
Klimalab Kongelunden vil være Århus’ 
nye inspirerende kraftcenter og levende 
laboratorium for implementering af nye 
bæredygtige teknologier og løsninger. 
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Rum til fejring af livets glæder 
- brylluper, fødselsdage, kon-
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Akkurat hvor skoven starter 
i dag, startede den også 
for 200 år siden og det vil 
den også gøre 200 år ude i 
fremtiden.
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Stadigvæk det smukkeste sted at 
se solen gå ned bag Aarhus

2. KULTUR STRUKTUR
De eksisterende idrætsanlæg 
samles i et fælles hus, hvor-
ved de kan støtte hinanden 
og trække endnu flere men-
nesker til

3. SOCIAL STRUKTUR

MÆLKEVEJEN

GRØNNESTE TIVOLI

HAVREBALLE SKOV

FORSVARETS BYGNINGER

CERES PARK

CYKLEBANEAARHUS

HABITATS KORRIDOR

STADIONSØEN

EVENT PLADS

JYSK VÆDDELØBSBANE

Den sociale struktur fungere 
som bindeled og grænse 
imellem natur og kultur - den 
er et mødested for alt og alle.

Et udendørs læringsunivers, 
som binder Ole Rømer-Ob-
servatoreit sammen med 
Forstbotanisk Have. I den 
ene ende opstår der et fokus 
på sport og aktivitet, mens 
man i den anden sidder midt 
i et vigtigt habitat for egnens 
flora og fauna.

Tivoli friheden er her endnu, 
men det er med en intention 
om at være den vildeste forly-
stelses park i verden.

En urørt skov hvor det vilde 
får lov til at være vildt.

Kongelunden er omkranset 
af bosteder og hjem for men-
nesker med fysiske, sociale 
og mentale udfordringer. 
Forsvarets bygninger giver 
muligheden for endnu flere 
med særlig behov kan få et liv 
tæt på naturen.

Skoven imellem Marselis-
borg slot og Mindelunden er 
en vital forbindelse for dyr 
imellem Havraballe skov og 
resten af skoven mod syd

Et frodigt habitat som den 
store vandsalamander fra 
Skåde Bakker vil vandre langt 
for at bosætte sig i.

Fleksibel event plads til 
fodbold tuneringer, heste der 
skal på travbanen, parkering 
ved store koncerter. kræm-
mermarkeder, cirkuser og alt 
det man lige skal bruge lidt 
plads til.

Når der ikke er heste som løber rundt på banen vil der være plads til koncerter og store arrangementer

Man kan tage del i alle 

sportsgrenene fra den 

samlede stadion park

Koncertplads

1. NATUR STRUKTUR
Skoven og den vilde natur 
laves til en kontinuerlig for-
bindelse så dyr og mennesker 
kan leve i og nyde den side 
om side 

Ved større begivenheder kan 
det ellers åbne hegn hjælpe 
med at afgrænse områder. Som 
eksempel vil der ved et festival 
kunne lukkes af omkring stadion, 
travbanen og  de omkringliggen-
de eventpladser. PÅ samme måde 
vil man ved et marathon eller 
lignende kunne skabe en lukket 
rute igennem kongelunden.

Til daglig vil hegnet være 
fuldstændigt åbent og guide 
besøgende fra den ene ende til 
den anden og give alle de chancer 
man kunne ønske sig for at tage 
en oplevelsesrig omvej. Flere 
af dem vil end da lyse vejen op 
i mørket, hvis man sent oppe. 
Langs de velbevandrede ruter vil 
der også være skiltning til alle 
kongelundens destinationer.

I de sociale korridorer kan 
alting ske, legepladser, mid-
lertidige strukture, udendørs 
læringsrum og foreninger 
som slår sig permanent ned. 
Her kan fritidslivet udfolde 
sig og alle er velkomne.

Med jævne mellemrum vil en 
af søjlerne stå klar med alt 
hvad man behøver. Der vil 
være tilgang til strøm, vand, 
Wifi og afløb. 
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Kongelunden stopper ikke ved Strandvejen – 
Men strækker sig hele vejen ned igennem de 
oldgamle kystskove af ædle bøgetræer, Natu-
ra 2000 beskyttede områder, moser og søer. 
Et frodigt og vildt bolværk som har stået der 
lang tid før Aarhus spredte sig ud over mar-
kerne. En katalysator for den skattekiste af 
plante- og dyreliv, som gemmer sig i skoven.

Det er ikke hver dag at man ser en stor fed 
vandsalamander eller får øjenkontakt med 
kronhjortens brune øjne. Men tætte kratte og 
buskadser, våde moser og gamle træer, har 
dannet passager for skovens beboer, der frit 
færdes og skjuler sig, for engang imellem at 
lade sig blive set af en forunderet forbipasse-
rende det holder sig til de luftige bøgeskove.

ET GRØNT BOLVÆRK
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De historiske sportsanlæg summer af liv, de 
er blevet samlet og spiller nu sammen. Plad-
ser til koncerter, trapper der danner amfisce-
ner og ramper som giver adgang til det fælles 
tag - det er ikke kun sport som høre hjemme 
her. Der kan afholdes events i, ved og på det 
- som en stol er tilpasset kroppen, tilpasser 
taget sig begivenheder og events. Turen ned 

For 100 år siden var der fyldt med hestevogne 
til og fra byens marked og de sidste mange 
årtier har bilerne haft dem for sig selv. Nu er 
der cyklister, fodgængere, løbere og vrinsken-
de heste tilbage på vejene de historiske veje. 
Barrierene er fjernet og med ét enkelt loop 
rundt om stadion dannes en til- og frakørsel 
for busser og biler.

Hvor mange skove har både et slot, stadium, 
travbane, botanisk have, observatorium, ti-
voli, bevaringsværdige bygninger, skulpturer 
og mindesmærker. Kongelunden vidner om 
den betydning og livskvalitet det har skabt 
igennem flere hundred år. Derfor er det med 
nænsom hånd at bygninger og forbindelser 
tilpasser sig historien.

Villahaver og altaner møder hav og skov – Kon-
gelunden er en fordelingsnøgle hvor århusiane-
res forenings- og fritidsliv har hjemme. Som af 
et vakum, strukturere forbindelser sig omkring 
det Nye Gamle Stadion og skaber muligheder 
for møder imellem mennesker, hvad end for-
målet med deres besøg i Kongelunden måtte 
være, selv hvis det er for at besøge dronningen.

Jordens hemmeligheder bliver studeret og un-
dersøgt i en af undervisningspavillionerne, der 
har skudt op i videns korridoren. Hver forbindel-
se har en særegnet identitet der er formet efter 
brugere og deres behov og giver mulighed for 
social fordybelse og udforskning.  I rummet ind 
mod stadion skabes et tomt lærred hvor kun 
fantasien sætter grænser for brug og aktiviteter.

Sidste sætbold i DM i bordtennis, samtidigt 
med at Thomas står på taget og synger mænd 
og kvinder bløde i knæene. Ved at samle de 
eksisterende sportsanlæg under Ét tag, får 
det Nye Gamle Stadion kapacitet til at være 
et nationalt centrum for sportsbegivenheder 
og events. Et sted hvor Erhvervslivet og pro-
fessionelle atleter har deres daglige rutiner.

De røde søjler afmærker og vejleder. En 
Rygrad der forbinder indgangene på tværs 
af Kongelunden, sociale korridorer hvor fri-
tids- og foreningsliv kan blomstre. Menne-
sker samles på en perlerække og med mu-
ligheden for spontane møder er det umuligt 
ikke at lade sig betage af andres interesser 
og egenskaber. Om der er en hvid kjole der 

Stierne omkring Svanedammen giver en kaf-
fepause fra arbejdslivet eller rengøringen. 
Hver især må man finde eller lave en dyrevek-
sel for at komme rundt i havreballeskoven. 
Stierne i Kongelunden afspejler de forskellige 
områder og forenes igennem de sociale kor-
ridorer. For besøgende i bil er der p-pladser 
både over og under jorden.

Enkelte steder er en lille busk ved at overskyg-
ge, men søjlerne står stadig rankt og markere 
synligt deres plads på linjen. Et åbent hegn 
der danner et respektfuldt møde imellem 
kulturens og naturens domæne. En fremtids-
sikret rygrad hvor vand, afløb, og strøm kan 
tilgås og evnen til at transformere sig til en 
fysisk barriere ved store besøgs antal.

Hvad har ridning med håndbold at gøre og 
kan cykling lære noget af taekwondo. De hi-
storiske og traditionsrige anlæg er samlet og 
kan støtte hinanden som instrumenter i en 
symfoni og til tider agere solister hver for sig. 
Sejre og nederlag vil blive fejret eller fejet ind 
under gulvtæppet og alle som kom med et 
smil på læben vil gå derfra med et.

KULTUR STRUKTURFLETTET IND I BY & OPLANDKULTUREL SKATTEKISTEFORDELINGSNØGLEN

SOCIALE KORRIDORER

DET NYE GAMLE STADION

SOCIAL STRUKTURET EVENTURLIGT ORIENTERINGSLØBET ÅBENT HEGNET SAMLENDE TAG

af Stadion Alléen har alle dage været fuldt af 
forventninger og spænding. Glade menne-
sker i hvide trøjer har fået selskab af folk af 
alle aldre og samfundslag. Studie- og kultur-
livet i midtbyen har fået sig en legesyg pen-
dant, og man kan ikke undgå at lade sig føre 
med – det er et demokratisk rum hvor der er 
plads til alle.

danser ned over mindelunden, tæt forfulgt af 
sommerfugle, eller berusede festivalgæster 
der både skal have øl og tisse, så forgår det 
imellem de røde søjler. De gør det muligt at 
afgrænse områder, de er forsyningspunkter 
for vand, el og afløb – en støtte. Kongelun-
den er fuld af minder og historier og nu er der 
blevet plads til endnu flere.

KONGELUNDEN
 VISIONSPLAN FOR EN NATUR- & KULTURPARK

Et enkelt penselstrøg af vild og ukontrolleret 
natur, er alt det handler om. Op af græsset 
titter blomster frem. Nedlægning af dræn 
skaber boblende moser som koger af mystik 
og gamle røverhistorier. Det er en symbiose 
af naturtyper og en nøje tilrettelagt struktur 
af biotoper som danner rum i naturen. En 
klippet græsplæne er let at spille bold på og 
fantastisk til en picnic, men en blomstereng 
er fortryllende at se og dufte. En åben bø-
geskov er let at færdes i og et krat kan næ-
sten umuligt - med mindre du har fire ben 
eller vinger. Naturen skal beskyttes og til ti-

NATUR STRUKTUR
der efterlades til at varetage sig selv og sine 
beboer. Time efter time kan fordufte i iveren 
af at vende sten og pille bark af gamle træ-
er for at tælle bænkebidere og skolopender. 
Alverdens kryb og pelsede skabninger lever 
ude blandt de krumme træer og visne bla-
de, man skal bare være stille og tålmodig, 
så skal de nok komme frem i lysningerne og 
vise sig. Kæresteparret der sidder med røde 
kinder, en croissant og kop kaffe i efterårsso-
lens bløde lys, får sig måske en overraskelse, 
Men i Kongelunden har dyrelivet plads – og 
det boltre sig.  

Aarhus Naturpark - Elsket og nydt af alle. Vil 
man opleve dansk natur, altså rigtige danske 
bøgeskove, som vælter ud over stranden og 
ud i Kattegat - så skal man til Aarhus. Kun 
et sted står skoven så smukt, så smukt som 
den har gjort i 100 år. Vinden suser over van-
det og rusker i trætoppene så bladene bliver 
revet af og daler elegant ned på den bløde 
skovbund. Blandt de høje slanke bøgetræer 
er der helt vindstille da efterhånden nøgne 
trækronerne beskytter mod vindens rasen. 
Skoven er et univers for sig selv og et over-
flødighedshorn af oplevelser, aktiviteter, ro 

EN VERDEN AF OPLEVELSE
og fordybelse. Skoven er ikke indrettet til at 
kunne én ting, for alle som besøger den, har 
skoven noget nyt at byde på, det er en lege-
plads som udvikler sig året rundt. I Aarhus er 
naturoplevelser ikke blot på trappestenen - 
men helt inde i stuen og det kræver ikke an-
det end at snøre snørebåndene før man kan 
starte sin vandretur. I weekenden kan man 
tage en tur til Mols Bjerge eller helt ud til Ve-
sterhavet, men i Aarhus er natur og aktivitet 
en del af hverdagslivet. En attraktiv by, hvor 
livskvalitet skabes gennem nærvær til natur - 
en by man lever i og omkring. 
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På udflugt med Skovlaboratoriet...  Nyd udsigten i Mindeparken...Gå en tur med hunden i Kirkeskoven og oplev kunst...Hils på de nye lam i Børneuniverset...

Hæng ud ved Ødam...

Oplev en lærerig eftermiddag på Skovaboratoriet... 

Ringen, den nye plads i midten, inviterer ud på Dronningestiens forskellige ruter... Tag den nye skovrute fra Ringen til Væddeløbsbanen... Gi’ den gas i bevægelseslandskabet ved den nye arena... Begynd en aktiv dag i Kongelunden ved Vestporten...

KOM MED I 
KONGELUNDEN  
HELE AARHUS’ LEGEPLADS

“ Kom med i KONGELUNDEN 2025....
 
Skovlaboratoriet har lige høstet spirer for tredje år i træk, og leveringen til byens 
restauranter er i fuld gang. Næste store event bliver når ARoS kuraterer sin årlige 
udstilling i det fri i Kirkeskoven, under temaet ‘Vi deltager’.  Det er som om, 
Kongelunden pludselig er kommet på alles læber i kunstverdenen. I Børneuniverset 
er fåreflokken vokset med to nye lam. Hans og Grethe kalder vi dem nu, hvor 
børnene fra daginstitutionen har fået lov at vælge navne.

Efter DHL løbet oplever vi en stille stund i Mindeparken, men lige om hjørnet 
venter Folkemødet, hvor vi skal inspirere hinanden om byens og stedets ånd.

Idrætsparken er stadig under forandring. P-anlægget under Væddeløbsbanen står 
færdigt, og NorthSide har fået lov til at låne det indre græsareal til teltplads ved 
siden af  den nye BMX bane. De engang lukkede bagsider omkring stadion og 
cykelbane er efterhånden blevet omdannet til et aktivt bevægelseslandskab. Så nu 
kan vi alle mødes og dyrke sport, når vi har lyst og tid. Og en ny flot arena er jo 
på vej.

Ringen, den nye plads i midten af  Kongelunden binder virkelig hele området 
sammen, og er blevet vores nye go-to mødested, når vi skal finde hinanden i dette 
grønne univers. Men blandt det bedste må være Dronningestien. Nu kan vi endelig 
komme hele vejen rundt og opleve alle de herligheder Kongelunden rummer, opdage 
nye aktiviteter og naturperler og blive inspireret af, hvad dem vi møder bruger stedet 
til. Uden at gå vild eller blive stoppet at de stejle kløfter og skråninger. Og det er 
altid nemt  at finde tilbage til pladsen i midten. 

KONGELUNDEN I DAG
Kongelunden er et fragmenteret område, der er mange ting og ingenting. Det 
er alt fra ‘min baghave’ til ‘et sted, hvor de rige og de kongelige spiller tennis’.  
Kongelunden er et område med kontraster: ‘Frodig natur’ og ‘Barokhave’, ‘vildt’ 
og roligt’, ‘royalt’ og ‘folkeligt’, ‘ligetil’ og ‘uigennemskueligt’. 

Alt dette skal samles og rammes ind som ‘Kongelunden’, én samlet destination 
i Aarhus som centrum for livskvalitet, bevægelse og små og store fællesskaber .

Vi tror på et fremtidsscenarie, hvor Kongelunden kan det hele, og hvor vi alle har 
fået nøglerne til at åbne skattekisten - foreningslivet, studenterne, skolebørnene, 
dronningen, elitesportsudøverne, naboerne, løberne, kunstnerne - vi har alle fået 
nøglen til Kongelunden. Ved at betragte helheden og gribe fat i detaljen vil vi nå 
visionen med fire hovedgreb: Vi indtager, vi samler, vi åbner op og vi gør plads. 

VI INDTAGER Kongelunden sammen
Vi mødes derude og deltager i skabelsen af  Kongelunden med udgangspunkt i 
de unikke kvaliteter som allerede er. Vi udvikler, modner og realiserer i fællesskab 
særlige attraktioner for hvert af  Kongelundens fire temaer:

Idræt | Eliteidrætten skal udvikles i tæt samspil med den brede idræt, og det 
planlagte og formelle skal møde det spontane og uformelle. Både fysiske og 
organisatoriske barrierer skal brydes ned, og nye netværk og inkluderende 
sammenhænge skal bygges op omkring deltagelse, fællesskab og ejerskab. 

Natur | I de bynære skove med plads til bevægelse, samvær, leg og læring, etablerer 
vi et skovlaboratorium i Forsvarets eksisterende anlæg. Her undersøger, opdager, 
lærer og formidler vi naturen  i og omkring Kongelunden. Et skovlaboratorium, 
der udvikler sig med tiden gennem deltagelse af  os alle sammen.

Kultur | Det åbne, majestætiske Mindeparken, hvor bløde bakker møder bugten, 
styrkes som kultur- og mødested for alle generationer fra hele byen. Vi nyder det 
bynære parkliv mellem kunstværker og de store, smukke gamle træer. Vi finder ro 
og hvile både på de åbne vidder med udsigten mod bugten og i de små aflukkede 
rum mellem træer og buske. 

Kunst | Kirkeskovens stejle kløfter udnytter vi til den vilde og frie leg i naturen - 
og som scene for kunst i samspil med det dramatiske terræn og den massive skov.

VI SAMLER i én destination!
Dronningestien | Vi skaber sammenhæng mellem destinationer og oplevelser med 
Dronningestien, der både afspejler og tager form efter områdets mangfoldighed. 
På Dronningestien ledes vi rundt mellem Kongelundens nye destinationer som 
Skovlaboratoriet, forbi velkendte steder med nye oplevelser som Børneuniverset 
nedenfor kælkebakken og Observatoriehaverne,  igennem idrætsparkens nye 
bevægelseslandskab og ned til bugten.  

Ringen | En ny central samlende plads midt i Kongelunden med en ikonisk 
lysinstallation og skiltning, som inviterer ud på Dronningestiens forskellige ruter. 

VI ÅBNER For alle
Vi kobler by og bugt og vender ukendte bagsider til en levende forside med et 
bevægelseslandskab der er tilgængeligt for alle brugere. Bevægelseslandskabet 
samler de uformelle idrætsaktiviteter, og vi introducerer nye bevægelsesmuligheder, 
som skateparks, plug & play-boldbaner, klatreplads og et hav af  andre aktive 
programmer. Vi byder nye brugere og foreninger indenfor til Aarhus Idrætspark. 

Vi forstærker tre af  Kongelundens primære ankomstpunkter og inviterer byen og 
besøgende inden for:

Vestporten | Vi byder byen indenfor til den nye Aarhus Idrætspark. Vi giver 
Aarhus Cykelbanes ikoniske tribune mulighed for at fremstå som et ikon for hele 
Kongelunden, historiens vingesus og den aktive idrætsprofil. Med en ny vejadgang 
giver porten adgang til fremtidige parkeringsfaciliteter under en omdannet 
væddeløbsbane, og Vestporten vil være mange besøgendes første møde med 
Kongelunden fx. i forbindelse med store events.

Nordporten | Vi styrker porten mod byen og flowet af  bløde trafikanter og kollektiv 
trafik langs kystlinjen. En port, der skal spille sammen med det infrastrukturelle 
knudepunkt, der opstår med udviklingen af  Sydhavnen, færgeterminalen på 

Østhavnen, Marselis-tunnelen og Tangkrogens kulturelle events.  

Østporten | Vi kobler Kongelunden med stranden, vandet og det liv, der i særlig 
grad leves der. En port særligt for de bløde trafikanter og byens turister, og et 
vigtigt udsigtspunkt, hvor man kan nyde kaffen med frit udsyn til bugten. Gennem 
østporten iscenesættes vandets vej, ned over de historiske skrænter i skov og park 
og ned mod bugten, hvor det forsinkes i landskabelige bassiner, som sporet leder 
henover.

VI GØR PLADS til natur og mennesker
Vi lader bilerne stå i kanten af  Kongelunden med nye og øgede parkeringsmuligheder 
omkring Aarhus Idrætspark, og lader det grønne hjerte få mere ro og plads til 
flowet at bløde trafikanter og kollektiv trafik.

VI SKABER SAMSPIL mellem Aarhus og Kongelunden
Vi tænker udviklingen af  Kongelunden som én samlet, stærk og identitetsskabende 
destination i Aarhus sammen med byens udvikling - som et rekreativt hængsel 
mellem de to vækstakser omkring Skanderborgvej og De bynære Havnearealer, og 
som et vigtigt samlingspunkt for udviklingen af  de omkringliggende byområder, 
kysten og syd- og østhavnen.

Vækstaksen omkring Skanderborgvej rummer områder med omdannelses- og 
fortætningspotentiale, og som indfaldsvej skal den i de kommende år ændre 
karakter fra vej til gade. Vi fører den grøn-blå forbindelse gennem Viby Torv 
hele vejen fra koblingen af  Ring 2 med E45 i øst via Vilhelm Becks Vej til 
Kongelunden i vest - en grøn-blå forbindelse, der binder Brabrand-kilen, Viby 
Torv, Kongelunden og bugten sammen og styrker hele vækstaksens udvikling og 
fremtidige identitet.

Kongelundens identitet, natur og funktionalitet kan ligeledes influere på de 
øvrige fortætningspunkter i de omkringliggende bydele - en udvikling, der fx. 
støtter op omkring et styrket Aarhus Idrætspark og eventfaciliteter med nye 
overnatningsmuligheder, og trækker Kongelundens natur med helt ud i konteksten. 

VI SIKRER bæredygtighed i mobiliteten
Vi etablerer Kongeloopet, der kobler byens tre store eventområder; Eskelunden, 
Tangkrogen og Kongelunden, som naturligt kan understøtte hinanden i 
spidsbelastninger. I Kongeloopet transporteres vi mellem knudepunkter i 
Kongelunden og i de omkringliggende byområder.

Vi kobler mobiliteten op på helhedsorienterede infrastrukturløsninger, der kan 
sikre fremkommelighed til hverdag, ved events og ved super-events. Vi tænker 
mobiliteten sammen med de omkringliggende store infrastrukturprojekter som 
etableringen af  Marselistunnelen, etableringen af  nyt rensningsanlæg ReWater, ny 
motorvejsafkørsel til O2 og færgeterminalen på Østhavnen. 

I vigtige krydsningspunkter mellem det lokale, regionale og nationale vejnet og 
jernbanenet etableres HUBs, hvor event-trafikken opfordres til at stille bilen og 
skifte til den kollektive trafik. I HUBs omkring Aarhus kan rejsen fortsætte med 
letbane eller regionale tog til Kongeloopet via HUBViby.

Et grønt rekreativt hængsel mellem 
to vækstakser i byen. 

Vi mødes derude og skaber 
nye attraktioner og steder, med 

udgangspunkt i de unikke kvaliteter 
som allerede er.

Vi skaber sammenhæng mellem 
destinationer og oplevelser med Ringen 
og Dronningestien, der både afspejler og 

tager form efter områdets mangfoldighed. 

Vi kobler by og bugt og vender ukendte 
bagsider til en levende forside med 

tydelige angrebspunkter.

Vi lader bilerne stå i kanten af  Kongelunden, 
gentænker infrastrukturen og lader det grønne 
hjerte få mere ro og plads til et grønt hjerte af  

sammenhængende rekreativt landskab.

FOR ALLE

ÅBNER
I ÉN DESTINATION

SAMLER
TIL NATUR OG MENNESKER

GØR PLADS
KONGELUNDEN SAMMEN

INDTAGERVI ..

Lad bilen stå ved HUB Eskelunden og spring på 
Kongeloopet for at komme ind til Koncert på Station, 

jul i Friheden, eller store events på Tangkrogen. 

MELLEM AARHUS & KONGELUNDEN

SKABER SAMSPIL SIKRER
BÆREDYGTIGHED I MOBILITETEN

Visionsplan 1:2000

Kære 3. årgang på Rundhøjskolen. 
På mandag kommer der en træner fra 
ESAA og sparker vores ESAA Kids 
forløb op. Vi skal spille håndbold, og vi 
afslutter forløbet med en fælles tur til 
Kongelundens nye håndboldhal. Vi går 
der ned, og mon ikke vi slår et smut forbi 
Klatrepladsen ;-)

Kære studerende, 
Dagens første lektion 
foregår på Ole Rømer 
Observatoriet. Herefter 
har vi booket et lokale i 
Arenaen, hvor vi samler op 
på dagens oplevelser.

Er der nogen der vil med i Forstbotanisk 
Have og derefter gå ad Dronningestien 
over til Skovlaboratoriet og få lidt 
inspiration til vores nye dyrkningsprojekt i 
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Book‘n’play
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Ole Rømer Observatoriet
Legeplads

Tivoli Friheden

Frugtlund

Observatoriehaverne

Kom og smag på Kongelunden! 
Skovlaboratoriet har smagsprøver 
med, når Festugen åbner på 
Storetorv fredag kl. 13-16.
Tjek festugeprogrammet for vores 
mange sjove aktiviteter i Skoven...

Kære 2.V
De næste 4 onsdage træner 
vi cross fit i Kongelunden. Vi 
mødes ved Ringen, og løber 
noget af Dronningestien. 
Mvh Lærerteamet

Hej fodboldpiger, husk på 
mandag træner vi på det 
nye stadion - det bliver 
super spændende!! Vi 
tager 6a’eren til Viby Torv 
og hopper på Kongeloopet 
:-)

Hej gutter, jeg har booket 
en paddletennis-bane ved 
Arenaen en time i morgen 
eftermiddag...er I klar?!

Studieboliger
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ro. Et hverdagsrum for fordybelse, eftertanke, nysgerrighed og nye indsigter.
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1. Visionsstruktur
Den stærke fortælling: KONGELUNDEN ER SKOVEN FOR 
ALLE I HELE AARHUS
Pejlemærke 1

Kongelunden skal udvikles som én samlet destination i 
Aarhus, for hele Aarhus. Her skal de fysiske barrierer 
indenfor skovens �jernes så der skabes nye forbindelser og 
de forskellige delområder skal samles, på tværs og langs af 
skovens frie rum, med eksisterende forbindelser, der for-
bedres så skovens rum og attraktioner samles.
Alle brudte vandløb skal forstærkes og genudvikles, og give 
klimatænkningen en stor rekreativ oplevelse, så vandløb 
igen kan rumme vandets rejse fra vest mod øst i smukke 
skovkransede lysninger med vandspejlende lunker. 
En stærk fortælling vil byde på en gennemgribende ambiti-
on og gentænkning af infrastrukturens stier og veje, der 
skal samle destinationens værdier og attraktioner, så Kon-
gelunden opleves som et samlet landskab. Netop det kunne 
maleren Janus La Cour, så vi forstod de store landskabs-
sammenhænge. Med lange kig og overblik viste han os 
landskabets kvaliteter, så de blev sanselige, stemningsfulde 
og taktile. 
Den forståelse ønsker vi igen at kunne opleve i Kongelun-
den. Skoven i sig selv skal danne basen for al fremtidig 
udvikling af Kongelunden, og vi ønsker beskyttelse og vide-
reudvikling af alle de unikke, sammensatte kvaliteter, som 
skoven indeholder og samtidig fremhæve de helt store 
landskabelige sammenhænge. 
Med visionen kom en ny ide, hvor en ny skov mod øst kan 
plantes og vokse frem langs den nybyggede sydvendte, 
kilometerlange havneskrænt. Langs denne nye skovvand-
kant bliver det muligt at opleve og få overblik ud over et 
landskabs kvaliteter, træerne, højderne, terrænet og se ud 
over havet, himlen, horisonten og det blå.

Skoven er et frirum, og selve oplevelsen af at være i skoven 
bliver samlingspunktet imellem mange brugere, med en ny 
blå-grøn forening i skoven, fra lokale og skovens nære 
naboer til resten af aarhusianerne. 
Hos alle nabohusejere til skoven skal tilknytningen til 
skoven gentænkes via et nabokraftværk, hvor hver enkelte 
husejer vil styrke biodiversitet og dyrke samklang til 
skoven. På hver eneste grund �jernes golfgræsset og i stedet 
plantes et varieret skovbunddække og der sættes mindst 
1-2 store forskellige skovtræer. Herfra kan der udvikles et 
klart naboskab, med en personlig oplevelse af at vi selv kan 
tage aktivt del i at skabe og bevare skovens rum. På den 
måde aktiverer og demokratiserer Kongelundens nære 
naboer hele dette område af Aarhus, så det lever op til at 
være ’for hele Aarhus’.
Langs hele skovens ydre ramme skal alle veje gentænkes 
med nye logiske adgangsforhold og et nært parkeringssy-
stem med fokus på skovens æstetik og funktionalitet, mo-
bilitet og bevægelse. Bilveje og mængden af biler skal gen-
nemtænkes, hvor vi må tage ved lære af Dyrehavens røde 
porte, åbne veje med klare åbningstider og gennemfarts-
muligheder.

2.Visionsstruktur 
SKOVEN INDRAMMER FÆLLESSKABETS RUM FOR EVENTS, 
SPORT OG KULTUR
Pejlemærke 2 og 3

Vi skal videreføre og udvikle de store træk ved Kongelun-
den, som et samlingspunkt for mange, forskelligartede 
faciliteter: Stadion, atletik, Cyklebanen, Tivoli Friheden, 
tennis, osv. Væddeløbsbanens områder har masser at byde 
på, men trænger til oprydning og til nytænkning. Især area-
ler mod nabobygningerne skal systematiseres. Stalde og 
friareal bør samles og frisætte oplevelser, ligeså med 
tilskuerbygningens kedelige bagside. Midterfeltet ville 
kunne rumme masser af parkering, 5000 pladser eller 
mere, i en nedgravet situation, der stadig ligger under græs 
med omkransede væddeløbsbaner. Alle grænser og barrie-
rer bør �jernes mod stadion. Stadion skal både være fod-
bold og atletik, men der mangler ombygning, og tilskuer-
funktionerne bør ombygges med højde og �lere pladser. 
Atletikken skal have bedre forhold langs vejen mod vest. 
Håndboldhallen skal ombygges, så en multihal kan give 
bredere udnyttelse. Cyklebanen skal renoveres og anven-
des meget mere, måske også for paraolympiader. Barrierer 
imellem rummene �jernes. 1900 skal have bedre baner og 
vilkår. Observatorium og bolig skal samles. DHL bruger 
hele den lysåbne mindepark.
Tivoli Friheden, bør nytænkes så de ikke �jerner �lere 
træer, og giver plads til vandet og skybrud. Den bliver mere 
og eventdrevet, hvilket kan byde på nye tanker og mangler 
en klar udvidelse. De danner alle rum for fremtidens sport, 
bevægelse, kultur, events, og de vil på den måde fortsætte 
med at facilitere byens foreninger og fællesskaber.

Tra�ikken til/fra faciliteterne er udfordringen, men kan 
nytænkes, så det ikke ødelægger skoven som ramme. Et nyt 
tra�iksystem vil give så få gennemskærende veje som 
muligt, imens der stadig skal være direkte adgang til større 
events. Men vi vil prioritere gående og rullende, fodgæn-
gerne, kørestole, løb og cykler, heste og hunde (og i mindre 
grad mountainbikes og elcykler). Eksisterende stier reno-
veres og samles og føres hele vejen rundt i randzonen, 
igennem kolonihaver og stille, ubrugte skovarealer. Eksi-
sterende barrierer og hegn �jernes, så skoven bliver mere 
tilgængelig. Nye parkeringsforhold sikrer en fornuftig 
parkering, så tra�ikforholdene ændres med inspiration fra 
Central Park i New York, hvor det kun er skovens randzone, 
der varetager adgang for alle tra�ikanter. I Kongelundens 
randzone tillades bilparkering og evt. varetilkørsel, men 
derudover stopper adgangsforhold for biler uden for 
denne zone. Ligesom Dyrehavens røde porte i København, 
kan randzonen markeres og tydeliggøres og på den måde 
udgøre en samlet identitet for området.

3. Visionsstruktur
VI HOLDER AF HVERDAGEN OG SKOVENS DYBE, STILLE RO
Pejlemærke 4 og 5

Den tredje struktur handler om skoven som hverdagsrum, 
som et sted, der har betydning for livet og hverdag. Konge-
lundens bynære landskab skal aktiveres og demokratise-
res så det intregrerer alle. Man kan fortabe sig mellem 
skovens terræn, slugter, åløb og skovsøer og opleve sko-
vens dybe, stille ro, i hverdagens morgensol, som vil give 
nye oplevelser sæson efter sæson - skoven vil stå i sin sær-
lige pragt vinter, efterår, sommer og forår. 
Kongelunden vil være det bedste sted for tidens særlige 
udtryk i de forskellige årstider, det er også stedet for 
læring i hverdagen. De mange vandløb, der skal nyudvikles 
til klimaplaner, giver nye læringsoplevelser om vand og de 
grønne planter. Her kan vi tage fat i forbindelserne til 
vandet i Forstbotanisk Have. Her i skovens botanik i sko-
vens rum kan man få en nær kontakt til sine omgivelser og 
forstå alt det skoven indeholder og betyder for os på et 
dybere plan. Ved at skabe ro og samling i skovens aktivite-
ter og infrastruktur, understøtter vi skoven som et sted vi 
har brug for i vores hverdag for at få fordybelse, eftertanke, 
nysgerrighed og nye indsigter. 
Hverdagen og skovens betydning for hverdagen skal styr-
kes. Særligt er der mulighed for dette mod øst, med nye, 
gentænkte forbindelser ud mod den nye sydøst-vendte 
skrænt samt langs alle for- og bagkanterne af boligkvarte-
rerne, der grænser op til skoven. Nye bæredygtige tiltag til 
skovens varetagelse giver den enkelte mulighed for at 
involvere sig i skovens liv og levned. På den måde bliver 
Kongelunden en dybt integreret del af hverdagen, der gør 
en forskel for den enkelte.

3. Visionsstruktur
VI HOLDER AF HVERDAGEN OG SKOVENS DYBE, STILLE RO
Pejlemærke 4 og 5

1. Visionsstruktur
Den stærke fortælling: KONGELUNDEN ER SKOVEN FOR ALLE I HELE AARHUS
Pejlemærke 1

 2.Visionsstruktur 
SKOVEN INDRAMMER FÆLLESSKABETS RUM FOR EVENTS, SPORT OG KULTUR
Pejlemærke 2 og 3

Vi skal bruge nye måder for at planlægge vores byers bynære naturområder. 
Vi skal tænke planlægning i overensstemmelse med landskabet, for kun sådan 
kan skovens arealer blive en del af den nødvendige klimatænkning, der både er 
grøn og blå. Ellers mister vi ilt i vores byer.
Kongelunden er skoven, der knytter sig til livet i Aarhus’ og Østjyllands store 
landskabstræk. 
Fra Brabrandsøen i vest til havet i øst rejser vandet igennem landskabets vand-
løbsveje og åbner op for en række naturlige kvaliteter og oplevelser i 
klimatænkningen. Det er den værdi vi skal bygge videre på, når vi planlægger 
forandringer og tilføjelser i nye bydele, kvarterer eller havneområder i vores 
byer.
Kongelundes bynære skovområde er byens ‘vejrtræknings’-potentiale, en unik 
mulighed for byens mennesker kan overleve sundt og rigt. En kilde, en korridor, 
et åndedrætsnetværk for mennesker, dyr og biodiversitet, der forbinder os med 
naturen og det åbne land. En skov, der i dagligdagen kan forbinde os med det 
grønne og det blå og bringe os tættere ind i naturen.
Vores åbne, offentlige skove er skabt til frihed. Kongelunden er folkelig, og et 
unikt samlingspunkt for aktiviteter, faciliteter og ud�lugtsmål for folket. Det 
fælles landskab tæt på byen, hvor alle har lov til at være i kraft af skovens træer 
Der er brug for en samlet fælles fortælling for Kongelunden, baseret på alle 
områdets naturlige, landskabelige og folkelige værdier, så de kan bringes ind i 
fremtiden. Kongelundens værdi skal fastholdes for dens nære naboer, for hele 
Aarhus og hele Østjylland.
Visionen peger på en struktur, der kan beskytte og videreudvikle Kongelundens 
unikke blå grønne  landskabstræk, ved at tænke skoven som en samlet, fælles 
fortælling, en vision, hvor alle de 5 pejlemærker organiseres i 3 klare strukturer.

K O N G E L U N D E N S  B L Å - G R Ø N N E  F R E M T I D
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Skovparken og de glemte dyr 
I området hvor Aarhus Zoo lå indtil 1960 laves en træ-
skulpturpark med dyr i størrelse 1:1. Elefanter, giraffer, 
aber m.m. fra fjerne lande samt isbjørne, hjorte, ræve, fugle 
m.m. som vi kender fra naturen i det danske rige. I samme 
område etableres et netværk af højbroer så man kan andre 
blandt trækronerne.

Forstbotanisk have 
En unik oase for nærvær, ro og fordybelse - et sted og en stemning, som er vigtig at bevare. Vi foreslår at man andre steder i 
Kongelunden kunne man lade sig inspirere af dette og giver plads til foreninger der arbejder med meditation, yoga m.m. 
I SOK´s gamle bygninger syd for Kongevejen foreslås et natur- og retreatcenter, hvor man arbejder med behandling af stress, 
depression, PTSD m.m. - evt. i samarbejde med Center for Mindfulness på Aarhus Universitet

Den Grønne Rambla

Frilufttsvej

Træklatring

Mindernes bro
Som et bindeled mellem Mindeparken og vandet ligger en rundbro 
henover vejen. Placeret så den ikke blokerer udsigten fra parken 
og med nedgang til Strandparken.

Demokratiets Hus og Tværfagligt formidlingscenter
Hvis Aarhus skal tænke, planlægge og handle langsigtet og samtidig tage højde for kompleksitet, 
så er der brug for viden om de fundamentale realiteter, at forstå mennesket, at tage ved lære af 
fortiden og at vi ser langt ud i fremtiden - og alt dette med tværfaglighed som et nøglebegreb. 
Derfor foreslår vi opførelsen af et tværfagligt formidlings- og dialogcenter. Alle udstillinger, konfe-
rencer og events laves på tværs af fag- og forskningsområder. Involverede afdelinger fra AU kunne 
fx være Historie, Filosofi, Kemi, Astronomi (Ole Rømer Observatoriet), Fysik, Biologi, Psykologi, 
Antropologi, Matematik, Datalogi samt andre relevante nye teknologier/forskningsområder.

Målgrupperne kunne være folkeskoleklasser, forskningsmiljøer, erhvervsliv m.m.. Kongelundsområ-
det vil i øvrigt give gode muligheder for at inddrage walk´n´talk, udendørs breakoutsessions og andet 
brug af grønne områder. Formidlingscenteret foreslås placeret i området med Demokratiets Hus og 
Observatoriet.

Den Aktive skov
I den aktive skov programmeres skoven på 
legende vis så man med respekt for skoven 
udnytter dens eksisterende rumligheder og 
kvaliteter - som eksempelvis klatrebaner i 
høje tætte træer, samt aktiviter der løber 
langs den grønne Rambla.

 Filosofisk skattejagt  
På 42 udvalgte steder i området placeres kampesten med indgraverede spørgsmål der 
kalder på refleksion og dialog. Et oplagt udflugtsmål for skoleklasser og filosofiske skov-
vandringer, men også tankevækkende overraskelser for den enlige skovgæst. Eksempler 
på spørgsmål kunne være: “Kan man eje noget?”, “Er du bevidst om dine afhængighe-
der?”, “Er sandheden simpel?”, “Ved du hvad du kan undvære?”, “Kan krig skabe fred?”, 
“Kan du mærke din krop?”, ”Sår du frø?”, “Føler du dig fri?”, “Lytter du?”, “Er du naturlig?”

Veje og Parkering   
Ved lukning af den østligste del af Carl Nielsens 
Vej, samt den nordligste del af Kongevejen, er det 
indledningsvist undersøgt, hvilken påvirkning det 
vil have for trafikafviklingen på de øvrige veje. 
Med udgangspunkt i trafiktal fra Århus Kommunes 
hjemmeside er det anslået, hvilken belastningsgrad 
trafikanterne vil opleve i morgenmyldretiden. Trafik-
tallene er fremskrevet til 2020, og ses på diagram-
met som tallet i parentes, angivet som trafikken i et 
gennemsnitligt årsdøgn (ÅDT). Belastningsgraden 
beskriver forholdet mellem vejens kapacitet og tra-
fikmængden og er et tal mellem 1% og 100%. Ved 
en belastningsgrad på 50% skal forstås, at halvde-
len af vejens kapacitet er opbrugt i morgenmyldre-
tiden. Ved en belastningsgrad på 71% vil bilisterne 
kun i mindre grad opleve reduktion af hastigheden. 
Belastningsgraden vil udenfor myldretiden være 
lavere, men forventes højere ved events på stadion. 
Det forventes, at dette kan løses ved regulering af 
indfaldsveje til stadion og bedre vejvisning. 

Stisystemer og indgange  
 
Der er mange gode stier allerede 
og derfor er opgaven i mindre 
grad at tænke i flere, men 
derimod at forbinde det eksiste-
rende stinet med byen. Dermed 
bliver alle indgange en væsentlig 
spiller som bindeled mellem 
Kongelunden og det omkring-
liggende. Kongelunden er en 
åben park, og den skal, med 
undtagelse af Marselisborg Slot 
samt Tivoli Friheden, være til-
gængelighed for alle.

Zoner

Kongelundens mange for-
skellige rum har hver deres 
kvalitet. Ved at fastholde 
og dyrke disse rumligheder 
opstår der en række na-
turlig zoner, for forskellige 
målgrupper, som sikrer at 
Kongelunden er det grønne 
frirum og rekreative ånde-
hul for alle.

 
 

 

Kongelunden - det rekrative hjerte i Aarhus’ 
urbane udviking. Byen aktive grønne puls

Kongelunden er det centrale hængsel mellem 
byens grønne kiler og marselisborg skovene. 
Der skabes forbindelse til 
Brabrandstien via Eskelund 
langs banelegemet og 
ovenpå Marselistunnellen 
samt med en grøn rambla 
på Dalgas Avenue.

Kongelundens vilje er en sammensat størrelse. 
Det er alle de viljer der til dagligt driver beboere og brugere af området. 
Viljen til sejr, viljen til at forstå, viljen til at mødes, viljen til at overleve, viljen til at leve, viljen til at lade leve. 
Det er naturens vilde vilje - trangen til at trodse tyngdekraften og vokse mod himlen, 
årstidernes gennemtrumfende magt, kompromiset i en symbiose, evolutionens organiske og forunderlige proces. 

Kongelundens vilje er meningen med det hele og den paradoksale sum af alle disse viljer. 
Kongelundens vilje starter med “Vi”.

Fra toppen af Demokratiets Hus ser man hen over Sportsfælleden, de roligt græssende heste og byens nye mødested. I baggrunden rejser Aarhus sig

Kongelundens Grundlov:
§ 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Kongelunden.

§ 2. Stk. 1. Fællesskab kommer før ejerskab. 
       Stk. 2. Beslutninger for udviklingen af Kongelunden skal bygge på den 
 bredest mulige inddragelse. 
       Stk. 3. De der har en stemme skal tale for de(t) stemmeløse.  
       Stk. 4. Udviklingen af Kongelunden skal søge at favne kompleksiteten i 
 alting. Hold spørgsmålene åbne, giv svarene tid.
       Stk. 5. Udviklingen af Kongelunden skal foretages med et tidsperspektiv 
 der rækker ind i de næste generationer.

§ 3. Kongelunden er arnested for bevidstheden om at mennesket ER natur.
  

Giver vi de rigtige 
ting værdi?

Er du nærværende 
lige nu?

Er mennesket vigtigt?

Stadion
Centralt i Kongelunden ligger en række idrætsfaciliteter der tilsammen udgør en pulserende og livgivende muskel. Området udvikles som en samlet 
sportslandskab med nyt fodboldstadion, nedsænket atletikstadion inde i travbanen, ponybane, sportsmuseum, forbedrede tennisfaciliteter og en ny 
multihal med en indendørs cykelbane.  
Taget på stadion bliver et aktivt grønt udflugtsmål. På ydersiden indtænkes en række mindre lejemål som kan skabe liv og aktivitet i området fx cafeer, 
foreninger m.m. Fra Stadion Allé møder man en nyudviklet ankomstzone og samtidig er alléens akse forlænget med en parksti, som fortsætter hen over 
travbanen. Imellem bygningerne er faciliteter til rekreation og aktiviteter blandet mellem grønne lommer og træer. De to grundlæggende demokratiske greb

Hvis man skal finde to gennemgående årsager til de kriser som menneskeheden skaber for sig 
selv og planeten, så kunne det være: 

1. Menneskets kortsigtede tænkning. Vi tænker, udvikler og handler generelt med en kort 
tidshorisont for øje, der ikke harmonerer med de reelle langsigtede konsekvenser af vores 
handlinger. 
 

2. Manglende inddragelse af kompleksitet og manglende forståelse for gensidig påvirkning og 
afhængighed mellem fagligheder/siloer/demografier/processer m.m. 

Derfor er forslagene i “Kongelundens Vilje” bl.a. udviklet med en langsigtet horisont for øje, 
samt med fokus på at skabe rammer, der kan tage højde for kompleksitet i fremtidige løsninger. 
Man kan sige at vi gerne vil strække demokratibegrebet til dets yderste potens. 

Kongelunden som demokratisk arnested
Vores nuværende demokratiske system i Danmark har ca. 170 år på bagen. Men vi lever i en 
tid, hvor flere demokratier rundt på kloden er under kraftigt pres. Hvordan kan Kongelunden 
medvirke til at vores demokrati består og udvikler sig de næste 170 år og frem? Og hvordan 
kan Kongelundens helt nære demokrati sikres i samme tidsramme? Det kræver en modstands-
dygtig struktur som igen kan støtte en proces og kulturudvikling. Derfor foreslår vi følgende 3 
greb.

1. Kongelundens Grundlov. 

2. Demokratiets Plads: Området omkring udsigtshøjen, syd for travbanen, udnævnes til Demo-
kratiets Plads. Det holdes åbent og tilgængeligt for byens borgere. Der opføres en udendørs 
“Agora” - et mødested for folket - som omgives af egetræer.  

3. Demokratiets Hus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoven 
Skoven er Kongelundens fundament og derfor skal den hverken undervurderes eller tages for 
givet. 

De enkelte skovområder har imellem sig en mangfoldighed af træsorter, alder og biosfærer. 
Skoven danner rammen om åbninger, lysninger, plateauer, strukturer og bygninger, hvor men-
nesker gør ophold og dyrker fælles udfoldelse, hvoraf noget har stor bevågenhed. Nogle steder 
er skoven bare skov uden at skulle opfylde et specifikt formål. Disse er også vigtige at bevarer. 
Hver dag udfolder der sig også et væld af historier i skoven, som aldrig vil få spalteplads i Stif-
ten, men som ikke desto mindre er væsentlige i deres egen ret.

Skoven skaber de rum hvor tilstedeværelse og oplevelse kan være målrettet, passioneret, livgi-
vende, spontan og ukontrolleret.
   

Veje og Parkering i Kongelundsområdet
Flere af områdets vægtige aktører har grebet bæredygtighedsstafetten og er ved at komme i op 
i fart - den proces vil vi gerne støtte. Dette indebærer blandt andet at undgå at belaste skoven 
yderligere med trafik. 

Med en omlægning af de gennemgående veje bliver hele skovområdet mellem Stadion Allé/
Marselis Grønnevej og Strandvejen/Oddervej lukket af for biltrafik. Havreballe Skovvej, Konge-
vejen og den østlige del af Carl Nielsens Vej omlægges i stedet til rekreative passager for blø-
de trafikanter og besøgende i det grønne. De grønne, brede stier med langstrakte kig danner 
perfekte rammer for at spadsere ned gennem skoven, sådan som de oprindeligt blev udtænkt. 
De relativt store, åbne korridorer gennem skoven får dog også plads og rum til mere, når trafik 
og parkering forsvinder. Især Kongevejen egner sig til at blive taget brug til andre midlertidige 
aktiviteter, for eksempel streetsport.

Der vil fortsat være brug for at afvikle trafik i området. Både til hverdag, med gennemgående 
trafik mellem Århus C og byområderne syd og vest for Marselisborg. Stadion Allé, Marselis 
Grønnevej og den vestlige del af Carl Nielsens Vej bygges sammen som en sammenhængende 
trafikvej, der både supplerer Oddervej og Jyllandsvej i det daglige, og fungerer som primær ind-
gang til stadion-området ved større arrangementer. Den nye trafikvej kobles på Jyllands Allé via 
Havreballe Skovvej. Der er lagt vægt på så vidt muligt at genbruge og omlægge de eksisterende 
vejtracéer, så skov og træer berøres så lidt som muligt. 
 
Kongelunden er ramme for store events. Det giver lejlighedsvis masser af besøgende, som ska-
ber trafik, der skal afvikles på en god måde. Biler er ikke gode for skoven. Som udgangspunkt er 
målet, at så mange som muligt tager til sport og koncert på cykel og med kollektiv transport, og 
lader bilen stå. Vi foreslår følgende kombination af tiltag:

• Omdannelse af Dalgas Avenue grønne midte til en “Grøn Rambla” og hovedadgangen for 
cyklister og gående. Ramblaen vil virke som inspiration til at gå og cykle til sport og koncer-
ter. Den Grønne Rambla kan også bruges til “præ-events”, for eksempel før fodboldkampe, 
ligesom der allerede er tradition for ved Ingerslevs Boulevard. 

• Udvidelse af cykel- og gangstinetværket, der forbinder stadion-området med byens grønne 
og rekreative kiler. 

• Udvidelse af den kollektive trafik ved spidsbelastninger, fx shuttlebusser fra centrum og 
nordbyen. 

• Påvirkning af brugeradfærd, herunder digitale søgetjenester og kampagner. Her kunne 
eksempelvis indtænkes MaaS eller ITS-løsninger, hvorigennem de besøgende kan tilkøbe 
deres transportmiddeltjeneste ved køb af billet til koncert eller fodboldkamp og dermed 
blive stillet i sikkerhed, at det købte transportmiddel står til rådighed ved skift fra et kollek-
tivt transportmiddel. Det kan for eksempel være en app, der kobler trafiktjenester, specifikt 
rettet mod besøg på stadion i forbindelse med fodboldkampe eller koncerter. Målrettede 
kampagner fra kommune og arrangører som en central del af løsningen “Vi er alle på klima-
ets hold - tag cyklen til bold!” 

• Evt. opføre parkeringshus v. Eskelund og sørge for shuttlebusser og bycykler både dér og 
ved det nye parkeringshus på Sydhavnen. 

Tilbage står under alle omstændigheder et behov for biladgang og parkering under events. Der 
etableres en digital parkerings-søgering langs Havreballe Skovvej for at reducere trængsel. Der 
etableres et rummeligt kiss&ride anlæg, der kan medvirke til at reducere parkeringstrangen i 
nærområdet. Der indbygges to-plans parkeringsflader under det nye stadion (stueplan + kæl-
der) samt i det allerede etablerede skovparkeringsområde. 

Der er taget udgangspunkt i et behov for ca. 4.500 p-pladser ved et stort arrangement, fuldt 
stadion - (anslået andel af biltrafik 46%, 3 passager pr. bil). Det anslås, at de foreslåede parke-
ringsanlæg kan rumme ca. 3.300 p-pladser, svarende til 75% af det anslåede maksimale par-
keringsbehov. Her er dog ikke medregnet effekter af hverken kiss&ride anlæg eller de øvrige 
foreslåede tiltag til at bruge cykel og kollektiv transport. 

• Demokratiets Hus er et forsamlingshus der opføres ved Demokratiets Plads.  

• Primært byggemateriale kunne fx være granitblokke, som et fysisk statement om at 
bygningen skal holde - og holde hånden under demokratiet - i flere hundrede år. 

• Taget på huset fungerer som udkigspunkt i niveau med udkigshøjen. 

• Her kan afholdes workshops, debatter, møder og andet der kan udvikle demokrati-
ske løsninger for Kongelunden, samt inspirere mere bredt i Danmark. 

• Ejerskab og drift af af hus(e) og plads overdrages til en paraplyorganisation (fond 
eller forening) for relevante demokratiske foreninger og forsamlinger. 

• De udtjente underjordiske cisterner, og den lille tilhørende bygning, istandsættes og 
overdrages også til paraplyorganisationen som en del af Demokratiets Forsamlings-
hus.

En magisk aften hvor vi samles om sporten, mærker sammenholdet og passionen.
Kongelundes træer skaber den smukkeste ramme for fællesskabet

KONGELUNDENS VILJE

KENDINGSTAL: 
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Eksempler på nålestiksindgrebStrategien tager inspiration i det særlige - i stedets kulturhistorie

Stadionparken
Kongelunden tilføjes 2 nye forbindelser, der kobler de forskel-
lige idrætsanlæg i en sammenhængende stadionpark. 
Herved sikres en effektiv og bæredygtig infrastruktur, der 
understøtter den kommercielle del af Kongelunden uden at 
ødelægge naturområder.

En folkepark for de bløde trafikanter 
De eksisterende gennemfartsveje foreslås reduceret og delvist 
omlagt til bløde trafikanter. En markant reduktion af kørende 
trafik gemmen skoven vil øge kvaliteten af naturoplevelser og 
ro for dyre- og planteliv.

De ni overgange og et nyt hjerte
Eksisterende indgange til Kongleunden markeres med forstyr-
relser i belægningen og forskellige nålestiksindgreb i form af 
‘follies’ der sikrer en  større identitet, en digital infrastruktur 
og nye, uformelle mødesteder. Rundkørslen konverteres til  en 
ny multanvendelig pavillonstruktur, der fejrer krop, kultur og 
natur.

Skala
Kongeluden har store potentiale for udvidelse af idræt og 
afvikling af events. Stadionparken tilføjes et eventområde inde  
i skoven, der i størrelse egner sig til events med et lille CO2 
fodaftryk, f.eks. mad,  lys- og halloweenfest, spejderforsamling, 
rollespil mv.  Området ligger fint tilknyttet parkering, servicefa-
ciliteter og det nye samlingspunkt Medaljen.

Visionsplan for Kongelunden

ny lysløjpe

ny shuttleforbindelse

stadionpark

friheden

travbane

nye forbindelser

omdannelse fra hård til 
blød forbindelse

funktionsændring nye overgange funktionsændring

Fælledparken

North Side

Store Torv

plads ved 
Musikhuset

Ny eventområde

Vision
De store byer vokser og for mange menneskers øges afstanden til natur, skov 
og strand og de store begivenhedsrum for sport og kultur. Byerne står med 
krav om klimatilpasning og bynatur i en balanceret byudvikling.

Med visionen for Kongelunden er der en unik mulighed for at forene byens 
komfort af begivenheder, spisesteder og kulturtilbud med varierede naturop-
levelser og en rig kulturhistorie i en balanceret, bæredygtig udvikling.  
Kongelunden skal på landkortet som CO21 neutral folkeskov!  

Vi bygger videre på det der allerede er - på stedernes og naturens betingel-
ser:
 -som et demokratisk friluftsområde. Her er altid plads til dig!
 -som et sted for kultur, for krop og for sjæl.  
 -som en bæredygtig og miljømæssigt intelligent udviklingsplan.

Kongelunden skal understøtte fortællingen om det storslåede menneskeska-
bte natur- og kulturområde på kanten af Aarhus Bugt. Forslag til nye tiltag er 
inspireret af områdets kulturhistorie og natursyn. Grundlaget for strategien 
er at sikre plads til udvikling af en velfungerende og sammenhængende 
Stadionpark, der sikrer mulighed for etablering af et større fodboldstadion og 
plads til flere store kulturevents. Visionen står på tre ben:

 1) Branding af området som helhed
 2) Smart City Design - bruge det, der er, bedst muligt via IoT
 3) Etablering af nålestiksindgreb, der skaber nye mødesteder og  
     sikrer en datadrevet og digital infrastruktur, der udvikles over tid.

1 Branding af området 
En ny bevidshed om området forudsætter, at området afgrænsning og in-
dentitet kan afkodes og opleves fysisk. Ceres Park udbygges og alle de store 
faciliteter kobles infrastrukturelt i en samlet Stadionpark omkranset af skov.
Øvrige nye  tiltag i Kongelunden indarbejdes med afsæt i sanselige oplevel-
ser i form af taktile ’forstyrrelser i overfladen’, ’lysløjpe i skoven’ og ’streger i  
luften’.

Forstyrrelser i overfladen
En forstyrrelse på vejen markerer overgangen til Kongelunden fra det omgi-
vende kvarter. Overgangene etableres som cirkulære belægningsskift. 
Trafikårer, der før har forsynet biltrafik på kryds og tværs gennem Kongelun-
den reguleres til cykler og gående og ærindekørsel, så det rekreative priorite-
res højest. Den nordlige arm lukkes for at etablere et større sammenhængen-
de skovområde. Begrænsning af biltrafik gennem området bør overvejes.

En lysløjpe i skoven
Området tilføjes nye, evigtgyldige attraktioner, der tager afsæt i skovens rum.
Bagsiden af de forskellige idrætsfaciliteter forbindes af en Lysløjpe, der 
skaber rygrad for nye uformelle aktivitetslommer i Kongelundens vestlige 
skovbælte. Her kan etableres rulleskøjtepark, junglesti lang søen i Friheden, 
BMX bane, basket- og beachvolleybaner og et større, fleksibelt eventområde 
til mere uformelle aktiviteter. Lysløjpen forbinder Kongelunden på tværs og 
skaber fysisk sammenhæng mellem Stadionpparken og Kongelundens nye 
hjerte ‘Medaljen’. Lysløjpen sikrer muligheden for at skabe et stort udbud af 
nye aktiviteter, der naturligt kobles på den eksisterende infrastruktur og sam-
tidigt optager ganske lidt af skovens areal. Den udvikles som et bæredygtigt 
element med minimering af nye belægninger og en høj grad af naturlige 
materialer. Lysinstallationer kan udstyres med Pizo-elektriske sensorer, der 
indsamler data om fysisk aktivitet i skoven.

Streger i luften
Medaljen er en glimtende pavillon midt i Kongelunden. En let struktur, der 
transformerer rundkørslen til traktørsted, lige her  i aksen af de fire hoved-
forbindelser. Strukturen markerer sig som streger i luften, der næsten ikke 
rører jorden. Medaljen kan anvendes på forskellig vis, dels som overdækning 
for ophold og mobile boder,  dels som konstruktion for faste installationer 
som café, toiletter eller skovværksted. 

Medaljen er et støttepunkt for de lokale og og samlingspunkt for de besø-
gende. I dagligdagen et roligt mødested, et hjerte og en struktur for det 
uplanlagte. I weekenden et trækplaster med udfoldede servicetilbud. Pavillo-
nen udformes som et tidløst smykke i ædelmetal af bronce eller messing, der 
kun bliver smukkere med tiden. 

Udvalgte flader kan udformes med interaktive spejle inspireret af The Door, 
en installation bestående af to fritstående interaktive døre, der fungerer som 
portaler ind til  parallelle verdener. Formålet med spejlet at pirre nysgerrig-
heden og bygge bro til fortiden eller realtiden andre steder i parken,  eller i 
verden. Installationen inviterer til en underholdende og social interaktion og 
er med til at give et smil på læben, også i de kolde måneder. En dag kan man 
få oplevelsen af at sidde med rytteren til et travløb lige rundt om hjørnet – 
eller man kan side på ryggen af en hest i et følge med Kong Frederik for 70 år 
siden. Indimellem vil man kunne opleve et direkte live-feed med mennesker, 
du ikke kender i en anden by. Sammen kan I nu bruge fysiske bevægelser til 
at skabe et skarpere billede af hinanden.  Efter et stykke tid vil de besøgende 
formentlig opdage, at koordinerede bevægelser (og en fælles indsats) giver 
ekstra effekt. En ekstra dimension åbnes. 

Ved særlige lejligheder kan vises live-feed klip fra stadion eller fra folkeparker 
eller events i andre landre. På den måde er Medaljen både et bygværk og en 
transition. Og en fælles nævner for områdets royale historier og konkurren-
ceidræt.

2 Smart City Design - en ny, grøn infrastruktur
Vi foreslår etablering af en el-drevet shuttle service, der forbinder de eksister-
ende parkeringslommer i skoven, så de kan dobbeltudnyttes. Den forbindes 
til den eksisterende Smart Aarhus IoT infrastruktur via sensorer og kan blive 
fuldt integreret med DOKK1 og den offentlige transport, og samtidigt kan 
den udfylde en social rolle i hverdagen med kørsel for f.eks. skovbørnehaver, 
plejehjem og skoleklasser. 

Løsningen baseres på OASC Smart City standarder, som allerede er på plads 
i Aarhus, samt parkeringssensorer og dynamisk skiltning, som skal nudge 
brugernes adfærd i området og sikre, at nærområder ikke trafikbelastes un-
ødigt ved større events. Etablering af en shuttle service kan muliggøre bilfri 
veje i Kongelunden i weeekenden. 

3 Nålestiksindgreb 
Kongelunden udstyres med en række identitetsskabende installationer, der 
formidler områdets relationer og historier. Installationerne udformes som 
robuste ‘follies’, inspireret af arkitekturen i Medaljen, og kan som selvstændi-
ge konstruktioner udnyttes til uformeller møde-  og legesteder. De foreslås 
placeret ved de 9 indgange sammen med ‘forstyrrelser i belægningen’. 
De kan udstyres med soldrevne, interaktive installationer, der dels kan 
anvendes til at nudge flows og aktiviteter, dels kan understøtte apps med 
brugerflader som naturvejledning, træningsprogrammer, koreograferede 
stilleruter, undervisningsprogrammer mv. 1. 

Via indbyggede e-ink displays kan installationerne give mennesker den in-
formation de ønsker. Fordelen ved e-ink displays, er at de ikke kræver strøm 
hele tiden, men kun når informationen skiftes. De lyser heller ikke op og giver 
dermed ikke lysforurening i området. Informationen kan være om aflows og 
brugsmønstre,  men også mere generel information om området i de forskel-
lige årstider.

Vi har tematiseret de 9 eksisterende vejadgange i forhold til deres kontekst:
1: Ild  - byens bålplads, afsæt  for madfestivaller
2: Havet, bugten og vikingerne - leg med vandetsoverflade og reflek 
    tion af himlen
3: Kultur - espalier med gyngebænke, hvor man kan lytte til        
    fortællinger om Slottet og Mindeparken  
4: Skoven - klatretårn
5: Himmelrummet - en ode til videnskaben og Observatoriet
6: Cykelbanen - energi, luft og vind, cykelstation (luft og spuling)
7: Stationsøen -shelter, udendørs undervisningspavillon, fugletårn
8: Friheden - lyskunst , projektion og datadrevet trafiknavigation
9: Kroppen - træningsstation med drikkepost og digitale ruter

De enkelte nålestiksindgreb kan udformes af kunstere eller bygge bro mel-
lem forskellige partnerskaber. De er tænkt som Kongelundens bæredygtige 
søjler for udvikling af kendte og ukendte programmmer. De viste konstruk-
tioner fremstår som fragmenter af Medaljen. 

Fysiske udviklingsdogmer

1. Kongelundens skovkant holdes intakt
2. Aktiviteter og seværdigheder, eksisterende som nye, behandles som enkle  
     nedslag i skoven.
3. Sports- og kulturaktiviteter forstærkes som et sammenhængende bånd  
    mod vest.
4. Rolige naturoplevelser og historiske anlæg respekteres mod øst.
5. De 9 store overgange til Kongelunden markeres med en anden hastighed 
6. Nye konstruktioner rører jorden mindst muligt.
7. Sensorer og platforme kobles til OASC standarder
8: Der anvendes intuitivt og universelt designede tiltag
9: Kommunens bookingsystem Brugaarhus.dk forfordeler arrangementer  
    med cirkulære og CO neutrale tiltag.

Medaljen, et nyt hjerte 
De to gennemgående veje gennem Kongelunden neddrosles trafikalt, og den 
centrale rundkørsel omdannes til et nyt samlingspunkt i hjertet af Kongelunden. 
Medaljen er et forslag til en rumlig stålkonstruktion i en broncefarvet tone,  
der favner rundkørslen ved slottet som base for nye servicetilbud som f.eks.
café, food trucks,  toiletter og overdækkede opholdszoner. Der etables sivevej 
omkring Medaljen for busser og kørsel til slottet, mens øvrig gennemkørsel i 
Kongelunden foreslås reduceret. Som udgangspunkt i form  af et indsnævret 
vejtracé og bilfri weekend. 

Indgange markeres med ‘forstyrrelser’ i vejen
Overgange til Kongelunden markeres som ‘forstyrrelser’ i vejbelægningen 
der sænker trafikken. Små follies kan adderes som uformelle mødesteder 
og digital  og teknisk rygrad for Kongelundens skiftende aktiviteter. Disse 
foreslås tematiseret ift de lokale forhold og historier og ønskede opmærk-
somhedspunkter, her med reference til havets bølgende og reflekterende 
overflade. De nye overgange udformes som cirkler, der indlejres i landskabet 
og skaber reference til øvrige markante nedslag i byen som Uendeligheds-
broen og Rainbow på Aros.

Lysløjpe langs stadion
Bagsiden af de forskellige idrætsfaciliteter i Stadionparken forbindes af en ny 
lysløjpe, der skaber rygrad for nye uformelle aktivitetslommer i Kongelun-
dens skønne skovbælte. Her kan etableres rulleskøjtepark, junglesti lang søen 
i Friheden, BMX bane, basket- og beachvolleybaner og et større, fleksibelt 
eventområde til mere uformelle aktiviteter. Lysløjpen skaber en ny forside på 
Stadionparken og forbinder den med det nye hjerte, Medaljen. Løjpen sikrer 
muligheden for at skabe et stort udbud af nye aktiviteter, der naturligt kobles 
på eksisterende infrastruktur og derved optager ganske lidt af skovens areal. 
Lysløjpen udvikles som et bæredygtigt element med minimering af nye 
belægninger og en høj grad af naturlige materialer. 

Vandet
Opholds- og udsigtsplateau med 
bølget overflade, der motiverer 
til leg og bevægelse.

Kulturen
Sæt dig i slotsgyngen under 
Rosentårnet og hør fortællinger 
om stedets kulturhistorie.

Ilden
Byens bålplads som skaber 
et hyggeligt stat eller slutsted 
for aktiviteter i Kongelunden.

Skoven
Klatretårn for børn og voksne 
med udsigt over bugten

Lys
Elektronisk navigationsvæg 
med projektioner fra events

Kroppen
Fyld flasken og løb videre. Log 
dig på løberuter med andre 
eller alene.

Eksisterende stinet

Eksisterende vej

Nye stier

Shuttle

Lysløjpe

De 9 indgange / ‘fors�rrelser’ og nålestiksindgreb

Fast track - bløde tra�kanter
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Kongelunden,
Aarhus S

#3060Visionskonkurrence

Kongelunden er en vigtig brik i fortællingen om Aarhus’ tilblivelse: Byen ved havet, byen 
i ådalen, byen mellem skovene. Aarhus er i vækst som aldrig før, og Kongelunden er i 
dag omkranset af by. Som det skete med Riisskov, der altid emmer af liv, den blotlagte 
å i Midtbyen og Ådalen som i disse år danner ramme om byudvikling er det er tid til at 
Kongelunden udlever sit potentiale som bypark for aarhusianerne, grøn mobilitets-hub 
destination for verden og portal til Marselisborgskovenes storslåede natur. Her begyn-
der Aarhus S. “S” for Sammenhæng, Sundhed og Skønhed og — selvfølgelig — for 
byens udvikling mod Syd.

Visionsplan 1:4000

På skuldrene af de store visioner
Kongelunden står på skuldrene af de store visioner for Aarhus. Ambt-Kampmanns 
plan for Frederiksbjerg, Verdensudstillingen i 1909, Axel Høeg-Hansens Idræts-
park, som i år fejrer 100 år, og Fladelands plan for De Bynære Havnearealer—for-
uden de ambitiøse byggerier som Aarhus Universitet, Rådhuset, ARoS og DOKK1. 
At Kongelunden i dag er et sted skyldes byens evne til at drømme stort og tænke 
langsigtet—men det betyder også at virkeligheden har overhalet visionen. Byen 
har omfavnet Kongelunden, som engang lå i dens udkant. Dengang, hvor det ikke 
var byen, men skoven, som var stor. Lad os drømme om en ny slags storhed for 
Kongelunden. Lad os drømme om de næste 100 år.

Byparken som destination
New York har Central Park, London har Hyde Park, Paris har Bois de Boulogne 
og København har Fælledparken. Aarhus har Kongelunden, og Kongelunden skal 
være en bypark af international standard: en park som rummer og sammenbinder 
det åndelige, det naturlige, det kunstneriske, det historiske, det aktive og det rolige.

Men Kongelunden har også noget, som de andre ikke har, for området er kun 
toppen af isbjerget. Herfra breder skoven sig langs bugten mens byen langsomt 
mindskes i horisonten. Dét er Aarhus, og det er dén helt særlige egenart, som Kon-
gelunden skal bringe aarhusianernes hverdag tættere på. Kongelunden skal hjæl-
pe en by under pres gennem innovativ mobilitet, oplevelsesrige natur-, kultur- og 
sportsevents, og Kongelunden skal være en must-see destination for besøgende 
fra regionen, fra Danmark og fra resten af verden.

Hovedgreb:
Det åbne skovbryn

Kongelundens skovbryn skal åbne sig til alle sider og invitere indenfor til ople-
velser. Gennem en rydning af underskoven og en kultivering af kanten skabes 
der nye forbindelser ind i og omkring Kongelunden.

Midtbyens tætte bebyggelser og snoede gader, Frederiksbjergs lange og lufti-
ge karréer, stok- og punkthusene ved Marselis Boulevard, villaerne på kanten af 
Kongsvang—og så møder man skovbrynet med høje træer og vild, ufremkommelig 
underskov. Sådan ser et snit fra centrum af Aarhus til Kongelunden ud i dag.

I klassisk mytologi adskilles skoven og lunden. Mens skoven er det ukendte, 
det mørke og—nogle gange—det uhyggelige, er lunden lys og åben og bagtæppe 
for magi, mystik og romantik.

Kongelunden skal åbne sig mod byen og mod skoven og gribe alt, der møder 
dens kant. Her foreslås en gennemgribende bearbejdning af skovbrynet. Under-
skoven skal ryddes, så Kongelunden bliver tilgængelig fra alle sider. Cykelstier og 
fortov langs de omkringliggende veje flyttes ind bag den første trærække og dan-
ner et loop omkring området, mens asfalten erstattes med allétræer og beplant-
ning. Langs ruten peges der imod store og små oplevelser i Kongelunden langs 
både formelle og uformelle stiforløb og ruter. Kanten er første skridt imod større 
sammenhængskraft mellem byens liv og Kongelundens oplevelsesrigdom.

Hovedgreb:
Grøn mobilitet

I et markant hovedtræk lukkes Kongevejen for biltrafik og gøres til et grønt og 
blåt oplevelsesforløb på langs af området med fokus på spredningskorridorer 
og biofaktor. Parkering håndteres i kapacitetstunge anlæg langs kanten og 
suppleres af underjordiske anlæg i Kongelundens nærhed. Der foreslås en ny 
kystbane langs strandvejen som fuldender den nord-sydgående forbindelse fra 
skov til skov i Aarhus.

Fælles for de store byplanmæssige hovedtræk, som har skabt områderne om-
kring Kongelunden, er, at de omhandler mobilitet—både i form af infrastruktur og 
i oplevelsen af forløb i bevægelse. Ingerslevs Boulevard, Dalgas Avenue, Stadion 
Allé og Rundkørslen ved Mindeparken er alle løsninger på samtidens komplekse 
infrastrukturelle problemstillinger—men de er også storslåede planlægningsarki-
tektoniske monumenter bygget til at stå i 100 år. Det er helt i deres ånd at blive 
moderniseret til fremtiden.

I dag er Kongelunden både omkranset og gennemskåret af veje og parkerings-
pladser. En kombination af at Midtbyens betalingsparkering stopper ved Marselis 
Boulevard og en for lille kapacitet ved større events i Friheden, på Stadion og i 
Mindeparken sætter Kongelunden og—i særlig grad—dens naboer under pres.

Kongelunden skal have en ambitiøs, grøn og fremtidssikret mobilitetsstrategi. 
Som et markant hovedtræk foreslås det at lukke Kongevejen for biltrafik og skabe 
en grøn og oplevelsesrig ankomst fra Tangkrogen—en Bioboulevard. Asfalten fjer-
nes og erstattes af stinetværk, ny beplantning, naturforyngelse og åben vandhånd-
tering på naturens vilkår. Den nye grønne korridor skaber sammenhæng mellem 
den østlige og vestlige del af Havreballeskov og giver området en skala, der giver 
nye muligheder for spredningskorridorer for flora og fauna og en forhøjelse af om-
rådets biofaktor og herlighedsværdi.
 Små og spredte fladeparkeringsanlæg giver i dag indtryk af muligheden for at 
køre lige til ens destination i Kongelunden, men den lave kapacitet fører til meget 

søgetrafik i området. Søgetrafik, som både skaber utrygge situationer i trafikken og 
som i unødig grad belaster miljøet. Der foreslås en parkeringsstrategi, som sam-
ler bilerne i få men kapacitetstunge anlæg i Kongelundens kant og naboområder. 
Kongelundens parkeringsstrategi er til gavn for hele byen—fra pendlere, som i dag 
parkerer ved Tangkrogen og cykler ind til byen til dem, som bor i lejligheder uden 
parkering i nærheden. Det primære ankomstpunkt i bil til Kongelunden bliver et 
nedgravet parkeringsanlæg under det moderniserede Aarhus Idrætscampus, som 
tilgås fra Jyllands Allé, Stadion Allé og Dronningens Runddel. Anlægget kan alene 
håndtere større events i Idrætscampusset, som koncerter og kampe, og til dagligt 
servicere besøgende til hele Kongelunden. Til dét kommer moderniseringer af In-
gerslevs Boulevard, Dalgas Avenue, som vil rumme nedgravede parkeringsanlæg, 
samt et foreslået parkeringshus ved Tangkrogen. Desuden foreslås der som en 
fremtidssikring et Letbanestop ved Marselis Boulevard/Stadion Allé samt en ny 
kystbane med stop ved Sydhavnen, Tangkrogen, Mindeparken, Højbjerg Torv og 
Moesgaard Museum. Disse træk vil ikke kun komme Kongelunden til gode, men 
hele området omkring, som i dag er under massivt pres.
 Og lad os så drømme—for om 100 år (måske endda før)—er biltrafikken faldet 
kraftigt og den nye letbane langs kysten kører for fuld tryk. Fordi parkeringsanlæg-
get ved Idrætscampus tilgås fra kanten af området kan Carl Nielsens Vej lukkes for 
biler uden at spænde ben for strategien, og på den måde fuldende den naturlige 
bypark: Kongelunden.

Hovedgreb:
Aarhus idrætscampus

Aarhus Idrætspark får mere plads og flere faciliteter. Der bygges nye fodbold-, 
atletik- og svømmestadioner og ankomsten til det nye Campus styrkes med 
udgangspunkt i den nu 100 år gamle plan. Det nye Idrætscampus bindes sam-
men med Væddeløbsbanen, som i højere grad kan dele faciliteter, adgang og 
besøgende.

Da Axel Høeg-Hansen fik opgaven at tegne den nye Aarhus Idrætspark i Havrebal-
leskov gik han uinspireret til opgaven. For Høeg-Hansen gik op i det åndelige, i arki-
tekturen og i kunsten. Netop samtidig arbejdede han på den bygning, vi i dag kender 
som Aarhus Kunsthal. Og sport, det interesserede ham ikke. Ikke til at starte med, i 
hvert fald, for Høeg-Hansen begyndte at opdage de smukke sammenhænge mellem 
åndelighed, natur, kultur og sundhed. Stadion Allé skulle forbinde Sankt Lukas Kir-
ke—det åndelige—igennem skoven—det naturlige—til et friluftsskulptur museum—
det kulturelle og kunstneriske—til det nye stadion—sundheden, kroppen, sport. I år 
fejrer Aarhus Idrætspark 100 år og er et smukt bevis på hvordan de værdier, der 
fylder mindst ligeså meget i vores samtid, kan fungere i forening.

Men Aarhus vokser og idrætten kan ikke følge med—hverken i udbud til borge-
re, plads til foreninger, faciliteter til eliten og kapacitet til tilskuere. Aarhus Idræts-
park skal styrkes: Idrætsparken bliver et Idrætscampus.

Med afsæt i en bevaring af Axel Høeg-Hansens oprindelige bygninger, søjle-
hal, skulpturplads og aksiale planlægning udvides Aarhus Idrætscampus til at inde-
holde et selvstændigt atletikstadion, multifunktionel indendørshal, et nyt og udvidet 
fodboldstadion, et svømmestadion, løbebaner, klubhuse for løbere, tennisspillere 
og mountainbikere samt et hotel og plads til erhverv. Det nye idrætscampus er 
en mulighed  for at almindelige borgere og den absolutte idrætselite kan mødes i 
smukke og grønne omgivelser.

Det nye Aarhus Idrætscampus bindes sammen af Den Røde Løber, en sam-
menhængende og bylivsskabende plads skabt af løbebaner i forskellige læng-
der, og en grandios overdækning, der samler alt under ét tag. Et tag, der, ligesom 
lunden, åbner sig i lysninger over atletikstadionet, fodboldbanen og cyklebanen. 
Samtidig skaber både Den Røde Løber og det samlende tag en ny forbindelse til 
Væddeløbsbanen, som inddrages i campus-strukturen. Væddeløbsbanens facilite-
ter moderniseres og omarrangeres for at skabe nye sammenhænge med Konge-
lunden—og midt på selve banen anlægges en oplevelsesrig eng-labyrint, som kan 
besøges udenfor løbene.

Strategi
Etableringen af visionen er det første og vigtigste træk i den mangeårige udvik-
lingsplan for Kongelunden. Visionen for Aarhus S bygger på tre primære ele-
menter: Sammenhæng, Sundhed og Skønhed. Visionen danner grundlag for en 
etapemæssig udvikling af området samt en række enkeltstående tiltag, som kan 
udføres uafhængigt.

Åbningstrækket er omdannelsen af Aarhus Idrætscampus og igangsættelse af 
den grønne mobilitets- og parkeringsstrategi. Ved etableringen af Idrætscampus’ 
parkeringsanlæg løses både Kongelundens og dens naboers problemer tidligt i 
områdets udvikling—et godt afsæt for en positiv udvikling. Herfra kan Kongevejen 
nedlægges som bilvej og omdannelsen af Bioboulevarden igangsættes med en 
kæmpe folkefest og fejring fra by til slot. Byen, Lunden og skoven bindes sammen 
og området vil mærke en ny og stærk interesse.

De mange oplevelser langs kanten af Kongelunden skal udvikles over tid, så 
de tilpasser sig skiftende trends og fællesskabsformer. Her skal fællesråd og lokale 
græsrødder inddrages for at skabe en stærk forankring af Kongelunden som en del 
af Aarhus.

Kongelunden har potentiale til at blive et udviklingsområde i verdensklasse. Det 
er vigtigt at ambitionerne holdes højt, at planen ser fremad, og at de planer, vi står 
på skuldrene af huskes.
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Cyklestadion omdannes efter fredning til en vild blomsterhave,  — Sportshaven — mens 
tilskuerbygningen tages i brug som Restaurant, Galleri og event-space.

Bioboulevarden — den nye Kongevej  — er et naturgenopretnings- og mobilitetsprojekt, der 
forbinder byen med skoven. Ved at fjerne asfalt fra Kongevejen og anlægge lette stisystemer  
gives mere end 20.000m2 jord tilbage til naturen og nye spredningskorridorer og ynglepladser 
opstår i Havreballe Skov.

Den Røde Løber er den sammenhængsskabende plads ved Aarhus Idrætscampus.

1 AARHUS S 
En ny letbane linje binder sydbyen sammen med 
Midtbyen fra DOKK1 til Moesgård. Havnefron-
tens kombination af byrum og mobilitet fortsæt-
tes gennem Sydhavnen til Tangkrogen forbi Min-
deparken. Den tidligere kystrute genetableres nu 
som højklasset kollektiv transportform for alle de 
mange brugere og beboere mod i sydbyen.

2 BIOBOULEVARDEN
Kongevejen lukkes for biltrafik og der skabes en
Bioboulevard. Bioboulevarden er en eng der snor 

sig gennem skoven og trækker natur, oplevelser 
og vandhåndtering med sig hele vejen fra byen til 
skoven ved det tidligere kommunale traktørsted 
Frederikshøj.

3 DRONNINGENS RUNDDEL
Rundkørslen ved slottet udvides som et markant 
pladsrum der binder de mange tilstødende par-
ker og rum bedre sammen og inddrager indgan-
gen til mindeparken. Her etableres den fremtidi-
ge indgang til væddeløbsbanen der vendes mod 
byen, slottet og det fremtidige campus.

4 CAMPUS
På en samlet bund af underjordisk parkering 
etableres et nyt samlet idræts- og bylivscentrum 
på det sted hvor Aarhus Idrætspark etableredes 
for 100 år siden. Atletikbane, Indendørs arenaer, 
svømmehal og kollegie danner rammerne med et 
nyt stadion i centrum under ét tag. Det samlende 
tag binder de enkelte idrætsgrene og faciliteter 
sammen for maksimal nærhed og synergi. Sam-
tidig bygger taget bro til den højere beliggende 
væddeløbsbane hvor en ny tribune kan etable-
res. Publikum kan løse billet til alle faciliteter på 

det nye markante byrum mod Stadion allé som vi 
kalder den Røde Løber.

5 DEN RØDE LØBER
Den Røde Løber er det samlende byrum for 
Kongelunden. Her skabes et markant byrum 
der samler livet omkring campus, Stadionallé 
og Friheden. Under pladsrummet skabes Aar-
hus største sammenhængende parkeringsan-
læg. Her etableres 2000 pladser der servicerer 
byen fra syd hver dag og til events på campus 
og i Friheden. På pladsen er der nedgang til 

parkeringsanlægget og direkte adgang til cam-
pus faciliteterne der vender mod pladsen. Mod 
skoven og søerne placeres forskellige former for 
sports og tennisbaner i et åbent anlæg. Her er 
også plads til løbebaner og forsamlingsrum for 
de mange brugere af Kongelunden og skovene. 
Plads og parkeringsanlægget fungerer samtidig 
som forsinkelsesareal for nedbør der ledes til de 
udvidede søer og ved ekstreme situationer ned i 
p-anlægget.

6 UENDELIG BROBYGNING
Hele vejen rundt om Kongelunden udvides rum-
met så der skabes god plads til bevægelse og 
ophold som bryn, strand eller stier. Vi foreslår at 
udvide rammen om Kongelunden til strandende 
mod øst, mod dyrehaven og slugten mod syd så-
dan der dannes en god sammenhæng i bevæ-
gelse og områdets sammenhængskraft. På den-
ne vis bygges der uendeligt bro hele vejen rundt.

P-hus Tangkrogen

P-plads
Mindeparken

P-plads
Varna

P-Kælder
Ingerslev

P-Kælder
DalgasLetbanestop

Letbanestop

Letbanestop

P-kælder
Idrætscampus

Én oplevelse kommer
sjældent alene
PEJLEMÆRKE 1:
Kongelunden Aarhus skal udvikles som én samlet destination i Aarhus.

Stadion, Friheden, Mindeparken, Væddeløbsbanen, Forstbotanisk Have og Marselis-
borg Slot. Med al sandsynlighed er ét af disse destinationen for de flestes besøg i 
Kongelunden i dag. Men i Kongelunden skal én oplevelse ikke stå alene. Den centrale 
rundkørsel, Dronningens Runddel, udpeges som Kongelundens Knudepunkt. En sam-
lende plads hvorfra hvert område kan ses og udforskes. Med den nye parkeringsstrate-
gi gøres Idrætscampus til en del af dét at besøge mindeparken, Skoleskoven til en del 
af Friheden og Tangkrogen og Varna Palæet som naturlige udflugtspunkter forbundet 
af oplevelser—store og små—som perler på en snor. Nye forbindelsesloops peger fra 
den ene oplevelse til den anden og inspirerer til udforskning—hånd i hånd, med hun-
den, alene i ro og fred, på cykel, på rulleskøjter eller i løb.

Visionsplan 1:4000

Mere af alt—også plads
PEJLEMÆRKE 2:
Kongelunden Aarhus skal være et centrum for livskvalitet, bevægelse samt 
store og små fællesskaber.

Kongelunden skal ikke ses isoleret. Vi ser området i nær kontakt med både 
skov, vand og by og udvider derfor visionen til også at omhandle nedre Fre-
deriksbjerg, Tangkrogen, Strandvejen og Marselisborg Skov. Kongelunden 
skal være portalen til naturens storhed.

Kanten af Kongelunden gøres levende og de mange eksisterende op-
levelser suppleres af nye. Idrætscampus udvides og smelter sammen med 
Væddeløbsbanen, hvor netop synergien giver plads. Parkeringspladser fjer-
nes fra fladerne og flyttes under jorden, og Kongevejen gøres til en bil- og 
asfaltfri grøn korridor for bløde trafikanter, vandhåndtering og sprednings-
korridorer i en mere uforstyrret og biodivers skov.

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

Vi italesætter Kongelunden som en vigtig brik i Aarhus’ historie og oprindelse. For 
at gøre Kongelunden lettere tilgængelig for dens naboer åbnes Skovbrynet langs 
hele Kongelundens kant. Der ryddes ud i underskoven og anlægges et cykel- og 
gåloop bag første trærække hele vejen rundt. Oplevelsen skal have karakter af en 
filtrering fra byen ind i skoven fremfor en hård tærskel mellem asfalt og ufremkom-
meligt krat. Det åbne skovbryn kombineres med læringsloopet, som skaber lysnin-
ger langs forløbet.

Ansigt til ansigt
ikke ryg mod ryg
PEJLEMÆRKE 3:
Kongelunden Aarhus skal være en moderne ramme for events
inden for sport, kultur og erhverv.

Kongelunden skal være fyldt med synergi mellem dens forskellige funktioner, brugere og organisationerne. 
Idrætscampus og Væddeløbsbanen skal forenes, Friheden skal genfinde skoven og der skal fjernes hegn, hække 
og underskov for at skabe sammenhængskraft mellem områderne. Den nye grønne mobilitets- og parkeringsstrategi 
sikrer at Kongelunden både til hverdag og ved større events kan håndtere dens besøgende, mens den også stiller 
sig til rådighed for sine naboer. Kongelunden skal emme af byliv hele dagen. Alting skal have flere indgange—Frihe-
den orienterer sig både mod byen, mod skoven og mod idrætscampus med mulighed for gennemgang som i gamle 
dage. For Idrætscampus er Stadion Allé stadig den primære adgang—det grandiøse træk, som sammenbinder 
sport og sundhed med kunst, kultur og åndelighed—men den er ikke den eneste. Campus placeres på en samlende 
flade langs en aktiv sports Rambla, og åbner sig mod Jyllands Allé, Væddeløbsbanen og skoven. 

Læringsloop og eventyrskov
PEJLEMÆRKE 4:
Kongelunden Aarhus skal være et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden.

Kongelunden skal være en port til naturen, hvor både børn og voksne kan udforske skovens flora og fauna. Langs 
Kongelundens kant skabes et læringsloop med udgangspunkt i Skoleskoven i det nordvestlige hjørne. I skoleskoven 
bygges en ny spejderhytte mens kunstnerværkstederne i de gamle Zoo-bygninger bevares. Skoleskoven er samti-
dig det mest vandholdige område i Kongelunden, og fungerer både som forsinkelsesbassin og vandeksperimentari-
um og videreføres i Bioboulevardens længdegående træk. Eksisterende kvaliteter langs Kongelundens kant kædes 
sammen med nye—Observatoriet, Forstbotanisk Have og Marselisborg Monumentet kædes naturligt sammen med 
et nyt fugle- og udkigstårn på det højeste punkt, et naturcenter i skoven, nye spejderhytter og shelters, Den Uende-
lige Bro og Moesgaard Museum.

Eventyrskoven er det store sammenhængende skovområde i Havreballeskov, som er skabt af den fredeliggjorte 
Kongevej. I Eventyrskoven kan man komme helt væk fra byens larm, opleve vild skov og dyreliv. De tidligere militær-
anlæg i skoven omdannes til naturcentre som en del af læringsloopet, og kan danne afsæt for orienteringsløb, shel-
terture og natur- og teknikundervisning. Eventyrskoven er det vilde og uforudsigelige kontrapunkt til Idrætscampus, 
Friheden og Mindeparkens barokke anlæg, som danner ramme om fejringer, picnic og korte udflugter.
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Letbanestop
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Sammenhænge og ophold langs 
det åbne skovbryn

Knudepunktet Dronningens Runddel 
forbinder Kongelundens programmer

Store og små oplevelser i 
skovens lysninger

Aarhus Idrætscampus bindes sammen 
med byens monumentale træk

De  primære loops: Kysten, Bioboulevar-
den og Skovbrynet.

Nye grønne sammenhænge, højere biofak-
tor og oplevelser i det grønne. Kongelun-
den er portalen til den store skov mod syd.

Et stærkere mobilitetshieraki med Kystba-
ne, færre bilveje og den nye Bioboulevard.

En fremtidssikret parkeringsstrategi

Oplevelser med vandet og håndtering af 
regn for hele området.

Kongelundens kant — det åbne, inviterende og aktive skovbryn

XL ophav og betydning Hovedgreb

Kongevejen bioBLVD

Det åbne skovbrynAarhus 
Idrætscampus
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Et Kongelunden der samler

Kongelunden skala 1 : 8000

De svævende baner, der samlede Kongelunden

Motionsbanerne består af tre spor, dels et gå- og løbespor, dels to cykelba-
ner i hver sin retning. Dette eksempel er fra Kongevejen, hvor banerne går 
over de oprindelige cykelstier og fortove i den ene siden af vejen. Disse kan 
stadig benyttes som før, den anden side af vejen ligger uforandret hen. De 
oprindelige cykelstier er bevaret for at forandre så lidt som muligt ved områ-
det. Den travle pendler vil måske foretrække den hurtige vej på arbejde, mens 
han eller hun på vejen hjem har lyst til i et mere roligt tempo at nyde Konge-
lunden fra højden. 

Udover motionsbanerne foreslås en klatrepark for de sportsglade Århusiane-
re. Denne forestiller vi os i den nordøstlige del nær inderbyen, så der ikke er 
langt, hvis man vil ud i naturen og bruge musklerne på en naturlig og sjov 
måde. Parken ligger centralt i området og kan nås på forskellige måder, bl.a. 
via cykelbanen, der går igennem den. Den kan være en glæde for alt fra skole-
klasser rundt om i byen til udflugtsmål for familien i weekenden. Vi ser gerne, 
at forsvarets bygninger bliver en integreret del af området. 

Klatreparken og forsvarets bygninger

Vi foreslår - som svar på nogle af Kongelunden’s pejlemærker - et system af motionsbaner for både cyklister og løbere, der selvsagt også kan anvendes af gående. 
Motionsbanerne løber langs nogle af de nuværende cykelstier og fortove, ligesom der også etableres nye forbindelser, herunder en ny sti, der går igennem den nordlige 
del af området. Formålet med motionsbanerne er først og fremmest at forbinde områderne rundt omkring med Kongelunden, såvel som med hinanden. Banerne skaber 
samtidigt nye veje, der letter trafikken i området. 

De svævende motionsbaner i plan (Kongevejen). Banerne løber på denne 
strækning langs med den oprindelige cykelsti og fortov, men bevæger sig via 
nogle små balkoner ind i det grønne område. Her kan man sidde og hvile sig, 
spise sin madpakke og kigge på naturen og dyrelivet i skoven. 
Banerne, der er hævet over terrænniveau, giver tryghed i forhold til bilerne og 
den øvrige travlhed og trafik, samt for nogle en større tryghed når de cykler 
igennem området når det er mørkt. På banerne ser man hvad der er rundt 
omkring en og hvad der er forude, hvilket kan give en større følelse af kontrol.

Banen, der går gennem skoven, er mere fri til at forandre sig i og med, at der 
ikke løber en vej ved siden af. Denne kommer - som de andre motionsbaner 
- at forløbe forholdsvis lige for at pendlere skal kunne benytte den og måske 
skyde en genvej. Men den er mest tænkt til dem, der er ude at opleve skoven. 
Banen kan give udsving i plan såvel som i højden - og kilde i maven hvis man 
cykler hurtigt over den. Nedenunder er der på denne strækning mulighed for 
benytte sig af rummet til at bygge huler eller at sætte gynger/hængekøjer op. 
Her undersøger en børnehave rummet som banerne skaber.

Vi synes, at det ville være synd at rive et stykke historie og en del af Kon-
gelunden væk (forsvarets bygninger), hvorfor vi forestiller at os ”genbruge” 
bygningerne. Disse skal være åbne, indbydende og hyggelige samt enkle, så 
de passer til området. Vi forestiller os en blanding af de nuværende materialer 
samt tillæg af træ, der skaber varme og går i et med omgivelserne. Bygningen 
skal om aftenen lyse området op og kunne ses på lang afstand. Denne kom-
mer ligeledes til at blive en kendetegn for området. 

Vi forestiller os, at forsvarets tidligere bygninger i fremtiden vil tiltrække fa-
milier, skoleklasser og andre, der er ude og klatre eller på vandring i skoven. 
I hverdagene vil de formentlig blive mest besøgt at skoleklasser, pensioni-
ster og folk, der er på udflugt, mens de i weekenderne vil blive brugt af alt 
fra familier til forskellige aktivitets- og motionistgrupper. Bygningerne giver 
mulighed for at opleve naturen i stilhed, at opleve den helt tæt på samt at få 
en pause og få ly fra vejret.

Cykeltrafikken fordeles med andre ord, og de øverste baner giver tilmed gå-
ende ly fra regn på gråvejrsdage. De gående og cyklende, specielt den yngre 
gruppe, der idag er lettere udsat for de den motoriserede trafik, er med ba-
nerne bedre beskyttet: nedenunder via pælene, der skaber en naturlig græn-
se mellem vej og fortov/cykelsti, mens man ovenover helt er fri for nærkon-
takt med fartøjerne. Heroppe er man næsten i sin egen lille verden, da man er 
oppe og svæve blandt trækronerne. Man slipper for synet af biler og den vær-
ste støj, og får i stedet muligheden for at blive en del af skoven og dyrelivet. 

Da disse ligger i klatreparken, bliver de naturligt en del af det, men kan også 
være et besøg værd i sig selv. Bygningerne, der for os har fået navnet ”ro 
bygningerne”, skal skabe et roligt rum, hvor man kan holde pause, spise sin 
madpakke, sidde og kigge på naturen om dagen såvel som om aftenen i ly 
for regn og vind. Den kan benyttes af alle, herunder skoleklasser og hvem der 
ellers måtte besøge klatreparken. 

De svævende baner kan benyttes af pendlere, såvel som af folk, der er ude og cykle, gå eller løbe sig en tur. De giver en ny måde at opleve skoven og Kongelunden på, 
og er i sig en attraktion. Her kan man komme op og gå blandt trækronerne og opleve et område som man har kendt hele sit liv på en helt ny måde, og få et andet per-
spektiv. Man kan slå sig ned på en af bænkene langs banerne og sidde og nyde sin frokost og udsigten. Vi forestiller os banerne blive et varemærke for Kongelunden.

4007
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til Aarhus C

til Viby og Aarhus C

til strand

til dyrehave
til Højberg

i

KONGERUTEN
Det store, grønne område har mange skønne og unikke 
attraktioner, som i endnu større grad end i dag kan højne 
livskvaliteten for Århus’s borgere, hvis de eksisterende 
kvaliteter videreudvikles og suppleres med nye funktioner. 
Dette opnås ved først og fremmest at sikre overskuelighed 
og sammenbinding af parken via én lang genkendelig 
hovedsti, der danner et loop i parken og forbinder punkter 
af særlig interesse. Således vil man uanset hvor man står i 
parken, nemt kunne finde stien og gennemskue, hvor den 

HOVEDINDGANGENE skaber forbindelse til byen. De 
er samtidigt offentlige rum og mødesteder, og kan 
bruges til større og mindre events og aktiviteter. Her 
findes bl.a. information om parken og evt. en kaffebar.

Kontinuerlig rute

De tematiske zoner har hver  unikke værdier  for både Århusianeren og den 
besøgende udefra, som bør understøttes og styrkes af deres beliggenhed 
tæt på hinanden. Kongeruten skaber en tydelig visuel forbindelse, der leder 
den besøgende i én zone naturligt videre til aktiviteter i en anden zone. Tredje 
halvleg skal kunne indtages ved Donbækhusene, ligesom den historiske gåtur 
i Kirkeskoven skal kunne udmunde i leg ved observatoriets eksperimentarier.

De nye og let genkendelige hovedindgange leder straks den besøgende ind 
på Kongeruten. De derfra løbende sekundære ruter opgraderes og forbinder 
til de funktioner Kongeruten ikke går umiddelbart igennem. Det simple 
stisystem gør det hermed nemt at komme frem til de forskellige nyetablerede 
og eksisterende, opgraderede destinationer.

Tematiske zoner Forbindelser til by og mellem zoner Kongelunden som sammenhængende 
og overskuelig destination

UDSIGTTÅRNET  er en  destination i sig selv. Her kan den 
besøgende komme helt op over træerne og overskue 
hele parken samt nyde udsigten over byen og havet.

PAVILLONER skaber rum i landskabet. De kan bygges 
som åbne, naturnære madpakkepladser med enkelte 
andre funktioner eller som lette bygninger, til afholdelse 
af møder, koncerter eller fester i smukke omgivelser.

KONGERUTEN  forbinder hele parken og de 5 nye 
hovedindgange. Den er visuelt genkendelig i hele sit 
forløb, men kan differentiere afhængigt af de funktioner 
og attraktioner, der fremhæves i området.

PARKERINGSHUSET gør det nemt at parkere tæt på de 
store attraktioner, mens pladsen foran arenaerne kan 
frigives til aktivt brug. Bygningens overflader bliver en 
del af de urbane sportsfaciliteter og giver anderledes 
muligheder for vertikale aktiviteter, som klatring og 
rapelling.

CERES PARK renoveres så tilskuerne kommer 
tættere på banen, mens atletikbanen flyttes til 
væddeløbsbanen, hvor den samtidigt kan komme flere 
til gode i dagligdagen.

Den tætte skovs særlige stemning kan udnyttes bedre 
ved at facilitere anderledes møder med naturen 
i tårnstrukturer, der inviterer den besøgende op i 
trækronerne. Ved etableringen af åbne og lukkede 
pavilloner, kan bøgeskoven ligeledes huse en ny type 
event-lokation, med en mere intim atmosfære end 
hvad Kongelunden ellers tilbyder.

Det åbne område har god udsigt til alle sider, men 
tilskynder ikke at gøre ophold. Donbækhusene skal 
derfor fungere som traktørsted med udeservering og 
understøtte de event-funktioner området allerede har. 
Aktiveringen af dette areal forbinder samtidigt parken 
og stranden, mens den nye gangbro over vejen skaber 
opmærksomhed på områdets aktiviteter og giver en 
interessant oplevelse. Her er desuden mulighed for at 
anlægge et underjordisk p-hus.

Den  gamle skov og de historiske gravhøje gør 
Kirkeskoven til et interessant udflugtssted og 
rekreativt område, hvilket skal understøttes med 
gode informationstavler og oplæg til interaktiv brug af 
naturen.

Beliggenheden er ideel til at skabe interaktive og 
underholdende læringsmuligheder for børn og voksne. 
Nysgerrigheden skal stimuleres af naturen og en 
fortætning af videnskabelig praksis, hvor ude- og 
indendørs-eksperimentarier gør videnskaben til en leg.

De gamle arenaer er centrum for store events, men 
kan aktiveres bedre i dagligdagen ved at integrere 
dem med urbane sportsfaciliteter rundt om og 
mellem bygningerne. Det giver samtidigt området 
en sammenhængende karakter og stimulerer de 
eksisterende klubber og foreninger.

Med sin beliggenhed tæt op ad beboelse og forbundet 
med offentlig trafik har denne del af parken potentiale til 
at fungere som bypark, hvor hverdagens jag glemmes 
på gåture og siddepladser i naturskønne hjørner. Søen 
skal kunne nydes fra flere vinkler, for eksempel fra 
broer over vandet, der samtidigt kan indrettes til at 
berige biodiversiteten.

fører hen. For at tydeliggøre parkens iboende kvaliteter, 
arbejdes der med en tematisk opdeling i 6 zoner, hvor 
hver zone naturligt lægger op til aktivitet af en bestemt 
karakter. Ud fra disse temaer tilføjes der nye funktioner 
og elementer, der styrker karaktertrækkene og udvikler de 
enkelte zoner til destinationer i sig selv. Det fysiske designs 
udformning kommunikerer forbundethed gennem en 
cirkulær bevægelse, der ligeledes er nærværende i bybilledet 
mange steder i Århus. De runde, organiske former går igen 

både i Kongesrutens sluttede form, i de nye funktionelle 
strukturer i parken og i de nye indgangspartier, hvorved 
der skabes en samlet visuel identitet for området. Vigtigst 
er det dog, at Kongeruten med sin kontinuerlige form bliver 
en aktiv oplevelsesrute gennem forskelligartede energier 
og atmosfærer, der danner ramme om både søndagsturen, 
løbetræningen, de store og små naturoplevelser, samt 
binder hele parken sammen ved særlige events.

KONCEPT

DE NYE ELEMENTER I PARKEN 

ZONERNE UDVIKLES

GANGBRO VED HAVET (B) NATURPAVILLON (C)

INDGANG OG BYRUM (A)

KONGERUTEN FORBINDER ZONERNE DESTINATIONER OG SEKUNDÆRE RUTER

ET SKUD GRØNT 
I HVERDAGEN

HØJ PULS PÅ 
BANE OG TRIBUNE

NED I GEAR 
I DEN TÆTTE SKOV

ÅBNE VIDDER, 
ÅBNE HJERTER

ATMOSFÆRISK MØDESTED 
FOR KULTUR OG ERHVERV

VIDENSKAB FRA 
REGNORM TIL SUPERNOVA

VISIONSPLAN 1:4000 05050

Parkeringshus

Ceres Park (opgraderet)

ET SKUD GRØNT 
I HVERDAGEN

HØJ PULS PÅ BANE 
OG TRIBUNE

VIDENSKAB FRA 
REGNORM TIL 
SUPERNOVA

ÅBNE VIDDER, 
ÅBNE HJERTER

MARSELISBORG 
SLOT

HAVEFORENINGEN 
SKOVLUNDEN 1933

FREDENSVANG

HØJBJERG

NATURPAVILLON

UDKIGSTÅRN

MØDEPAVILLION

LEGEOMRÅDE

KUNSTPAVILLION

PICKNICPAVILLON

VIDENSPAVILLON

PAVILLION TIL
REFLEKTION

SKOVPAVILLION

VINDENSKAB OG LEG

FORSTBOTANIK OG LEG

UDFLUGTSSTED OG 
REKREATIVT OMRÅDE

INFOPOINT OM 
GRAVHØJE

INDGANG & INFOPOINT

INDGANG & INFOPOINT

INDGANG & INFOPOINT

INDGANG & INFOPOINT

INDGANG & INFOPOINT

OPGRADERET
CERES PARK

AKTIVT
PARKERINGHUS

TIVOLI FRIHEDEN

TANGKROGEN

JYDSK 
VÆDDELØBSBANE 

ATLETIKBANE

EVENTPLADS

LØBERUTE

EVENTPLADS

PARKINGSHUS 
UNDER LANDSKAB

GANGBRO

MARSELISBORG 
DYREHAVE

TÆT SKOV OG 
LØSE SKULDRE

 ATMOSFÆRISK 
MØDESTED FOR KULTUR 
OG ERHVERV

Parkingshus 
under landskab

Gangbro

Event  og traktørsted  

Naturtårne

Forstotanik og leg

Naturpavillion

Historisk udflugtssted

Kongeruten
Sekondær rute
Indgang
Funktionelle strukturer

Videnskab og leg

Atletikbane

Kongeruten

Funktionelle strukturer
Sekundær rute

A

B

C
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parkering

parkering

parkering

sport

sport

sport

vådområde

parkering

vådområde

kolonihaver

sport

sport
sport

cykelbane

sport

dyrkningshaverfolkepromenaden

trærækker

trærækker

trærækker

trærækker

trærækker

trærækker
trærækker

Forsamlingssletten

Udsigten

Botanikskoven

Hundeskoven

Stadionområdet

Stilleskoven

Tivoli Friheden

Strategi 02 - Attraktive forbindelser og synlige adgangeStrategi 01 - Landskabet ind i byen Strategi 06 - Åben proces skaber et sted for alle Strategi 08 - Kongelundens forskellige nabokarakterer 
trækkes ind området

Strategi 07 - De forskellige delområders identiteter 
forstærkes

Strategi 05 - Rum til fordybelse og læringStrategi 03 - Nye fællesskaber og mødesteder Strategi 04 - Nye anlæg og funktioner

Der skal skabes bedre og mere synlige forbindelser til det 
omkringliggende landskab og byområder. Hovedforbindelsen 
ligger på Stadion Allé som bliver til ny Folkepromenade.

Der skal skabes variation i mødesteder så mange forskellige 
borgere kan mødes og nye fællesskaber kan opstå.

Stadionområdet tilføjes nye anlæg til sport og events, 
mens resten af området tilføjes grønne funktioner som 
dyrkningshaver, legepladser og stier.

Stadionområdet og mindeparken forbeholdes til store 
forsamlinger og events mens den nord-østlige og sydlige del 
har en stille karakter med ro og rum til fordybelse og læring.

Visionsplanen indeholder flere ideer og funktioner 
til fremtidens Kongelunden, men vigtigst af alt er en 
åben proces hvor borgere og brugere inviteres med til 
tegnebordet så de bedste ideer kommer frem i lyset.

Områdets mange forskellige identiteter bevares og 
forstærkes som en del af hovedgrebet for FolkeLunden.

Områdets nabokarakterer inddrages i området så 
kanterne nedbrydes og syr FolkeLunden sammen med de 
omkringliggende arealer.

Kongelundens landskab videreudvikles med ny beplantning, 
dyrkningshaver, vådområder til regnvandshåndtering og 
kan strækkes videre ud i byen så de grønne forbindelser og 
adgange til området bliver tydeligere.

Vi har lært Aarhus at kende som en by i forvandling med et helt 
særligt DNA og et stort gåpåmod til at løfte den enorme opgave 
det er at udvikle en af de største bynære skove i Danmark.

Kongelunden er et fantastisk sted med mange forskellige 
delområder der vidner om et område der er udviklet over 
lang tid og hvor byen stille og roligt har taget små bidder væk 
af skoven til de mange forskelligartede funktioner. Områdets 
egenart er i høj grad den store diversitet der findes af 
delområder, funktioner og skala.

Udsigten til Aarhus Bugt, skoven og kontakten til forstad og 
Midtbyen er områdets store gemte attraktioner som nu skal 
ud i lyset og være den styrende attraktion for udviklingen 
med naturoplevelser, klimaløsninger og forbindelser der 
langsomt vil gøre Kongelunden tilgængelig og skabe en helt ny 
herlighedsværdi for byens borgere. 

Nu er tiden inde til at skabe et overordnet hovedgreb for 
området der kan sætte en robust retning for den fremtidige 
udvikling. Vi mener områdets store styrke ligger i de mange 
forskellige brugere og funktioner der findes idag, og dette er 
forslagets hovedgreb. Vi tilføjer nye forbindelser, attraktioner 
og anlæg så nye fællesskaber kan opstå og endnu flere nye 
brugere kan indtage området så det bliver folkets grønne og 
aktive rekreative område i hjertet af Aarhus - Derfor kalder vi 
forslaget ‘FolkeLunden’.

Overordnet set har vi forsøgt at tegne os ind i området og 
samtidig tegne en robust fremtid for FolkeLunden. Vi ser 
områdets lidt rodede karakter som det der i virkeligheden 
skaber skønheden og hovedgrebet bestående i samlingen af de 
mange funktioner, landskabsrum, højdeforskelle og skift mellem 
støj og ro.

Et af de vigtigste greb er at skabe nye forbindelser og adgange 
til området vi foreslår her som den primære adgang af Stadion 
Allé omdannes til en ny Folkepromenade der forbinder byen ind 
til stadionområdet. Her kan man promenere i weekenden, kigge 
på forbipasserende på bænke eller have store forsamling fx. 
når AGF har kamp.

Landskabet er allerede meget divers idag, og vi tilføjer blot 
trærækker ved adgange, samt i Stadionområdet som struktur 
til at adskille de mange sportsfunktioner. Dyrkningshaver kan 
tilføjes i skovlysninger som rum for læring og Don Bæk kan 
udvides med vådområder der kan håndtere store regnskyl og 
samtidig være en stærk forbindelse til Aarhus bugt.

Med næsten hele området liggende i skovbeskyttelseszone 
mener vi ikke at nybyggeri er vejen frem for området, dog tror 
vi på nye sportsanlæg og funktioner i stadionområdet kan give 
en tiltrængt fornyelse i fortsætte områdets rekreative identitet.

Infrastrukturen i området bevarer vejene og nye stier tilføjes 

for bedre intern forbindelse. Vi kan forestille os at der på 
sigt oprettes selvkørende pendulbusser fra Midtbyen og til 
FolkeLunden. Parkeringsarealer har vi placeret decentralt 
spredt ud som grønne lommer blandt træerne så man skal 
måske gå lidt længere til destinationen.

I udviklingen af store rekreative områder anerkender vi at en 
visionsplan sjældent kan stå alene. Betydningen af at udvikle 
andre værktøjer og løbende at have en inddragelsesproces 
med byens borgere der som et rullende arbejdsredskab kan 
sikre kvaliteten og hovedmålsætningerne i en udvikling der har 
en lang tidshorisont, ser vi som essentielt i den videre proces.

Vores tilgang er pragmatisk – det skal kunne lade sig gøre 
– og samtidig visionær. De store og bærende elementer er 
ambitiøse og skal sætte Folkelunden på kortet som en ny 
folkepark lige opad midtbyen, såvel fysisk som strategisk.

Vi håber I kan se perspektivet og værdsætter forsøget – vi har 
lagt mange kræfter og meget hjerteblod i opgaven.

Aarhus som destination i Midtjylland

Nye trærækker Sportsanlæg i skoven Dyrkningshaver i skoven Grøn parkering blandt træerne Grøn parkering blandt træerne

Vision

Kongelunden - ny grøn visionsplan Et unikt grønt og rekreativt område i hjertet af 
Aarhus

Sammenhæng mellem de 5 pejlemærker

Kongelunden er den mest bynære skov i Aarhus, der trækker Marselisborgsko-
vene helt ind i Aarhus bugt. Denne unikke placering er udgangspunktet for den 
fremtidige udvikling af Kongelunden.

Vi tager udgangspunkt i denne statistik fra Aarhus Kommunes Planstrategi 
der fokuserer på Kulturliv, Natur og Grønne områder som de største attraktio-
ner for byens borgere.

Ro og læring

Ro og læring

Forsamling og events

Forsamling og events

Ro og læring

Ro og læring

Forsamling og events

Forsamling og events
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’FolkeLunden’
Folkets grønne og aktive rekreative område i hjertet af Aarhus. Kendingstal 17935

Her vises Stadion Allé i ny udforming hvor vejarealet er omdannet med 
slotsgrus til en lang folkepromenade der forbinder midtbyen med stadion 
igennem skoven med bænke og mulighed for ophold så området kan bruges 
til events, ophold og søndagsgåture.

Her vises et område til dyrkningshaver i skoven, der både kan bruges af 
lokale, men også skabe rum til fordybelse og læring for børn.

Visionsplan 1:4.000
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DEN FORANDERLIGE LUND med udgangspunkt i klima og bæredygtighed skaber vi et område som kan da	e 
forbi�ede for andre bysamfund i deres bestræbelse på at LADE naturen blive 

udgangspunktet for fremtidens fRitidsliv. de�e uanset om det er høj e�er lav 
puls, organiseret e�er uorganiseret, som deltager e�er som tilskuer. 

Kongelunden bliver �rhus´s nye folkepark!

der er envidere forbindelse til �v. tangkrogen og bugten 
udenfor mindeparken, hvor en turbåd læ�er til de ny anlagte 

bådebroer. en elektrisk rutebåde med plads til mindre 
servering vil sejle i pendulfart langs kysten mod syd. båden 

er med til at aktivere området yderligere , - man kan eks. tage 
båden ud og tage den bløde motorvej tilbage. 

DER ER TALE OM ET FORANDERLIGT 
PROJEKT SOM BLIVER VED MED AT 

GRO LANGT IND I FREMTIDEN.

der skal tages højde for 
skoven og dens grobund når 
der anlæ�es stier og byg-

gerier!

DET ER SOM OM JEG BOR MIDT 
I SKOVEN!

4 FORDYBELSE
I DEN YDERSTE DEL AF OMRÅDET UD MOD MARSELISBORG SKOVENE 

SKABES EN MERE INTIM SKOV. DER UDFØRES GENERELT SU�LE-
RENDE BEPLANTNING, SÅ SKOVEN FÅR BUN�Æ�E OG FÅR PLAN-

TER SOM TRIVES I BUNDEN. OMRÅDET SKAL EFTER PLANTNING 
FREMSTÅ UDEN VEDLIGEHOLD OG BLIVER TIL URSKOV. I OMRÅDET 
SKABES MINDRE LYSNINGER, RYDNINGER OG HULER I TRÆERNE. 
DER UDFØRES OGSÅ GANGBROER ME�EM TRÆERNE OG DER VIL 

VÆRE MA�ER AF STEDER HVOR MAN KAN GE�E SIG, SLA�E AF 
E�ER BARE HÆNGE UD MED EN GOD BOG.

JEG GLÆDER MIG TIL AT 
FINDE DE NYE SKULPTURER I 

SKOVEN!

 biodiversitet og DE 4 
OMRÅDER:

OMRÅDET ER IN�ELT I 4 
DELOMRÅDER SOM HVER 
ISÆR TAGER UDGANGS-
PUNKT I TILGÆNGELIG 

NATUR. DER VIL OVERALT 
TILFØRES MERE VILDNIS, 
FLERE TRÆER OG BLOM-
STER, SÅ DER KO�ER 
MERE LIV FOR BÅDE IN-

SEKTER, DYR, ME�ESKER 
OG PLANTER.

kongelunden li�er som et 
centralt åndehul i verdens 
mindste storby.  der er mu-

lighed for at skabe en vidun-
derlig folkepark for a�e. 

et fristed, i�e kun beboerne 
i �rhus, men et ti�øb�tyk-
ke for hele midtjy�and. En 
foranderlige park med mu-

lighed for både BIODIVERSI-
TET, fysisk udfoldelse, kul-
ture�e oplevelser og leg.

Men hvordan startede det 
egenlig - og hvordan skal vi  

RESPEKTFULDT OMDA�E ET 
A�EREDE SMUKT OMRÅDE OG 
GIVE PLADS TIL BÅDE KUNST, 

KULTUR OG NATUR?

1 leg & læring

2 kunst, krop & bevægelse

3 udeliv & rekreation

4 rekreation

Vi ønsker at området i fremtiden skal udgøre en endnu 
bedre grøn lunge for ¤rhus by og samtidig formidle og 

indeholde a�e muligheder for aktivitet. områdets samlede 
tema er tilgængelig natur. Vi tilfører flere træer 

og mere grønt og definere de enkelte områder med klare 
intentioner og ra¥er. Og så vil området blive præget af 

kunst. Der vil overalt være landart udført i naturens 
materialer og som bliver aktive integratorer for fremti-
dens urskov i ¤rhus. vi by�er lidt men koncentreret, og 

vi skaber optimale ra¥er for udfoldelse indenfor leg og 
læring, sport og fritid, udeliv og fordybelse. Naturen er 
det ge	emgående tema og i takt med klimaforandringer 

og fokus på at genskabe naturen vil hele området i fremti-
den ko¥e til at fremstå som natur, hvor kulturen gene-

relt vil forgå på naturens præmi§er. naturen skal i 
fremtiden i¨e pa§es på sa¥e måde som idag, - det meste 

af skoven vil i fremtiden stå som dansk urskov. 

der udføres levende og spændende bevægelsesakse med 
en varieret skala som løber ige	em området. Området 

bindes naturligt sa¥en og undervejs præsenteres man 
for de forske�ige tilbud som området indeholder. 

det ge	emgående strøg tager fat i byen mod nord og 
skoven og vandet mod syd. for at understø�e ambitionen 
om at blive co2 neutral i 2030, er der skabt gode mulighe-
der for bløde trafikanter, samt anden oªentlig eldrevet 
transport. Der er dog stadig mulighed for at tilgå områ-
det med bil og få guidet trafi¨en eªektivt derfra igen, 
efter feks store a«angementer ved de nye idræts og 

kongres faciliteter.

aksen har en varieret karakter af noget kulturelt, som er 
lagt ned over naturen - men er et adskilt lag, som viser 
og understreger naturen mens man bevæger sig. bevæ-

gelsen ledes via hævede stier, træbroer, landart 
elementer mv. ge	em området..

KONGELUNDEN - En folkepark I KONSTANT FORVANDLING.

ved at by�e højt mini-
mere man fodaftry�et i 
skoven, men giver samti-
dig udsigt til beboerne.

indtil 1896 var marseligborg skovene lu¨et for 
den oªentlige befolkning, bort set fra lade-

g¤rdskoven - også i folkemunde kaldet ”friheden”. 
i 1958 åbnede den permanente park ;

”folkeparken friheden”.

kom vi skal ud 
i friheden!

TIVOLI UDVIDES MOD ØST OG FÅ MULIGHED FOR AT 
ETABLERE KONCERTER I DEN NUVÆRENDE LYSNING. 
HER ETABLERES ET NATURLIGT AMFITEATER VED AT 

BEARBEJDE TE´ÆNET OG BRUGE SKOVENS 
MATERIALER. AMFITEATERET BLIVER STED HVOR 

DER I FREMTIDEN KAN HOLDES STORE KONCERTER. 

OMRÅDET SUPLERES MED ET MINIZ¶ HVOR DET 
TIDLIGERE Z¶LOGISKE HAVE LÅ. I OMRÅDET 

ETABLERES FLERE OG STØ´E SØER, DER LAVES 
FOLDE TIL DYREHOLD OG MAN KAN HAVE SIN EGEN 

KANIN E�ER DELTAGE I FÆ�ES DYREHOLD. 
OMRÅDET VIL VÆRE FRI·ILGÆNGELIGT OG DER 

SKAL VÆRE BÅDE AT SEJLE I, EN LI�E CAFE, 
MA�ERE AF FOLDE OG ET VARIERET LIV MED DYR. 

- ET STED SOM I SIN KARAKTER MINDER OM 
BØRNENES JORD, MEN I NATUREN.

me�em cykelbanen og væ¸eløbsbanen placeres 
ATLETIKSTADION. atletikbanen li�er som en 

forlængelse af den nye beby�else og kan derved 
fungere som en del af elitesports centeret og 

dets faciliteter.
på cykelbanen etableres en permanent str¹t art 

festival hvor kunstnere fra hele verden får lov til 
at boltre sig. fra cykelbanen er der direkteforbin-

delse til mountain bike teknik banen

STADION VENDES OM, ATLETIKANLÆºET FLY·ES 
OG EKSISTERENDE TRIBUNER GENANVENDES I DET 
OMFANG DET GIVER MENING. STADION VIL FREMSTÅ 
SOM ET HELT NYT  STADION, MED GRYD»¼EKT OG 
MULIGHED FOR OVERDÆ�EDE TILSKUERPLADSER 

SÅ DER I�E ER VIND SOM IDAG, HVILKET OGSÅ 
SKABER EN INTIM STEMNING FOR DE OP TIL 25.000 

TILSKUERE. STADION SUPLERES MED MODERNE 
LOUNGE FACILITETER OG KONFERENCE OG STADI-

ONHA�EN FORBEDRES OGSÅ. VED DE TO STORE 
PARKERINGSOMRÅDER UDFØRES SU�LERENDE  

UNDERJORDISK PARKERING. DE·E FOREGÅR UDEN 
AT FÆLDE TRÆER.

MINIZOO
TIVOLI

Koncert arena

LÆRINGSSKOV

Shelter

Marselisborg Hallen

Aarhus Garden Lysning

Bålplads

Legeplads

MOUNTAINBIKE
TEKNIK BANE

STADION

TENNIS
ARENA

underjordisk 
parkering

underjordisk 
parkering

CYKELBANEN
street art

ATLETIK

OLE RØMER
OBSERVATORIET

hestefolde hestefolde

dressurbane

blomster eng

institution

udkigstårn

Institution

skulpturplads

Træ huler
Naturlegeplads

Skulpturplads

Skulpturplads

gangbroer

shelter

picnic område

SCIENCE

FORSTBOTANISK HAVE

SKOVLUNDE

Hundeskov

bålplads

værksteder

garderSTADION

ATLETIK

ARENA CAFE

SØJLEHAL

klub bolig bolighotel

bolig

stald

hotel

bolig

stalde

boligkonf.

terrasse

konference

VÆDDELØBSBANE

dressurbane

TENNISBANER

PARKERING PARKERING

CYKELBANE

VÆDDELØBSBANEN

RØMERHAVEN

MARSELISBORG SLOT

DONBÆK HUSE

MARSELISBORG 
MONUMENTET

Blomstereng Gangbro

Gangbro

Amfi

café
Grill

Træning

Legeplads

Legeplads

LEGEPLADS

DER ANLÆºES EN TEKNIK BANE I TRÆ TIL 
MOUNTAIN BIKE BRUG SOM BÅDE STÅR SMUKT I 

LANDSKABET, GIVER EN AFLASTNING FOR 
MARSELISBORG SKOVENS STIER, SAMTIDIG 

MED DET GIVER MULIGHED FOR SAMSPIL 
ME�EM CYKLISTER OG NYSGE´IGE UDEFRA-
KO�ENDE. DERUDOVER TALER DEN SA�EN 

MED CYKELBANEN OG DERES BRUGERE.

KO�ER I MED ?
- DER ER KONCERT 

PÅ AMFIEN!

1 LEG OG LÆRING
der etableres en læring§kov. de�e BLIVER ET OMRÅDE HVOR SKOLE-
KLA�ER, INSTITUTIONER MV TAGER UD OG FÅR UDEUNDERVISNING. HELE 

OMRÅDET BEARBEJDES SOM EN BIOTOP DER SKABER BEDST MULIGE FACI-
LITETER FOR UDELIV OG LEG OG LÆRING. FEKS ETABLERESområdet som 
regnvandsba§iner der giver nye muligheder i takt med vandstanden. 

der etableres HY·ER I TRÆERNE, GANGBROER, OLIGN.

BIL FORBINDELSE

BIL FORBINDELSE

NR 20133 

3 UDELIV OG REKREATION
OMRÅDET TILFØRES MERE NATUR OG VILDSKAB, SAM-

TIDIG MED AT DE KVALITETER OMRÅDET RU�ER 
FASTHOLDES. I MINDEPARKEN LAVES EN ”BRO” TIL 

BUGTEN, SÅ DER ER STOR SA�ENHÆNG TIL VANDET 
OG FÆRGEN. DEN NEDERSTE DEL AF MINDEPARKEN 

BEARBEJDES OG AKTIVERES MED EN AMFITEATRALSK 
OPBYGNING, SÅ BUGTEN BLIVER BAGTÆ�E FOR 

EVENTS MV. PÅ DE·E SMU�E STED. I SELVE MINDE-
PARKEN SKAL STORE OMRÅDER I FREMTIDEN VÆRE 

MERE VILD NATUR, HVOR MANGE GRÆSOMRÅDER 
ÆNDRES TIL VILDE BLOMSTER OG MED EN VÆSENT-

LIG STØ´E BIODIVERSITET.

BLOMSTERENG KBH

Begivenhedsrum

Information

Værksteder

Bådudlejning

Regnvandsbassin

Café
Legeplads

Gangbro

skovhaver

2 KUNST, KROP OG 
BEVÆGELSE

OMRÅDET REORGANISERES SÅ DER SKABES 
OPTIMALE FACILITETER FOR SPORTEN, SAMTI-
DIG MED AT TILGÆNGELIGHED OG LOGISTIK-
KEN FORBEDRES. DET ER OGSÅ I DE·E OMRÅDE 

DER BYºES boliger.

BIL FORBINDELSE

PÅ FERIE - 5 MIN FRA VORES 
EGEN BY!

I OMRÅDET VED ObSERVATORIET 
TILPLANTES MED VARIERENDE 

PLANTETYPER. DER UDFØRES SKOVHA-
VER, OMRÅDER MED VÆRKSTEDER, 
HÆNGEKØJER, MV. SÅ OMRÅDET I 
FREMTIDEN BLIVER ET SCIENCE 
OMRÅDE, HVOR MAN KAN GÅ PÅ 

OPDAGELSE I NATUREN OG UNIVER-
SET. der kan her også opføres et 
midlertidigt udsigts tårn/pavilion 
som kan  opføres af fsk kunstne-

re, arkitekter og skoler.

JEG KAN SE 
HAVET!

KSDH!!!
endelig kom vi helt 
tæt på - nu KAN VI 

GIVE DEN STØ·E DE 
FORTJENER!

HVOR ER DET FEDT!

VIP

PÅ VÆ�ELØBSBANEN skal vi give optimale ra¥er for hestesport så vi i¨e kun skal 
holde galop, men også dre§ur konku«encer. staldene li�ert i stu¹tagen i den 

fæ�es bygning, og vip samt restaurant områder kan servicere både fodbold-, atle-
tik-, hestesport a«angementer og konferencer.

DER UDFØRES NYE BOLIGER I sa¥enhæng med idrætsanlæget. BOLIGERNE UDFØRES SOM 
ET SA�ENHÆNGENDE TE´A�EHØJHUS. HUSET UDFØRES I BÆREDYGTIGT TRÆ OG GLAS 
OG TANKEN ER, AT DER KAN ARBEJDES MED ET VARETEGN FOR KONGELUNDEN. HUSET/TÅRNET 

KAN INDEHOLDE OP TIL 100 BOLIGER .

idrætsfaciliteterene i området giver rig mulighed for elite-
idræt under flere faner. ved at sa¥enby�e faciliteterne 

giver man mulighed for at skabe møder me�em sportsgrene og 
dets fans, og samtidig får man mulighed for at få fantastiske vip 

og restaurant områder.  Man får mange bolig kvadratmeter 
foræret, og da beby�elsen da	er en form for ryg til området 
giver det i¨e kun mulighed for at skabe læ, men også fritholde 

arealet syd for galopbanen hvilket både giver en fantastisk 
udsigt og et dejligt område at bevæge sig i.

Marselisborg slot blev givet i gave til KOng christi-
an 10 og dro	ing alexandrine ved deres bry�up i 
1898 som en folkegave. kort tid efter foreslog 

christian 10. at de 30 tønder land foran i¨e sku�e 
beby�es. 

i 1925 blev marselisborg mindepark indviet.

tak for gaven
�rhus!
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Med denne vision for Kongelunden tages der udgangspunkt i greb, der er 
tænkt ud fra området, dets stedsspecifikke værdier omkring natur/miljø, 
mennesker, sport og kultur. Det er hensigten at præsentere en vision der 
tapper ind i de beskrevne 5 pejlemærker, uden ofre – men med tilføjelse af 
en merværdi, med en tydelig rød tråd gennem hele området, nuværende og 
fremtidige oplevelser og funktioner. 

Ønsket er at samle hensynet til hele området i en vision der tager et samtidigt hensyn til alle 
parametre. Områdets nuværende og fremtidige brugere, øvrige interessenter og investo-
rer, infrastrukturelle, såvel som miljømæssige, æstetiske, historiske og økonomiske forhold. 
Både på den korte, men også lange bane, ud fra det brede bæredygtighedsbegreb. Konge-
lunden er for Aarhus ikke blot et sted, men en følelse. 
Vores vision udspringer af sammenhængskraft og en cirkulær tilgang der bygger på et 3-di-
mensionelt greb, i flere retninger. Som det brede bæredygtighedsbegreb, der favner socia-
le, miljømæssige og økonomiske hensyn. 
KONGELUNDEN kan udvikles til et TREDIMENSIONELT UNIVERS. En grøn vision, med en 
tydelig rød tråd, der materialiserer og skaber en visuel sammenhængskraft og åbenhed, 
mellem funktioner og værdier. 
Med reference til et af områdets vartegn, Ole Rømer Observatoriet, ser vi området som et 
spændende stjernebillede, fyldt med kvaliteter og oplevelser og hvor alle funktioner og 
karakteristika bindes sammen i et sammenhængende, cirkulært univers: himmel, hav og 
det grønne, som Science museerne allerede på smuk vis repræsenterer i området. Også 
med Forstbotanisk Have.
I Visionen arbejder vi med en helhedsorienteret tilgang til de forskellige nedslag, greb og 
funktioner, med mulighed for, at området udvikles bæredygtigt over år, i et veltilrettelagt 
og naturligt forløb, der også er økonomisk muligt, samtidig med at så mange oplevelser, 
funktioner og sportsgrene holdes i drift, i processen. 
Områdets hjerte er Stadion. Hovedkranspulsåren Ramblaen. Omkring denne skabes også 
den infrastrukturelle sammenhæng, nye aktiviteter, parkeringsanlæg og nye kulturelle at-
traktioner. Ramblaen skaber samtidig muligheden for en nødvendig 360 graders ankomst 
til Stadion.
Med Ramblaen arbejder vi med et ambitiøst greb, der skal sikre, at sammenhængskraften 
er til stede, at hele området bindes sammen infrastrukturelt og kan opleves som den grøn-

ne helhed det er og som fortjener udvikling med stor omhu. Ramblaens forløb tilpasser 
sig således områdets terræn, med plads til ophold og en mangfoldighed af oplevelser og 
funktioner. 
De valgte placeringer af funktioner langs Ramblaen er strategisk valgt for at skabe et natur-
ligt og sammenhængende flow i området, for alle, og under et særligt hensyn til områdets 
infrastruktur, som vi har gentænkt og præsenterer på kortmaterialet. 
Ramblaens forløb skærer gennem området og fra den nedgravede del under Væddeløbs-
banen er der forbindelse til en ny attraktion, et Heste Experimentarium og et underjordisk 
parkeringsanlæg under Væddeløbsbanen.
Væsentlig er det også, at det nye Atletik Stadion får en naturlig sammenhængskraft til 
Stadion, Marselisborghallen og øvrige faciliteter.  Ved placering af Atletik Stadion i Den 
Grønne Kile implementeres sporten i et langt mere åbent forum, med tætte forbindelser 
til Stadion og de Campus faciliteter der bør udbygges/etableres i områdets hjerte ved Sta-
dion, for hele eliteidrætten og unge talenter. I dette hjerte placeres også klubfaciliteter for 
Håndbolden og Tennis, for Atletikken, Løb og Trail.
Tennisbanernes historiske og grønne placering er bibeholdt i læ af de grønne kroner og 
Håndbold kan ønskeligt få et bredere råderum over Arenaen, i tæt kontakt med det øvrige 
Stadion og Campus område.
Ved at demokratisere sportsgrene og åbne områdets funktioner, så vil flere af områdets 
sportsgrene bidrage naturligt til nye fællesskaber og en åbenhed af funktioner, der vil ska-
be flere rum til oplevelser og aktiviteter som loppemarkeder, intimkoncerter og andre fol-
kelige aktiviteter i mindre skala. 
Udover etablering af et Stadion af international klasse, tilpasset denne forudsætning, i stør-
relse og funktion, samt en ganske særegen og unik beliggenhed i det grønne, har vi mulig-
hed for at skabe et aktivt miljø, der året rundt, til hverdag såvel som til fest, kan være ram-
men om både sportslige, såvel som erhvervsmæssige muligheder, der i forhold til økonomi 
og drift, kan skabe grobund for investeringen og tiltrække nye funktioner og oplevelser til 
stedet. Fodboldens verden, byens hold AGF og DBU kan her få helt fantastiske rammer til 
sport og events.
Her ved Stadion og Arenaen har vi placeret et nyt Grønt Skovhotel, attraktive erhvervs- og 
kontorfaciliteter, restauranter/caféer, naturoplevelser og multifunktionelle rum – der både 
i fysisk og mental form, kan understøtte vores sundhed og trivsel. Og samtidig understøtte 
nødvendig økonomi til drift/realisering af flere funktioner i visionen. På de eksisterende 

parkeringsarealer etableres et grønt og multifunktionelt parkeringshus der også bidrager 
til aflastning af området ved Tivoli Frihedens arrangementer og fremtidige events.
Cyklebanen er et væsentligt område der både historisk, men også fremtidigt bør have fo-
kus. Cykelsporten rammer bredden og er grobund for en mangfoldighed indenfor sporten, 
både for de professionelle og eliten, såvel som amatørerne/borgerne. En sportsgren der 
også avler mange talenter og som der ud fra en driftsmæssig vinkel/økonomi kan medvirke 
til øget aktivitet og fokus på området. Vores vision rummer derfor Velodromen, der med 
respekt for stedet er en indskudt bygningskrop, favnet af det grønne. En fremtidig arena, 
der kobles på den eksisterende Cyklebane, hvor flere tiltag kan etableres til glæde for alle. 
En arena til indendørs cykelløb og potentielt andre sportsgrene. Eksempelvis tennis, vol-
ley, kampsport.
Skoven er den allestedsnærværende grønne ramme om hele området og et særligt kende-
tegn for Aarhus, i et smukt samspil med himlen og havet. Denne tredimensionelle sammen-
hæng har vi forsøgt skånet og bevaret i dens nuværende form. Skoven rummer dog skjulte 
skatte og muligheder, som den røde tråd skal guide os nemt igennem og synliggøre for fle-
re. På vores vej gennem Havreballe Skov, fra Den Hvide Plads møder vi Søværnets gamle 
bunker. Her drømmer vi om et Kultur Experimentarium, med plads til udøvende hverdags 
kunst for alle aldre. Dans, musik, maleri, mindre events. Gerne i et bredt samarbejde med 
byens museer, Musikkonservatoriet, områdets dagtilbud for børn, unge og ældre osv. Det 
vil tiltrække og skabe puls i skovens ellers dybe, stille ro på en værdig vis.
Skoven rummer også et stort potentiale for en endnu bredere udfoldelse af sportens ver-
den, der ved tilrettelæggelse af Trail ruter, MTB spor og andre funktioner, kan inddrages 
mere aktivt end i dag. 
I visionen har det været væsentligt, ikke at ofre hverken naturen, miljøet, historien, nuvæ-
rende brugere, borgere og sportsgrene. Tværtimod er ambitionen at løfte kvaliteterne for 
alle og skabe rammer og synlig ankomst til Kongelunden. Visionen er at kunne tilføre om-
rådet og dets brugere endnu flere muligheder og en demokratisering af stedet, uden at gå 
på kompromis med æstetik og miljø. Stedets landskabelige og naturlige kvaliteter skal styr-
kes og mangfoldiggøres – så vi skaber en samlet stærk plan på tværs af de mange beboere, 
brugere, foreninger, kommercielle interesser og landskabelige værdier, i de rammer vi har 
derfor. Historisk, videnskabeligt og i praksis, på et økonomisk og bæredygtigt, realiserbart 
grundlag. På alle parametre og funktioner der bør udvikles og tilpasses nødvendige klima-

mæssige og grønne hensyn

Infrastruktur
Biltrafikken disponeres med primær adgang fra nordvest til syd med gode muligheder 
for udnyttelse af motorvejsnettet samt ydre- og indre ringgader. Herfra fordeler man sig 
mellem de to parkeringshuse ved henholdsvis Cykelbanen og Jysk Væddeløbsbane. Par-
keringshusene servicere hele området sammen med enkle velvalgte og eksisterende over-
flade parkeringer. Infrastrukturen for hårde trafikanter adskiller sig tydeligt fra de bløde 
trafikanter således at Ramblaen og de øvrige oplevelses ruter etableres i et særskilt og dog 
sammenhængende forløb.

Oplevelses rum
Kongelunden opdeler sig naturligt i flere oplevelses rum hvis forskellige identitet genereres 
af iboende landskabelige kvaliteter, eksisterende og fremtidige funktioner og oplevelser. 
Hvert rum fungere i sig selv med ankomst pladser og særlige oplevelser der sammen ge-
nerere et større overlappende netværk der sammen med Ramblaen og oplevelses ruterne 
danner sammenhængskraften i Kongelunden. 

1. KONGEBRO
- Et cirkulært broelement hævet over vejbanen etablerer et 
stærkt funktionelt og æstetisk bindeled til de omkringliggen-
de skove og bliver et pejlemærke for både gående, cyklende 
og bilister.

2. TIVOLI PLADSEN
- Pladsen skaber en større pladsdannelse med bagvedliggen-
de Tivoli bygninger. Pladsen bliver en klar port til Kongelun-
den på den klassiske akse Stadion Allé mod Aarhus Stadion. 

3. DEN HVIDE PLADS
- Pladsen skal bidrage til oplevelser som afslutning på Dalgas 
Avenue, besøgende ved Tangkroen og særligt drage besø-
gende ind i Kongelunden. Pladsen vil indeholde karakteristi-
ske og kunstneriske hvide elementer.

4. GUNNAR ASMUSSENS PLADS
- Pladsen ved Cyklebanen opprioriteres som en faktisk an-
komst og vejadgang til Kongelunden og særligt Væddeløbs-
banen. Her vil der fremadrettet være adgang for hestetrailer, 
lastbiler og andet ifm. Væddeløbsbanen.

5. HØGE HANSEN PLADS 
- Pladsen er ankomsten til det nye stadion og afslutningen af 
den klassiske akse fra Ingerslev Boulevard til Aarhus Stadion. 
Pladsen kan indeholde større forsamlinger ved fodboldkam-
pe eller koncerter, men også være mødested på en søndag 
for løbeklubben eller børnefamilien.

6. ALEXANDRINE PLADS
- Med de mange besøgende til Kongelunden og herunder 
også Marselisborg Slot vil pladsen være et centralt punkt i 
Kongelunden. Pladsen udlægges som et cirkulært kunstne-
risk rum.

7. OBSERVATORIE HØJEN
- Observatorie Højen ligger omkring den eksisterende grav-
høj som et stort bredt bænkelement som indbyder til møde-
sted, udsigtspunkt og picnic. 

8. MINDET PLADS
- Pladsen etablerer en klar adkomst til Mindeparken fra van-
det og Strandvejens promenade. Pladsen integreres i skræn-
ten og danner både ophold og trapper til at nyde udsigten og 
give adgang til det højere liggende Mindeparken.

Oplevelses ruter
Kongelunden sammenfattes af flere lag af Infrastruktur hvor af strukturen særligt for bløde 
trafikanter vil genererer livet i Kongelunden. Ramblaen og oplevelses ruterne vil være bæ-
rende for oplevelsen af Kongelunden og det vil være her man cykler, løber og går. Skoven 
består samtidige af et stort netværk af trådte stier der sammen med oplevelses ruterne 
danner et kompleks netværk af mulige ruter med Ramblaen og oplevelses ruterne som 
trygge orienterings linjer i landskabet..

  Perspektivskitse - Høgh Hansens Plads 
  Høgh Hansens Plads for enden af Stadion Allé nytænkes som en åben og karakterfuld pladsdannelse.

  Perspektivskitse - Overblik over området ved Idrætsparken og væddeløbsbanen
  Området åbnes op og forbindes med Ramblaen, der løber igennem som områdets røde tråd. Herved skabes der sammenhæng mellem de mange aktiviteter og funktioner der tilbydes.

  Visionsplan
  1 : 4000

  Perspektivskitse - Ramblaen ved nyt staldeområde
  De karakterfulde områder i Kongelunden forbindes og aktiveres af Ramblaen, så hverdagens møder opstår.

  Perspektivskitse - Forløb i skoven
  Der skabes en tydelig rød tråd og identitet i Kongelunden, et greb der også kan føres igennem i skov områderne.

  Perspektivskitse - Udsigten fra skovhotellet
  Området omkring stadion og væddeløbsbanen åbnes op og forbindelse med områdets røde tråd; Ramblaen.

Kendingstal:  21135

V I S I O N  KO N G E LU N D E N
-  E n  r ø d  t rå d  i  e n  g r ø n  v i s i o n
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VISIONSKONKURRENCE
Farverig vrimmel og stjernedrys 

Kongelunden forener naturen, haveanlæg og arkitektur

Hack Kampmanns vidunderlige indgang i skønvirkestil til 
Kongelunden fra Villa Kampen symboliserer den symbiose 
mellem naturen, haveanlæg og bygværker der skal gå op i 
en højere enhed i Kongelunden og forene håndværk, kunst 
og vid og understrege stedets ånd - Genius Loci. 

Kongelunden er natur og kunst i dialog og samspil

Kunstneriske elementer har altid været en integreret del af 
områdets særkende og skal i fremtiden i endnu højere grad 
understøtte stedets helt særlige atmosfære, hvor naturen 
bliver lærrede og scene for kunsten.
"Sculpure by the sea" har vist vejen for kunst i Kongelunden.

Kongelunden er morskab, fællesskab og kærlighed

Tivoli Friheden er en vigtig del af områdets historie. Vi skal 
værne om stedets karakter og sikre en begavet og frem-
tidssikker udvikling til glæde for legebørn fra 0 til 128 år og 
gæster, der søger musik, gøgl og teater.
Friheden skal genopfinde sin sjæl, originalitet og format.

Kongelunden skaber minder og minder skaber os  

Mindeparken med Rømerhaven, træsamlingen, monumentet, 
Donbækhaven og Rhododendron skoven er et fantastisk sted 
udtænkt som samlingssted for især udenlandsdanskere. 
Området er som skabt til ro, fordybelse og eftertanke og skal 
balanceres mellem fysisk aktivitet og passiv meditering.

Kongelunden er byens sportslige og kulturelle pulsslag

Høeg-Hansen skabte grundlaget for områdets idrætspark. 
Fremtidige faciliteter skal understøtte og videreføre stedets 
ånd og storhed og skabe større åbenhed, brug og vitalitet i 
hverdagen når rampelyset er slukket.
Når lyset tændes og der fløjtes op skal stedet præstere...

Velkommen til 

Aktivere og demokratisere og være 
hele byens legeplads

Kongelunden skal være livsglædens holdeplads og 
byens iltgivende åndehul. Verdens mindste storbys
svar på New Yorks Central Park skal tænkes både

stort og småt

1. Dette skal vi bevare og videreføre:

2. Dette bør vi revidere og forstærke:

3. Dette kan vi udvikle og tilføje:

En samlet destination i Aarhus
Kongelunden skal tydeligt markeres 
fysisk, visuelt og emotionelt. 

Kongelunden skal have en samlet 
vision, fortælling og visuel identitet.

11

Centrum for livskvalitet, bevægelse 
og fællesskaberKongelunden skal være for alle.

Det legende og aktive menneske
Det mediative og  nysgerrige menneske 

Det kulturelle og oplevelseselskende
 menneske

22

Moderne ramme for sport, 
kultur og events

Kongelunden skal tiltrække og kunne 
rumme store og små events, koncerter, 
begivenheder og stævner på både lokalt og 
internationalt niveau og gøre det til en forret-
ning for byen.

33
Rum for ro, fordybelse, eftertanke 

og viden
Kongelunden skal indeholde særlige steder 

hvor tiden står stille, hvor naturen eller 
måske kunsten  overvælder os og hvor vi 
kan slippe tanken fri og blive klogere på 

os selv og alt andet

44
5 5

En vision for Kongelunden
Forslaget kaldes "farverig vrimmel og stjernedrys"

Det består af 3 hovedpunkter:
Det der skal bevares, det der bør 
forstærkes og det der kan tilføjes. 

Målet er at skabe en kongelund for folket.
Pejlemærkerne viser vejen

P

PP

P P

P
P

P

PNyt P hus på eksisterende 
parkeringsplads 1200 P

Nyt P hus på eksisterende 
parkeringsplads 1200 P

Nyt P hus på eksisterende 
parkeringsplads 900 P

"Mælkevejen" er et nyt sti-
system rundt i Kongelunden  
både til cykling og gang. Her 
er fremtidens "sculpture by 
the sea" areal

"Stjernedrys" er spots langs 
Mælkevejen hvor der laves 
kunst/haveanlæg/pavillion/
skovleg

Stadion Allé ensrettes og 
forsynes med tre nye attrak-
tive elementer:
• Spejlbassin/have
• Sports rambla
• Kulturboder

Selvkørende eltramps som kendes 
fra internationale forlystelsesparker 
kører gæster fra P husene til sta-
dionområdet når der er events.

Nyt Stadionanlæg, multi-
hal til cykling og events 
samt ny atletikbane.

Nyt børneexploratorium ved 
Ole Rømer Observatoriet

Ved stadion er Kongelundens 
nye vartegn Rømertårnet bygget 
i træ fra skoven. Tårnet produc-
erer energi til hele området fra 
solceller, små vindturbiner og et 
jordvarmeanlæg

Turen går til Kongelunden - Infrastruktur og mobilitet

Kongelunden har mange adgangsveje og en historisk betinget 
infrastruktur, der fungerer i dagligdagen, men ikke forløser områ-
dets rekreative potentialer. 

Derfor introduceres en række nye tiltag: 

• Reducering af biltrafikken igennem området ved ensretning 
og lukning af gennemkørselsveje.

• 3 nye begrønnede og motionsintegrerede P huse i periferien 
af området.

• Eldrevne tramps, der forbinder P huse og attraktioner ved 
events, weekender og højsæsonner.

• En hel nytænkt stadionrambla fra Tivoli Friheden til Stadion for 
gående/cyklende/legende/motionerende gæster.

• En ny kombineret cykel/gangsti "Mælkevejen" rundt i hele
Kongelunden med spændende rekreative og kunstneriske 
nedslag "Stjernedrys"

Nyt koncertområde i 
Friheden med egen indgang.

Kongelunden i øje, sind og hjerte - Visuel identitet

Kongelunden er allerede elsket af byens borgere og gæster udefra, men har også et uforløst potentiale til 
at blive noget endnu større, blive en destination omverdenen hører om, læser om og vil se og opleve.

Derfior er der behov for en stærk og samlende visuel identitet, der både virker samlende og identitets- 
skabende og giver plads til individuel branding og særkender. Den visuelle identitet bør omfavne hele 
spektret fra fysiske elementer til digital kommunikation. 

Følgende elementer skal forstærkes og/eller nytænkes:

• Udnytte den fælles historie, skabe en fortælling der binder områdets mange forskellige funktioner og
særkender sammen og giver området en identitet og et indhold, der er et besøg værd og skaber nye 
fortællinger.

• Få områdets mange forskelligartede områder til at hænge bedre sammen både visuelt, fysisk, æstetisk
og følelsesmæssigt. Især fokus på fælles visuelle elementer, der skaber sammenhæng, genkende-
lighed, fællesskab og originalitet.

• Sikre at eksisterende og nye tilføjelser til området i form af infrastruktur, bygninger, havekunst, skulptur-
er, møblement, skiltning og tilgængelighed har samme "look & feel"

• Altid have konsistens mellem mål og handling og mellem sind og hjerte. Kongelunden skal føles ikke
kun ses

Stadion området er en 
vigtig del af Kongelun-
dens visuelle identitet 
og fortælling. 
Bevar dets sjæl!

Slottet med haver, park 
og skov skal være 
centrum for området og 
den stærkeste markør i 
fortællingen

Stadion Alle kan blive 
områdets nye 'rambla'
fyldt med aktiviteter 
kunst og kultur. 
Livsglæde ind - biler ud

Nye skilte, møbler og 
rumkunst skal forene 
Kongelundens mange 
forskellige lokaliteter.
Kunst og  design huskes

Kongelunden skal kunne  
huse specielle arrange-
menter og gøre dem til 
en del af fortællingen og 
den visuelle identitet

Kongelunden har 7 
markante indgange. Her 
skal nye spændende 
kunst-portaler bygges i 
skovens eget træ.

Kongelunden skal have 
et markant sammen-
hængende stiforløb fyldt 
med kunst og leg og 
skaber en ny identitet 

Kongelunden skal have 
et landemærke. Et ud-
kigstårn i træ, der også 
fungerer som energitårn 
med sol og vindteknik.

Vigtige indgange til Konge-
lunden markeres med nye 
portaler

Nyt koncertområde 
udarbejdet af Tivioli Friheden.

Stjernedrys
Langs Mælkevejen placeres 
spændende opholdszoner

Udsigtstårnet 
"Rømertårnet" bliver områ-
dets nye energiopsamler. 
Her produceres el fra sol og 
vind til hele stadionområdet.
Man kan også gå op og 
nyde udsigten.

Idrætsanlægget
Udover nyt stadion og atle-
tikbane foreslås en fleksibel 
multihal til cykling, tennis, 
udstillinger og events

Parkeringshus
demonterbart P-hus med 
5x200 pladser begrønnet 
og med motions- og klatre
udstyr.

Stadion Ramblaen
Stadion Alle ændrer karak-
ter og bliver en spæn-
dende aktivitets "rambla" 
med pavilioner, leg,idræt, 
kunst og rekreative haver.

TÅRN

KONCERT

ATLETIKSTADION

TENNIS
P HUS

MULTIHAL

SKOLESKOVEN

TIVOLI FRIHEDEN

HAVREBALLE
SKOV

Kongelundens idrætspark

Kongelundens store publikumsmagneter er Tivioli Friheden og 
Idrætsanlæggene i den nordlige ende af området. Begge har lange 
historiske traditioner og er blevet ombygget og udvidet løbende for 
at tilpasse sig fremtidige behov.

Især idrætsfaciliteterne står over for en stor fornyelse som del af 
Kongelundens visioner og genstand for kommende projektarbejde.

Følgende elementer forslås indarbejdet i planerne:
•  Der bygges et nyt forboldstadion på eksisterende grund men

det foreslås at stadion drejes 90º for bedre at give plads til en ny 
atletikbane.

•  Det bør overvejes at bygge en multihal hvor cykelbanen er i
dag, der både kan huse en indendørs cykelbane men også bru-
ges til andre events, messer og sport.

•  Nyt altletikstadion bygges hvor tennisanlæg befinder sig i dag.
Dette forslås flyttet til parkeringsarealet foran stadionhallerne.

•  Stadionramblaen omdisponeres og bliver stedets nye prome-
nade og aktivitetsstrøg, der binder Friheden og idærtsanlæg-
gene sammen.

ATLETIK

TENNIS
P HUS

P HUS

TIVOLI FRIHEDEN

HAVREBALLE

SKOV

STADIONMULTIHAL

ATLETIK

TRAVBANEN 
(kan evt. justeres)

TÅRN

P HUS

P HUS

Nyt
Koncerthus

 Tivioli

MÆLKEVEJEN OG STJERNEDRYS
En nye kombineret gang og cykelsti slynger sig 
igennem Kongelunden med et vælde af over-
raskelser. 
Her opleves naturen sammen med kunst, læring, 
motion eller fordybelse. Mælkevejen bliver Konge-
lundens "Sculpture by the Sea" med årlige ud-
skiftninger af skulpturer. Samtidig vil der blive 
drysset en række faciliteter ned over stien i form 
af opholdssteder, legeredskaber, læringspladser 
og pavillioner. Ole Rømers instrumenter vil også 
spille en stor rolle for leg og læring langs stien.

ENERGITÅRNET, LANDEMÆRKE OG UDSIGT
Kongelunden skal tænkes bæredygtigt. En tydelig 
markør herpå er forslaget til et energitårn, der 
gennem sol og vindenergi kombineret med ter-
misk jordvarme og et stenlager forsyner området 
med grøn el og varme. 

GRØN TRANSPORT
Kongelunden skal gøre bilfri hvor muligt. En 
løsning kan være selvkørende el busser til nem 
transport af mange mennesker som i forlys-
telsesparker og store messer. 
Her et bud fra NEXT

BØRNE EXPLORATORIUM VED OLE RØMER OBSERVATORIET

Det kunne være fantastisk at lave et børne exploratorium ved Ole Rømer Ob-
servatoriet måske i den store umoderne beton vandbeholder  Århus Vand har 
under jorden. Her inspiration fra Amos Rex i Helsinki bygget under jorden i 
tidligere garageanlæg. 

Exploratoriet hænger sammen med Observatoriet og Mælkevejen og stjerne-
drysset rundt i Kongelunden. Her vil der være muligheder for spændende un-
dervisning og leg for skolebørn i alle aldersgrupper.

STJERNEPORTENE

En vigtig del af dette projekt er synlighed, genkendelighed og minder. En tydelig 
visuel identitet skal medvirke til at Kongelunden sætter spor hos besøgende og 
brugere. Universet er det overordnede tema.
Kongelundens indgangsportaler skal medvirke til dette og føje et kunstnerisk lag 
til fortællingen. Der er syv vigtige indgange til området og seks af disse forsynes 
med nye porte bygget i skovens træ. Kun Mindeparkens klassiske indgang fra 
Oddervej bevares.
Portalernes søjler udformes med træskærearbejde af udvalgte kunstnere, der 
fortæller hver deres version af områdets og byens placering i universet.
Det er oprindeligt en japansk parktradition at udforme stor træporte ind til ha-
ver og parker, der skulle give den besøgende velvære og lykke. I Kongelunden 
bliver det et "must see" for besøgende fra hele verden.

STADION RAMBLAEN

"Rambla" betyder egentlig en indtørret bæk men er gennem Barcelona blevet 
synonym for et strøg fyldt med aktivitet, liv, handel og tidsfordriv.
Stadion Alle foreslås at blive bilfri på sigt og kun have en busvej. Resten bliver 
lavet til en spændende Rambla med små pavillioner til kunsthåndværk, udstill-
inger, salg og mødeaktiviteter.
Ramblaen får et spændende gulvtæppe udarbejdet af landskabsarkitekter og 
kunstnere i en blanding af vandelementer, græs, belægningssten og havekunst.

STENLAGER

JORDVARME

SOLCELLER
VINDROTORER

UDSIGT
 HIGHLIGHTS I 

KONGELUNDEN

6 ANBEFALINGER
 TIL KONGELUNDEN

Stadionramblaen
Områdets nye livlige aktivitetsstrøg mellem Fri-
heden og Stadion. Motion, aktiviteter, handel, kunst 
og tidsfordriv i et nytænkende anlæg.

Mælkevejen med stjernedrys
Cykel, løbe og gangsti, der binder hele Kongelun-
den sammen fyldt med steder til ro, leg, kunst og 
læring.

Energitårnet - "Rømertårnet"
Bliver områdets landemærke og must-see, der 
skaber energi til hele området, med udsigt til byen 
og stjernerne.

Grønne P-huse og el "tramps"
Bliver forudsætningen for en bilfri og CO2 neutral 
Kongelunden og udføres i demonterbare konstruk-
tioner.

Ny Idrætspark og multihal
Vil løse mange udfordringer og projektet anbefal-
er ny multihal og atletikbane ved siden af det nye 
stadion

Børne Exploratorium
Bliver sammen med Mælkevejen, Stjernedrys
 og Rømertårnet Kongelundens nye attraktion 
for skoler, familier og turister

Tradition og fornyelse
Husk respekt for områdets historie og daglige brug. 
Tænk nye faciliteter og indgreb ind i en samlet 
fortælling.

Synlighed og tilgængelighed
Kongelunden skal være synlig fysisk og digitalt. Alle 
skal føle sig velkommen og kunne komme rundt og 
udnyttet stedets herlighedsværdi og attraktioner.

Mangfoldighed og originalitet
Området skal hylde mangfoldighed og originalitet 
og give rum for eksperimenter, nytænkning og 
særlige ønsker og behov.

Bæredygtighed
100% CO2 neutral, minimering af biltrafik og 
selvforsynende med energi. Alle planer og valg i 
visionen skal være tænkt grønt og bæredygtigt.

Kvalitet og holdbarhed
Undgå forhastede eller forkerte beslutninger og 
valg, der ikke er fleksible, multifunktionelle og lang-
tidsholdbare. Altid vælg kvalitet og godt design.

Robust og udviklingsegnet
Lav visionsplanen så den er robust og kan tilpasses 
og ændres i forhold til fremtidens udfordringer.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

21430

"Gå med i lunden så spidser vi munden
Og fløjter den gamle sang om kærlighed.
Lad skoven skælve, og klokken slå ell’ve,
Og månen og mælkevejen drysse ned".
(Børge og Arvid Müller)

"Til alle sider er Århus afgrænset af skarpe 
farver, mod øst det blågrønne hav, mod nord 
og syd de to grønne skove og mod vest gule 
marker og den blå Brabrand sø".
(Svend Åge Madsen)

P

Stjerneportene
Bliver Kongelundens fantastiske indgangs-
portaler med træsnit om Århus i universet
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En sti i flere niveauer

!

P-kælder

PARKERING er samlet for hver af destinationerne, som 
idag, men kan udvides ved Dronningebroen, under 
vederlagene. 

‘Friheden - i kongelunden'

Marselisborg Skovene

22022// Et åbent Kongelunden - Porten til Marselisborg Skovene

Stadion som et offentlig byrum Velodrom som eventrumHippodrome med parkrum i midten. En dobbeltudnyttelse af den store strukturEt frirum i byen - en park, et væld af muligheder
Tempelhof, Berlin. Nedlukket lufthavnsområde - nu en enorm park på de gamle landingsbaner Herzog & de Meuron’s stadion, BordeauxHippodrome d’Auteuil, Paris Pumptrack, VM bane i Schweiz Zulu Sommerbio, Danmark

Legeland på hjul - rullende synergier

PORTEN TIL MARSELISBORGSKOVENEET Å
BEN

T KO
N

G
ELU

N
D

EN

L - IDAG - Kongelunden udnytter idag ikke sit enorme poten-
tiale, som porten til Marselisborgskovene. De store lukkede 
destinationer skaber idag barrierer mellem Kongelundens 
offentlige rum, samt adgangen fra byen.

Path in the forrest, Tallinn, Garden bridge, London (forslag, Heatherwick)Skywalk, Kew Gardens

L - VISION - For at forstå Kongelunden som én samlet park, 
skal destionationerne åbnes for offentligheden, og i fremtiden 
fungerer som indgange til Kongelunden.

XL - VISION - Kongelunden ligger som porten til Marselisborg 
Skovene, og visionen er at skabe en stærkere kobling fra by 
til Aarhus bugten og det store rekreative område i Marselis-
borg Skovene.

Kongelunden

Tivoli friheden
Stadion
Cykelbanen
Væddeløbsbanen

En florabro binder naturen sammenSkovens kroner som forlystelse
Void-Temple, Mexico - Rozana Montiel - fotos: Iwan Baan

Indgang Nord 
Tivoli

Indgang Vest - 
Velodrome

Den moderne bys tempel

Indgang Øst
Mindeparken

Dronningebroen

Hippodromparken

Nyt Stadion Aarhus

Velodromparken

P

P

P
P

P

P
420

500

270

40
75

90

Under Kongelundbroen

‘Templet’
Det åbne Tivoli Friheden

‘Ingen bil på én søndag’

Indgang Syd
Kongelundbroen

Marselisborg Skovene

Marselisborg Dyrehave
Torsskov

Skåde Skov

Storskov

Fløjstrup skov

Den Uendelige Bro

Moesgård Strand

Ajstrup Strand
Mariendal strand

Moesgård

Norsminde

Kongelunden indeholder mange forskellige destinationer, 
og strukturer, der tilsammen bidrager til at gøre parken til 
én samlet destination.

Ved at anskue INDGANG ø,v n, og s som decentrale porte 
anvendes eksisterende parkerings muligheder samt lokal 
kontekst. Med etableringen af indgang syd anlægges 
større parkeringsfaciliteter i forbindelse med broens veder-
lag i relation til RXX

Udviklingsstrategi på tre forskellige måder

Ekperimentér med 
byens rum

Arkitektkonkur-
rencer skal udvikle 
parken i etaper

Skab et frirum for 
borgernes udfoldelser

Porten til Marselisborg Skovene
Kongelunden ligger forenden af Marselisborg Skovene, som det sidste led mellem byen mod nord og sko-
vene mod syd. 
 
Vi kalder det ”Porten til Marselisborg”, og arbejder med idéen om at skabe et grønt bindeled i form 
af Kongelundsbroen, der skal koble Kongelunden til de resterende Marselisborg Skove som et samlet 
landskabstræk.

Et åbent Kongelunden
Området er idag sammensat af mange forskellige ’destinationer’. Destinationer der i høj grad er baseret på 
events, og som, når der ikke er et event, udgør lukkede strukturer, der skaber et usammenhængende Konge-
lunden der ikke fungerer som den nordligste del af Marselisborg Skovene

Vi introducerer princippet ”Vælt hegnene”, hvor vi vender vrangen ud på destinationerne og skaber 
nogle åbne strukturer der gør Kongenlunden til én sammehængene park for alle byens borgere. En 
park  der altid er åben, og som rummer både event og hverdag.

Skab synergier og udnyt frirummene i Kongelunden
Kongelunden ligger i dag som en ’ø’ midt i byen, hvor trafikken ikke afhænger af nødvendigvis at skulle 
igennem området. De store strukturer der er i området, efterlader nogle særlige ’overskudsarealer’ / unikke 
rum, der kan udnyttes til nye destinationer, hvor der er plads til at tænke anderledes , lege og eksperimente-
re.
 
Vi kalder det ”et eksperimentarium for byliv”, der finder sin inspiration i Berlins ’Tempelhof’. Et både 
planlagt og uplanlagt fristed for alverdens udfoldelse og aktiviteter. Ved at skabe en synergi med de 
allerede eksisterende destinationer, kan der med nye tiltag, blive skabt rum der giver Aarhus’ borgere 
en et enormt areal til offentlige eksperimenter der forbedrer kvaliteten af byen.

Events hvor trafikken fungerer
Kongelunden er et eventmekka, og har  mange aktører der har behov for en hurtig og effektiv afvikling af 
trafikken. Er det kaotisk og svært at komme fra et event, kan dette resultere i at aftenen huskes for netop 
dette.

Vi arbejder derfor med princippet ’cooldownparkering’, hvor publikum ledes ud på en lille gåtur til 
deres bil, som så tilgengæld holder parkeret med lettest mulig adgang til de store infrastrukturelle årer 
i byen. Herved får vi skabt en effektiv afvikling af trafikken, der giver den besøgende en god oplevel-
se lige til det sidste. 

Ved at skabe nye indgange med dertil knyttede parkeringer overvindes tanken om at der er langt til 
destinationen. Der er reelt kun 1 km fra den nye sydlige indgang til stadion hvilket tilsvarer mange 
parkeringssituationer eksempelvis Messecenter Herning. Ved at samle Kongelunden til én destination 
kan vi nedbryde mentale barrierer der blandt andet vil betyde bedre mulighed for en decentral parke-
ringsstrategi

Plads til alle - en oplistet gennemgang af muligheder:
• Velodromparken: En aktiv park for alle på hjul.
• Byens tempel, i det gamle zoo. Et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden.
• Hippodromparken: Foruden events omkring heste, omdannes området indenfor travbanen til en 

aktiv park med baner til stadion, og aktiviteter for det aktive Aarhus. Atletikfunktionerne integreres 
samtidig i den nye park.

• Nyt stadion: Med et nyt stadion får Aarhus et stadion af højeste kvalitet. Et stadion der åbner sig 
mod omverdenen, og bliver en del af parken. Så når der ikke er events, er dele af stadion offentlig 
tilgængeligt.

• Kongerækken er en offentlig sti, men også en uvidet del af Tivoli Frihedens forlystelser. Kongeræk-
ken er en sti der leder rundt i Kongelunden og binder området sammen via et loop der vil løbe 
både i niveau, samt gå over og igennem andre destinationer i Kongelunden. 

VISUALISERING AF INDGANG NORD - TIVOLI FRIHEDEN 
Fri entre er en vigtig del af forståelse af Kongelunden som en helhed

VELODROMPARK

HIPPODROMPARK

VÆDDELØBSBANE

KONGERÆKKEN

KONGERÆKKEN

KONGERÆKKEN

LOOPET

MINDEPARKEN

ANKOMST FRA BUGTEN

ANKOMST FRA FREDENSVANG

ANKOMST FRA MIDTBYEN

DRONNINGEBROEN

FORBINDELSEN TIL MARSELISBORGSKOVENE

Skab en port til skoven
Udnyt synergier påtværs

Vælt hegnene
Et eksperimentarium for byliv

Cooldownparkering

HOLD FOKUS!

NYT ÅBENT STADION

SKOV TEMPLET

SKYWALK - GRATIS ‘FORLYSTELSE’

ET ÅBENT TIVOLI FRIHEDEN

Forest-Retreat-For-Retired-Ladies, Japan - Issei Suma
Den moderne bys tempelForlystelsespark en naturlig del af parken - gratis entre

Paulista Avenue. Sao Paulo Dyrehavsbakken, København
Ingen biler på en søndag

KONGERÆKKENEKSISTERENDE VEJNET, 
SOM FLEXBIELT FRIRUM

‘SKOVENS KRONER’

NY INDGANG TIL FRIHEDEN

N

V Ø

S

ÈN SAMLET PARK

DRONNINGEBROEN

HIPPODROMPARK

BYENS TEMPEL

VELODROMPARK
NYT STADION
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Kongelunden
David og Goliath har kæmpet siden tidernes morgen, men i dag 
ved vi, at de begge vil blive stærkere ved at samarbejde og supplere 
hinandens ressourcer, styrker og svagheder. Det er på tide at forløse 
den slumrende råstyrke i det største sammenhængende storbynære 
parkområde i Danmark – for aarhusianere og for byens mange gæster. 

AGF bliver stærkere, når klubben er forbundet med sit lokalmiljø 
og spiller sammen med resten af området. Væddeløbsbanen og 
cyklebanen får nyt liv, når de bliver en del af noget større og tilbyder 
hele byen nye åndehuller og oplevelser. Et samlet Kongelunden med 
alle dets aktører bliver styrket af en fælles identitet, samskabelse og 
forbundenhed - fra stadion til skovbund. Hele Aarhus bliver styrket, 
når Kongelunden bliver mere mangfoldig i sit tilbud til de besøgende 
og byens borgere. 

Et levende økosystem
Hovedgrebet består i at ville favne og invitere forskellige brugergrupper 
ind, der kendetegnes af forskellige behov og interesseområder, men 
som deler perspektivet omkring mennesket i bevægelse. Arkitekturen 
skal, som naturen i Kongelunden, supplere og styrke områdets unikke 
egenskaber til fælles gavn for alle. Fra skrøbelig og spæd spire til stærk 
og standhaftig trækrone forstår naturen denne cyklus og symbiose.
Tilbagevendende borgere, atleter, turister, fans, foreninger og 
førstegangsbesøgende vil sammen danne et bæredygtigt fundament 
for, at Kongelunden kan blive omdrejningspunktet for dagligt 
foreningsliv, sport, som kultur og erhverv, samt et nyt tilløbsstykke 
og mødested for alle.

Kongelunden vil utvivlsomt blive et meget aktivt og velbesøgt område 
af Aarhus i sin nye arkitektoniske og sportskulturelle form. Her vil 
der dagligt være tilbud til borgere og besøgende i alle aldre i form af 
nye destinationer, udflugtsmål for børn og unge, sportsaktiviteter, 
sportsarrangementer, store events og meget mere.

Vi inviterer endnu mere liv ind ved at skabe nye aktiviteter som 
rideskolen ved væddeløbsbanen, et street mekka for skateboarding, 
boulders, basket, parkour, indendørs tennisbaner samt nye 
destinationer, som den smukke væddeløbsbane, torvet for foreninger, 
erhverv og handel, hotel og akademi, udsigtstårnet, skovens plateu og 
meget mere. 

100 års historie omsat til 100 års fremtid
Vi bygger på de værdier, som allerede er i området og tilføjer en 
masse nye muligheder - i respekt for historien og naturen, men 
med nye ambitiøse drømme for en stærkere fælles fremtid. Det nye 
Kongelunden udspringer af 100 års historie, og med vores forslag 
vil vi sætte fokus på, at bygge ovenpå og forbedre det eksisterende 
fundament. Vi vender bagsiderne og skaber nye kvaliteter og fælles 
grønne områder.

Hele Kongelunden vil inspirere til fremtidens bæredygtige livsstil 
med plads til individets drive, men for fællesskabets bedste. Det skal 
afspejles i bæredygtige valg hele vejen rundt, som igen vil inspirere 
både erhvervsdrivende, borgere og gæster.

Skovbørnehave

Adventurepark

Gangbro

Bunkeren

Adventurepark
- I trækronerne

Gangbro overgang

Havreballeskov

Svanedam

Downhill Start

Downhill Slut

foreningsbyen

Diagonal-
stiforbindelse
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Donbækhaven
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Marselisborg slot
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slotspark

Rekreativt vådområde

Pixihaver

Rideskole

Science Center

P
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Havnepromenade

landskabsrampe 
- med ophold og 
aktiviteter, scene

Børnepark

Infinity bro i dalen

Legeplads

Forstbotaniskhave

Skovbørnehave

Marselisborg lystbådhavn

Bryggen

Havnetorvet

skulptur

Wayfinding platform

Stalde

Stalde

Folde

Folde

Atletik stadion

MultiHuset
Indendørs cykelarena

Tennis indendørs
padeltennis

Parkeringshus

Elite 
sports 

Akademi

Scene

Spisehus/Tribune

Streetmekka

klatrehalIdrætshal

Hall of Fame pladsen

Marselisborgmonumentet

Læringsstation:Skovly

Tribune

Rooftop

Den Grønne infinity bro

Den blå infinity bro

SUP klubhus

Ro og fordybelse

Ro og fordybelse
- yoga platform

- Shelter, udekøkken, ophold

- udstilling og statuer

- Leg og fordybelse

- MTB rute

- MTB rute

parkour
skate 

basket

Ophold

Ophold

Ophold

Højen
Ophold

havekollektiv

Ophold
Ophold

Ophold

Ophold
Ophold

Tennisstadion

Marselisborg

Viby

Højbjerg

Hundeskov

Hundeskov

Ophold
Kunst/skulpturer

Koncept

Aarhus Bugt

BÆREDYGTIGHED
Ny bebyggelse opføres efter højeste 
standarder for bæredygtigt bygge-
ri. På bygningernes tage installeres 
solceller, og grønne og rekreative 
områder, skaber mulighed for bred 
diversitet for insekter og andre arter, 
der kan bidrage til områdets flora og 
fauna. 

Et samlet socialt fællesskab for 
Kongelundens aktører og naboer 
skal skabe en synergi, hvor alle fø-
ler tilknytning og bruger hinandens 
ressourcer til vidensdeling og sam-
arbejde. Fra den lille forening til stor-
sponsoren. Vores drøm er at skabe et 
stærkt fællesskab, der sammen med 
resten af Aarhus kan løfte Kongelun-
den op til et internationalt brand og 
derved skabe økonomisk bæredygtig-
hed. Kongelunden skal være et bære-
dygtigt økosystem, der går foran på 
brug af bæredygtige løsninger, hvor 
alle aktører tager fælles ansvar. Fra 
maden serveret til fodboldkampen til 
vedvarende energi. 

Energi

Bæredygtige materialer

Socialt bæredygtighed

Større biodiversitet
Science Center 
Rideskole

Dronningetårnet

Udforsk bunkeren

Adventure park

Den grønne infinity bro

Børnepark

Marselisborg slot

Action i
 trækronerne

Læringsstation 
Skovly

landskabsrampe 

spisehus

wellness og spa

Torvet

Tivoli Friheden

ATTRAKTIONER- DESTINATIONER
Kongelunden skal være Aarhus’ 
nye epicenter i forhold til aktivi-
tetstilbud og events. Et nyt stadion 
og udbygning af eksisterende Are-
na samt et nyt multihus og sports-
haller vil skabe mulighed for at 
tiltrække de største sports-og kul-
turevents, konferencer og messer. 
Derudover tilføres der nye attrak-
tioner for den almindelige borger, 
som blot søger nye oplevelser i 
skovene omkring eller vil aktiveres 
med nye sportsgrene, naturformid-
ling m.m. 

Der vil, modsat i dag, være adgang 
for offentligheden til f.eks. atle-
tikstadion uden for eliteudøvernes 
træning. Man kan gå på opdagelse 
og opleve udkigstårnet, klatrevæg-
gen, skov-shelters og padel-baner. 
Vi vil i det hele taget gøre plads til 
meget mere, end der er i dag uden 
at lægge beslag på naturen. 

REKREATIVT OMRÅDE
Skovene og de grønne områder er 
essensen af Kongelunden, som skal 
iscenesættes i endnu højere grad. 
Kongelunden skal være et af de 
steder, hvor du søger de rekreati-
ve tilbud i Aarhus. Vi iscenesætter 
åndehuller gemt i skoven, hvor det 
er muligt at søge fordybelse. Men 
også områder, der aktiverer leg og 
læring og lyst til udfoldelse. 

Gangbroer og klatrepark kan etab-
leres på skånsom vis, således at 
træerne ikke lider overlast, for at 
skabe en helt ny oplevelse af at be-
væge sig i skoven. Grønne elemen-
ter skal træde frem, hvor end man 
befinder sig i Kongelunden, så man 
aldrig glemmer konteksten og den 
unikke placering i Aarhus. Besø-
gende skal genopdage og introdu-
ceres for værdien i skovens og lun-
dens natur, som måske lige præcis 
er det, der binder det hele sammen 
og gør Kongelunden til noget helt 
unikt. 

Aktivering af områdetNabo børnepark

Science Center

Food lab

Pixiehaver

Engen

rekreativt vandlandskab

området ved udkigstårnet

området ved den grønne 
infinity bro

Scene

Hotel

Hotel

Wellness of restauration
Aarhus væddeløbsbane

Kastegrav

AarhusStadion
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Foodlab

Dagtilbud

Væddeløbstorvet

Hovedsti

Hovedsti i trækonerne

SLØJFERNE
Vi ønsker at skabe nye forbindelser 
i en hovedsti af både eksisterende 
og nye stiforbindelser med mange 
udspring, som kan skabe tydelig 
sammenhæng, og skabe mulighed 
for gå på opdagelse i området med 
udstik i skov og rekreative områ-
der. Eksisterende barrierer åbnes, 
og hovedstien smelter sammen 
med nye torve og pladser, og skaber 
muligheder for oplevelser. 

Nye forbindelser åbner for adgang 
til taget på stadion, atletik banen, 
ny park i væddeløbsbanen, skov og 
rekreative områder for alle typer af 
borgere. En tydelig fælles identitet 
for Kongelunden inkorporeres i sti-
systemer og andre attraktioner, der 
nemt guider brugere rundt i områ-
det i form af flag, infostandere og 
lignende markeringer.

De grønne åndehuller skal på den ene side skabe mu-
lighed for aktivitet og fysisk udfoldelse, hvor andre 
skaber mulighed for stilhed, fordybelse og ro i den rene 
natur. 

De gennemgående stier giver udstik og opfordrer til at 
gå på oplevelse i området. Lysninger aktiveres i højere 
grad, og elementer som gamle militære anlæg og bun-
kere, skal transformeres til offentlige rum med mulig-
hed for udstilling, undervisning m.m. Klatrepark og 
gangbroer skaber nye perspektiver, men respekterer 
samtidig skoven. 

Ride- og vandrestier forgrener sig ud i Kongelundens 
sydlige del og kobler sig på eksisterende forbindelser 
videre ud mod Moesgaard og Aarhus bugten. 

I en lige akse fra Lukas Kirkens Tårn opføres et nyt 
udkigstårn med panoramaudsigt over hele området og 
Aarhus, hvilket på samme tid aktiverer den fantastiske 
Forstbotanisk Have. På hovedstien opføres den grønne 
infinity bro, som pendant til den blå ved vandet, men 
gemt i skoven. 

1:4000

CERES Arena

Adventure park Kongelunden

Ro og fordybelse

Shelter

MTB begynder rute

Klatrepark

Skovbørnehave

Infinity bro

Forstbotaniskhave

Dronningetårnet

Sigtelinje  fra Sankt Lukas kirke 

Hall of fame  pladsen

Ny tennis Centercourt

Kongelundens Rideskole

Nyopført stalde
Væddeløbsbanens nye stalde

P

Væddeløbstorvet
Rekreativt vandområde

Pixihaver

Wellness  og restauration

CERES Arena

Kastegrav

Streetmekka

Kongelunden Multihus

IdrætshalKongelundens Klatrehal

Rooftop
TORVET

Atletik stadion

Scene

Spisehus

Elite sports Akademi

Børnepark

RIDESKOLE + SCIENCE CENTERDET GRØNNE 1.0 STADION OG DE 4 RUM STREETMEKKA + VÆDDELØBSBANE 

Hovedgreb

Ro og fordybelse

Moderne fodboldstadions fremstår ofte autonome og i 
et totalitært formsprog. Vi ønsker at bruge stadionets 
fire sider til at skabe forskelligartede åbne rum med fri 
forbindelse imellem. 

Den røde passage ved ankomst af Stadionallé hylder 
det eksisterende i form af materialevalg og udtryk. Et 
grønt overdækket tag skaber forbindelse til Ceres Are-
na, suppleret af gangbroer og nye udkig. Foreningstor-
vet og den nye Tennis center-court skaber to nye rum i 
form af tilbud og opholds situationer.

På bagsiden af tribunen til den eksisterende cyklebane 
placeres to nye haller med multifunktioner af streetbase-
ret sportsgrene. Udvendigt smelter området sammen i en 
stor urban legeplads med plads til skating, parkour m.m.
Ruten kobler sig på Danmarks smukkeste væddeløbs-
bane hvor et nyt vandlandskab med regnvandsbassiner 
er etableret. Den naturmæssige karakter er bevaret, og 
der er opstået en foranderlig vandpark, hvor øer vokser 
og skrumper afhængigt af regnvandsmængden, hvilket 
danner bund for både leg, aktivitet, ophold og fordybelse. 
Tribunen og pladsen foran væddeløbsbanen renoveres og 
bevarer sin historiske plads.

En ny rideskole skal forstærke den eksisterende historie 
om Aarhus væddeløbsbane og skabe forøget interesse for 
hestesporten. I de åbne folde kan børn fodre heste samt 
se dressurryttere på de åbne baner eller i den nye ridehal 
og stalde. Ved de åbne folde bevares det åbne grønne om-
råde, og der plantes vilde blomster, der frit kan vokse og 
skabe en ny eng i lunden og give passage til bier og andre 
insekter. Pixihaver, frugtlunde, havekollektiver og natur 
eksperimentarium i Ole Rømer observatoriet skal vide-
reformidle brug af naturens ressourcer for nærområdets 
borgere og borgere i midtbyen.

DET GRØNNE 2.0 

Tivoli Friheden

MULTIHUSET
Et multifunktionelt parkeringshus i 3 etager placeres, hvor 
eksisterende parkeringsplads er i dag. Derudover etable-
res der 8 indvendige padel tennis baner, 5 tennisbaner og 
den nye Aarhus cykelbane med tribune. Atletik stadion 
placeres på toppen af bygningen med overdækket tribune 
og udkigsmuligheder over området. Cykelbanen skal bru-
ges til flere aktiviteter, samt som muligt nyt koncertsted. 
Den eksisterende tribune til cyklebanen transformeres til 
restaurant/infoplads samt hostel.

TORVET

Et nyt ikonisk stadion i bæredygtige materialer skaber 
rammen for det nye torv, hvor foreninger og liberalt er-
hverv danner stueetagen og inviterer ind. Bebyggelserne 
danner rygrad, og griber fat i både væddeløbsbanen samt 
stadion, hvor der er plads til foreninger, kreativt erhverv, 
restauranter, cafeer, samarbejdspartnere, sponsorer, aka-
demiboliger og hotel. Et nyt center-court til tennis giver 
mulighed for at tiltrække internationale turneringer. 
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FORENINGSLIV 2.0
Projektet bevarer alle eksisterende 
aktører og funktioner, som er til-
knyttet området i dag. Men ved at 
tilføje blandet erhverv, nye fælles 
lokaler og hotel- og sportsfacilite-
ter vil vi optimere og skabe flere 
tilbud og derved forstærke fælles-
skabet. 

Vi tilfører rum for lokale aktører 
og foreninger og samler disse langs 
den nye torveplads, hvor den aktive 
stueetage vil byde alle velkommen 
til foreningslivet, butikker og op-
hold. Derudover skabes der rum for 
aktører inden for foreningssport, 
naturformidling, kreative erhverv 
og sponsorer, der sammen kan ska-
be nye fællesskaber i området og 
derved placere Kongelunden som 
førende aktivitets Campus i Dan-
mark.
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Donbækhaven

HavreballeskovSvanedam

Sportens rum

Forstbotaniskhav 

Kirkeskov

Tivoli

Mindeparken

Marselisborg

Højbjerg

Tangkrogen

Viby

Hall of Fame - Pladsen

Den røde passage

Marselisborg Gymnasium

Aarhus Badminton

Marselisborg Hotel

Varna Palæet

Stadion

Foreningstorvet

Rooftop

Multihus

Parkeringshus

Atletik

scene og spisehus

Streetmekka
Idrætshaller

Væddeløbsbane

Rekreativt vådområdeAdventure Park 

Rideskole og stalde

Tribune

Pixihaver 
Science center

Udkigstårn
Dronningetårnet

Den Grønne 
Infinity BroHAVREBALLE SKOV / SVANEDAM

TRÆERNES UNIVERS
STADIONOMRÅDE
FORENINGSBYEN

Børnepark

Downhill MTB

Gangbro

SPORTENS RUM

AARHUS VÆDDELØBSBANE
NABOLAGET

NABOLAG OG KIRKESKOV
NATURENS RIGE

Terrassering mod
Væddeløbsbane

Foreningsbyen

Outdoor scene

Gå på opdagelse
 i bunkeren

Rapelling

klatrepark

Padel tennis

Tennis

Cykelbane

Idrætshal

Streetmekka

Rekreativt 
terrænspring

Rekreativit 
vandlandskab

Sommer

Vinter

Pixihaver

Stadion søen 

Wayfinding platform

Wayfinding platform

Wayfinding platform
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SPORTENS RUM

Hovedsti

Tivoli

FORENINGSBYEN

NABOLAGET

TRÆERNES UNIVERS

NATURENS RIGE

MINDEPARKEN

DEN BLÅ-GRØNNE RUTE

Hoved
st

i

Hovedsti

Landskabet og naturen iscenesættes

Sporten udfoldelse

Leg og oplevelser

Barriere nedbrydes

Aktiviteter udspringer

Naturen foldes ud

Parken

Skovly: læringsstation

SCAN QR FOR 
BILLEDER

SCAN QR FOR 
BILLEDER

SCAN QR FOR 
BILLEDER

SCAN QR FOR 
BILLEDER

SCAN QR FOR 
BILLEDER

23245

Diagonal 
stiforbindelse

Diagonal-
stiforbindelse

Hovedsti

Hovedsti

Hovedsti

Rudolf Steiner Skole

Marselisborghallen

momument

gangbro

sportsfaciliteter

passage

Den grønne port

Den grønne port

RODNET:

Livsgivende nye koblinger forstær-
ker landskabets biodiversitet med 
og mellem foreningsliv, aktører, 
brugere, sports- og erhvervsliv. 

STAMMEN:

Forsyner og sammenfletter områ-
dets aktører, hvor visionerne ska-
ber fundament for nye højder. 

KRONEN:

Fremtidens Kongelund i samlet og 
forbundet synergi, hvor nye forgre-
ninger griber ud lokalt, regionalt, 
nationalt og globalt.

Fra Spire til Trækrone,  
fra Foreningsliv til Elitesport
Et forbundet kredsløb mod 
nye visionære højder.

landskablig 
aktivitetsrampe

Legeplads

Ophold

Rømerhaven

Marselis 
Skoven

Wayfinding platform

Ta’ turen igennem kongelunden

Oplevet konceptuelt snit
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Jysk Væddeløbsbane
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Ceres Arena
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Skovbondegård
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Rudolf Steiner 
Skolen

Kongevejen 
cykel- og gangsti

Kongevejen 
cykel- og gangstiBiodiversitetsrute

Planetruten

Aktivitetsstrøg

Planetruten
Uranus (DCU Camping Blommehaven)
Neptun (Moesgaard Strand)

Merkur Venus

Jorden 
Mars

Jupiter

Saturn

BoldspilPort

MARSELISBORG 
GYMNASIUM

FREDERIKSBJERG

KONGSVANG

FREDENSVANG

VIBY

TANGKROGEN
Port

Port

Port

Port

Port

Port

Port

Skovskulptur
Spejlbassin

Port

Klatreskov

Kæmpegynge

Naturlegeplads

Shelter

Sø

Sø

Brygge

Klatretårn Port

Port

Port

Port

Skatebane

Jordvold 
tribune

Ankomst

Eksisterende skov, urørtEksisterende skovKongelundens placering i Aarhus for enden af 
landskabskilen ved overgangen til midtbyen.

Planeternes omløbsbaner i skala, med centrum i Ole 
Rømer Observatoriet

EVENTPARKEN KULTUR OG LÆRING - PLANETRUTENNATUR OG BIODIVERSITETMOBILITETPROGRAMMERINGLANDSKABELIGT HOVEDGREBEKSISTERENDE FORHOLDPLACERING

Biltrafik  
Omlægningen af Kongevejen til gang- og cykelsti skaber en central 
korridor gennem området for bløde trafikanter og skaber større 
sammenhængende skovområder.

Biodiversitetsruten
Ruten udgår fra det nye skovlandbrug i Havreballe skov og leder rundt i 
de forskellige landskabstyper og særlige naturområder i Kongelunden

Aktivitetsstrøget
Stien fører omkring og igennem Eventparken og binder områdets 
mangfoldighed af aktiviteter sammen.

Å

Sport og aktivitet
Lysninger i skovenFysiske barrierer og barrierevirkning fra tæt beplantning

De otte planeter, skulptur og formidling
Stier

P Parkering
Et nyt P-hus imødekommer det øgede parkeringsbehov. Yderligere 
parkering findes ved stadion og væddeløbsbanen

Skovlandbrug

Natur og biodiversitet
SkovbrynVeje gennemskærer og opdeler området

Eksisterende skovbryn, lysninger i skoven
Planetruten, Ole Rømer Observatoriet til Moesgaard 
Strand - 6,5 km

Kultur og læring
Intensitet af nye aktiviteter

Port

P

PP
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Parkour

Powerfitness
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Løb

Street sport
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PP

Kongelunden ligger som en grøn lunge midt i Aarhus 
omkranset af den tætte midtby mod nord, den åbne 
by mod vest og Aarhusbugtens åbne vidder mod øst. 
Kongelunden er kulminationen på en grøn kile, der 
strækker sig 10 km mod syd langs bugtens kyst og 
danner det vigtigste landskabelige træk i Aarhus- 
regionen.

Kongelundens position markerer derfor det område, 
hvor landskabskilen møder byen. Det afspejles allerede 
i dag af, at området huser en stor mangfoldighed af ak-
tiviteter og faciliteter, som Kongelunden i fremtiden skal 
kunne huse endnu flere af. Men centralt for udviklingen 
af Kongelunden er, at følelsen af at være i naturen  
aldrig må gå tabt. For det er netop følelsen af at befinde 
sig omkranset af skoven, der er områdets særlige 
kendetegn og store kvalitet i dag, og det er den særlige 
kvalitet, der skal styre udviklingen fremadrettet.

KONGELUNDEN I DAG
Kongelunden i dag lever ikke op til sit potentiale. Den 
tætte skov fremstår ikke alle steder indbydende, og 
nogle steder virker den tætte beplantning sågar som en 
både fysisk og mental barriere mellem Kongelunden og 
den omkringliggende by. 

Også inden for områdets grænser opleves der bar- 
rierer og grænser. Området gennemskæres i dag af 
flere veje. På samme måde er størstedelen af aktivitets- 
og idrætsfaciliteterne omkranset af hegn. De vender 
ryggen til hinanden23 på trods af den tætte placering 
som naboer. Dette bevirker, at de forskellige områder 
opleves som separate øer uden sammenhæng og uden 
mulighed for de udvekslinger, der er potentiale for i et 
mere forbundet område.

LYSNINGEN
Kongelundens vigtigste samlingspunkt i dag er Minde-
parken, der kan rumme en masse forskelligartede akti-
viteter og mennesker på samme tid. I mindre skala fun-
gerer fodboldengen i nord som et åndehul, der samtidig 
byder indenfor i området. Fælles for de to er at de frem-
står som lysninger i den tætte skov, hvor et større eller 
mindre åndehul giver plads til aktivitet og fællesskab. 

Lysningen som landskabeligt greb bliver derfor sty-
rende for udviklingen af Kongelunden og den samlende 
identitet, der skal fostres. 

I den nordlige del af Kongelunden etableres to nye min-
dre lysninger. Samtidig udvides fodboldengen, ligesom 
Kongelundens aktivitetsområde gentænkes som Event-
parken; en stor lysning i skoven på niveau med Minde-
parken, der rummer alle eksisterende og desuden flere 
nye faciliteter og destinationer.

Placeringen af lysningerne gør, at de kommer til at 
fungere som invitationer ind til området. Det er derfor 
også i og omkring lysningerne, at nye programmer og 
mødesteder placeres. I de bynære områder i nord og 
vest er der vægt på et større antal programmer og mere 
sport, aktivitet og bevægelse, mens der i syd mod den 
landskabelige kile er større fokus på ro og natur og 
dermed lavere intensitet. 

Lysningerne skaber uformelle aktivitetscentre i skoven, 
der samler folk. Samtidig er lysningen som styrende 
princip med til at friholde størstedelen af den eksister-
ende skov fra nye anlæg, som derfor får lov til at ligge 
urørt som den er i dag. Styrken ved lysningen skal der-
for ses ikke blot som et princip for, hvor der anlægges, 
men i lige så høj grad som et princip for de store om-
råder, der friholdes. 

MOBILITET
Et netværk af stier bliver den primære måde at bevæge 
sig gennem området og videre ud i byen og landskabet. 
En række porte ved primære adgangspunkter er med til 
at markere ankomsten til området og er samtidig med-
skabere af en identitet, der samler området. De bliver et 
let genkendeligt element i hele nærområdet og er med 
til at styrke oplevelsen af, at Kongelunden er en samlet 
destination, man træder ind i.

Mobiliteten i området skal afvejes, så den tilgodeser 
både byens trafikale behov - og særligt trafikken til og 
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fra de store faciliteter. Den tværgående Carl Nielsens 
vej sammen med adgangsvejen Stadion Allé og en om-
lagt Marselisborg Grønnevej kan sammen med mindre 
stikveje rumme adgangsforhold til alle områdets facili-
teter samtidig med at unødvendig gennemkørende trafik 
minimeres. Dermed kan den langsgående Kongevejen 
lukkes for motoriseret trafik og omlægges til en bred 
cykel- og gangsti gennem skoven. Dette skaber store, 
sammenhængende skov- og parkområder i Konge-
lunden.

EVENTPARKEN
I Eventparken findes i dag og i fremtiden den største 
koncentration af sportsfaciliteter. De store tilskuer-
faciliteter suppleres af en række mindre forskelligartede 
faciliteter til uformel brug, der understøtter Eventparkens 
karakter som et område fuld af liv og aktiviteter. Det kan 

både rumme de store fællesskaber omkring fodbold og 
væddeløb, men også de små spontane fællesskaber 
omkring skate, klatring, parkour, m.m. Området om-
kranses af aktivitetsstrøget, der forbinder de forskellige 
programmer og sørger for, at der altid er rig mulighed for 
eksponering og udveksling mellem mennesker. 

I Eventparken er det muligt at sive mellem de forskellige 
faciliteter og delområder. Området opleves som en stor, 
grøn lysning i skoven, hvor det er muligt at bevæge 
sig frit rundt og hvor nærheden til naturen kendetegner 
oplevelsen. Den store sammenhængende Eventpark 
giver desuden øget fleksibilitet i forhold til at afholde 
events. Faciliteter og områder kan deles og bruges til 
forskellige lejligheder, ligesom hele området kan tages 
i brug som ét stort expo område med stor kapacitet og 
mange adgangsveje.

I den sydlige del af Eventparken etableres en central an-
komstplads, der skaber grobund for udveksling. Indgan-
gen til Jysk Væddeløbsbane suppleres med indgangen 
til den nye Observatorieparken, udstillingsbygningen til 
Ole Rømer Observatoriet og det nye atletikstadion. Det 
bliver et central punkt hvorfra man kan udforske om-
rådet fra syd, ligesom stadionengen og forpladsen til 
Ceres Park og Arena er det i nord.

NATUR OG BIODIVERSITET
Kongelundens mangfoldige naturkvaliteter fremhæves 
af en oplevelsesrute med fokus på biodiversiteten i 
området. I centrum er skovbondegården i Havreballe 
Skov  med undervisnings- og læringsfaciliteter. Nær-
heden til både Rudolf Steiner skolen og Stefanshjem-
met ved Strandvejen gør det oplagt at samarbejde med 
dem omkring dyr, natur og biodiversitet, ligesom skov-

bondegården kan blive et udflugtsmål for Aarhusianere i 
alle aldre.

Biodiversitetsruten leder forbi de forskellige naturtyper 
Kongelunden byder på, både eksisterende og nye. De 
nye lysninger giver mulighed for en ny biotop af skov-
eng og skovbryn, mens de tætte skove og skovsøer 
allerede byder på forskellige habitater.

KULTUR OG LÆRING
Kultur spiller allerede en stor rolle i Kongelunden i dag. 
Fra OIe Rømer Observatoriet og Marselisborg Slot til 
Den Uendelige Bro er der allerede grobund for at ud-
vikle kulturens rolle i området yderligere. 

Med udgangspunkt i observatoriet og den nye 
Observatorieparken etableres en skulptur- og læringssti 

gennem området kaldet Planetruten. Rutens otte ned-
slagspunkter korresponderer hver især til én af sol-
systemets otte planeter, og deres indbyrdes afstand 
svarer til deres virkelige afstand i verdensrummet. De 
fire første planeter ligger derfor i Eventparken i umiddel-
bar nærhed til Ole Rømer Observatoriet, mens de føl-
gende fire forbinder nedslagspunkter mod syd før stien 
kulminerer ved Moesgaard Strand, 6,5 km fra observa-
toriet

Desuden får observatoriet tilknyttet en udstillings- og 
cafébygning ved ankomstpladsen i Eventparken. Her-
igennem, og understøttet af den vidtrækkende Planet-
rute, bliver området også etableret som et centrum for 
læring og naturvidenskab og generelt for mere rolige og 
fordybende aktiviteter, der supplerer de mange sports-
lige aktiviteter.

Områdets tradition for skulpturkunst føres desuden 
videre med en skulpturfestival om vinteren langs 
stranden. De forskellige skulpturer kan blive et tilløbs-
stykke i området i en sæson, hvor der ellers ikke kom-
mer mange mennesker.

Desuden placeres i hele området, i tilknytning til ankom-
ster eller lysninger, skulpturer af forskellige kunstnere. 
De bliver en indbydelse til at gå på opdagelse i området 
i et roligt tempo og samtidig vil man gennem opdagel-
sen opleve mangfoldigheden af både aktiviteter og na-
tur- og kulturoplevelser, som Kongelunden rummer. Der 
bliver plads til alle, hvad enten du vil have fordybelse 
eller sport, et stort event eller et lille fællesskab. 

Vi mødes i lysningen.

KONGELUNDEN VI MØDES I LYSNINGEN

Atletikstadion i naturen

Skoveng

Skulpturer i skoven

Lysning i skoven

Uformel sport - bordtennis

Klatreskov

Meditationszone

Landskabelig skatebane

Identitetsskabende port

Lethal

Situationsplan 1:4000 Referencer

Vinterskulpturfestival på Marselisborg StrandAnkomstplads i Eventparken med Væddeløbsbanen, udstillingsbygningen og Planetruten. Skovskulpturer - spejlbassin i skoven
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Radialerne, loopet og dynamoerne

Kongelunden er en skov i byen og en by i 
skoven.

Kongelunden er Marselisborgskovens kultive-
rede forlængelse ind i Aarhus som urbaniseret 
skov- og parkområde.

Kongelunden er en selvstændig, grøn skov-
by omgivet af villa- og parcelhusområdernes 
grønne, urbane plantager, tæt på den røde, 
historiske stenby og nabo til den blå vand-
by og med sine karakteristiske monumentale, 
”hængslede” bygningsanlæg til fritid sport og 
kultur.

Projektet ønsker at fastholde og forstærke 
denne unikke identitet og karakteren af grøn
skov- og parkby i byen ved at:

- tydeliggøre bydelens relation til de om-
givende bydele og   kvarterer.
De omgivende bydele og kvarterer møder 
overalt i projektet skovbyen som et intakt 
skovbryn, med undtagelse af Mindeparkens 
åbning mod vandet.

- Differentiere og integrere byens kvar-
taler, miljøer, stedligheder, fikspunkter, 
monumenter og dynamoer. 

3 lag eller mønstre organiserer byen fy-
sisk og mentalt:

- Radialerne 
- Loopet 
- Dynamoerne

Radialerne

Radialerne er det let overskuelige og forstå-
elige vejmønster der, centreret i rundkørslen 
”ved dronningen”, udpeger byens midte og 
sikrer den kørende trafik gennem byen samt 
tilgængeligheden til bydelens 4 kvartaler.

Som jagtveje, udstikker radialerne de fysiske 
og orienteringsmæssige hovedretninger i og 
gennem bydelen.

Fra rundkørslen er der desuden gående og 
cyklende adgang til byens 4 kvartaler:

- Sportskvartalet 
- Skovkvartalet
- Parkkvartalet
- Havekvartalet (herunder dronningens 
have)

Omlægningen af Kongevejen til sydøst-nord-
vest radialen (Marselisborg Grønnevej) er 
foreslået for at skabe en større sammenhæn-
gende og uforstyrret skovkvadrant tæt på Aar-
hus bymidte.
Radialplanen kan dog også fungere trafikalt og 
orienteringsmæssigt uden denne omlægning.

Den arena-nære grønne ”skov-parkering” sker 
med adgang fra Jyllands Allé og Stadion Allé - 
500-1000 p-pladser.
Reserveparkeringen til store sports- eller kul-
turbegivenheder tænkes, som nu, at kunne 
forgå på travbanen - 1000-2000 p-pladser 
med adgang fra Carl Nielsen Vej. 
Det samme gælder adgangen til hestesportsa-
realerne og Observatoriet.   

Loopet

Loopet er et nyt mønster eller stort, let op-
fatteligt tegn som projektet lægger ned over 
byen for at skabe en intern sammenhæng 
mellem dens mange forskellige stedligheder, 
miljøer, fikspunkter, monumenter, aktiviteter 
og dynamoer i form af sportsarenaer, fritidsfa-
ciliteter, skov-, park og havetypologier, etc. 

Loopets internt samlende effekt bidrager til at 
forstærke Kongelunden som en karakteristisk 
og markant selvstændig by elle bydel i Aar-
hus.

Loopets ca. 3 km lange strækning er primært 
for de bløde trafikanter, lagt til rette så man, 
uhindret via flader, trappeanlæg og ramper, 
kan gå, løbe eller cykle (eller stå på ski) hele 
vejen rundt. 
Dette forudsætter dog åben tilgængelighed 
mellem de enkelte sportsanlæg.

Loopet vil skabe en oplevelsesrute gennem 
bydelens mange varierede miljøer med både 
aktive og kontemplative scenerier, med monu-
mentale sportsarenaer, stalde, udsigtspunkter, 
sjældne haveanlæg, åbne parkflader, skovlys-
ninger og skovstier, skovbebyggelse. Det hele 
forbundet af belagte flader og stier, trappean-
læg, cykelramper, etc.

Loopet vil kunne etableres relativt let,
idet størstedelen af forløbet sker på allerede 
eksisterende vej- og stianlæg. 

Loopet, der er ”stisystemets snoede bou-
levard”, har en fast belægning og permanent 
belysning, der gør det trygt at færdes på også 
efter mørkets frembrud.

Dynamoerne

Dynamoerne udgøres af sportsarenaernes 
publikumsmagneter, der, som Hadrians Villa, 
er hængslet sammen til en kompleks, ople-

velsesrig helhed af monumentalitet og urban 
rumlighed.
Sammen med bydelens øvrige fikspunkter,
som Observatoriet, det nye Udsigtstårn på 
”toppen af området” Mindeparkens monu-
menter og miljøer som Forstbotanisk Have,
Kolonihaverne, de nye ”Natur-faciliteter”
i skovkvadrantens lysninger samt Sportkolle-
giernes- og klubhusenes tynde ”opstikke-
re” i ”Zoo-skoven”, skaber de skovbyens sær-
lige, grønne, kulturlandskabelige urbanitet.

Lagenes interferens og fleksibilitet

Interferensen mellem lagene er med til at 
skabe skovbyens kompleksitet og oplevelses-
rigdom

Enkelheden i lagenes mønstre og figurer gør 
den samlede struktur fleksibel og generelt let 
at ”hægte” nye fremtidige funktioner, aktivite-
ter og bygværker af og på.

De nye arenaer og stedligheder

Fodboldstadion

Fodboldstadion er fremstillet som et nyt ”in-
timstadion” til ca. 25.000 tilskuere, i skala og 
struktur som f.eks. Malmøs nye fodboldstadi-
on.

Stadion er adskilt fra den gamle stadionbyg-
ning men forbundet med dens hovedbygning 
via en svævende overgang. 
På samme måde er Ceres Arena forbundet 
med loungefaciliteterne på det nye fodboldsta-
dion.

Fodboldstadion er gravet ned i terrænet for at 
integrere det i den omgivende skov – skovs-
tadion.

En bevarelse af det eksisterende stadion som 
udelukkende fodboldstadion, uden atletikba-
ner og nedgravet for at skaffe flere pladser, vil 
også passe fint ind i projektets strukturerende 
idé.

Atletikstadion

Det nye atletikstadion er ligeledes tænkt som 
et skovstadion, nedgraver og omgivet af træ-
er, tæt forbundet med den nye indendørs 
idrætshal og Aarhus Atletik og Løbeakademi.
Atletikstadion er fremstillet, dimensioneret 
som det gamle stadion med en kapacitet på 
1.000 - 2.000 tilskuere.

Tennisstadion

Tennisarenaen er flyttet til træningsarealet 
bag cykelstadion, hvor de 8 baner og klub-
huset kommer til at ligge favnet af grønne 
træbevoksede skrænter - en kombination af 
tennisbanernes nuværende, idylliske skovbe-
liggenhed og tennisbanerne ”Sandgravens” 
intime, grønne gryde.

Skov-opstikkere

I den gamle Zoo-skov ved det nye atletiksta-
dion tænkes tynde bygningsenheder og 
”opstikkere”, helt integreret med skovens 
stammer og trækroner, etableret. 
Enhederne, gerne bygget i træ, kan huse 
midlertidig bosætning, kollegier eller hostel 
for atleter, sports- og fritidsfolk, gerne kom-
bineret med klubvirksomhed knyttet til idræt, 
udendørskultur og grøn rekreation. 

Skovlysninger

Langs loppet i skovkvadranten kan etableres 
lysninger til fleksibel anvendelse relateret til 
skov og natur: skovbørnehaver, naturvejled-
ningsfaciliteter, refugier, steder for grøn efter-
tænksomhed, e.l. 

Hestesportsarenaen

Hestesportens faciliteter: stalde, servicebyg-
ninger, folde og fremvisningsarenaer, placerer 
projektet på det skrånende og terrasserede 
terræn op mod toppen af Carl Nielsen Vej og 
Terp Skovvej, hvor de vil være mere ekspone-
rede for publikum og hestesportsinteresserede 
og smukkere beliggende i landskabet end 
den nuværende lidt hengemte og klemte pla-
cering.

Projektet forestiller sig, at også at bygnings-
anlæg som hestesportsmuseum, heste-
sports-eksperimentarium eller undervis-
nings- og forskningsinstitutioner knyttet 
til heste og hestesport kunne finde plads i 
arenaen.
Et samarbejde med Wilhelmsborg Nationale 
Hestecenter kunne evt. udvide arenaens re-
pertoire og faciliter til mere end det trav- og 
galoprelaterede.

Udsigtstårnet

Et udsigtstårn på højdepunktet af sportskva-
dranten ved toppen af Carls Nielsens Vej og 
Terp Skovvej vil være et markant fikspunkt i 
Skovbyen og et udsigtspunkt over hele Aar-
hus´ sydlige geografi, byen, skovene og bug-
ten, på linje med de øvrige fikspunkter som 
Rundkørslen ved dronningen, Mindelunden i 
Mindeparken, den gamle stadionbygnings ind-
gangsparti, Marselisborg Slot.

Visionskonkurrence for Kongelunden

5 8 0 0 1

TVÆRSNIT NYT ATLETIK STADION 1:500

SNIT HESTESPORT OMRÅDET 1:500

TVÆRSNIT NYT FODBOLD STADION 1:500

SNIT HESTESPORT OMRÅDET 1:500

PLAN SKOVBYEN 1:4000
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DESTINATIONER
Området kobles sammen af 
forskellige destinationer. På denne 
måde fremstår Kongeluden som en 
samlet enhed.

Aarhus kommune skal 
plante 10.000 træer 
inden 2025

Byrådet skal øge 
skovarealet til 8000 ha 
inden 2030

Aarhus event 
ønsker flere store 
eventområder tæt på 
byen

Kongelunden er vigtig i fortællingen om det grønne, og blå, træk gennem Aarhus og vil være vigtig også for de 
kommende generationer, når byen vokser i fremtiden. Kongelunden, Brabrandsøen og Risskov fungerer som 
byens lunger.

Ved at bevare områdets identitet, skabe en mødeplads med forskellige aktiviteter, og rum for rekreation, vil 
Kongelunden blive hele Aarhus’ legeplads.

KONgEluNDEN

mARSEllESBORgSKOV

RåDhuSPARKEN

BRABRAND SøEN

BOTANISK hAVE

RISSKOV

uNI PARKEN

NORDRE KIRKEgåRD

Variation og tilbud af 
aktiviteter for alle aldre

Bevaring af 
mangfoldighed; lade 
områder stå uberørt og 
vokse frit.

Balance mellem 
introverte og 
ekstroverte 
aktiviteter

Det skal være 
nemmere at finde 
parkeringspladser 
også til store events

Etablering af 
træningsakademi og 
træningslejre samt 
talentdyrking.

03. STADIONSøEN
Stadionsøen bliver en ny destination i Aarhus. Trængslen på bålpladser og shelters tæt på byen 
stiger, og “øen” i midten af stadionsøen er et oplagt område at placere Aarhus’ nye shelters. 
Fokus er stadig at bevare den fritvoksende natur i området, men et lille området bliver ryddet til 
ophold.

04. DONBÆK huSENE
Donbæk husene bliver omdannet til en frokost-cafe for alle besøgende i mindeparken. Funktionen som materielgård 
flyttes, og entreprenørenheden kan stadig bruge cafeéen som frokoststue. Det ene Donbækhus bliver køkken og 
det andet rummer udendørs- og indendørsservering.

07. BROEN I SKOVEN
Rømerhaven er en af Kongelundens små hemmeligheder - som de færreste kender, 
måske pga den lidt afsides beliggenhed. hvis man udnyttede terrænet og skabte en 
ny bro, der i en sløjfe skabte tilgængelighed, kunne Rømerhaven selv blive styrket 
som attraktion. 

KENDINgSTAl: 67536
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08. SKOVEN VED STADION
Skoven trækkes helt op til stadion som tidligere tiltænkt. her flytter også atletik, 
løbebanen 

09. TIlgANg TIl VANNET
Ved mindeparken skal adgangen til vandet gøres bedre. Ny, fin belægning vil hindre 
hurtig kørsel og lede Kongelundens besøgende videre i området.  

FORmER Og NATuR
Stærke geometriske former 
forbundet med sport går igen i 
området og møder en “organisk” 
natur.

01. ATlETIKBANEN
Atletikbanen flyttes ind mellem træerne foran stadionhallen. Det bidrager til at 
demokratisere området og gøre det tilgængelig for alle med en strategisk placering 
tæt på løbeklubbens klubhus og parkeringshuset.

06. RuNDKøRSEl
Rundkørslen mellem Kongevejen og carl Nielsens vej: her bliver den eksisterende 
træbelægning udvidet rundt hele rundkørslen. Dette hindrer bilerne i at køre hurtigt, 
og gør det nemmere og tryggere for fodgængere at forstå, hvor man skal og kan 
bevæge sig.

SKOVEN BINDER SAmmEN
Skoven bliver det, der binder 
destinationerne sammen.

02.mulTIhuS
 På den eksisterende parkeringsplads 
ved havreballe Skovvej opføres et nyt 
parkeringshus som en organisk form 
inde i skoven. Parkeringshuset skal ved 
at slynge sig om de høje bøge skabe 

sTadionoMRådeT
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Ved fjerning av vestlige del af 
havreballe skovvej, blir naturen 
dratt helt opp mot stadon og 
området kan ikke på samme måde 
blive brugt som smutvej.

mYKE TRAFIKANTER
Et skille mellom hovedstier og 
de mindre utforskende stier, vil 
gøre det nemmer at orientere sig i 
området. 

Stadion ombygges til et mere moderne 
tilskuervenligt stadion ved at flytte 
atletikbanen, således at tribunen kan 
komme helt tæt på banen. herved 
opnås en række fordele. Der skabes 
bedre plads omkring stadion til en 
række formål.
luft bag den fine gamle stadionhal 
skaber en smuk passage mellem det 
gamle og det nye. Stadion kan bygges 
op i højden, det styrker Stadion allé-
aksen og giver høeg hansens gamle 
stadion et nyt ‘øvre liv’. Atletikbanen 
flyttes langs stadion allé, tættere på 
løbeklubben og mere tilgængelig for 
alle. 
Syd for stadion kan etableres bedre 
boder, depoter mm. enkelte indbygges 
i skråningen mod travbanen, og der 
kan skabes underjordiske forbindelser 
direkte til travbanens indre.
Stadionhallens rundgang kan udvides 
til en ydre passage til de forskellige 
faciliteter.
cykelbanen moderniseres til at rumme 
nutidens krav. Tribunebygningen 
bevares som udgangspunkt for en 

Aarhus er en helt særligt begunstiget 
by. Aarhus besidder en række grønne 
rum, haver og parker helt tæt på 
bymidten, så naturens nærhed er mulig 
og kan fornemmes. Risskov mod nord, 
universitetsparken, Botanisk have og 
Brabrand kilens landskab der trækker 
den rå natur helt ind til bymidten.  mod 
syd ligger Kongelundens store område 
med en række indre offentlige park 
rum. Aarhus å og mod øst, bugten og 
vandet, er det samlende element.  Det 
er parkrum der skaber forbindelser, 
forbinder os med hinanden så alle bliver 
synlige gennem brugen. Fællesskabets 
parkrum, som er dynamisk, fordi 
de hele tiden skal udvikles, både 
i forhold til et gældende natursyn 
men også i forhold til vores behov for 
rekreative rum. Der knytter ansvar og 
forpligtigelser til for både brugere og 
ejere, men de er samtidig generøse 
markører for identitetsdannelse og 
inklusion i vores samfund.
Fremtidens hverdagssamfund er ved at 
omstille sig til en ny virkelighed hvor 
bæredygtighed, tilgængelighed, og pt 
coronatidens pladskrav skal relateres til 
sundhedskulturens fokus på idrættens 
muligheder for at tilbyde borgeren et 
bedre liv. De seneste år er det blevet 
tydeligt at naturen, betyder meget for 
vores sundhed. 
Kongelunden har den overordnede 
store kvalitet at den kan kombinere 
og fusionere naturens kvaliteter ind i 
sundhedskulturens behov. Som en stor 

Aarhusianere peger på kulturliv, natur og grønne 
områder samt byens størrelse som byens styrker.

statestik hentet fra Arhus kommunes planstrategi 2019, 03.10.2020

omdannelse af banen.
Ved at indpasse bedre 
parkeringsfaciliteter ved travbanen 
og samtidig lave den underjordiske 
passage til Stadion fordeles trafikken 
ved større arrangementer på Stadion. 
østrebakken indbyder til, i kraft af 
det faldende terræn, at indbygge 
underjordiske parkeringsarealer. Et 
nyt parkeringshus vil også aflaste hele 
Kongelunden for biler.
østrebakken er et utroligt smukt 
udsigtspunkt, der kan danne 
destination for mange udflugter og 
tilføre området nye muligheder. Ole 
Rømer Observatoriet er ligeledes 
et smukt bygningsanlæg, der med 
en særlig historie og funktion, kan 
danne en helt særlig attraktion. 
Observatoriet har lidt under de 
forsømte tilstødende områder og kan 
komme til ære og værdighed ved en ny 
landskabelig behandling af bakken. Et 
observationstårn, bygget i træ, i enden 
af Kongelundens akse på bakkens 
højeste punkt, kan bidrage til at binde 
hele Kongelunden sammen.

05. lYSløjPE 
langs stadionsøens stiforløb vil der om efteråret og vinteren være en lysløjpe, der 
er oplyst om aftenen. Dette vil gøre området tryggere og mere tilgængeligt også i 
den koldere og mørkere sæson.

en helt særlig parkeringsoplevelse 
blandt træerne og samtidig tilføre flere 
parkeringsmuligheder til området. 
multihuset kan også rumme 
studielejligheder og et fællesareal.
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grøn lunge der hjælper både borgerne 
til et bedre livsgrundlag men trækker 
også vejret for byen Aarhus.
Netop rigeligheden af de grønne oaser 
giver byen mulighed for andre steder 
at byfortætte og opfylde det store 
boligbehov, men selve Kongelunden 
skal udvikles på stedets præmisser.
Kongelunden har en stor variation af 
kendte og hemmelige steder, store og 
små, forskellige
 formål og karakterer
 af steder. Den 
bedste løsning vil
 være at styrke
 og tydeliggøre 
kvaliteterne og 
dæmpe de 
forhindringer der 
findes. collagen har jo den 
store kvalitet at den er 
mangfoldig, dvs. der findes 
attraktioner til alle uanset alder, 
køn, socialt ophav og etnicitet. Det 
er først og fremmest en opgave at 
synliggøre og skabe tilgængelighed 
til alle mulighederne. Aarhus er 
karakteristisk ved de 3 store grønne 
arealer der i hver verdensretning 
er byens grønne lunger – Risskov, 
Brabrandkilen og Kongelunden 
suppleres desuden af den fjerde 
dimension, vandet og bugten, der 
kæder det hele sammen. Dermed er 
Kongelunden hele byens område – men 
også en kulturhistorisk attraktion.
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Hvad nu hvis vandet kunne få 
mere plads i de lavtliggende 
områder?

Hvad nu hvis vi kunne opleve 
kunst på Stadion allé og i den 
gamle stadion-bygning?

Hvad nu hvis vi kunne 
bevæge os gennem Tivoli 
Friheden, når forlystelserne er 
lukket?

Hvad nu hvis Kongelunden 
var bilfri?

Hvad nu hvis vi kunne ride 
rundt i Kongelunden?

Hvad nu hvis vi kunne gå 
på Naturhistorisk Museum i 
Mindeparken?

Hvad nu hvis forsvarets 
bygninger kunne bruges til nye 
mødesteder, kaffebarer og 
kulturfællesskaber?

Hvad nu hvis vi kunne gå på 
tværs af haven, når slottet er 
åbent?

Hvad nu hvis en eldrevet 
shuttlebus forbandt de store 
attraktioner og centrale parker-
ingshubs?

    68238         

KONGELUNDEN — ET SPEJL TIL AARHUS

2.  SKAB ENDNU STØRRE FORSKELLIGHED
Det smukke og skønne ved Kongelunden i dag er den helt 
utrolige diversitet i attraktioner, brugere og oplevelser. Fra 
kongehuset til spejderhytten, fra kolonihaveforeningen til  
Classic Car Race, fra Tivoli Friheden til børnehaven – en 
smeltedigel af steder, mennesker og fællesskaber. Meget af 
livet i Kongelunden er dog centreret omkring idræt og forlys-
telse, mens ånd og videnskab er mere sparsomt til stede. 

Helt konkret foreslår vi, at man følger op på succeserne 
med Sculpture by the Sea og ikke mindst ARoS Triennalen  
The Garden ved at indtænke kunsten som en permanent                       
attraktion i området. Et nyt ARoS x Nature som udvider besøget 
i bygningen på Vester Allé og sender gæsten på rundtur i 
Kongelunden. Og et Nyt Naturhistorisk Museum på kanten af 
Mindeparken, der skaber en helt ny platform for udforskning 
af naturen i Kongelunden og resten af byen.

5. BEVAR EVENTYRET
Det skal stadig være muligt at miste orienteringen, at gå 
vild i skoven og forkert i byen, så skoven skal fortsat hold-
es tæt og frodig. Den helt store kvalitet ved Kongelunden er  
kontrasten mellem de ekstremt programmerede attraktioner og 
tidslommerne indimellem, der for en stund bringer os ind i et helt  
andet univers – og får os til at føle os lidt fortabte og sårbare. 
Til at forfølge en nysgerrighed eller tankebane, som kun det 
uplanlagte og uforpligtende giver plads til. 

TANGKROGEN

MARSELISBORGSKOVENE

HØJBJERG

FREDENSVANG

Den våde skov

Den tætte skov

Den tætte skov

Den store lysning

Den åbne fælled

Den åbne fælled

INGERSLEVS BOULEVARD

3. BEVAR HISTORIEN
Kongelunden har i dag flere steder karakter af pulterkam-
mer, hvor ting og sager har hobet sig op. Rester og levn fra  
tidligere anvendelse. Her skal der ryddes op med nænsom 
hånd. Kongelunden skal fortsat være et tidspejl, som giver os 
et historisk perspektiv, så strukturerne skal bevares – og så skal 
brugen af rummene nogle steder overlades til gæsterne. Alt 
behøver ikke at blive programmeret og iscenesat. Det smukke 
ved en række af disse områder i dag er netop, at de ligger 
som åbne muligheder, fordi de er tænkt i en anden tid og har 
mistet deres oprindelige sigte.  

Som eksempel på denne tilgang, kan man skele til                       
Rømerhaven, der har ændret sig meget fra sit oprindelige 
udgangspunkt – men stadig fremstår som et attraktivt element 
med egne kvaliteter. 

1. SKAB ET NYT NETVÆRK
Etabler et nyt netværk, der binder alle attraktionerne sammen, 
muliggør et nyt snit på tværs og på langs af naturen og skaber 
en samlet destination. Et spejl af hele Kongelundens mix af 
idræt, eksotiske planter, monumenter, forlystelser og skov.

Netværket er også svaret på at løse logistikken omkring store 
events, da det er koblet op på en række parkeringshubs og 
skaber en helt ny situation, hvor man kan ankomme forskellige 
steder i Kongelunden med bus eller bil og derfra bevæge sig 
videre til fods frem til eventpladsen.

VISION
Kongelunden skal være et spejl til Aarhus – et sted der spejler byen, men også et troldspejl, der 
forstørrer og forvrænger, et tryllespejl, der giver nye perspektiver på byen og et tidsspejl der 
rummer vores kollektive erindring.

Ved at skabe en ny form for aarhusiansk folkepark forstærker vi alt det fantastiske, der allerede 
findes i Kongelunden, samtidig med at vi tilfører nye oplevelser, sansninger og mødesteder. 
Fælles for dem alle er, at de skal understøtte og styrke det store fællesskab, som Kongelunden 
er: Det er her vi mødes, det er her vi samles, det er her vi spejler os i hinanden.

Men Kongelunden skal også være et troldspejl for byen. Hvor alt det vi kender og elsker i 
Aarhus forstørres og genkendes, samtidig med at det også forvrænges og (gen)fortrylles. Hvor 
ARoS rykker ud med sin mest eksperimenterende og fortryllede filial ARoS x Nature. Hvor et nyt 
stadion opføres med en spejlbeklædt facade, der helt konkret spejler byen – ligesom AGF for 
de mange fans er et spejlbillede på Aarhus på godt ondt. Hvor naturen spejler den enkelte gæst 
og giver ny indsigt og sanselige oplevelser i mødet med fundamentet for vores liv. 

Fremtidens Kongelunden er en gentænkning af det 20. århundredes folkepark. Kongelunden 
opdaterer folkeparkens oprindelige ambitioner om fællesskaber og borgersind og udvider disse 
til også at inkludere naturen, dyrene, historien og de fremtidige generationer. Med en række  
tiltag starter vi en proces, der i de næste 50 år vil forme ikke bare Kongelunden, men hele 
Aarhus og definere en helt ny måde, en by kan leve og udvikle sig med sin natur på. Hvor der 
er plads til at mærke, forføres og være til stede. Sammen og hver for sig. På den måde bliver 
Kongelunden også et tryllespejl, hvor fremtidens Aarhus kan anes og måske glimtvis skimtes 
allerede i dag på en fortryllet vandring rundt i Kongelunden. 

4. SKAB FLERE FACADER PÅ ATTRAKTIONER
Mange attraktioner har i dag meget koncentrerede ankomster 
og facader – kombineret med udstrakte og lidt for tydelige  
bagsider. Det skal forandres. Logistikarealer, vareoplag og 
serviceadgange skal foldes ind i de enkelte attraktioner – og 
der skal etableres 360°-facader ud mod Kongelunden og 
omverdenen. 

De enkelte attraktioner skal invitere indenfor og virke ind-
bydende, uanset hvilken retning du kommer fra. For de store 
eventfaciliteter med billet- og adgangskontrol betyder det 
også, at det på en almindelig hverdag skal være muligt at 
passere på tværs og igennem.

Helt konkret betyder det, at man i udviklingen af det nye 
stadion skal tænke på hvordan, der kan skabes mest mulig 
plads i rummene over mod travbanen og cykelbanen så den               
nuværende bagside konverteres til et nyt fælles ankomstrum. 
Og måske skal det nye stadion have en stor spejlende facade, 
der udvider rummet.
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”I 2030 har ”Kongelunden” fået et nyt stadion, 
et nyt atletikstadion, nye tennisanlæg, flere 
flexarenaer og et spændende udbud af 
motions og rekreative aktivitetsspots.
Alle de etablerede sportsfaciliteter, som 
både huser elite- og breddesportsudøvere, 
er indrettet uden ”bagsider”, så besøgende 
i området har en tydelig fornemmelse af de 
igangværende sportsaktiviteter. 
Et omfattende stisystem tager de besøgende 
rundt i området, som veksler fra vild natur 
til tæt sportsby inden for få hundrede 
meter. Stierne varierer fra trampestier 
ind gennem den tætte skov, til hævede 
gangbroer, som giver mulighed for at opleve 
sportsbyen fra oven. Alle nye bygninger 
har i deres arkitektur taget udgangspunkt i 
spændingsfeltet mellem natur og kultur. De 
forholder sig alle til deres placering i skoven 
i både materialer og form. 
Kongelunden fungerer for Aarhus som 
OL-byerne gør for London, Barcelona og 
München. Hvor OL var en tidsmæssigt 
koncentreret begivenhed i en by, bygget til 
formålet, så er Kongelunden årtiers historie 
om aarhusianernes sportspræstationer og 
sportsoplevelser for både eliten og bredden, 
som er let aflæselige for alle der besøger 
området. Der er bygninger der ligger 
placeret i lysninger i skoven, med 
oplevelser der åbner sig når man som 
besøgende ankommer. Men der er også 
bygninger der ligger med store forpladser 
og nogle der er mere integrerede, som en 
del af landskabsfladen. Det overordnede 
arkitektoniske princip om landskabet og 
bygningernes sammenhæng er tydeligt på 
alle nye byggerier.

Følg disse meget forskellige brugergruppers 
oplevelser i Kongelunden i år 2030:

Børnegruppe (børnehave/folkeskole)
For de nærliggende skoler og -institutioner, 
er Kongelunden en del af hverdagen. Stor 
artsrigdom i både dyr og planter gør det til et 
oplagt udflugtsmål og rum for læring. Vandets 
kredsløb er det synlige udgangspunkt for 
Kongelundens landskab, som forandrer sig 
afhængigt af de regnmængder der falder. 
Flere søer har permanente vandspejl, og en 
af dem har en bro, der giver sikker adgang 
til søen for børn med net og bakker. Der 
er desuden overdækkede siddepladser til 
madpakker eller undervisning. 

Fodboldfan
AGF spiller mod en større international 
klub. Aarhus har set frem til kampen i flere 
uger, og alle 35000 billetter til stadion 
er solgt. Kampen bliver desuden vist på 
storskærm på Havnepladsen, som også 
har været ramme om opvarmningsfesten. 
En stor del af tilskuerne forventes at gå 
eller cykle fra Havnepladsen til stadion i 
timerne op til kampen. Der er derfor lavet 
en midlertidig nedlukning af Stadionallé, så 
fodboldfans kan ledes sikkert og effektivt til 
station. Også fra hele regionen og oplandet 
kommer mange fodboldfans til byen. Dem 
der tager bilen har booket parkeringsplads 
og fået kørselsvejledning sammen med 
deres billet.   

Naboen
Bruger ofte stedet til gåture for at opleve 
flora og fauna. Hyggelige steder til at sidde 
og læse eller blot observere. God til både 
korte og lange ture og dejligt med diversitet. 

Ser nogle gange børn i træerne eller store 
grupper der spiller på banerne. 
Naboerne oplever, at der er øget aktivitet 
i Kongelunden. Men de genkender stadig 
det Kongelunden, som betyder noget for 
dem. Tilgængeligheden til området er øget 
med sikre overgange over de befærdede 
veje, mange stier gennem skoven er 
kommet til, og ruter af forskellig længde 
er mærket, så det er nemt at finde en 
rundt. Der er desuden kommet mange 
nye opholdsmuligheder til; til ro, til udsigt 
eller til at nyde madpakken. Desuden har 
de daglige brugerne nu mulighed for at 
komme tættere på de sportsaktiviteter der 
foregår. Alle nye sportsfaciliteter er bygget, 
så der er en grad af udadvendthed i den 
arkitektoniske bearbejdning. Der er dukket 
nye typer af motionsformer op i skovene 
og de åbne arealer. Nogle kræver udstyr 
som står fremme permanent, og andre er 
hold, som fast træner i bestemte områder. 
Noget er drevet af foreninger, og andet er 
drevet kommercielt. Kongelunden rummer 
en motionsform for alle, og mange naboer 
dyrker nu deres motion i Kongelunden.    

Familiefest – store grupper
Den lille familie på Frederiksbjerg skal 
fejre fødselsdag. Der er ikke plads i 
deres lejlighed, og de vælger at flytte 
fejringen ud i det fri. I Kongelunden har de 
reserveret et overdækket madpakkehus, 
som ligger ugenert i et område med 
uberørt skov. De har via Kongelundens 
app booket en naturvejleder, som med 
fokus på naturformidling i børnehøjde, 
leder efter sjove insekter og planter med 
fødselsdagsgæsterne. Til frokost gør 
selskabet brug af bålpladsen, hvor de på 

forhånd har hentet en opskrift og vejledning 
i bålmad på Kongelundens app.  

Det internationale
De svenske damelandshold i håndbold er på 
træningslejr. Valgt stedet da både ophold og 
træningsfaciliteter er gode. De kan både lave 
udendørs fitness, teambuildings aktiviteter 
og spille i Ceres Arena. Overnatningen sker 
i forbindelse med Campus anlægget og her 
er adgang til svømmebad, og massører 
samt fuld forplejning, samtidig er det tæt 
på byen og vandet så de få fritimer kan 
bruges til at se på byen og gå langs vandet 
til marinaen.

Tilrettelagt program
Familien fra Hedensted skal på tur – to voksne 
og to teenagere. De har inden turen været 
inde på den digitale platform Kongelunden 
og indtastes deres aktivitetsniveau og 
alder og fået forskellige forslag frem. Efter 
valget har de fået en dagsbeskrivelse som 
indeholder aktiviteter, mad og forslag til 
transport. De har hjemmefra booket MTB-
cykler, da de ikke selv gad tage med. De 
starter dagen med MTB-tur hvorefter de 
spiser frokost i tree-toppen og går en tur på 
denne. Så skal de på padeltennis-banerne 
have en dyst. Derefter har de en audioguidet 
tur rundt i Kongelunden for at høre om 
de bæredygtig tiltag som der findes, mht. 
genbrug af vand, genplatning af skov og 
brug af køling samt genbrugsmaterialer i 
bygningerne. Om aftenen skal de i Tivoli til 
Middag og koncert.

Nyt Stadion

Ceres Arena

Atletik parken

BLT/Letbane

BLT/Letbane

BLT/Letbane

Tennisanlæg

Parkeringskælder

Sports Arena

Cykelbanen

Team Danmark

Flexhal

Udvidelse af 
Tivoli Friheden

Jydsk væddeløbsbane

Børnehaven

Sportsspot
Bordtennis

Sportsspot
Bueskydning

Kondispot
Tai Chi

Sportsspot
Vandpolo

Kongebroen

Sportshostel

Campus anlæg

Tangkrogen

Engarealer

Overdrev

Bro

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Væddeløbsfaciliteter

Tunnel

Intet = 0%

Lavt  = 10%

Medium  = 20%

Højt = 30%

Nationalt  8000 biler (50.000 tilskuere)

Shuttle zone

Primære ankomstveje

Regionalt 5800 biler (30.000 tilskuere)

Lokalt  2000 biler (12.000 tilskuere)

Lille    750 biler (3.000 tilskuere))

Opstuvningsområder

Forsyningscenter

Råvandsledning
Energioptag varmepumpe

Energi og vand

Fjernkøl
Lav temperatur fjernvarme
Vandkorridor

Sekundavand

Store cykelparkerings anlæg

Cykler og gående

Stoppesteder

BRT / Letbane / Bus

Kollektiv trafik

Lette trafikanter

Parkering og ankomstveje for køretøjer

Kultur tryk
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Flexhal

Flexhal

Flexhal

Forsynings-
center

Intet = 15%

Lavt  = 35%

Medium  = 20%

Højt = 30%

Nationalt  8000 biler (50.000 tilskuere)

Shuttle zone

Primære ankomstveje

Regionalt 5800 biler (30.000 tilskuere)

Lokalt  2000 biler (12.000 tilskuere)

Lille    750 biler (3.000 tilskuere))

Opstuvningsområder

Forsyningscenter

Råvandsledning
Energioptag varmepumpe

Energi og vand

Fjernkøl
Lav temperatur fjernvarme
Vandkorridor

Sekundavand

Store cykelparkerings anlæg

Cykler og gående

Stoppesteder

BRT / Letbane / Bus

Kollektiv trafik

Lette trafikanter

Parkering og ankomstveje for køretøjer
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 Som ringe i vandet    ARoS Monumentet i Mindeparken  Gennem skoven  Se det fra en ny vinkel Stort indtryk lille aftryk  Ændring af hastighed     Som en scene i skoven  Overraskelser i naturen  Mennesket og naturenDen uendelige bro

 Visionen De kendte cirkler i Aarhus Stemninger i Kongelunden

KONGELUNDEN
SOM RINGE I VANDET

Kongelundens parkerings kapacitet indrettes så den kan skaleres imod 
arrangementer på 4 niveauer hvor andelen af tilskuere fordelt på trafik-
former er indregnet:

Lille 750 biler (3.000 tilskuere))Indrettes ved stadion under  
nyt tennisanlæg

Lokalt 2000 biler (12.000 tilskuere)Parkerings kapaciteten  
udvides med eksisterende veje samt på “Højen” ved  
travbanen

Regionalt 5800 biler (30.000 tilskuere)Parkerings kapaciteten  
udvides med Carl Nielsensvej, Tangkrogen og Eskelund

Nationalt 8000 biler (50.000 tilskuere)Parkerings kapaciteten  
udvides med Sydmolen samt  uudnyttet  kapacitet I city  
og effekten af shuttlebusser fra udvalgte destinationer

Kongelunden indrettes med et samlet overordnet stisystem for cyklister 
og gående samt andre lette trafikanter.
Det overordnede stisystem suppleres af et fintmasket stisystem der 
indbyder til at udforske området og opleve de mange både formelle og 
udformelle tilbud området byder på.
Der etableres store cykelparkeringsanlæg hvor stier møder selve sta-
dionområdet. Derudover vil der ved knudepunkter være rekreative 
opholdsmuligheder samt cykelparkering og transit imellem forskellige 
trafikale former.

Der skabes et højklasset kollektivt trafiksystem der forbinder Kongelund-
en med den omgivende by både i forbindelse med de store højtprofilere-
de og de mange mindre “hverdags” arrangementer.
Et central element er en ny linjeføring fra midtbyen forbi P-huset på 
Sydhavnen og til Filtenborg Plads og Tangkrogen. Herfra fortsættes via 
Kongevejen inden der krydses ind bagom Tivoli Friheden for at nå frem 
til Stadion. Herfra fortsættes igennem Vilhelm Bechsvej til Viby Torv.
I forbindelse med stoppesteder indrettes aktive byrum med mulighed for 
ophold og for omstigning imellem de forskellige trafikale former 

KONGELUNDEN
Som når man kaster en håndfuld sten i 
havet, breder vores vision sig ud over 
Kongelunden, som ringe i vandet. 
Vores vision indskriver sig med en 
række cirkelslag der omfavner og 
samler eksisterende og fremtidige 
aktiviteter. I stedet for den traditionelle 
lineære og vinkelrette by, er strukturen 
for Kongelunden organisk. Det er en 
struktur som forholder sig direkte til 
naturen og kroppen i bevægelse. 
Over tid, føjes flere cirkler til området. 
Når en cirkel tilføjes til planen, kan det 
være en plads, en sti, en gangbro, en 
lysning, eller en bygning. 
Visionen skaber en fleksibel plan der 
kan udvides efter behov. Det vil altid 
være muligt at indskrive en ny cirkel i 
systemet.

Det er vigtigt, at man i Kongelunden 
bygger videre på de eksisterende 
velfungerende funktioner med en robust 
og fleksibel plan som opgraderer området 
og binder det sammen på en enkel og 
ligefrem facon. En plan som fjerner 
bagsider og forbinder eksisterende med 
nye steder og funktioner som beriger 
området og gør Kongelunden til et 
imødekommende, aktivt område, med 
sport, motion og naturoplevelser for 
hele Aarhus og Østjylland.

”Med ambitionen om et bæredygtigt Kongelunden, er tanker om cirkulær 
økonomi og energieffektivitet indarbejdet i visionen for området. Målet er 
totaludnyttelse af lokale ressourcer og reduceret behov for den eksterne 
vand-, spildevand- og elforsyning. 

Første skridt er den allerede delvist implementerede separatkloaker-
ing, der reducerer behovet for spildevandsforsyning. Dernæst er målet 
opsamling af regn- og overfladevand i kanaler, korridorer og reser-
voirs, som både udgør en skybrudssikring, en ressourcekilde samt 
et naturskønt rekreativt udflugtsmål. Dette kan opnås med yderligere 
udnyttelse af områdets naturlige opstuvningsområder; stadionsøerne, 
vandløbene og engen. Fra de decentrale regnvandsreservoirs ledes 
sekundavandet til et nyt fælles forsyningscenter med mini renseværk, 
og videre ud via separate lilla vandrør til anvendelse som toiletskyl i 
områdets nybyggeri samt vanding af stationplænen, tennisbaner, væd-
deløbsbane mv. 

I forsyningscentret etableres en multikilde varmepumpe til samproduk-
tion af køling, herunder grundvandskøling, primært til de store sportsare-
naer med ishockey som anker load, og lavtemperatur fjernvarme. 
Varmepumpen udnytter samtidig de tilgængelige lavtemperaturer varme-
kilder som f.eks. udeluft, råvand og sekundavand. Til forsyningscentret 
tilknyttes et videns- og oplevelsescenter om natur, miljø, klima, vand og 
energi.”

Kulturtrykket beskriver, hvor højt et tryk kulturen (menneskets levevis) 
yder på naturen (uberørt natur). 
I Kongelunden defineres fire grader af kulturtryk, som spændes ud over 
området, og beskriver naturen og landskabets rolle i forskellige områder 
af Kongelunden. 
Der kan udarbejdes en detaljeret naturdesignmanual, hvor de fire grader 
defineres med plantelister, minimums artsvariation, minimumsstørrelser 
for sammenhængende grønne områder mm. 
Der kan også defineres målsætninger om en procentvis fordeling mellem  
de fire grade af kulturtryk. Fordelen ved at planlægge naturen med tanke 
på kulturtrykket er muligheden for at målsætte den fremtidige biodiversi-
tet i Kongelunden. 
Der er behov for en strategi for biodiversiteten på alle skalatrin, hvis man 
vil opnå høj naturkvalitet i Kongelunden. 
Alle områder kan bidrage til Kongelundens samlede naturkvalitet, hvis 
det bliver programmeret til det. 
F.eks. har den centrale del af væddeløbsbanen et stort potentiale som
naturområde, da det er stort og har få funktioner.
Høj beplantning er ikke en mulighed, men der er til gengæld mulighed for
at udvikle både overdrev og engarealer på det henholdsvis tørre og våde
areal.
Det våde areal kan samtidig være en del af regnvandsløsningen. Natu-
rområdet kan gøres tilgængeligt via stisystemer under væddeløbsringen.
Højt kulturtryk.
Det høje kulturtryk er kendetegnet ved befæstelsesgrad på 70 til
100%, og/eller et højt plejeniveau, som kræver ugentligt vedligehold i
vækstsæsonen. Det er f.eks. græsplæner til sportsbrug, legepladser,
pryd-parker, pladser eller overdækkede arealer. Hvor kulturtrykket er
højt, er det vigtigt at tage højde for, at området vil være en barriere for
insekter og sommerfugle. Dette kan afhjælpes med velplacerede ”mini-
levesteder” på tage eller på terræn, som gør det muligt for arter af dyr og
planter at passere.
Medium kulturtryk
Et medium kulturtryk er kendetegnet ved en befæstelsesgrad på
40-70% og/eller et plejeniveau som kræver månedlige vedligehold i
vækstsæsonen. Det drejer sig f.eks. om begrønnede parkeringsarealer,
fodgængerarealer, cykelstier og nogle sportsbaner i det fri. I disse om-
råder kan der findes levesteder for arter af dyr og planter.
Lavt kulturtryk
Det lave kulturtryk er kendetegnet ved en befæstelsesgrad på 10-40%
og/eller et plejeniveau som kræver kvartals/halvårs vedligehold. Det er
f.eks. afvandingsområder, mountainbikespor, trætopklatring, områder
til skovfitness og madpakkeområder. Dyr og planter kan have mange 
levesteder i disse områder.
Intet/meget lavt kulturtryk
Intet kulturtryk er kendetegnet ved et urørt naturområde eller et meget 
lavt plejeniveau uden bebyggelse eller befæstelse. Hvis ikke området er 
skov, kan det plejes med afgræsning eller anden ekstensiv naturpleje. 
Den helt urørte naturtype er typisk skov, hvor både levende træer og 
døde træer spiller en stor rolle for artsrigdommen. Det er f.eks. områder 
som er helt utilgængelige eller tilgængelige med trampestier. Dyr og 
planter har mange naturlige levesteder i disse områder. 
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KO N G E L U N D E N

1. Stadionpladsen / Kampdag på 
Stadion – ’Kom så, de hvi’e’!

Fugleperspektiv / Kongelunden bliver en velkendt lokalitet i Aarhus med sin egen originale identitet - 
på linie med Moesgård, Latinerkvarteret, ARoS og Botanisk Have

3. Atletikstadion / Fra Carl Nielsens Vej giver en ny pladsdannelse adgang til både 
Slotsparken, Atletikstadion og Væddeløbsbanen

6. Slotsparken ved Marselisborg / Udsyn over Mindeparken 

7. Kongevejen / Beplantningen trimmes hvilket styrker den visuelle sammenhæng mellem 
Slotspark og Mindeparkens grønne slette

9. Udsigtspunkt ved Mindeparken / Et køligt glas hvidvin på kanten af Bugten

10. Kong Chr X’s badehus / Et velfortjent kaffestop

13. Tennisbanerne / I læ af skovens høje træer høres kun ketcherens slag til bolden

11. Stadion Allé / Friheden, 
Kongelundstårnet og strømmen af 
forventningsfulde borgere

14. Portalen til Kongelundsparken / Søjlehallen åbnes for gennemgang og forbindelser. Qua sammenvævningen 
af byen og skoven etableres Kongelunden som en destination med egen identitet

12. Stadionsøerne / Skovbørnehave og Spejderhytte idyllisk beliggende i skovens dybe stille ro – og dog i 
umiddelbar nærhed til både byen og Tivoli Friheden

4. Pavillon i Forstbotanisk Have / Formidling, engagement, videnudveksling

2. Passage under Væddeløbsbanen / Fanzone, merchandise, caféer og kommercielt center 

5. Mindeparken / Ved foden af den grønne slette åbner perspektivet sig over Bugten

8. Udsigt fra Mindeparken ned mod Strandvejen

Et nutidigt samlingssted

Med denne visionsplan bliver Kongelunden en destination 
i Aarhus med sin egen originale identitet, sammenlignelig 
med ARoS, Latinerkvarteret, Moesgaard og Botanisk Have. 
Ved at tage udgangspunkt i stedets DNA, artikulerer 
vi en meningsfuld identitet, der bygger bro mellem 
nyt og gammelt, by og natur, leg og viden. Fremtidens 
Kongelund er inkluderende, legende og engagerende – et 
menneskevenligt samlingspunkt i Aarhus.  

Transformationen af Kongelunden indskriver området i 
en ny virkelighed og gør det til hverdagens tilholdssted. 
Den eksisterende, veldefinerede geometri med akser og 
skarptskårne linjer hører fortiden til. Vi lever i dag markant 
anderledes end for 100 år siden, da området blev taget 
i brug. Det hårde skel mellem arbejde og fritid er brudt 
ned. Vi bruger byen og de offentlige rum på nye måder 
og vi bevæger os længere for at opholde os i byrum, vi 
kan lide. Der er flere sportsudøvere end nogensinde før, og 
oplevelsesøkonomien udgør en hjørnesten i den moderne 
økonomi. Det fysiske rum er sjældent veldefineret, da 
aktiviteterne i højere grad definerer rummet end omvendt. 
Derfor foreslår vi en organisk struktur, hvor et netværk af nye 
skovstier anlægges efter menneskelige adfærdsmønstre, 
der skaber naturlige forbindelser mellem områdets mange 
lokationer og aktiviteter. 

En sammenhængende park

Vores forslag udspringer både fra arkitektens hjerte og 
det moderne menneskes fornuft. Det er ikke datadrevet, 
futuristisk eller kontroversielt, men trækker i stedet på 
vores erfaringer med menneskevenligt og demokratisk 
design og kendskab til Kongelunden, som lokale borgere 
og brugere. Vores vision tager afsæt i stedets eksisterende 
kvaliteter, bygger videre på dem og raffinerer det æstetiske, 
der allerede fungerer. I dag består området af mange 
forskellige delelementer, men ved at tilføre nye kvaliteter 
og skabe sammenhænge, løftes området til nye højder, der 
skaber synergier og tiltrækker liv, viden og ny aktivitet. 

21. århundredes væddeløbsbane

Væddeløbsbanen skal fortsat være et folkeligt samlingspunkt for det brede spektrum af mennesker, 
der er passionerede omkring hestesport. De nuværende faciliteterne er ikke tidssvarende, og en 
opgradering af banen vil forbedre oplevelsen af at overvære hesteløb i Kongelunden markant. Vi vil 
skabe en lys og behagelig passage under banen, der summer af liv og arkadestemning ved hjælp 
afmadboder, opholdspladser og kommercielle aktiviteter. Et cirkulært staldanlæg med moderne 
faciliteter kan placeres, nedsunket i terrænet, på banens østlige halvdel. Pladsen udnyttes på den 
måde optimalt, og det nye anlæg vil være en skulpturel tilføjelse, der ikke tiltrækker opmærksomhed 
fra publikum. I den nærtliggende skov kan der placeres hestefolde.

Portaler, der inviterer, forbinder og 
markerer overgange

Røde, hesteskoformede porte skal give 
besøgende information om, hvad der kan 
opleves, ses og sanses i området. De nye 
portaler skal være inviterende, letgenkendelige 
og interaktive, så de indgår i udviklingen af 
digitale ’Smart City’-løsninger i Aarhus. Uanset 
om det bliver med QR-koder, skærme, lyd eller 
lys, vil portalerne være med til at binde området 
sammen. De interaktive portaler markerer 
overgange mellem skovens forskellige universer 
og gennemgående referencepunkter, der gør 
det let at orientere sig.

Tivoli Friheden

Vi foreslår at åbne Tivoli Friheden op på samme 
måde, som man kender det fra Dyrehavsbakken 
nord for København. Ved at tillade 
gennemgang vil livet ikke kun diffundere ud i 
skoven, da de mange besøgende i Kongelunden 
også vil lægge vejen gennem Friheden.  

Sportspark med synergier

Den kulturhistoriske hovedakse, der udspringer fra Skt. 
Lukas Kirke på Ingerslevs Boulevard og løber ad Stadion 
Allé, kulminerer ved den ikoniske oxydrøde søjlehal. 
Her skabes gennemgang og en plads, hvor sport, fritid, 
arbejde og leg mødes. Stadionpladsen, der opstår i 
skoven, omkring og imellem det nye stadion, arenaen og 
søjlehallen, er et nyt byrum og samlingssted for besøgende 
i alle aldre. Søjlehallen indgår i et dynamisk sammenspil 
med stadion, arena, væddeløbs- og cykelbane, der 
engagerer, udveksler og taler med hinanden i samspil 
med den omkringliggende skov. Et udsigtstårn giver en 
spektakulær mulighed for at se byen, bugten og skoven 

ovenfra. Aarhusianerne kan samles om koncerter og 
store, ekstraordinære events i den nye arena og til store 
fodboldkampe i det nye stadion. En moderne arena skal 
være multifunktionel og kunne huse arrangementer af 
forskellige størrelser, typer og format. Vi foreslår et stadion 
med kapacitet på op til 25.000 tilskuere med en justérbar 
indretning, så mindre arrangementer kan afholdes 
i skalatilpassede rammer. Tilstødende kontorlokaler 
og boliger sikrer liv i bygningerne døgnet rundt og 
medfinansierer de ambitiøse planer. Et sportscollege 
skal sikre optimale rammer for talentudvikling og være 
fundament for en kompetenceklynge, der samler viden om 
idræt og sportsudøvelse.  

Et moderne Atletikstadion

Brede trapper fra passagen under væddeløbsbanen fører 
op til atletikstadionet. På toppen af det aarhusianske 
Akropolis finder man det moderne atletikstadion, der både 
er til for elite og leg. Eliten skal have løbebane, springgrav 
og kastebaner i topkvalitet. Udendørs styrketræningsudstyr 
og legepladselementer skal lokke almene sportsudøvere 
til. Ved at indarbejde tribunen i det landskabelige terræn 
skabes bløde og indbydende former, der står i kontrast til 
de strenge, disciplinære anlæg. 

De Svævende Flader – et udsigtspunkt ved Mindeparken

På højen mellem Niels W. Gades Vej og Strandvejen etableres udsigtspunktet ”De 
svævende flader” – et plateau i lyse sten, hvorfra man kan nyde et flot panoramavue 
over Aarhus Bugt. Den nye udsigtsplads markerer en akse i parken med direkte 
sigtelinje over Mindeparksmonumentet til Marselisborg Slot. Ved at åbne slottets have 
op sikres en bedre integration med parken, der bygger på de engelske haveidealer. 

En fod i vandet

I dag er området ved Kong Christian X’s badehus afskåret fra 
resten af Kongelunden. Det ikoniske badehus kan omdannes til 
café, så besøgende vil trække ned til vandet. ’Shared spaces’ og 
brede fodgængfelter vil gøre det tryggere at krydse Strandvejen, 
så området langs vandet knyttes bedre sammen med parken.

Ældre Sagens skovpavillon

Forskning viser, at ophold i haver i tilknytning til plejeboliger og 
naturbaserede aktiviteter har en positiv betydning for beboere og 
ansattes mentale og fysiske sundhed. Ved at anlægge en sansehave, 
der er særligt tiltænkt beboerne på det nærtliggende plejehjem, kan vi 
øge livskvaliteten og på den måde give tilbage til ældre generationer. I 
tilknytning til sansehaven vil en skovpavillon for Ældre Sagens medlemmer 
udgøre et samlingssted for de mange ældre borgere i Aarhus.

Kampsport i skoven

Før var det for alvor, Nu er det for sjov. De nedlagte militæranlæg kan få 
nyt liv ved at blive transformeret til henholdsvis et kampsportsanlæg og et 
koldkrigsmuseum. På den måde bliver historien gjort levende, og de solide 
betonbygninger får nyt liv og formål. 

Hundeskoven

Menneskets bedste ven er en hyppig ledsager i skoven, hvorfor vi ønsker 
at skabe gode rammer for både hunde og deres ejere. Et klubhus vil give 
socialt samvær imellem hundetræning, agility og orienteringsøvelser og 
give gode forudsætninger for professionelle konkurrencer og opvisninger.

Interaktion og formidling

I forædlingen af Kongelundens nuværende kvaliteter er et centralt fundament interaktion og 
formidling. I en tid, hvor skovhugst truer verdens sårbare økosystemer, er videreformidlingen af den 
akkumulerede viden om flora og fauna essentiel for at lære fremtidens generationer om planterigets 
fascinerende diversitet. Et Forstbotanisk Formidlingscenter skal vise børn og voksne, hvad naturen har 
at byde på og formidle arboretets mangfoldige rigdom i øjenhøjde med besøgende.

Lys og aktivitet i skoven

I skovens dybe, stille ro skal aktivitet 
inkorporeres under trækronerne. Den mørke, 
tætte skov skal åbnes op, så der skabes flere 
lysninger og lunde blandt de gamle træer. 
Skoven bruges i dag af mange motionister, 
der cykler, løber og på anden måde nyder og 
bruger naturen. For at skabe et trygt udemiljø 
vil der være belysning og sikkert underlag. 
En klatrepark i trætopshøjde vil være en 
sjov aktivitet for mange, hvor de kan gå på 
opdagelse og få et helt nyt perspektiv på 
parken. Ved stadion vil vi flytte tennisbanerne 
ind i en lysning, så de udgør deres eget rum 
i skoven, hvor et nyt klubhus med moderne 
omklædnings- og badefaciliteter vil gøre 
det attraktivt at benytte banerne. Det røde 
tennisgrus vil skabe et dramatisk og varmt rum 
til iscenesættelse af tenniskampene, mens de 
store træer skaber læ og et afslappet frirum 
med himmelhøjt til loftet.

Parkeringsmuligheder

Kongelunden er både for lokale og 
besøgende, der kommer langvejs fra. For at 
sikre at store arrangementer med mange 
besøgende kan finde sted, skal der være gode 
parkeringsmuligheder for både cykler og biler. 
Et cylinderformet parkeringshus, med samme 
formsprog som områdets andre bygninger, 
kan placeres ved siden af cykelbanen, hvor 
der i dag er parkeringsplads. Parkeringshuset 
tilbyder plads til cykler og ca. 2000 biler.

Børneskoven

Børn har godt af frisk luft og fri leg under åben himmel. Ved at flytte den nuværende spejderhytte 
i Kongelundens nordvestlige hjørne bliver der plads til bedre faciliteter for spejderne og en ny 
skovbørnehave. Med placeringen i skovbrynet ved stadionsøerne vil århusianske børn få optimale 
rammer til at udfolde sig, og der skabes et unikt dagtilbud til glæde for forældre og børn i det 
sydlige Aarhus. 
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K O N G E L U N D E N

Man kommer i godt humør når man læser det velskrevne 
konkurrenceprogram og bliver opmuntret, når man forstår, 
at områdets forskellige aktører anerkender, at udviklingen af 
Kongelunden er et fællesanliggende. Nu gælder det om at finde 
et plangrundlag, der kan forløse stedets potentiale til glæde for 
‘Smilets By’, ja hele landet.

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

Sletten:
Den store nye slette både deler og samler: Sletten deler skovmas-
sivet i en sydlig og en nordlig del, men samler samtidig skovportene 
omkring et indre landskabsrum. Ved minimale indgreb i skovmas-
sivet omkring områdets centrale rundkørsel, tydeliggør vi den fal-
dende terrænbevægelse og sikrer, at Mindeparken får forbindelse 
til stadionområdet. Et forstærket skovbryn tegner slettens kanter og 
tydeliggør forskellen mellem ‘lukket’ bøgeskov og åben slette.

Værdifulde trægrupper bevares på den skrånende flade som fritlig-
gende øer, men slettens karakter af et åbent landskabsrum, fra Uds-
igtshøjens kote 57 til Strandvejen og kysten, er forslagets landska-
belige hovedgreb. Undervejs skyder begrønnede sportsanlæg sig 
frem som særlige elementer i sletten. Kongelundsletten ‘afvander’ 
området og har samme retning som Marselisborgskovenes øvrige 
smeltevandsslugter. 

Pejlemærke 2:
Kongelunden Aarhus skal være et centrum for livskvalitet, bev-
ægelse samt store og små fællesskaber

Portlinierne:
Portmotivet er et gennemgående træk i vores forslag. Udover at 
markere ind- og udgange, markerer portene overgange mellem by 
og skov og mellem skov og slette. Forslaget introducerer 2 portmoti-
ver:
-  Byporte fra byen til skoven
-  Skovporte fra skovbrynet til sletten.

Portene ligger på linie og portlinierne peger i to retninger: både ba-
gud ind i byen og fremad ind i skoven mod sletten. Portlinierne bliver 
‘fødelinier’ til Kongelundens faciliteter og trækker frodige spor ind i 

den omkringliggende by og byder Aarhus velkommen til byens nye, 
store legeplads. Og omvendt. Kongelunden får dermed ‘fat’ I sine 
omgivelser. ‘Livlinerne’ bearbejdes med belysning, belægningsmark-
eringer, beplantninger, og LAR-render, som vil fungere som bymæs-
sige ledetråde og oaser til rekreation, kultur og ophold. Dertil vil der 
kunne indarbejdes funktioner, som støtter op om lokalområdet, som 
den pågældende ‘byport’ forsyner - et forsamlingshus, supplerende 
klubfaciliteter, en institution el. lign.
Byportene får klatreanlæg, toiletter, informationstavler og fungerer 
som cykeludlejning af byens nye ‘Kongecykel’, kiosk- og billetsalg.

Eventyrruten:
Eventyrruten er en ‘eventyrlig rute’, der krydser portlinierne og 
forbinder Kongelundens skovsøer med områdets spredte bygninger. 
Ruten byder på installationer til bevægelse og finder sit eget ‘trod-
sige’ forløb gennem skoven. Fodtrådte passager suppleres med 
grusbelagte spor. Varder, træbroer og stenskulpturer markerer ruten 
og der anlægges forskellige lysninger og ‘pauser’ undervejs til kunst-
neriske installationer i den 7,5 km lange strækning. En mindre ter-
rænregulering i mødet med Kysten sikrer en bred underføring under 
den trafikerede Oddervej og mødet med den 7 km lange strandsti 
fejres med en afsluttende tur i Kongebadet. 

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

Stadionområdet:
Som alle ved, foreligger der flere kvalificerede forslag til en udvikling 
af Stadionområdet. På dette indledende projektniveau, har vi ikke 
fundet det opportunt at vælge vores favoritter. Men de findes og vi 
har størst sympati for de forslag, der ser opgaven som andet og 
mere end et projekt for enden af Stadion Alle. 
Uanset hvilket stadionprojekt, Byrådet måtte vælge, finder vi det 
afgørende, at de voluminøse sportsfaciliteter markerer sig som 
karakterfulde, ’grønne’ anlæg, der anerkender Kongelundens 
landskabelige kontekst og gør sig umage for at tilpasse sig slettens 
skovkransede plateauer.

Summarisk og i uprioriteret rækkefølge, foreslår vi følgende æn-
dringer i stadionområdet:

- For enden af Stadion Allé på kanten af sletten anlægges et 
nyt, delvist nedgravet fordboldstadion efter UEFAS og DBU’s an-
visninger med plads til 25.000 tilskuere. Atletikbanerne fjernes, og 
tilskuerfacilteterne intimiseres. 
- Nyt Atletikstadion ‘fletter fingre’ med hestesporten og dispo-
neres i Kongelundens højeste området med adgang fra Carl Niels-
ens Vej. 
- Hestesportens uformelle miljø omkring stalde og paddocks 
bevares, men dele  af vædeløbsbanens indre rum forsænkes. 
- Tennisbanerne rykker lidt på sig og får sin egen lysning i sk-
oven.
- Cykelbanen bevares urørt, og elsket.

Væddeløbsbanens helstøbte anlæg efterlader karakterfulde voldan-
læg på inder- og ydersiden. Den smukke figuration frilægges for 
randbeplantningen mod syd og øst, så skræntfoden bliver et tydeligt 
element på sletten. Ved samtidig at sænke niveauet i den østligste 
del af banens midte, og etablere en bred tunnel igennem banens 
store sving mod øst, bliver det forsænkede område en del af den 
store faldende slettebevægelse ned mod kysten. Området tilplantes 
med hvidtjørn og disponeres med uformelle fællesfunktioner, som 
paracour- og fitnessudstyr, Arealet bag voldene kan samtidig an-
vendes til større koncerter og events under åben himmel. 

Tilsvarende skærer det nye Atletikstadion sig ind i skråningen og 
efterlader præcise voldanlæg i terrænnet. Stikvejen omlægges og 
begrønnede omklædnings- og tilskuerfaciliteter disponeres langs 
Carl Nielsens Vej.

Pejlemærke 4:
Kongelunden Aarhus skal være et rum for ro, fordybelse, efter-
tanke og viden.

Pausens betydning: 
Kongelundsletten bliver en ‘pause’ - en lysning, et fristed under 
‘åben himmel’, som en kærkommen variation i skovmassivet. Abo-
retet, Rømerhaven Rododhendronskoven og Donbækhaven ligger 
som små øer på den store slette, der nu udvides gennnem væd-
deløbsbanens skræntanlæg og omfavner sportens nye funktioner. 

“Ved at lære naturen bedre at kende, passer vi bedre på den” siges 
der indsigtsfuldt af een af de inspirerende interviews på Kongelun-
dens site. Kongelundens diversitet er god for den mentale sundhed 
og den livgivende biotop kan tilegnes på forskellig vis. Den store iver 
for at motivere mennesker for aktivitet og motion er sympatisk, men 
den skal krydres med det uplanlagte. Der må gerne være informa-
tionstavler om det vi risikerer at opleve. Men ‘viden’ tilegnes bedst, 
hvis man overraskes og bliver nysgerrig. Vi efterlader derfor en bøn 
til konkurrenceudskriveren om ikke at overprogrammere områdets 
anvendelse. Og sætter vores lid til at Kongelunden som en del af 
Marselisskoven, stadig vil fremstå som et storladent frirum under 
åbent himmel og tilbyde den besøgende ro, reflektion og ‘udsyn’, der 
efterlyses.

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

Den frilagte slette, bliver Kongelundens store legeplads, der tilbyder 
et utal af aktiviteter, fra boulebaner på grusstien, over drageflyvning 
til kunstudstillinger, teaterforerstillinger, afholdelse af ‘hubertus-
jagter’ og større koncerter under åben himmel. Langs slettens bøge-
brynskanter disponeres et løbespor, der tangerer skovportene og 
opsamler områdets øvrige stier. Udendørs Fitness flytter til atletikom-
rådet, ishuset til en skovport og den store legepladsslette friholdes 
for permanent udstyr. Kun Marselisborgmonumentet, de fritstående 
trægrupper samt de skarpe skræntanlæg får lov til at ‘forstyrre’ den 
skrånende flade.  

Den grønne rygrad
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Adgangsforhold:
Etableringen af sletten betyder, at Kongevejen og Carl Nielsens-
vej ‘klippes over’ i mødet med skovbrynet, og bliver herefter blinde 
forsyningslinier til sletten. Præcis som Stadion Allé er det i dag. 
Adgangsvejene mister ikke dermed deres forsyningsmæssige rolle - 
tværtimod - men lukkes for gennemkørende trafik. 
Den trafikale omlægning betyder, at rundkørslen i Kongeslettens 
midte sløjfes, så sletten bliver bilfri og den store landskabsbevæ-
gelse får et mere utvungent forløb gennem slettenns smalleste sted. 
Kampmanns fine portpiller bliver Kongehusets skovport, og adgan-
gen til Slottet flyttes lidt mod syd ad Kongevejen.

Parkeringsforhold:
Ikke mindst de p-krævende sportsarrangementer kræver plads. 
Ved større arrangementer endog megen plads. I stedet for 
pladskrævende p-huse, foreslår vi, at der udvikles en p-strategi der 
kan indpasses i den omkringliggende by. Dertil anlægges et antal 
supplerende cirkulære lysninger som græsarmerede felter i skoven, 
som bevarer deres herligheds- og brugsværdi, når der ikke er no-
gen p-krævende arrangementer. Kongelunden forbeholdes bløde 
trafikanter.

Cykler:
De nedlagte bilveje omlægges til cykelstier. Cykelparkering- og ud-
lejning sker fra byportene. Vi ser gerne, at man går til fods gennem 
Kongelunden ved større arrangementer. Mountainbikeruter anlægg-
es i Mareselisborgskoven udenfor Kongelunden. 

Plan, snit og ‘nærvær’
Det er et særligt sted, vi besøger: Samtlige bygningsmæssige til-
føjelser i Kongelunden - også de store sportslige anlæg - skal fe-
jre byens ædle, grønne destination ved i plan, snit og ‘nærvær’ at 
demonstrere bygnings- og landskabskunst i særklasse.

04 Skybrudsvej i byen

Flere af ‘livlinerne’ profileres på en måde, så 
de fungerer som skybrudsveje for de omkringliggende
boligområder. På den måde bliver Kongelunden, 
og den grønne østkyst på sigt -Aarhus Bys
 storskala LAR-projekt. 

02 Lommeparker i byen

Den karakteristiske, røde Kongecykel og 
velvalgte lommeparker med specialtdesignet 
inventar agerer ‘ambassadører’ for østkys-
tens
nye rolle som vital, grøn infrastruktur.

01 Byportene

De karakteristiske strukturer, indehold-
ende en bred vifte af funktioner fungerer 
som stærke markører i overgangen til 
Kongelunden.

03 Skovportene

Skiven som tærskel og kommunikativ flade.
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Port:
Cykelparkering

Port

Adgang slot

Byport 

Byport:
Cykelparkering

Port:
Cykelparkering

Byport:
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Hovedgreb:
Marselisborg Skovens 7 km lange tilløb langs Århus Bugt er en even-
tyrlig gave til Århus by. Det  langstrakte, frodige forløb af strandlinie, 
slugter og magtfulde skovbryn, afsluttes mod nord med Kongelun-
den og vores greb sammenfatter konkurrenceprogrammets fem 
pejlemærker i et plangrundlag, der ikke kun anerkender konkur-
renceområdets nærhed til byen, men som også læser Kongelunden 
som en del af et større landskabstræk. På den baggrund stykker vi 
vores vison for Kongelunden sammen af flg. 3 elementer:

• Sletten :  pausens betydning, det store frirum, 
 den store ‘legeplads’

• Portlinierne  : byens og skovens ‘livliner’, som ‘nagler’    
Kongelundssletten til Aarhus by. 

• Eventyrruten : den ‘trodsige’, uformelle oplevelse

Vi poder disse tre ‘værktøjer’ med den frodige biotop vi besøger og 
befrugter alle skalatrin i et greb, der balancerer realiteterne med 
den poetiske urkraft, som Kongelunden begaver os med.   

Sletten som det samlende landskabsrum Eventyrsstien, den eventyrlige rute

Portmotiver, begrøndende byporte

Portlinierne som bindeled mellem by og natur
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Øst møder vest i den centrale del ved rundkørslen. Den tætte underskov, som skjuler væddeløbsbanen ryddes, 
og en bred bro forbinder sportsfaciliteterne med plænen. 

Promenaden bliver det lineære monument for byens beboere. Den krydser 
skovstier, rundkørslen, går langs slottet og den centrale plæne samt 
uddannelsesområdet. Den udgør en lang tærskel mellem by og natur. 

Plænen i centrum af området byder på havudsigt og byder dig velkommen i 
Kongelunden til en spadseretur, en picnic eller for at se en film eller en kamp på 
storskærm.

Kontemplation og gå 
midt i naturen

Centralt område for kultur, sport og 
festlige begivenheder

Zone dedikeret til læring 
i naturen

Vores Kongelunden vision vil på makro skala omforme de funktionelle strukturer, som definerer områder, 
anvendelser og bevægelser. Vi tager højde for forbindelserne til centrum og de omliggende byområder samt 
den naturlige geografiske beliggenhed nær skov og hav. Vi har analyseret og identificeret de væsentlige 
trafikstrømme, som giver offentlig og privat adgang og vurderet fordeling af disse på fodgængere og cyklister. 
Trods det at hele Kongelundens store område kan betragtes som en samling af individuelle steder, specifikke 
landskaber mv, så foreslår vi en overordnet bred struktur, som forbinder de mange steder og anvendelser. 
Kongelunden er både ét og mange steder på samme tid. Området skal kunne rumme både små og store 
begivenheder og give en følelse af sammenhæng og tilhør. Synlige og praktiske forbindelser mellem de 
forskellige venues skal præge projektet. Delte områder, services og faciliteter vil få dette til at ske. 

1. Omdefinering af områdets øst-vest trafiknetværk. 
 • Fastholde de øst-vest gående veje, der forbinder byen til havet. 
 • Fastholde vigtige offentlige transportmuligheder på øst-vest netværket. 
 • Etablere masseparkering i udkanten og langs øst-vest netværket. 

2. Omdefinering af det eksisterende nord-syd vejnet for at give området ny energi ”Promenaden”. 
 • Skabe nye identificerbare akser i området uden at røre de grønne områder ved at omdanne det nord- 
   syd gående vejnet til gågade - Promenaden. 
 • Øge mængden af “bløde” trafikanter: fodgængere og cyklister osv. 
 • Nye mere byprægede og demokratiske anvendelser af områdets infrastruktur: løb, cykling,    
   fodgængere, skater, dans, legepladser og diverse events. 
 • Promenaden vil aktivere de mindre brugte områder og forbinde de rum, der krydses. • Den primære  
   promenade kommer fra Aarhus centrum, krydser vejen mod kysten, og går igennem Kongelunden til  
   hjertet af det sydlige skovområde.

3. Skabe overordnede øst-vest synergier. 
 • Genetablere forbindelse mellem den nordlige del af Kongelundens skovområde omkring Tivoli Friheden
      tværs over Stadion Allé med stier for gåture i naturen. 
 • Koble de centrale event områder sammen med åbne plæner, løbebane, sport- og underholdningssteder.
   Skabe et frit flow for folkelige aktiviteter, møder og picnics mv fra et område til et andet. 
 • Den sydlige del af Kongelunden kan tematisk defineres som et uddannelsesområde med arboret,
    væksthus, haver og skoler. Undervisning, havevandring, urtehaver, etc. placeret i kanten af byens   
   omgivende skove. 

Vi har forsøgt at skabe maksimal virkning med et minimalt antal ændringer og således skabe forbindelse 
mellem området, dets brugere, havet, og den skovrige by, som Kongelunden tilhører. De taktiske egenskaber 
for hvert individuelt projekt, hvad enten det er landskabsanlæg, parkering, eller renovering af stadion bør tage 
de overordnede mål i betragtning og udnytte alle muligheder for at skabe delte rum og funktioner, og skabe 
visuel og fysisk forbindelse, så brugerne føler sig FÆLLES OM FACILITETERNE. 

FÆLLES OM FACILITERNE
VISIONSkONkurreNce fOr kONGeLuNDeNn° 75014

Gågaden: et nyt byværktøj til Kongelunden
Det samler alle de forskellige komponenter i parken 
sammen og giver fodgængere mulighed for at spadsere, 
hvor de vil, takket være et nyt gitter, der dækker hele 
parken.

Gågade

Eksempel på en mulig fodgængerute

Tærskel mellem by og skov

La rue piétonne: un nouvel outil urbain 
pour Kongelunden
Il rassemble toutes les différentes composantes du parc 
et permet aux piétons de se promener où ils le sou-
haitent, grâce à une nouvelle grille qui couvre l'ensemble 
du parc.

Voie piétonne

Exemple d'un itinéraire piéton possible

Seuil entre urbain et forêt

Gågade

Tærskel mellem by 
og skov

Eksempel på en mulig 
fodgængerute

Hvordan kan man styrke Kongelundens rolle som et center for livskvalitet ved anvendelse af de forskellige aktiviteter, som området kan tilbyde ? 
Hvordan nedbryder vi Kongelundens fysiske barrierer og skaber mulighed for, at forskellige mennesker og forskellige aktiviteter mødes?

Parkere

Skove

Marselisborg Slot

Ole Rømer Observatory

Skovslottet

Skovlunden

Jydsk Væddeløbsbane

Cyclebane

Ceres Park

Marselisborghallen

Donbækhaven

Kørbar sti
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Urban Nationalpark Kongelunden er et foregangsbillede for 
landskab, kundskab, kammeratskab og mesterskab fra flere 
årtier og i alle niveauer.  Det er en moderne og levende urban 
nationalpark, der er forbundet i et flow af lys, lyd, leg og læring 
– det er til tider højlydt og muntert, og på andre tidspunkter helt 
roligt og stille. Men en ting er konstant - det er altid oplevelsesrigt, 
mangfoldigt og sikkert og trygt at færdes i Kongelunden.

Urban Nationalpark Kongelunden er Danmarks første urbane 
nationalpark, og det nyeste skud på stammen i en stærk tradition 
for at bevare enestående dansk natur, landskab og kulturhistoriske 
miljøer – i by og i det åbne land. Sportslandskaber, biopark, byskov 
og kongelig park favnes og formidles til store som små, og fritids-  
og foreningsliv fastholdes, understøttes og udvikles – sådan bliver 
”Aarhus - en god by for alle”. 

Mødesteder, aktiviteter og fællesskaber lyser op på skift og ofte 
samtidigt gennem høj- og lavteknologiske løsninger. De 100 nye 
indgange inviterer byen og brugere indenfor, hvor landskaber og 
stiforbindelser binder mennesker, pavilloner, nye boformer og 
lysninger sikkert sammen til ét Kongelunden. Urban Nationalpark 
Kongelunden er folkets landskab, hvor mødet mellem demokrati og 
monarki har været i nær symbiose i mange år, og befundet sig i et 
omskifteligt og mangfoldigt landskab - mellem Tivoli Friheden, Ceres 
Arena, Mindeparken, Donbækhaven, Aarhus Bugt, Marselisborg Slot 
og Dyrehaven. 

Aarhus har skabt én destination for kundskab, kammeratskab og 
mesterskab, der skaber genklang i Aarhus, i hele Danmark og i 
udlandet. Internationale gæster besøger området for at se og mærke 
det unikke fællesskab og medborgerskab, der er manifesteret i 
landskabet og de demokratiske strukturer. 

Aahus er en god by for alle - et bysamfund der når 360 grader om 
sine borgere. Den omfavnende vision opleves synliggjort i byens 
mange fysiske varemærker; Regnbuen, Den uendelig bro, Lisbjerg 
Genbrugsstation og Urban Nationalpark Kongelunden. 

I Kongelunden går brugere fra nær og fjern på opdagelse efter  
lysninger til eftertanke, iscenesættelser af events og sammenhold 
mellem forskellige mennesker. 

Velkommen til Urban Nationalpark Kongelunden – hvor oplevel-
ser og relationer skabes!

En dansk Urban Nationalpark

Arbejder for at bevare og styrke mødet mellem det urbane og naturen i de mest 
unikke og værdifulde parklandskaber og kulturmiljøer i Danmark. Enestående, 
kulturhistoriske oplevelser i byrum, urbane landskaber og diverse parktyper går 
ikke tabt – de værnes om, gives adgang til og inviterer til læring og anvendelse. 
For en dansk nationalpark er nøgleordene planlægning, frivillighed og lokal 
indflydelse. Her samarbejder aktører: staten, kommuner, beboere, foreninger, 
parkgæster og andre interessenter om i fællesskab at løfte og drive området til 
gavn for byens borgere og gæster fra nær og fjern.

URBAN  NATIONALPARK
K O N G E L U N D E N

Forbindelse mellem landskaber, 
kammeratskaber og kundskaber
Pejlemærke:  Kongelunden Aarhus skal udvikles 
som én samlet destination i Aarhus.
Urban Nationalpark Kongelunden 
har fire essentielle greb, der samler 
området og inviterer hele Aarhus ind. 
Disse greb er: 100 indgange, et ydre 
forløb, én indre promenade og et 
netværk af nye og eksisterende 
mindre forbindelser. 
De 100 indgange er åbninger i alle 
størrelser for gående og cyklister og 
inviterer borgere ind via et samlet 
formsprog, og skaber trygge indgan-
ge til Kongelunden. 
Det ydre forløb ligger som en mem-
bran rundt om området, hvor den af-
tegner og iscenesætter Kongelunden. 
Her diffunderer brugere ind og ud af 
området via indgangene, og skaber 

et livligt og dynamisk forløb rundt om 
hele området.
En indre promenade sammenbinder 
de forskellige landskaber og fælles-
skaber, så de synliggøres og 
forbindes. Promenaden bringer dig 
forbi nye rum for fællesskaber: 
pavilloner, sportsaktiviteter, rolige og 
unikke landskabsrum, urørt skov, for-
eninger og fællesskaber, læringsmil-
jøer og mødesteder.
Et netværk af nye og eksisterende 
mindre stiforbindelser, indpasset i for-
hold til landskabet, gør det muligt at 
komme fra det ydre forløb og 
promenaden til attraktionspunkterne i 
landskabet. 

Det grønne åndehul i byen

Pejlemærke: Kongelunden Aarhus skal være et rum for ro, 
fordybelse, eftertanke og viden. 

Landskabet er det som binder 
Kongelunden sammen. Det er 
Danmarks første Urbane National-
park, hvor byens dynamik møder 
naturens storhed og ro. Diversiteten 
i naturen manifesteres i den forst-
botaniske have med fint anlagte stier, 
Mindelunden med det klare udsyn, 
det skovdækkede bakkelandskab, 
haveforeningen, strandpromenaden 
osv. Naturen og landskabet er dyna-
misk og foranderligt - ligesom byen.

Alt er i konstant transformation, men 
tempoet er skruet helt ned. Dette
giver plads til fordybelse og eftertanke
– følelser og tanker i udvikling, men i 
et roligt miljø på en bænk i en skov-
lysning, i pavilloner med mødelokaler 
og kontorer ud til vandet eller på byens 
højeste naturpunkt, Kongelunds-
bakken, med udsigt ud over byens 
liv og verdenshavet. Viden kommer i 
mange former og farver, men i 
Aarhus kommer den særligt i rela-
tion til landskabet i byen.

Kundskaber og mesterskaber 
driver Kongelunden
Pejlemærke: Kongelunden Aarhus skal udvikles som én samlet 
destination i Aarhus.

Både store og små stjerner trives og 
lyser op i Urban Nationalpark 
Kongelunden. Her kan du dygtiggøre 
og udvikle dine kundskaber, uanset 
om det er indenfor sport, kultur eller 
erhverv. 
De nye steder er bl.a. placeret i en 
moderne sportspark, hvor Jysk Væd-
deløbsbane, Aarhus Cykelbane, Ceres 
arena og -parken m.fl., orienteres ud 
imod landskabet og mangfoldigheden, 
og inviterer til leg og mesterskaber. 

Attraktionspunkterne skaber ram-
merne. Nogle steder rummer de er-
hvervslivets innovation og samfunds-
drivkræft, andre steder indie-rockband 
fra Viby og på andre tidspunkter 
verdensstjerner, der optræder for 
hele Danmarks befolkning. Dét er, 
hvad Kongelunden kan – samle 
lokale kræfter og virkelyst, regionale 
perspektiver og nationale mester-
skaber og udsyn.

Attraktionspunkter
– her skabes oplevelser og relationer
Pejlemærke: Kongelunden Aarhus skal være et centrum 
for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber.

Med udgangspunkt i Kongelundens 
mange eksisterende funktioner og 
gemte perler, tydeliggøres nye 
mødesteder og kendte fællesskaber 
i Urban Nationalpark Kongelunden. 
Synlige og usynlige akser på tværs 
af tætte trætoppe, lysninger og åbne 
parkområder, er med til at understøt-
te nye relationer mellem mennesker 
og steder. Det er synergien mellem 
omdrejningspunkter, attraktioner og 
fællesskaber der er med til at skabe 

nye oplevelser i Kongelunden, og 
som bringer livskvalitet til byens 
borgere, aktører og gæster. 
De nye konstellationer i landskabet 
opstår gennem sigtelinjer og genken-
deligt formsprog i pavilloner, lysnin-
ger, Kongelundsbakken, gangbroer 
og sportsfaciliteter. Et formsprog, 
der er omfavnende, inkluderende og 
veksler mellem fine landskabsgreb 
og kontrastfyldte bygningsmasser.

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

Kongelunden er en tryg og mangfoldig 
destination for alle borgere i Aarhus. 
Der er ikke længere en vejstruktur af 
gennemkørselsveje, der opdeler om-
rådet og skaber utrygge barrierer - de 
grå flader er blevet til nye livsnerver, 
der sender mennesker og aktivitet ud 
i hele nationalparken. Vejenes karakter 
er blevet til parkstrøg, hvor den blø-
de, langsomme trafik er blevet styrket 
langs med og på tværs. Særligt de 
steder, hvor den indre promenade kryd-
ser vejene, sker det på promenadens 
præmisser, så det er sikkert og ople-
velsesrigt for store og små at bevæge
sig rundt i hele Kongelunden. Som del 
af sportsområdet bygges smukke tårne
med forskellige boliger og overnatnings-
muligheder, så Kongelunden altid er 
befolket og aldrig er tom. 

Vejene ændres fra at være brede 
smutveje for bilister, til at blive smalle 
lege- og opholdsgader med ærinde-
kørsel, som kan fungere som destina-
tioner for byens borgere og regionens 
besøgende. Lege- og opholdsgader 
fartdæmpes med mulighed for etab-
lering af fleksible bufferarealer til bl.a. 
parkering. Samtidigt giver det mulig-
hed for at brugere fra nær og fjern kan 
ankomme med mountainbikes, SUP-
boards, bistader, hestetrailers, cirkus-
vogne osv. til området. Det er sikkert at 
færdes i dagligdagen i Urban National-
park Kongelunden, hvor kapaciteten
til at rumme mange mennesker ved 
store begivenheder også skaber 
mulighed for nye måder at udfolde sig 
på i det daglige.
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Visionskonkurrence for Kongelunden

Den Røde Tråd

Atletikbanen flyttes til væddeløbsbanens indre rum og væddeløbsbanens nordli-
ge side løftes op på en bygningskonstruktion, der giver rum til indendørs atletik, 
tennis, padeltennis og andre boldspil.

Væddeløbsbanens nordlige side løftes op på en bygningskonstruktion, der giver rum til nye indendørs funktioner under banen samt en adgang til atlektikbanens nye pla-
cering midt i væddeløbsbanen. Omvendt trykkes stadion ned i terrænet, så det ikke syner så meget og ikke overgår hovedbygningen og agoraens øvrige bygninger.

Geomorfologisk kort viser skabelsen af Århus Ådal med de stejle skrænter og 
sammenhæng mellem vand og land.

Landskabet med bugten, åen og skrænterne. 

Byens terrassering.

De istidsskabte og menneskeskabte plateauer. 

Aarhus placerer sig centralt i Østjylland forbundet med trafik (bil/tog/båd), grønt 
og blåt.

Aarhus er en by, der har udviklet sig ved åen ud til bugten mellem de to skove, der 
ligger på skrænterne mod nord og syd. 

Oversigtplan 1:5.000

BySkov Skov

Oversigtplan 1:1.800

Indre byYdre byIndre skovYdre skov Bugt

Aarhus er en by opstået ved åen ud til 
bugten mellem de to skove, der ligger 
mod nord og syd. Terrænet i Kongelun-
den bærer fortællingen om den smel-
tevandsdal, der danner det storladne 
landskab med stejle skrænter ned mod 
Aarhus Bugt. Gennem tiderne er isti-
dens terrasserede terræn bearbejdet 
med opbygning af flere vandrette pla-
teauer for at skabe funktionelle ram-
mer til idrætten.

Det formelle aksiale anlæg leder fra 
Aarhus midtby ud til Aarhus Stadion i 

Kongelundens vilde skov. Det er i dette 
møde, vi finder essensen af Kongelun-
den; menneskets mange forskellige 
fysiske fritidsudfoldelser samlet i en ar-
kitektonisk ramme i den bynære natur, 
og herfra kan man se Risskov, bugten 
og spiret på domkirken. Kongelunden 
er en del af Aarhus’ DNA.

Vision 
Vi vil styrke billedet af byen mellem de 
to skove, og vi arbejder nuanceret med 
indpasningen i terrænet for at fast-
holde det store billede af ‘skoven på 

skrænten’ for dermed at skabe et rod-
fæstet Aarhus-projekt. 

Vi vil genskabe tanken om idrætten 
samlet i Kongelunden, en sportsskov, 
hvor de mange forskellige idrætsgrene 
kan mødes og udveksles under kroner-
nes løv i et fællesskab med alle Kon-
gelundens andre brugere, der vælger 
skoven som ramme for deres fritidsin-
teresser.

Vores vision er at skabe et anlæg, hvor 
bygningselementer og brugere ikke 
vender ryggen til hinanden og skaber 

bagsider, men indgår i et samlet kon-
centreret arkitektonisk konglomerat, 
en Agora, med en tydelig kontakt til 
Kongelundens mange perifere elemen-
ter. Og vores vision er at understrege 
den landskabelige placering på skræn-
ten mellem skovens træer, midtbyens 
grønne trædesten til den omkringlig-
gende skov og forstad, så Kongelunden 
ikke lukker sig om sig selv, men griber 
fat i naboområderne.

Visionen indfries ved fortætning i an-
lægget. En fortætning og samling af 

bygninger for at øge funktionaliteten og 
oplevelsen og en fortætning af træerne, 
for at synliggøre skoven og fortællingen 
om idrætten mellem træerne.

Vores tilgang til opgaven ligger i land-
skabssnittet, der beskriver Konge-
lundens terræn som en terrassering 
med vandrette plateauer, dels skabt 
af istiden og dels skabt af mennesket. 
Hvert plateau har sin programmering, 
og overgange mellem funktionerne 
markeres af skrænter, der anvendes 
som tribuner. Således synliggøres det 

istidslandskab, der danner ramme for 
Kongelunden - og hele Aarhus.

Med Axel Høeg-Hansens røde hoved-
bygning for Ceres Park har Kongelun-
den en markant hovedentré og markør, 
men Kongelundens epicenter skal være 
Agoraen i bygningsmassens midte, 
hvorom alle væsentlige bygninger sam-
ler sig og efterlader en pause i midten; 
Det Røde Torv, Kongelundens nye mø-
dested.

Projektets indhold

1.  Agora er et samlingssted og midt-
punkt for de mange idrætsanlæg, der 
samles i et fortættet konglomerat af 
varierede bygninger. Alle bygninger 
har søjlen som bærende princip, som 
henvisning til skovens træstammer.

2.  Den Røde Entré er Axel Høeg-Han-
sens røde hovedbygning fra 1918, der 
giver en værdig ankomst til det bag-
vedliggende stadion.

3.  Det Røde Torv er torvet af røde 
teglsten midt i Agoraen, der med far-
ven henviser til hovedbygningen. Ste-
det, hvor man mødes og samles.

4.  Den Røde Løber er en ny 5 km 
løberute med rødt teglgrus, igen en 
henvisning til hovedbygningens røde 
farve. Løberuten leder rundt i skoven 
og binder Kongelundens mange ele-
menter sammen.

5.  Kongevejen forlænges som en 
grøn promenade frem til Stadion og 
skaber dermed forbindelse til Tang-
krogens parkering.

6.  De grønne grupper er en tæt 
plantning af træer mellem bygninger-
ne, der skal understrege en sammen-
hængende og tæt skov.

7.  Stadion nybygges med plads til 
25.000 tilskuere. Anlægget nedgra-
ves, så bygning ikke rager op over 
Ceres Parks røde hovedbygning. Mod 
nord er der indgang fra den røde 
hovedbygning til tribunens midterste 
niveau, og mod syd er der indgang fra 
Agoraen til tribunens øverste niveau.

8.  Væddeløbsbanens nordlige ba-
nestrækning løftes fire meter op til 
niveau med sydlige banestrækning. 

Under nordlige banestrækning gøres 
der plads til dels gennemgang og dels 
overdækkede baner til tennis, paddel-
tennis og squash. Staldanlæg opdate-
res med mulighed for læring og inter-
aktion med omgivelserne. Ny tribune 
kan med tiden opføres i tilknytning til 
Agoraen.

9.  Atletikbanen lægges i en forsænk-
ning i væddeløbsbanens midte. Ad-
gang direkte fra Agoraen under væd-
deløbsbanens nordlige strækning, 
hvor der også findes faciliteter. Tri-
bune i skrænten med plads til 3.000 
tilskuere.

10.  Tennisbaner flyttes til vest for 
Agoraen og nye indendørsbaner ind-
rettes under væddeløbsbanens nord-
lige strækning.

11.  Parkering optimeres og indrettes 
som skovparkering med træer mellem 
p-båse. Ekstrapladser ved særarran-
gementer findes på væddeløbsbanen.

12.  Infrastruktur optimeres og om-
lægges, så adgangen sker gnidnings-
frit og uden gene for naboerne.

13.  Erhverv for de sportsrelaterede 
liberale virksomheder, der lever af 
og for idrætten, og som finder plads i 
Agoraens bygninger, hvor de skaber 
en levende facade med byliv.

14.  Væddeløbsbanens staldanlæg 
samles til et sammenhængende an-
læg med reference til herregårdsan-
læggene.

15.  Øvrige faciliteter optimeres og 
udvikles i henhold til brugernes øn-
sker, men forbliver på samme sted.

Terrænet i Kongelunden bærer fortællingen om den smeltevandsdal, der danner 
det storladne landskab med stejle skrænter ned mod Aarhus Å og Aarhus Bugt.

Nye og eksisterende bygninger i agoraen skal møde hinanden med levende forsi-
der og byliv på den samlende plads i agoraens midte. 

Kongevejen forlænges som fodgængerpromenade, og leder gennem den tætte 
skov op til Stadion. 

Agoraens bygninger skal have åbne fa-
cader, der aktiverer mellemrummet og 
gør det til et levende byrum.

Den omgivende skov skal fortættes 
omkring agoraens bygninger for at fast-
holde stemningen af at være i skoven.

Kongelunden skal være en trædesten 
fra midtbyen og ud til Marselisborg 
Dyrehave.

Den Røde Løber er en rød sti, der skal 
forbinde Kongelundens mange funktio-
ner og byde indenfor i Kongelunden.
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FORTÆTNING AF EKSIST. SKOV

KONGELUNDEN
TILBAGE TIL PARKTIDEN

Kongelunden er fortællingen om Danmarks største storbynære parkområde. Potentialet understre-
ges af aarhusianerne, hvor kulturliv samt natur og grønne områder fremhæves som absolut højde-
springere for, hvad der gør Aarhus attraktiv. Med adresse for nogle af byens tungeste idræts- og 
kulturinstitutioner samt historiske og sociale artefakter er fragmenter af området stærkt integreret 

karakteren blevet svækket og sammenhængskraften tabt – fysisk såvel som mentalt.

Det er fortællingen om et historisk ladet område, som gennemgribende har været præget af to 
markante naturområder i nord og syd med det åbne kultiverede landskab imellem. Historiske greb 
for infrastrukturelle forbindelser har knyttet sig til området og opland. Fra by i nord til natur i syd samt 
bosætning mod vest til kyst mod øst, men har med tiden mistet den overordnede sammenhæng. 
Paradoksalt er forbindelser blevet introverte og knyttet på enkelte programmer uden hierarki samt 
kobling og tilhørsforhold til omkringliggende by- og landskabsstrukturer i takt med en stigende grad 
af programmering, kultivering og besøgsmuligheder for by og folk.

Med tro på, at en robust og meningsfuld vision for Kongelunden de næste 100 år frem, først må 
kigge 100 år tilbage, er visionen at forstærke og knytte de karaktergivende parklandskaber med 
bysamfundets stigende behov for mangfoldige aktivitets- og besøgsrum - sammen rodfæstet i om-
rådets oprindelige historiske struktur, gennem en (re)aktivering og (ny)fortolkning af dette. Herved 
bygger visionen på to simple planelementer; ”Stemningslandskaber” og ”Bindeled”, der sammen 
adresserer behov og ønsker for området som hele byens nære kultur- og skovpark for fremtiden. 
Visionen er, at føre Kongelunden ”tilbage til parktiden”. 

SKOVPARKEN mod nord bygger videre på traditionen for vores dyrkede skovarealer, med store po-
tentialer for rekreative aktivitetsoplevelser. Landskabet bearbejdes fremtidigt via fortætninger, hvor 

oprindelige struktur på toppe og i lavninger. Stemningslandskabet bliver mangfoldigt og oplevelses-
rigt med stort fremtidigt potentiale for rekreativ programmering, nært knyttet via Kongevejen, der 
nytænkes som byens nye rekreative rute når ”byen tager i skoven”. 

KULTURPARKEN som ”båndet i midten” samler kultur på tværs af intensiteter, karakterer og højtide-
ligheder med samskabelse og helhed i det ellers før fragmenterede og uforløste potentiale i de 
talrige kultursegmenter. Med stor ydmyghed for det eksisterende kobles disse med nye bindeled 
med reference til det klassiske, så parken på ny kan tilbyde og optage nye kulturoplevelser i unikke 

øst-vest kobling, forstærket med ny foreslået letbane forbindelse mellem fremtidens Kongelund og 
byens fremtidigt udviklede havnekvarterer. Parkens ny-forstærkede bindeled fører byen nærmere 
parken og parken nærmere Kongelunden.

83487

BEVÆGELSESPARK I SKOVPARKEN 
Nye lege-, bevægelses- og læringsoplevelser i karakteristiske hi-
storiske rammer.

STADION ALLÉ I KULTURPARKEN
Turen fra byen til kulturparken via byens historiske allé, hvor klas-
sisk bliver nyt og idrætskulturen bliver alles. 
#sammentilfodbold #idrætsoplevelser #vielskeraarhus 

IDRÆTSPARKEN I KULTURPARKEN
I mellemrummene skabes grundlaget for aktivitetstorvet, der for-
binder både sportsgrene, store events og det selvorganiserede.
#aktivstadiondag #mangemuligheder #denstoreoplevelse 

LYSNING I SKOVPARKEN
Gåtur og besøg i skovparken, hvor lysninger giver forstærkede 
naturoplevelser af forskellig aktivitetskarakter.
#shelterliv #overnatningidetfri #rotilfordybelse #tætpånaturen

Visionsplan  - 1:3000

Stadion Allé, shared space  - 1:500 Carl Nielsens Vej, aktivitetsboulevard mellem udlæg til cykler og biler  - 1:500 Kongevejen, super cykelsti med rekreative kvaliteter  - 1:500

”STEMNINGSLANDSKABER”

Historiske landskaber Den tabte sammenhæng Mangfoldighed i nye stemningslandskaber Historisk struktur Den tabte sammenhæng

1840 1910 1980

Nye karaktergivende bindeled med 
sammenhængskraft

”BINDELED”

”Visionen er et enkelt greb for stedets komplekse karakter, med udgangspunkt i områdets 
historiske struktur og vedvarende rekreative værdier”
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VELKOMMEN I UNDERSKOVEN!

Naturen spiller en central rolle i vores opfat-
telse af  det gode sunde liv, og i fortæl-
lingen om den bæredygtige by. De færreste 
storbyer rummer den luksus at kunne invitere 
borgere og besøgende ind i naturen så cen-
tralt i byen, som Marselisborgskovene kan. 
Bare 5 minutters cykeltur fra banegården, og 
man er på skovens første grussti omgivet af  
storslåede autentiske naturrum. 

Kongelunden er Aarhus’ grønne kæmpe med 
helt fantastiske natur-, kultur- og sportsfor-
hold. Det er samtidig i dag et lidt henslum-
rende område med mange potentialer, der 
kalder på en ny langsigtet strategi for, hvor-
dan området kan skabe fornyet relevans for 
Aarhus og spille en central rolle i byens om-
stilling ved hjælp af  en styrkelse på alle pla-
ner - idrætsligt, rekreativt, biologisk og ikke 
mindst folkeligt. Vi kalder det en regenera-
tiv strategi, og med det mener vi en reali-
serbar vision, der understøtter naturens evne 
til at genopbygge sig selv, gøre folk sunde, 
glade og gøre livet i byen reelt bæredygtigt.

Vi har søgt at give gode konkrete bud på alle 
konkurrencens fem pejlemærker: Én samlet 
destination, sunde inkluderende fællesskaber, 
moderne sports- og eventrum, rum for fordy-
belse og hele Aarhus’ legeplads. For at give 
vores fulde støtte til en visionær kommende 
helhedsplan. Vi ønsker i vores forslag at in-
troducere ét ambitiøst sjette pejlemærke, 
og det er den bæredygtige sløjfe, der i vores 
forslag snører alle opdragets ønsker sammen 
til én regenerativ helhed.

Vores forslag rummer 3 overordnede bære-
dygtige strategier – eksterne forbindel-
seslinjer, der forbinder Aarhus C til Konge-
lunden og Marselisborgskovene, et internt 
kongeloop, der skaber en samlende identi-
tet og bevægelse i Kongelunden, og slutteligt 
en række skræddersyede delstrategier for 
at maksimere synergi imellem aktørerne og 
naturen i Kongelundens delområder.

3. Eventankomsten. De store sports- og kulturevents må 
ikke spænde ben for hverdagslivet i Kongelunden, og det bør 
være en prioritet at understøtte den bæredygtige ankomst 
til skoven. Der vil dog alligevel ankomme en del i bil til de 
store fodboldkampe, og det nye stadion og de nye stadionfa-
ciliteter må forventeligt skabe et yderligere parkerings- og 
adgangsbehov til Kongelunden. Af de scenarier vi har dis-
kuteret, tror vi mest på et centralt parkeringsanlæg med an-
komst fra Jyllands Allé. Der bør tænkes visionært ift. at inte-
grere parkeringen i skoven, og samtidig gøre det på en måde, 
hvor parkeringsfunktionen ikke henligger som spildt plads i 
de mange dage, der ikke sker noget på stadion. Det kunne 
blandt andet ske ved enten at udvikle en ny type multifunkti-
onelt parkeringsprojekt, der bidrager til biofaktor og rekrea-
tiv anvendelse, eller integrere parkeringen under tribune og 
baner. Samtidig er det oplagt at overveje bedre synergi mel-
lem de store stadioner, så som travbanen, fodboldarenaen 
og cykelstadionet, og deres respektive besøgende.

4. Broforbindelsen. Koblingen sydover til Marselisborg-
skovene på tværs af  Oddervej ved Kongevejen er vigtig. I 
dag er det en kluntet og usikker oplevelse af  krydse hér, 
og vi foreslår en broforbindelse sydvestligt for Restaurant 
Frederikshøj hvor terrænet på begge sider af  vejen allere-
de ligger højt. Uden for meget besvær vil en elegant bro 
tegne det originale terræns kurvatur og tydeligt markere 
Kongelundens tilstedeværelse for de tusindvis af  bilister, 
der krydser skoven dagligt

EKSTERNE FORBINDELSER
By og land blandes!
Kongelunden ligger relativt skjult på flere sider, og der 
hvor skoven er mest offentligt eksponeret, er samtidig 
dér, hvor farten og larmen er høj. På vores besøg i skoven 
er det også fremtrædende hvor mange, der kører i bil til 
Kongelunden og primært er der for et afgrænset besøg 
til Friheden, Ceres Park & Arena, legepladsen eller Den 
Uendelige Bro.

Vi tror på at en styrkelse af  forbindelsen med Midtbyen, 
Havnen og Frederiksbjerg er helt central for at styrke 
hverdagsanvendelsen af  skoven, ligesom det er vigtigt at 
skabe bro mellem Kongelunden og de øvrige stisystemer 
sydover i Marselisborgsskovene. Det er helt oplagt, at de 
nye eksterne forbindelser primært bør understøtte gå-
ende, cyklende og offentlig transport. Samtidig er der et 
potentielt dilemma mellem de store sportsevents mange 
besøgendes parkeringsbehov og den ‘blødere’ hverdags-
mobilitet i parken, som vi har øjne på at løse. Derfor fore-
slår vi at prioritere i alt fire eksterne forbindelseslinjer til 
Kongelunden:

1. Kystforbindelsen: Den gamle oprindelige kystlinje er 
en central fortælling om Aarhus og et oplagt narrativ at 
koble fortællingen om Kongelunden til. Aarhus har i årti-
er haft fokus på den grønne streng fra Riis Skov henover 
Dokk1 og sydover. Vi foreslår at styrke forbindelsen til 
Kongelunden allerede fra Dokk1, forbi Filmbyen og Kød-
byen, langs Sydhavnens kommende bykvarterer og helt ud 
til Cirkelbroen. Den gamle kystlinje er flere steder synlig 
i Kildeparken, og det dramatiske terrænfald mellem den 
originale kysttopografi og det inddæmmede land som hav-
nens industriområder har anvendt. Ved at lægge stykker 
og stumper sammen til ét tracé kan byen genfremkalde 
den vildtvoksende og dynamiske topografi, som kende-
tegner Aarhus’ originale kystnatur. Kobles linjen med et 
bæredygtigt og karakteristisk gang- og cykeltrace, kan de 
gamle industriområder både styrkes på tværs af  kystlinjen 
og allerede fra Dokk1 få folk på det grønne spor til sko-
ven. Der kan etableres lokale lommeparker langs ruten 
med klatrevægge, vilde bybiotoper og skabes en markant 
social- og sundhedsmæssig opgradering.

Fra Tangkrogen og sydover er der mere albuerum til at 
udvide tracéet, og der er rig mulighed for at facilitere de 
mange mobilitetsformer, der hører den moderne by til. 
Løbehjul, skatere og rulleskøjter, samt større naturbioto-
per og kystsikring kan gå hånd i hånd. Med den planlagte 
flytning af  rensningsanlægget og den kommende byudvik-
ling af  Sydhavnen bliver Tangkrogen og Kongelundens nye 
ankomstpunkt ved Chr. Filtenborgs Plads et vigtigt nyt link 
for tusindvis af  nytilkomne beboere og ansatte i de nye 
byområder langs ruten. I den henseende er der potentiale 
for at opgradere strandarealet og trække sand og natur vi-
dere ned mod Cirkelbroen og dyrke synergien med kom-
mende events a la Sculptures by the Sea.

2. By- og sportsaksen. Stadion Alléen, der spænder fra 
kirken til fodboldarenaen, er en helt anden type formel 
forbindelse end Kystforbindelsen. Alléen er en ekstremt 
elegant og velproportioneret planakse, der på fornem-
meste vis linker til det nyklassicistiske og funktionalistiske 
ideal, der blev introduceret på Landsudstillingen i 1909. 
Der er tale om umistelig kulturarv der skal værnes om. På 
trods af  de mange klassiske kvaliteter kalder den voldsom-
me gennemkørende trafik og den lidt forfaldne stemning 
omkring Frederiksbjerg Idrætscenter på en relancering af  
sammenhængen mellem kvarteret og Kongelunden. Med 
omlægningen af  Marselisborg Boulevard vil aksen komme 
til sin ret igen, og åbne op for mere ‘blød’ bevægelse på 
tværs af  boulevarden, og Joh. Baunes Plads kan igen være 
et kardinalpunkt på alléen. Slutteligt vil ankomst til Tivoli 
Friheden og Kongelundens natur være oplagt at styrke. I 
dag er adgangen til det smukke nordvestlige naturområde 
nærmest blot et improviseret hul i hækken. 

Potentialet omkring alléen er meget stort og en styrkelse 
af  breddeidrætten og eliteidrætten er et oplagt tema at 
genudvikle, ligesom Tivoli Friheden kunne nyde godt af  
denne nye synergi, og i tydeligere grad blive en integreret 
og synlig del af  fortællingen langs alléen og i det nye bou-
levardrum. Vi foreslår at åbne tivoli op til skovsiden, og 
dermed forene forlystelse og natur.

delse. Vi mener, der ligger en spændende tanke i at samle 
Science Museerne omkring observatoriet, og dermed 
skabe et folkeligt link mellem sport og videnskab hen over 
Carl Nielsens Vej til Forstbotanisk Have.

MINDEPARKEN
Slottet, haverne og en ny folkelig involvering!
Mindeparken og Slotsparken og de omkringliggende ha-
ver emmer af  historisk charme og det monumentale kig 
fra slottet mod vandet er et vigtigt repræsentativt forhold, 
der ikke må ændres ved. Alligevel opleves området lige 
vel musealt. Mindeparken og Slotsparken har i dag over 
150.000 m2 græsplæne. Så meget er der ikke brug for at 
bevare det historiske udtryk. Ved at allokere mindst 20% 
af  græsplænen til midlertidige events, vækstforsøg, mang-
foldig biodiversitet og legende brugereksperimenter, kan 
hele Aarhus involveres i fremtiden.

Katharina Grosses lyserøde provoværk ’The Garden’ fra 
2017 åbnede for et nyt kunst- og natursyn, der pludse-
lig bragte området på alles læber. Vi ser en åbning hvori-
gennem Mindeparken kan forny sin samfundsrelevans og 
involvere aarhusianerne i de kommende årtiers nye bræn-
dende platforme som folkesundhed, klimakrise og tab af  
biodiversitet. Hvor Grosses værk var en åbning af  et helt 
centralt spørgsmål om misforholdet mellem kultur og na-
tur, har vi nu akut travlt med, at der svares på, hvordan vi  
finder løsningerne inden 2050. 

INTERNE FORBINDELSER
Et legende Kongeloop for alle!
Kongelunden er i dag ikke offentlig kendt, som et tydeligt 
afgrænset område med en klar identitet. Allerede i dag er 
her dog fantastisk og de mange imponerende funktioner 
og oplevelser, og naturen der binder det hele sammen, er 
enestående. Men området bærer samtidig præg af  indad-
vendte og monofunktionelle programmer, der primært til-
gås fra skovens yderside. Dermed står mange af  anlægge-
ne tomme det meste af  tiden, der er meget dårlig synergi 
imellem dem, og slutteligt er bevægelsen rundt i området 
frustrerende på grund af  de mange hegn og bagsider samt 
gennemskærende veje.

Disse forhold bør være centrale at udvikle i Kongelunden. 
Vores enkle forslag er at etablere en intern rute, et elastisk 
og legende Kongeloop, med en klar samlende og forbin-
dende identitet, som styrker de indre relationer og sam-
menhænge. Formen på ruten er inspireret af  bøgetræets 
bølgende karakter, og tegner 5 konkrete naboskaber eller 
’kronblade’. Ruten følger overvejende eksisterende ruter, 
men kobler de glemte steder, de i dag adskilte funktioner 
og nye kommende funktioner og ankomstrum sammen i 
ét klart oplevelsesrigt tracé. Vi ser i første fase ruten som 
et dialogredskab, som bør udvikles med brugerne og de 
respektive ejere og aktører omkring parkens funktioner 
og gradvist udbygges over tid.

I vores foreløbige disponering er Kongeloopet 10 km 
langt, og har karakter af  en naturbaseret og legende ela-
stik, der kan samle formidlingen af  Kongelunden, skabe 
synergi mellem de mange funktioner og invitere til mange 
typer oplevelser. Hvordan ruten skal se ud og fysisk mar-
keres i den endelige helhedsplan, skal vise sig i den kom-
mende proces. Vi har prioriteret at følge de eksisterende 
stier og de oplagte ’beboere’. Nærværende loop følger 
95% af  det eksisterende stinet, og kræver derfor ikke sto-
re anlægsarbejder eller investeringer, men det er oplagt 
at barrierer og overgange skal udbedres, for at opnå den 
fulde værdi af  grebet.

De to gennemskærende veje, Carl Nielsens Vej og til dels 
Kongevejen er yderligt problematiske i forhold til den re-
kreative anvendelse af  skoven, da de skærer igennem det 
oprindelige terræn, skaber barrierer og opleves utrygge 
og uanimerede, med mange lukkede hegn. Det er svært at 
finde vej ind på stisystemerne, og i fremtiden bør de line-
ære vejtracéer underordnes de bløde bevægelser i loop og 
stisystem. Oplevelsen af  den konstante trafikstøj i blandt 
andet Slotshaven harmonerer ikke med naturfortællingen. 
Vi mener ikke det er strengt nødvendigt at kunne køre 
igennem parken i bil, og foreslår en ambitiøs prioritering 
af  gående og cyklende fremover, og samtidig bør der ska-
bes langt tydeligere markering ved de krydsende vej- og 
stisystemer til fordel for den bæredygtige mobilitet.

SKOVENS NATUR: Bedre sammenhæng, diversitet 
og fornyelse for folk og fauna
I dag er Kongelunden i nord og syd domineret af  prægti-
ge bøgetræer med meget store rydninger omkring Min-
deparken og Stadion. Bøgetræernes søjlehal har siden 
guldalderen været en vigtig grundpæl i danskernes skov-
opfattelse og kulturarv. De seneste år er det biologiske 
natursyn vundet frem med kampen for en højere biodi-
versitet. En bagside, ved bøgeskovens søjlehal, er dog, 
at man skal lede langt for at finde urter og insekter, da 
bøgens skygge udkonkurrerer meget andet liv. Samtidig 
har de store græsplæner og hårdt belagte områder i sta-
dionområderne en meget lav naturværdi. Derfor foreslår 
vi at nuancere forholdet mellem tæt skov og lysning, for 
at skabe en mere sammenhængende oplevelse af  én Kon-
gelund med endnu større naturværdi, ved at lade skoven 
overgå til naturnær skovdrift. Derved fremmes en højere 
biodiversitet og robusthed med en mere varieret oplevel-
se. Dog er det vigtigt fortsat at bevare områder, hvor man 
kan opleve højden og dybden i bøgeskovens katedral og 
få den magiske oplevelse, når bøgen står syrligt grøn i maj 
med anemonetæppet, der fremhæver den tomme under-
skovs topografi.

Ved at tilvejebringe lysbrønde i de tætte skovområder, 
igangsættes der en foryngelsesproces og et grundlag for 
en mere alders- og artsvarieret skov med en rig underskov 
af  skyggetålende træer og buske, som er med til at forme 
det rum, som skovbrugerne oplever. Ved søer og dam-
mes sydsider kan der anlægges åbne arealer for at sikre 
mere sollys ved vandet for brugerne, og en højere vand-
temperatur til fordel for søens paddearter. Mindeparkens 
åbne græsflade og stadionområdernes belagte områder 
kan i højere grad udvides som skovbryn i flere trin med 
en økoklin rand. Dermed gøres overgangen, fra bestand-
træer til det åbne flade land, bredere af  buske, nye træer 
og højt græs. I skovbrynet vil et rigt fugleliv  og de forårs-
blomstrende buske, som slåen og tjørn, tiltrække insek-
ter og andre bestøvere, og brugerne vil opleve en endnu 
mere underfuld og resilient underskov.

OMSTILLINGSSKOVEN 
Det står klart, at hvis vi skal nå omstillingen, skal der et 
fundamentalt skifte i de modeller, vi hidtil har baseret vo-
res velfærd på.  

Samfundets gradvise erkendelse af  det monumentale om-
fang af  handlinger, der skal til for nå Verdensmålene og 
Parisaftalens målsætninger rækker dybt ind i den måde vi 
lever på. Fremtidsvisioner har ofte haft en tendens til at 
bero på dogmatiske ’from scratch’ løsninger, men realite-
ten er, at vi ofte må arbejde i direkte dialog med de givne 
steder, systemer og kulturer, og håbe at få fremtiden til at 
manifestere sig. Dette gælder i særlig grad i Kongelunden, 
hvor mange umistelige lag stadig gør sig gældende.

For 111 år siden åbnede Landsudstillingen på Tangkrogen 
på kanten af  Kongelunden. Begivenheden var et storslået 
fremstød for teknologi og arkitektur, der fejrede de nye 
industrielle landvindinger og den danske modernismes 
’heyday’ blev sat i gang med et brag. Som bekendt lykke-
des industrialiseringen over al forventning, og de tekno-
logiske landvindinger har fundamentalt ændret byerne og 
skabt enorm værdi for samfundet. Vores  accelererende 
ressourcetræk har samtidig været totalt frakoblet erken-
delsen af  de klimatiske og økologiske konsekvenser, og 
spørgsmålet er, hvordan vi får dette negative forhold fun-
damentalt ændret i samfundets ’modus operandi’?

Kongelunden kan igen spille en central rolle i udpegningen 
af  de næste 111 års samfundstendenser, hvis kommune, 
aktører og befolkningen griber muligheden for at skabe en 
langsigtet og ambitiøs helhedsplan. En plan der beror på 
en fornyet forståelse af, hvordan vi som samfund kommer 
til år 2100 som et rigere, klogere og mere bæredygtigt 
samfund uden fortsat at skabe ubalance imellem tæring 
og næring. 

Det er en stor vision, men samtidig tror vi i designteam-
et på, at det ikke er de små beslutninger, der har skabt 
den ånd og nerve, der i dag kendetegner landvindingerne 
i Aarhus. Og samtidig tror vi, at svaret findes lige foran 
vores næsetip, i naturen og de rammer, der former vores 
kultur og socialitet.

I et omstillingsperspektiv er Kongelunden derfor en vigtig 
trædesten imellem Aarhus og Marselisborgskovenes rige 
natur. Hvis vi kan genforbinde byens borgere med en stør-
re forståelse af  de livskritiske økosystemer vi er afhængige 
af, tilbydes vi både et sjovere og sundere hverdagsliv. Og 
måske finder vi heri svaret på det kognitive skift, der skal 
til for at vi kan involveres mere aktivt i omstillingen til en 
regenerativ fremtid.

DELSTRATEGIER

IDRÆTSOMRÅDERNE
Elitesport og breddeidræt forenes!
Arena, stadion og banerne er en central del af  Kongelun-
dens egenart, og med den planlagte fornyelse af  fodbolda-
renaen, er der nu et kæmpe momentum for at gentænke 
områdets funktioner og sammenhænge. Terrænspring og 
de mange bagsider, samt de monofunktionelle sportsfunk-
tioner, der kun er i brug en lille del af  tiden, skaber i dag en 
lav udnyttelsesgrad af  området og en ringe synergi imel-
lem de respektive sportsgrene. Et godt stadion er i sagens 
natur specialiseret til én sport, og vi mener den kommen-
de fodboldarena først og fremmest skal skabe de optimale 
forhold til elitefodbolden. Men samtidig skal arenaen også 
give tilbage til hverdagen imellem de store events. Derfor 
skal ydersiderne og åbenheden gentænkes, så arenaen i 
langt højere grad kan understøtte andre typer sportsakti-
viteter imellem de store events, og der skal sikres bedre 
forbindelser mellem de forskellige områder.

Fremtidens stadion er en hybrid mellem natur og kultur. 
Ved at gentænke arenaen som en integreret topografi i 
landskabet inviteres alle skovens brugere til spontan re-
kreativ anvendelse af  arenaen. Det klassiske og arketypi-
ske udgangspunkt i alléen og den gamle stadionhal rum-
mer en vis eviggyldig relevans, som harmonerer godt med 
bøgeskovens urnatur. Det er i fusionen mellem disse vi 
mener, der ligger en spændende design- og funktionstil-
gang til det kommende stadion og den øvrige fornyelse i 
området, som er helt unik for Kongelunden.

Mellem heste- og cykelbanen findes i dag 75.000 m2 slået 
græs, der ikke har noget formål. Det er helt oplagt at om-
lægge til naturbaseret drift i dialog med Science Museerne 
og Forstbotanisk Have, og komme med eksemplariske 
løsninger til, hvordan naturværdien kan forøges.

Ved at etablere et parkeringshus på den vestlige parke-
ringsplads, kan ankomstrummet foran arenaen frihol-
des for parkering og dermed gentænkes som eventrum. 
Samtidig vil Kongeloopet forøge bevægelsen omkring og 
igennem stadion i hverdagssituationerne og videre til trav-
banen. Området herfra op mod observatoriet og kælke-
bakken kalder på en oprydning og programmatisk udvi-

MINDEPARKEN
I det nye Kongelunden forenes Kongehusets historiske haver 
med et demokratisk og naturvidenskabeligt perspektiv. I 
aksen mellem skovvidenskab, Kongehus, Mindepark, og 
’Salten Østerstrand’ inviteres hele Aarhus til oplevelse 
af fremtidens resiliente landskaber og involvering i nye 
bæredygtige fællesskaber. Her på kanten til bugten testes der 
i 2030 tre vækstsæsoners nye salttålende klimabiotoper, der 
kan modstå fremtidens klimarealitet. En forunderlig blanding 
af kultur, videnskab og natur. 

I en naturvidenskabelig optik betegner ’underskoven’ det 
særligt naturpotente vækstlag der gror mellem stammerne. 
Det er også her, vi grundlagde vores første bosætninger 
– civilisationens vugge. Underskoven anvendes også 
metaforisk om miljøer, hvor fænomener udvikler sig i det 

• Visionsplan 1:4.000

• KONGELUNDENS EGEN MARGUERITRUTE
De 5 ‘kronblade’ i Kongeloopet bruges som dialogredskab i 

den kommende proces

ARENAEN
Kongelunden er et folkeligt og visionært projekt, og alle 
generationer og aktiviteter skal inviteres indenfor. Arenaen 
skal flettes sammen med Kongelundens dynamiske topografi. 
De klassicistiske kurver møder det organiske terræn og skaber 
plateauer og romantiske slyngede forløb. Den kraprøde 
farve, som i dag også findes på alt fra Naturstyrelsens pæle, 
porte og bomme, stadionhallens facade, atletikbanens gulv, 
tennisbanernes grus og Livgardens skilderhus ved slottet, 
binder også i fremtiden området sammen, og fortæller en 
synlig bæredygtig hverdagsfortælling: Affaldstegl på stierne 
og rød aske fra renseværket i betonen.

skjulte, og endnu ikke nyder nogen særlig bevågenhed. 
’Skoven’ er et helt centralt tema i balancen mellem 
by og land, mellem samfundets ressourceforbrug og 
planetens regenereringsevne. Og slutteligt betegner et 
’under’ noget der i høj grad er overraskende. Heraf at 

’undres’ og muligheden for at lære noget nyt. I vores 
forslag til Kongelunden bruges samtlige betydninger 
af ’underskoven’ som en ramme for, hvordan vi mener 
området kan skabe maksimal folkelig naturværdi for 
Aarhus i den kommende udvikling.

• CONNECT THE DOTS
Fra et væld af barrierre til ét samlende kongeloop

• NATURNÆR SKOVDRIFT
Lysegrønne zoner har fokus på biodiversitet, 

robusthed og fornyelse af skoven

En regenerativ strategi for hele Aarhus’ Kongelunden

 UNDERSKOVEN

167824

• LÆRING FRA UNDERSKOVEN
 Kongeloopet er inspireret af dette overskårede bøgetræ i Slotshaven. 

Hundredevis af årringe blotlægges og en anden natur blotlægges.

PARKERING

CERES PARK

SANKT LUKAS KIRKE

SPORTSAKSEN

KYSTFORBINDELSEN

BRO TIL MARSELISBORGSKOVENE

• KONGELUNDEN FORBINDES TIL BYEN
Fokus på eksterne forbindelser i Kongelunden
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OSMOSE
Dette forslag til en samlet strategiplan for Kongelunden søger at samtænke stedets mange eksisterende 
kvaliteter og naturoplevelser med supplerende tiltag i form af forskelligartede nedslagspunkter i landskaber. 
Med udgangspunkt i områdets stedsspecifi kke potentialer, nye forbindelser og aktiviteter skabes en 
sammenhængende fortælling om Kongelunden som et samlet oplevelseslandskab, hvor nye fællesskaber kan 
gro i samspillet mellem byens liv og naturens ro.

Ved at tænke Kongelunden som en osmoseeff ekt mellem byen på den ene side og landskabet på den anden, 
sammensmeltes og forenes, kvaliteterne mellem bynære aktiviteter og store landskabelige oplevelser.

Et sammenhængende netværk af loopede ruter skaber områdets nye 10.000 skridts sti, der inviterer til mange 
nye oplevelser og udfl ugter i Kongelunden.

Med forslaget om at fredeliggøre området for gennemkørende biltrafi k skabes ideelle rammer for blød 
bevægelse gennem området og muligheden for et sammenhængende landskabeligt træk, der forbinder den 
centrale by med de store landskaber mod syd.

Pejlemærke 1 – En samlet destination
Med den foreslåede strategiplan for Kongelunden tænkes områdets eksisterende kvaliteter, attraktioner og 
naturtyper sammen i større træk, der skaber sammenhængende oplevelsesruter gennem landskabet med fokus 
på mobilitet, aktiviteter, naturoplevelser og rekreation. Det sammenhængende forløb tilbyder nye forbindelser 
på tværs af områdets eksisterende attraktioner og nye koblinger til naboområderne. Et sammenbundet forløb 
af loopede ruter skaber naturlige bindeled og overgange mellem de forskellige eksisterende og nye tilbud i 
Kongelunden.

Forslaget bygger på så vidt muligt at nedlægge biltrafi k gennem Kongelunden, der i dag virker som en 
barriere og opdeler området. Veje foreslås i stedet som ikke-gennemgående stikveje, hvor eksisterende og nye 
parkeringsområder placeres i Kongelundens periferi for at sikre en sammenhængende landskabelig oplevelse 
gennem området for den besøgende.

Ved at samtænke områdets stedbundne kvaliteter i et større træk opnås synergieff ekt mellem områdets mange 
tilbud. Samtænkningen af aktiviteter og naturoplevelser som led i en større destinationsudviklende strategi 
giver området en stærk identitet, der kan virke som løftestang for hele Kongelunden og udvikle samt udbrede 
kendskabet til området. 

Pejlemærke 2 – Kongelunden som centrum for livskvalitet, bevægelse og fællesskaber
Forslaget til Kongelunden skaber et netværk af loopede ruter, der skaber mange mulige forbindelser gennem 
området som supplement til de eksisterende stier. De loppede ruter betyder, at man kan følge det loopede 
stiforløb uden at skulle gå samme vej ud og hjem. Loops kan tilvælges og fravælges, der kan skydes genveje 
eller turen kan udvides med nye og fl ere oplevelser. De mange varierede oplevelser tilbyder sig til mange 
forskellige befolkningsgrupper fra nær og fjern, hvor udfl ugter, der kombinerer aktiviteter og oplevelser kan 
sammensættes efter enhver smag. Her skabes betingelser for både store og små fællesskaber, fra rolige 
naturoplevelser til adrenalinsusende aktiviteter. De mange forskellige tilbud sikrer en bred mangfoldighed af 
besøgende, der skaber rammer for nye møder mellem mennesker, hvor nye fællesskaber kan spire.

Pejlemærke 3 - Kongelunden som en moderne ramme for events
Ved at samtænke eksempelvis de mange funktioner, der henvender sig mod sport og aktivitet skabes 
nye rammer for sammenhængen mellem de eksisterende idrætsanlæg og eventuelle fremtidigt nye. 
Sportsfaciliteterne bindes sammen i et loop, hvor besøgende får øjnene op for de mange forskellige aktiviteter 
der foregår i området. Ved at tænke området som en sammenhængende destination sikres tiltrækningskraft 
i forbindelse med større og mindre events. De eksisterende kvaliteter indenfor sport, kultur m.m. suppleres 
med projektets forslåede nedslagspunkter, der knytter sig til funktioner, der allerede eksisterer. Her indtænkes 
f.eks. en skiftende kunstpavillon, en amfi scene, et væksthus til fælles dyrkning og spisning, aktivitetsøer og 
træningsstationer, der samlet set understøtter hverdagslivet og større events i området. Nedslagspunkterne 
foreslås udviklet i samarbejde med områdets lokale aktører og brugere. I udviklingen af nedslagspunkter 
fokuseres på at anvende genbrugsmaterialer og upcycling som bæredygtige løsninger. Områdets nye 
forbindelser foreslås med forskelligt underlag, der tilpasses områdets funktioner og landskab. Boardwalks 
etableres af upcyclet træ og knust matreriale fra nedrivningsgrunde i området genbruges og spredes som 
underlag på stier.

Pejlemærke 4 - Kongelunden Aarhus skal være et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden
Ved at arbejde med at inddele det store oplevelseslandskab i mindre dele med hvert deres hovedfokus sikres 
både rum til ro, fordybelse og rekreation samt rum til leg, underholdning og aktivitet. Begge dele kan i forslaget 
eksistere samtidig ved at planlægge området med udgangspunkt i forskellige tematikker og programmer, der 
understøtter de stedsspecifi kke naturforhold og drager nytte af placeringen tæt på byen. 

Således tænkes de loopede ruter sammen i grupper af tre, med fokus på henholdsvis:

1. Aktivitet, leg og underholdning
2. Kunst, kultur og historie
3. Terræn-, dyre- og naturoplevelser

De tre inddelinger understreges af landskabets forskellige karakter fra tæt skov til åbent landskab. De planlagte 
oplevelsesruter gennem landskabet inviterer til at gå på opdagelse og udforske områdets mange potentialer.

Pejlemærke 5 – Kongelunden skal aktivere og demokratisere hele området
Ved at skabe nye indgange til området fra alle sider og arbejde med at tilføre stedet nye kvaliteter, der 
henvender sig til forskellige brugergrupper søges det at skabe et inviterende område, der har noget at tilbyde 
til alle. Visionen for projektet er at samtænkningen og iscenesættelsen af områdets stedspecifi kke potentialer, 
skaber grobund for at Kongelunden kan blive et naturligt mødested for byens og regionens borgere, der kan 
fi nde sammen i mange nye, forskellige fællesskaber, hvor den ene oplevelse leder til den næste. 

Referencer - Områdets nye forbindelser foreslås med forskelligt 
underlag, der tilpasses områdets funktioner og landskab. Her indarbejdes 
bæredygtige løsninger som f.eks. upcycling.

Referencer - Eksempler på aktiviteter og nedsalgspunkter i Kongelunden

Eksempel på nedslagspunkt - Kongetårnet med udsigt over byen, bugten og skoven.

Situatinsplan 1:4000

KONGELUNDEN I DAG EN TRAFIKAL FREDELIGGØRELSE

EN PERLERÆKKE AF OPLEVELSER

HENVENDELSER MOD BY OG LANDSKAB

INDDELING SOM FØLGE AF LANDSKABSTYPER

OSMOSEEFFEKT MELLEM BY OG LANDSKAB

SAMMENBINDING AF EKSISTERENDE KVALITETER

10.000-SKRIDT STIEN

NYE NEDSLAGSPUNKTER I LANDSKABET

223269

Kongelunden gennemskæres i dag fra alle sider af 
trafi kerede veje, der skaber fysiske barrierer i området og 

vanskelliggør en sammenhængende planlægning.

OPLEVELSESRUTER
Ved at arbejde med at inddele det store oplevelseslandskab 

i mindre dele med hvert deres hovedfokus sikres både 
rum til ro, fordybelse og rekreation samt rum til leg, 

underholdning og aktivitet. De forskellige tematikker og 
programmer understøtter de stedsspecifi kke naturforhold 

og drager nytte af placeringen tæt på byen.

 Mindre stikveje erstatter gennemkørende trafi k. Eksisterende 
parkeringsområder suppleres med nye i Kongelundens periferi 

for at sikre en sammenhængende landskabelig oplevelse 
gennem området for den besøgende.

De loopede ruter får hver sin identitet, der relaterer sig til de 
eksisterende funktioner, potentialer og landskabstræk.

Således veksler oplevelsen på tværs af den samlede rute fra høj 
aktivitet, til rolige oplevelser i naturen.

Kongelunden ligger unikt placeret på kanten mellem 
bugten mod øst, skoven mod syd og byen mod nord. De 

omkringliggende områder smitter naturligt af på aktiviteterne i 
Kongelunden.

De tre inddelinger af stiforløbet understreges af landskabets 
forskellige karakter fra tæt skov til åbent landskab. De planlagte 

oplevelsesruter gennem landskabet inviterer til at gå på 
opdagelse og udforske områdets mange potentialer.

Ved at tænke Kongelunden som en osmoseeff ekt mellem byen 
på den ene side og landskabet på den anden, sammensmeltes 

og forenes, kvaliteterne mellem bynære aktiviteter og store 
landskabelige oplevelser.

Det sammenhængende forløb tilbyder nye forbindelser på 
tværs af områdets eksisterende attraktioner og nye koblinger til 

naboområderne. Forløbet af loopede ruter skaber naturlige bindeled 
og overgange mellem de forskellige tilbud i Kongelunden.

Et sammenhængende netværk af loopede ruter skaber 
områdets nye 10.000 skridts sti, der inviterer til mange nye 

oplevelser. Loops kan tilvælges og fravælges, der kan skydes 
genveje eller turen kan udvides med nye og fl ere oplevelser.

De eksisterende kvaliteter i området suppleres med projektets 
forslåede nedslagspunkter, der knytter sig til de funktioner, 

der allerede eksisterer. Her indtænkes bl.a. en skiftende 
kunstpavillon, en amfi scene, et væksthus til fælles dyrkning og 

spisning, aktivitetsøer samt træningsstationer.

Wayfi nding - Der arbejdes med tydelig wayfi nding, så den besøgende overskueligt
kan navigere gennem områdets mange tilbud.

Eksempel på nedslagspunkt - Aktivitetsbro med træningsplatform og udsigt over søen.
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Streetfood

”Den uendelige bro”

Situationsplan / 1:4000 / ”Folkeparken” / promenade mellem Stadion og Væddeløbsbane
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”Kronbladene”
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Huler

Fordybelse

Meditation

Løbebane

Koncept / Fra kongelund til folkepark!
Vi foreslår at åbne kongelunden op - både ved at opstamme og flytte enkelte 
træer. Vi foreslår at Folkeparken tilføjes aktive, udadvendte funktioner, så 
den bliver en grøn kile, fyldt med liv og aktiviteter, som forbinder by og vand. 

Kongelundens paradoks / gemte introverte atraktioner / 
Kongelundens største atraktioner ligger gemt inde i skoven. Områderne har et 
uforløst potientale til at styrke sammenhængskraften i hele området og gøre 
Kongelunden til den ”trædesten” til vandet, som hele byen drømmer om. 

Kongelundens paradoks:
Kongelunden er fuld af herligheder! Åbne plæner, tætte skove, blanke søer, 
duftende haver, stolte monumenter og meget andet. Alle herlighederne er 
tilmed forbundet af et velfungerende fintmasket netværk af stier og veje. 
Paradoksalt nok er nogle af kongelundens største attraktioner - kampe og 
events på stadion og i arena - nogle af kongelundens største udfordringer. 
Fodboldkampene og events er elsket af fans og tilskuere, mens den affødte 
belastende trafik, og de begrænsede parkeringsmuligheder, er til stor gene 
for mange. Adgangen fra Stadion Allé fremkalder mere en følelse af at gå 
mod en endestation end en destination. De funktioner, som burde være let 
tilgængelige og til alles glæde, ligger gemt væk i introverte bygninger, som 
skaber bagsider og uinteressante arealer mod lukkede facader. Tivoli giver 
sig glimtvis til kende med lyde bag hegn. Vædeløbsbanen lider på samme 
måde under at være gemt væk. Til dels bag stadion og Arena, og til dels bag 
en grøn mur af træer. 

Hvad nu hvis vi kunne vende vrangen ud på disse funktioner, og placere dem 
i en åben sammenhængende park, så de var let tilgængelige fra alle sider? 
En park, som de var en aktiv del af. Et åbent grønt rum, fyldt med aktive 
funktioner. Hvad nu hvis vi samtidig kunne gøre deres bagsider til forsi-
der - ved at fore dem med udadvendte funktioner - så de bliver til attraktive 
destinationer, selv når der ikke er kampe eller events. Hvad nu hvis vi kunne 
skabe én sammenhængende park, som samtidig kunne forløse Kongelun-
dens potentiale, og blive til den trædesten til vandet, som byen altid har higet 
efter. En park for hele byen. En park for alle - Folkeparken. 

Oplevelser og attraktioner / De skjulte skatte:
Vores foreslåede ”Kongepark” bliver selvfølgelig en af de helt store attrak-
tioner i Kongelunden, men områderne rundt om Folkeparken har også et 
uforløst potentiale , som vi vil forløse ved at fremhæve karakterne i de vidt 
forskellige zoner med vidt forskellig karakter. Her tænkes på områder der 
ligger gemt inde i skovområderne - Tivoli, Stadionsøen, Forstbotanisk have, 
Ødam, Mindeparken, Havreballeskoven, Kolonihaverne, kirkeskoven og 
hundeskoven.

Vi foreslår at placere oplevelsesattraktioner i skovene - ”skjulte skatte” - som 
gemmer på oplevelser omkring natur, kunst, leg og læring, og som samtidig 
understreger de individuelle områders karakteristika. Attraktionerne designes 
af kunstnere af international karakter, hvilket vil få Kongelunden ordentligt 
på landkortet - ikke bare i Danmark, men i hele verden.  På søerne kan 
man trække sig over vandet i ”åkanderne” eller man kan lege i ”myretuen” i 
skovbunden eller eller sove i ”treetopshleters”, eller man kan nyde udsigten 
ud over Folkeparken og bugten fra ”Storkereden”, som hviler på toppen af 
trækronerne.

1.
Vi binder Kongelunden Aarhus sammen som én samlet destination i Aarhus 
ved at ændre dens karakter til at blive en sammenhængende Folkepark, med 
åbne, inviterende funktioner, og ved at skabe overblik gennem synligt hieraki 
og ved at give mulighed for at bevæge sig op i højden, hvorfra man kan 
overskue hele området.

2.
Kongelunden Aarhus bliver et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store 
og små fællesskaber i kraft at sine mange aktive funktioner i den åbne ”Fol-
kepark”, og oplevelsesattraktionerne i skovområderne.

3. Kongelunden Aarhus bliver en moderne ramme for events inden for sport, 
kultur og erhverv, ved at tilbyde synlige udadvente funktioner som åbner op 
for brugere og besøgende.

4.
Kongelunden Aarhus bliver et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden ved 
at den tilbyder særlige oplevelses-attraktioner, som fx overnatning i treetop 
shelters, læringsleg ved ”universet”, ophold ved søerne i ”åkander” eller ved 
at man blot finder en lysning, hvor man kan høre sit eget hjerte slå.

5.
Hvor Dokk1 fungerer som hele byens dagligstue bliver Kongelunden Aarhus´ 
aktive folkepark. Vores samlede vision for Kongelunden aktiverer og demo-
kratiserer hele området og gør den til ’Hele Aarhus’ legeplads’. 

Parkeringsstrategi:
En af Kongelundens nuværende udfordringer er, at der ved større begiven-
heder ikke er tilstækkelig parkeringskapacitet. Ligeledes har Kongelunden i 
dag kun én tydelig ankomst - Stadion Allé - hvor størstedelen af biltraffikken 
afvikles. Dette genererer overbelastning af trafikken, og er til stor gene for 
både besøgende og beboere.

Vi foreslår, at der skabes flere større parkeringsmuligheder, som til sammen 
har den fornødne kapacitet til at kunne varetage områdets behov. Vi har 
skitseret en palette af muligheder, som kan kombineres på forskellig måder i 
den videre udvikling af kongelunden. På diagrammet (til højre) er skitseret 6 
forskellige nye parkeringsmuligheder.

1. Etablering af P-hus i på Ceres Arenas parkeringsplads.    
(i dag 420 pladser - I det skitserede forslag ca 960 pladser)

2. Etablering af fleksible parkeringspladser ved Ceres Park Parkering. 
(i dag ca 270 pladser - i det skitserede forslag 270 fleksible pladser
der samtidig kan bruges til events og street aktiviteter)

3. Etablering af parkering under væddeløbsbanen.
(i dag, ingen officielle pladser - I det skitserede ca 900 overdækkede pladser)

4.Etablering af parkering i bakkelandskab syd for væddeløbsbanen.
(i dag 500 åbne pladser - I det skitserede 500 overdækkede pladser)

5. Etablering af parkering under træer og i bakker.
(i dag, ingen officielle pladser - I det skitserede ca 200 pladser)

6. Etablering af P-hus vej Javevej og Østhavnsvej.
(i dag, ingen officielle pladser - I det skitserede ca 1500 pladser. Herfra  kan 
etableres direkte adgang til ”Den rekreative rute” - alternativt etableres 
gangbro, som føres direkte ind i området gennem trækronerne i den nordøst-
lige del af Kongelunden.)

Grønne områder / identitet /
Kongelunden indskriver sig i en række af grønne rum. Kongelunden bliver 
hele familiens grønne udflugtsdestination - centreret omkring bevægelse, 
kunst, natur, leg og læring. Hvor Dokk 1 er byens dagligstue er Kongelunden 
Hele Aarhus’ legeplads’.

Infrastruktur / ankomst i bil / parkering / cyklister / rekreativ rute
Biladgang sker fra hovedfærdselsveje. Den planlagte ”supercykelsti” kører di-
rekte igennem Folkeparken Den rekreative rute føres over en bro ved krydset 
ved tangkrogen, og der er adgang til den nye folkepark direkte fra kysten.

Stiforbindelser / Én sammenhængende Folkepark /
Vi foreslår at tilføje og opgradere stier omkring de nye idrætsanlæg, så der 
opstår et samlet netværk af forbindelser i hele Kongelunden. Det der engang 
var bagsider gøres til en aktiv del af den sammenhængende Folkepark.

Stiforbindelser / et fintmasket netværk / 
Størstedelen af kongelunden byder på et fintmasket netværk af velfunge-
rende stiforbindelser. Dog virker området omkring idrætsanlægene særligt 
nedprioriterede - her bærer stierne præg af at være ”bagside”.

Zoner / Særlige karakteristika / identiteter /
1. Stadion/cykelbane/hestevædeløb, 2.Stadionsøen, 3.Tivoli, 4. Havrebal-
leskoven, 5.Ødam, 6.Mindeparken, 7.Forstbotanisk have, 8.Kolonihaverne/ 
kirkeskoven/hundeskoven, 9.Aarhus bugten

Oplevelses attraktioner / Skjulte skatte /
I skovene og på vandet - rundt om den åben Folkepark - placeres ”skjulte 
skatte”, som gemmer på oplevelser omkring natur, kunst, leg og læring. At-
traktionerne er bygget af træ så de indskriver sig naturligt i deres kontekst.

Digitale forbindelser / Info / sport / attraktioner / eventkalender / parkering /
Vi foreslår en digital app, der er med til at binde området sammen og fortælle 
om Kongelundens mange tilbud - herunder sportsmuligheder, eventkalender, 
parkeringsmuligheder, og info om oplevelsesruter i Kongelunden. Prøv selv at 
scanne qr-koden for at få en forsmag på nogle af Kongelundens attraktioner.

”Kronbladene” / info-pavillon / dans / ro og fordybelse / læring /
Kronbladene er Forstbotanisk haves nye pavillon. Her kan man lære om 
planter og frø, og man kan plukke sin egen the, som man selvfølgelig selv får 
lov at tilberede og nyde i den nye pavillon. Her er der rum til fordybelse og ro, 
når man går på opdagelse i de smukke haver. 

”Goplen” / Flydende scene / badeflåde / forbindelse mellem land og vand /
Bakken ned mod vandet, som før var en forhindring op mod Kongelunden, er 
gjort til en stor amfitrappe. Fra denne kan man kigge ud på “goplen”, som er 
en flydende scene på vandet, der også kan bruges som badeflåde. Trappen 
og scenen skaber den endelige sammenbinding mellem land og vand. 

”Åkanderne” / fordybelse / ro / leg og læring /
Ved Åkanderne er der plads til ro og fordybelse - og mulighed for at opleve 
vandets vukkende fornemmelse. Her kan man nyde sin picnic på en af de 
forvoksede flydende Åkander, mens børnene trækker sig over vandet ved 
egen håndkraft, så man mærker natur og krop arbejde sammen.

”Stadion” / fra introvert til ekstrovert / vend vrangen ud / udadvendte funktioner/

”Væddeløbsbane” / fra introvert til ekstrovert / nye udadvendte funktioner /

”Storkereden” / naturens udsigtspunkt / overblik / sammenhæng / læring /
Hvor Rainbow Panorama ”ligger på toppen af byen”- ligger Storkereden og 
hviler på ”toppen af trækronerne”. Herfra kan man se ud over Kongelunden 
og Aarhusbugten. Det visuelle overblik skaber forståelse og sammenhæng - 
det er også her man lærer om fugle og de dyr, der lever helt oppe i trækronerne. 

”Spirillen” / klatring / krop og natur / sammenhæng med tivoli /
Ved spirillen klatrer man rundt i en sikker klatrerute,  spændt ud mellem træer 
og trækroner. Her er bevægelse og leg, og man får sågar lov til at klatre helt 
ind over Tivoli, så man kan se alle forlystelserne. Til sidst slutter man af med 
at flyve gennem luften som et egern - fastspændt med sikker line selvfølgelig. 

”Bæverbroen” / fordybelse / ro / læring /
Ved bæverbroen er der plads til fordybelse og ro, og her kan man lære om 
søens insekter og dyr - og man kan lære om vandets kræfter ved at lege 
med den lille dæmning, som får kæmpe guldsmede til at stikke hovedet op af 
vandet, hver gang den er tømt. 

”Universet” / Leg og læring / badefaciliteter /
Universet - der ligger sammen med observatoriet og børnehaven - er Konge-
lundens og byens nye legeplads. Her kan man lege i stjernelandskabet, eller 
hoppe på hovedet i et sort hul - den uopvarmede badesø. Det er her man le-
ger og mærker naturens kræfter, samtidig med, at man forstår hvor små vi er.  

”Fuglehusene” / treetop-shelters / treetop-hotels /
Fuglehusene er shelters i trætoppene. Her sover man i forvoksede fuglehu-
se - sjove hytter helt oppe i trækronerne. Man vågner med naturen, og sider 
i æggestole på foderbrættet og spiser sin morgenmad. Det er en helt unik 
soveoplevelse for alle, der tør at være fugl for en nat. 

”Myretuen” / leg / læring /
Myretuen er bygget af store planker, som man kan gemme sig under og klat-
re og rutche på, og rundt om tuen står kæmpe myrer bygget i træ. Det er her 
man lærer om skovbundens insekter og får lov at være lille for en dag! 
- at føle sig lille i den store natur. 

1.P-hus
2.shared parking/sport 

3.Parkering under vædeløbsbane
4.Parkering i grønne bakker 

5. parkering under træer 
6.P-hus på havnen 

”Pluk din egen the og gå på opdagelse 
i de smukke haver”

” Tør du sove som fuglene for en nat”

”Storkereden er Aarhus´ 
nye grønne udsigtspunkt 

- herfra kan man se 
ud over Kongelunden 

og hele Aarhus Bugten” 

”Goplen forbinder land og vand, og skaber 
mulighed for enestående oplevelser”

”Spirillen er en sjov og udfordrende klatrebane 
hvor man har mulighed for at klatre 

helt ind og se Tivoli”

”Sving dig rundt i galaksegynger, 
skøjt på mælkevejen eller hop på 

hovedet i et sort hul”

Lær om vandets kræfter og søens 
insekter og dyr”

”Nyd din picnic på vandet i en af de flydende 
åkander mens dine børn trækker sig over 

vandet ved håndkraft”

Atelier/værksted Stadion

Atletik/parkeringTribune Forbindelse Boder/marked

Café/folkekøkken

Her kan du lære om skovbundens insekter og dyr 
- og føle dig lille i den store natur”

”Storkereden”
Aarhus´ grønne udstigtspunkt

”Myretuen”/
  leg i skovbunden

”Bæverbroen”/
leg / dæmning

”Klatrebanen” / 
  kravl ind og se Tivoli

”Flydende haver”/ scene/ badefaciliteter

”Universet”/ leg og læring

Stadion

”Åkanderne”/
  tovtræk over vand

”Fuglehusene”/
  treetop shelters

”Kronbladene” /
  infopavillon

Fra Kongelund til folkepark ”Kongelunden bliver en aktiv og folkelig destination for hele Aarhus. 
Et uhøjtideligt og mangfoldigt sted, centreret omkring 

bevægelse, kunst, natur, leg og læring 
- hele Aarhus´ legeplads”
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Vi vil bevare Jysk Væddeløbsbane som et særligt og centralt element i Kongelunden, inte-
grere anlægget i de grønne omgivelser, der også etableres omkring stadion. Vi vil udnytte 
terrænet, og skabe nye aktive kanter på siden af væddeløbsbanen, så bl.a. rummet imellem 
stadion og væddeløbsbanen bliver et levende sted med udadvendte funktioner, så området 
kan leve på tværs af store formelle og små uformelle events. Vi foreslår endvidere at samle 
stalde og øvrige faciliteter mere koncentreret, for at fritlægge areal til ny natur og ny aktivi-
teter og funktioner. Hermed kan vi få naturen helt ud til den omkringliggende by. 

Aarhus Stadion skal være ‘mere end et stadion’, nemlig en bylivsgenerator, der med åbne 
stueetager og et nyt svævende ‘kulturloop’, kan rumme mange nye funktioner, der kan af-
spejle Aarhus’ særlige karakter, og give de besøgende helt unikke oplevelser. Den unikke 
placering i byen for enden af Stadion Allé aksen skal bibeholdes. Med omorganisering af 
parkering gøres omgivelserne mere grønne, og oplevelsen som en del af den samlede park, 
Kongelunden, øges. Stadionets logistik integreres i det ny volumen, så bagsider forvandles 
til attraktive forsider 24/7. Banen kan nedsænkes, og den eksisterende konstruktion genbru-
ges som en del af det ny stadion, eller genanvendes andetsteds. De historiske stadionbyg-
ninger integreres i det ny stadion, der opføres som et bæredygtigt ikon konstrueret i træ.

Kongelunden - byens aktive grønne oase 

Fem strukturerende elementer

Situationsplan Visioner til mennesker
1

3

5

7

6

8

2

4

Det er særligt vigtigt, at bevare Kongelunden som byens grønne lunge til events for sport, 
kultur og erhverv, og forstærke de iboende grønne kvaliteter i hvert delområde. Når nye 
funktioner tilføres, skal de tænkes i synergi med naturen. Udvikling af området ‘Aktivitets-
byen’, skal forbinde Kongelundens grønne karakter helt til kanten og kvartererne omkring.

Mere grøn! Forstærk Kongelundens iboende grønne kvaliteter og naturværdi

Vi vil forene Kongelunden som én samlet rekreativ aktivitetspark. Her findes målpunkter og attraktioner til børn, unge 
og voksne i alle aldre, både aarhusianerne og dem der tiltrækkes fra regionen, og kommer som turister nationalt og 
internationalt. I Kongelunden opleves både formelle og store events med særlig stærk tiltrækningskraft, men lige så 
vigtigt opleves mindre og helt små events og uformelle aktivitetstilbud i det grønne, tilbud der forener natur, kultur, 
sport og fritid. Som et bindeled foreslår vi at anlægge et oplevelsesloop, der synligt og overskueligt skaber sammen-

Vi foreslår at forene skovene, parken, stadionområdet, Tivoli Friheden og alle de 
øvrige karakterer og funktioner, i ét samlet hele, nemlig: Kongelunden. Vi foreslår at 
fokusere indsatsen igennem fem strukturerende elementer, der vil udvikle den sam-
lede oplevelsesværdi i Kongelunden, til byens aktive grønne oase, der...: Er endnu 
mere grøn! ... Har flere mangfoldige målpunkter! ... Har et rekreativt oplevelsesloop! 
... Har tydelige og identitetsrige indgange! ... Rummer en unik Aktivitetsby!

Vi foreslår, en ny type eventområde, der er mere end bare effektiv håndtering af 
store sportsbegivenheder - det er også en ny type oplevelsesby. Vi vil transformere 
stadionområdet til en grøn og aktiv bydel. Vil vil ændre oplevelsesformen fra isolere-
de og indadvendte sportevents til nye oplevelser på tværs med tydelige synergier 
imellem klassiske sportevents og nye aktivitetsoplevelser i det grønne. Derfor bliver 
en fodboldkamp, et atletikstævne, et hestevæddeløb, en koncert, en tenniskamp, 
klatringen, en tur i observatoriet eller en dag i børnehaven alle oplevelser, som er 
en del af et større netværk; vi kalder området for Aktivitetsbyen. Med inspiration fra 
Aarhus’ veldefinerede gader med åbne inviterende funktioner i stueetager, vil vi i Ak-
tivitetsbyen forvandle disse karakteristiske trygge gaderum, til aktive grønne forløb. 
Her transformeres arenaernes bagsider til inviterende forsider med nye udadvendte 
funktioner/tilbud, der får stedet til at leve på alle tider af dagen og året - ikke blot 
ved store sportevents. En helt ny type by til nye typer af inkluderende events og 
aktiviteter på tværs. Fællesskabet længe leve!

Tårnet i ‘Lunden’ - en ny attraktion i lysningen i den tætte skov

Kongelunden - byens aktive grønne oase

Aktivitetsbyen - et moderne sammenhængende oplevelsesmekka

Vi ligger vægt på rummene imellem arenaerne, ligesom man i nutidig byudvikling vil ligge vægt på det byliv der ud-
spilles imellem husene. Vi vil kombinere veldefinerede rumlige forløb med både grønne og aktive elementer. Konge-
lundens naturkarakter flettes på denne måde ind i ‘Aktivitetsbyen’ og møder tydeligt de omkringliggende kvarterer, så 
ingen er i tvivl om hvad og hvor Kongelunden er og begynder. Med det aktive lag flettes naturen og sporten sammen 
på en ny måde, hvor vi ønsker at skabe lettilgængelige og attraktive bevægelsestilbud på alle tider af dagen og året. 

En ny ‘Aktivitetsby’ - fra øde bagsider til grønne og aktive forsider

I Kongelunden mødes mennesker i alle aldre og af alle typer i en divers sammensætning af 
attraktioner og akitiviteter; fra anlæg til store sports- og kulturevents til mødesteder til ro og 
fordybelse. Med udvikling af nye og forbedring af eksisterende attraktioner bliver Kongelun-
dens værdi som Aarhus grønne lunge yderligere aktiveret og iscenesat.

Flere mangfoldige målpunkter! Udvikling af nye og eksisterende attraktioner

Kongelundens sportsanlæg, slottet, parken, skovene, er i sig selv en helt unik sammensæt-
ning af funktioner. I fremtidens Kongelunden vil vi ligge vægt på, at skabe yderligere synergi 
imellem funktionerne i området, så Eventbyen går fra at være en relativt isoleret ø i Konge-
lunden, til at blive en integreret del af Kongelundens samlede aktive naturoplevelse.

Sammenhængende Aktivitetsby! Nye fællesskaber og aktivitetstilbud for alle

Som en lysning i Havreballe Skov etableres et udendørs teater, som alternativ til de tradi-
tionsrige og klassiske teatre i Aarhus Midtby. Teatret kunne etableres som en parasit til eller 
en udbryder af et af de etablerede teatre, og tilbyde nye oplevelser i naturen med teater og 
performancekunst for børn og voksne. Et Skovteater, der skaber en synergi imellem naturen 
og kulturen i en ny type udendørs teateroplevelse.  

Kongelundens unikke placering ved by, bugt, ved skove og strande skal fejres. Vi foreslår et 
nyt udsigtspunkt, Tårnet i Lunden, der med en central bliver en ny unik oplevelse i Aarhus. 
Herfra vil man kunne nyde udsigten og forstå Aarhus’ fantastisk geografi og natur, der gør 
den særegen. Tårnet kan etableres som en central del af en eventyr- eller bevægelsepark, 
hvor et tæt netværk af stier og aktiviteter leder igennem skoven på udfordrende vis.

Mindeparken som med Marselisborg Slot udgør Kongelundens åbne park-akse, vil vi bevare, 
som et åbent område til fleksibel brug over året. Den skrånende flade skaber et storslået 
view over parken og bugten. Netop denne bevægelse, fra park til bugt, vil vi forstærke ved 
at forbedre og transformere det trafikale kryds Strandvejen/Oddervej. Bløde trafikanter skal 
prioriteres her, hvilket kunne ske via en markant fodgængerbro, der visualiserer ankomsten 
til Aarhus, som en by til mennesker.

Vi foreslår at skabe tydelig sammenhæng imellem Eventbyens sport- og aktivitetsrigdom 
og resten af Kongelunden. Ligesom AGF-spillerne benytter anlægget på Fredensvang, og 
byens børn ASA’s anlæg ved Ingerslevvej, og som den eksisterende legeplads og fitnes-
sområde, vil vi integrere mindre sportsfaciliteter som multianvendelige ‘lysninger’ i skovar-
ealerne, til uformel leg, sport og bevægelse. På denne måde kan vi forstærke oplevelsen af 
Kongelunden som et hele.

Sportsmekka - epicentret med væddeløb, atletik og aktive kanter

Skovteater - udendørs teater med naturen som kulisse Tårnet i ‘Lunden’ - udsigtspunkt i eventyrpark på højderyggen

Vandbroen - Landemærke forbinder ikonisk Kongelunden til vandet

Moderne bæredygtigt ikon - effektivt og unikt stadion i oplevelseskontekst

Identitetsrige indgange - med tydelig ankomst og prioritet for bløde trafikanter

Multibaner - beskyttede aktive felter som lysninger i skovene

Aktiv parkering i kanten - mobilitetshuse med nye erhvervs- og sportsaktiviteter

Ankomsten til Kongelunden sker i vidt forskellig kontekst - fra by, vand og skov. Derfor ser vi 
en vigtighed i at markere særlige steder med nye indgange, der tydeligt markerer ankom-
sten til området som et hele. De nye indgange demokratiserer parken, der både henvender 
sig til byen, til vandet, til villakvartererne, og åbner sig mod besøgende fra hele Østjylland.

Tydelige og identitetsrige indgange! Iscenesættelse af ankomst til Kongelunden

I fremtiden skal det være lettere at vælge bilen fra. Vi foreslår et oplevelsesloop, som et 
rekreativt forløb på tværs af Kongelundens forskellige karakterer og aktivitetstilbud. Med 
mobilitetshuse og terrænparkering placeret strategisk ved parkens kant, kan områdets sam-
menhængskraft intensiveres på tværs af de gennemgående veje, der for størstedelen bør 
omdannes til rekreative strøg med fokus på bløde traffikanter og fleksibel anvendelse.

Rekreativt oplevelsesloop! Et overskueligt system med fokus på bløde trafikanter
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hæng igennem Kongelunden, og forbinder de mange eksisterende og nye attraktioner. Som én af de nye attraktioner 
foreslår vi at placere et nyt udsigtpunkt, Tårnet i ‘Lunden’ som en lille intim lysning i den tætte Havreballe Skov. Herfra 
vil besøgende til Kongelunden via oplevelsesloopet, der bevæger sig spiraliserende op i højden, kunne se ud over by, 
bugt og skove og opleve byens fantastiske geografiske placering, og ligeledes få et fantastisk udsyn over tårnets nære 
omgivelser - nemlig Kongelundens storslåede natur og oplevelsesrigdom.

 

Vi vil udnytte mulighederne i det eksisterende terræn ved at ændre stejle skråninger og utilgængelig tæt beplantning 
til nye definerende og aktive kanter med tydelige indgange og nye åbne funktioner. I mødet imellem stadion og væd-
deløbsbanen foreslår vi derfor, til eksempel, et nyt trygt og aktivt rumforløb som visualiseringet ovenfor. Stadion ud-
vikles til et moderne bæredygtighedsikon i træ, hvor rummet under tribuner vender sig mod de nye aktive og grønne 
forløb. Under/på siden af væddeløbsbanen vil nye bylivsskabende funktioner supplere forløbet med en stærk kant.
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På udvalgte steder ved parkens kant vil nye pavillioner tydeligt vise, at nu er du ved Konge-
lunden. Pavillionerne kan få stor signalværdi og vil blive oplagte mødesteder, hvorfra 
besøgende starter deres fælles oplevelse videre rundt i parken. Indgangene synliggør, at 
Kongelunden prioriteres for bløde trafikanter. Fra indgangene tilgås oplevelsesloopet, der 
etableres både som ny anlagt stiforbindelse og som renovering eller opgradering af ek-
sisterende stiforløb. De mindre stier i skove og park bevares endvidere som historiske ruter 
og skaber alternativer og genveje på tværs af det ny loops rute. 

Aktiviteterne i Kongelunden og særligt i Aktivitetsbyen er der behov for gode parkeringsfor-
hold, så der kan afvikles alle typer af events så effektivt som muligt. Vi foreslår at placere nye 
mobilitetshuse og parkering ved parkens kant. Det betyder, at vi samler parkering på færre 
udvalgte steder og på mindre areal. Derved kan vi få plads til mere grønt og nye funktioner. 
Vi undgår unødvendig trafik igennem området, som åbner muligheden for en gentænkning 
af de trafikveje, der gennemskærer parken. Vi foreslår at gøre Kongelunden delvist bilfri, 
for at prioritere en stærk sammenhængskraft imellem de grønne karakterer der findes her.

A B

Havreballe Skov
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Aarhus idrætspark 
Puls og oplevelses centrum, 
den rekreative port til 
Marselisskoven

Skitsen anviser placeringsmuligheder for fremtidige nye faciliteter for 
fodbold og atletik, samtidig foreslås det at der etableres et samlende 
”gulv” for området i form af to pladsdannelser og en sammenbindende 
idrætsrambla. Her vil der være fantastiske muligheder for større 
forsamliger i forbindelse med events og daglige åbne aktiviteter som 
multibane, styrketræningsfaciliteter, café mv. 

Den  forladte SOK bygning foreslås omdannet til Marselis 
Naturcenter, i umiddelbar kontakt til skovmose og vild skov 
finder man her en enestående facilitet til naturformidling 
omkring hele kongelunden og Marselis skovenes fantastiske 
natur. Omkring mosen foreslås der etableret en boardwalk. - 
Parkering klares på den allerede etablerede p-plads.  

Langs kysten mellem Tangkrogen og Hotel Marselis foreslåes 
et supplement til den uendelige bro eksempelvis i form at en 
v-formet struktur nedenfor Oddervej.

Som et nyt vartegn for hele kongelunden 
foreslås at der i tilknytning til Højen skabes 
et udsigtspunkt- en ”Kongestol” hvorfra 
man dels vil have det imponerende kig over 
kongelunden også vil opleve aarhus unikke 
beliggenhed mellem de store skove i nord 
og syd og udmod  bugten. herfra kan både 
nye og gamle fortællinger om Aarhus sættes 
i perspektiv og bringe byens videre mod nye 
mål.
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Det foreslås at man nedriver 
gamle nedslidte stalde og bygge 
nye, enkelte bygninger foreslås 
omdannet til en ny ”børne og 
ungdomsstald med plads til ponyer, 
kaniner o.lign.

Det foreslås at man etablerer en ny legeplads 
ovenpå vandreservoiret i tæt tilknytning til børne 
og vuggestuen Tumlehuset. 

I forbindelse med Højen og Kongestolen etableres 
bålplads, shelter og grillhytte i egen lysning.

Det foreslås at Kongelundens vestside bliver en del af et 
større skovrejsningsprojekt hvor der plantes 20.000 træer. 
Samtidig tænkes det at etablere 10 nye søer i området 
samt skabe en række lysninger i den eksisterende 
bøgeskov. I kanten af lysninger plantes kastanje og 
frugttræer som sammen med de nye våde biotober vil 
berige området og øge biodiversiteten markant, samtidig 
vil aarhus kommune bidrage aktivt til en større CO2 
besparelse.   

Som en del af fejringen  af 100 året 
etableres nye ankomstpladser med 
åbne aktiviteter for byes borgere

Visionsskitse 2020
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Aarhus Atletik og 
Løbeakademi

Lys Løjpe

Stadion Alle

Skovrejsning

Havreballe Skovvej omlægges 
opgraderes i forhold til trafiksikkerhed.

Kongelundens mange attraktorer 
suppleres med Naturcenter, udsigtstårn 
og åbne tilbud for byens borgere og 
gæster

Det forgrenede netværk af stier, suppleres 
og styrkes ved at fjerne hegn på vest siden 
ved væddeløbsbanen og tilføje nye stier.
Dertil kommer forslag til lysløjpe omkring 
hundeskoven.

Der foreslås som en del af 
bæredygtighedsstrategien at udføre 
skovrejsning på vest siden, samt 
etablering af søer og lysninger for at 
styrke områdets samlede biodiversitet 
og naturkvalitet.
Samt nedbringelse af Co2.

Der etableres ekstra 
parkeringspladser i umiddelbar 
nærhed til stadion under det nye 
atletikanlæg. Dertil er der ovenfor 
væddeløbsbanen etableret er 
serie af grønne lysninger der kan 
anvendes til parkering under større 
events. 

Nærværende visionsskitse tager sit fokus i tre dominerende hoved temaer. 

PULS: Styrkelse af kongelundens pulserende aktive idræts og oplevelsescenter som fejrer sin 100 årige 
historie – Aarhus idrætspark med plads til alle idræts aktører.

KOBLING: Styrkelse af forbindelser gennem området med særligt fokus på at tydeliggøre koblinger 
langs vest kanten

NATUR: Styrkelse af områdets grønne kvaliteter gennem skovrejsning, biodiversitet samt etablering af 
søer og lysninger. 

KONGELUNDEN 2020
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Donbækbakke
n Venuebakken

Væddeløbsbakken

Havreballeskoven

Toppen

Havreballeskoven
Marseilisborg Mindepark

De seks sekstanter
Fra Pejlemærke 2+3+4 – En ramme for mangfoldige aktiviteter

Kongelunden ses som seks sekstanter med hver sin strategi, 
funktion og karakteristik, som forstærkes og suppleres i 
udviklingen i de kommende år. Sekstanterne sikrer mangfoldige 
tilbud til alle brugergrupper: Fra børnefamilierne, ungdommen 
og seniorerne, skoleklasserne og institutionerne, de natur-, 
kultur- og historieinteresserede, bredde- og eliteidrætsudøverne, 
hvad enten det er til store eller små arrangementer, planlagte 
eller uplanlagte. Eksisterende faciliteter definerer strategierne, 
nye attraktioner og steder forstærker dem.
 

Aarhus i Plus
Fra Klimastrategi for Aarhus: Fremme bæredygtige byggeprojekter

Kongelunden giver muligheden for at Aarhus Bys målsætning 
om CO2-neutralitet i 2030 sættes endnu højere. Den kan blive 
omdrejningspunkt, laboratorium og skueplads for nye tiltag og 
bæredygtige projekter, der kan få international bevågenhed. 
Nye projekter i Kongelunden, store som små, skal enten målbart 
reducere CO2-udledning eller producere energi med nye og 
banebrydende state-of-the-art-teknologier. Det nye Aarhus 
Venue skal være verdens første STAND ALONE venue, der som 
en træhytte i skoven hverken tilføres forsyning i form af el, vand 
og varme udefra eller udleder spildevand til ledningsnettet.

Den cirkulære strategi og rute
Fra Pejlemærke 1 – En samlet destination

Dronningesløjfen indpasses i omgivelserne og terrænet og 
lægges så vidt muligt i eksisterende vej- og stitraceer, der gives 
en ny, karakterfuld og genkendelig profil, belægning og tryg 
belysning. Sløjfen bliver præcis 5 km - velegnet til dagligdags 
og arrangerede motionsløb, gåture, som lysløjpe, som opløb 
til landevejscykelløb mv. og til interne grønne busser ved 
store events. De mange eksisterende faciliteter, som sløjfen 
sammenbinder, bibeholdes. Nye faciliteter kan, udover Det nye 
Aarhus Venue med alle tilhørende sportsfaciliteter for bredde- 
og eliteidræt, blive en perlerække af små og store steder og 
oplevelsesdestinationer. 
 

Nye træer i 5:1
Fra Planstrategi 2019: Biologisk mangfoldighed

Kongelundens udstrækning og perimeter forstærkes med 
trærejsning. For hvert træ, der fældes i forbindelse med 
byggeriet af det nye Aarhus Venue eller andre nye projekter i 
området, plantes fem nye, der alle skal være af forskellig sort. 
Derigennem styrkes både biodiversiteten og naturoplevelsen 
i Kongelunden. Strategien vil desuden betyde, at Aarhus 
kommune kan indfri sin ambition om at plante 10.000 træer 
inden udgangen af 2025 endnu hurtigere - og måske endda med 
en fornyet og endnu mere ambitiøs målsætning.

Blød trafik ind –  Tung trafik ud
Fra Benspænd 4: Logistik og mobilitet

Adskillende barrierer, hegn og tætte kantplantninger fjernes, 
så områdets gennemtrængelighed bliver større for bløde 
trafikanter og området kommer til at virke mere inviterende. 
Eksisterende stier bevares og kobles på Dronningesløjfen. Trafik 
på eksisterende radialveje reguleres og hastigheden sænkes 
til 40 km/t. Tung trafik ledes udenom via Marselisborgtraceet 
og Oddervej. Tilgængelighed med bil til store arrangementer 
skabes via shuttlebus fra store P-anlæg i byens periferi, der 
samtidig kan bruges som park-and-ride anlæg i dagligdagen. 
Parkering i selve Kongelunden anlægges kun i meget begrænset 
omfang som handicapparkering og korttidspladser. 

Hele Aarhus Legeplads
Aarhus vokser, og her godt 100 år efter de første investeringer i 
området omkring Kongelunden, er tiden inde for nye initiativer. 
Aarhus på vej mod storbystatus har brug for en generøs 
legeplads for alle - og for de kommende generationer. En 
inviterende og attraktiv destination til daglig glæde og gavn, der 
i hørere grad en området i dag får en fast plads i den Østjyske 
bevidsthed. Ideen hertil skal tænkes strategisk og robust for at 
kunne rumme de mangeartede ønsker, krav og aktører, der vil 
komme til i udviklingen over de næste år. Tilblivelsesprocessen 
skal for at lykkes være inddragende og lyttende og må for 
nuværende ikke baseres på en stram geometrisk plan med 
mange bindinger eller et bestemt arkitektonisk motiv. Blot 
fem enkle og konsensusskabende hovedstrategier vil kunne 
udkrystallisere visionen om Kongelunden til en international, 
rekreativ attraktion og et bæredygtigt fyrtårn for Aarhus i den 
nye tid som storby.
 
Kongelunden struktureres med to stærke planmæssige greb: 
Dronningesløjfen og Sekstanterne. Dronningesløjfen er en 
belagt sti/kørevej, der forbinder og giver bløde trafikanter 
adgang til alle Kongelundens mangeartede tilbud på én 
samlet oplevelsesrute. Sløjfen kobler sig som et ekstra loop 
på den nord-sydgående rekreative forbindelse fra Risskov til 
Marselisborgskoven og understøtter udbuddet af attraktioner 
i den fremtidige destination Kongelunden. Eksisterende og 
nye faciliteter ordnes i seks stærke sekstanter med forskellige 
landskabelige karakteristika og med hver sin aktivitetsmæssige 
programmering, målrettet forskellige brugere. Derved 
tilgodeses og prioriteres alle brugere ligeværdigt i én cirkulær 
og demokratisk helhed. Sammenhængskraften i Kongelunden 
bliver ikke alene enkel at kommunikere i kraft af sin ikoniske 
signatur, men også enkel at opleve i kraft af sin inviterende 
tilgængelighed. Dronningesløjfen kan udføres for begrænsede 
midler og efterlader god plads og økonomi til de mere 
anlægstunge projekter i støbeskeen. Dengang for godt 100 
år siden havde man ikke en infrastrukturel strategi der kunne 
binde investeringerne sammen. Denne historiske læring en del af 
Dronningesløjfens styrke. 

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5

Kendingstal 7231500
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Sløjfen på den 
rekreative rute

Tilgængelig med bil via 
shuttlebus fra P-anlæg

5km sløjfe

Gående og
løbende

Cyklister og
elektrisk event 

Shuttlebus

Tivoli Friheden, Stadionsøen og Ødammen. Underholdning i 
skoven for hele familien. Marselisborghallen, Aarhusgarden, 
fest og farver. Nye attraktioner kan være små traktørsteder 
med robåde ved Stadionsøen, skøjtebane på Ødammen og 
en ny og større tarzanbane.

Havreballe Skoven (den tilgængelig del). 
Naturoplevelse med adrenalin og fart. Nye faciliteter 
kan være en ny Marselisborg klatrepark med 
bouldering og klatring i trætoppene, mountainbikestop 
på vej til og fra de store spor i Marselisborgskoven, 
bålpladser og shelters. Pumptrack og dirt jump.

Rømerhaven. Anlagt have, mindelunde 
og steder til stilfærdigt ophold og 
meditation. Nye faciliteter: Yogaplads og 
petanquebane. Masser af te og kaffe.

Mindeparken og Donbækhaven. Solitære 
træer, åben parkkarakter og plads til 
uorganiserede aktiviteter, spil og leg, præcis 
som vi kender den.

Det Nye Aarhus Venue for enden 
af Stadion Alle. Bredde- og 
elitefaciliteter af international 
standart for hele landsdelen. 
Multiarena, fodbold, tennis, atletik, 
cykling hestesport og elitecenter for 
TeamDanmark/ESAA.

Marselisborg Slotspark og Forstbotanisk 
Have. Videnskabs- og historieformidling 
for alle. Nye attraktioner: Natur- og 
historieformidlingsstationer, måske et 
naturformidlingscenter med grene til Aarhus 
Universitetet, bunkermuseum (og indtil da 
hundeskov 2.0 med agility), shelters, urban 
gardening og bistader. Til sekstanten hører også 
et udvidet Ole Rømer Observatorium og et 
udsigtstårn på Dronningesløjfens toppunkt.

Outdoor & 
Adventure

Forlystelse &
Oplevelse

Sport &
Event

Ro &
Fordybelse

Fællesskab 
& Leg
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KONCEPT
Kongelunden er et kludetæppe af forskellige aktiviteter og muligheder, som over tid er kn-
opskudt i området til en mangfoldighed af tilbud, som ligger spredt over hele området. Det 
vanskeliggør et overordnet greb på hele Kongelunden og udfordrer sammenhængskraften i 
mellem de enkelte aktiviteter.

Det Lette Lag er et forslag der forsøger at binde de væsentligste grønne områder, som 
udgør Kongelunden, sammen på en ny måde – en måde med liv som tema herunder jord 
til bord, anvendelse af nedbrydelige/naturlige materialer, sammensatte funktioner og akti-
viteter og sammensmeltning af teknologi, funktionalitet og natur. Et sted for observation og 
balance mellem mennesker og natur.

Med disse tiltag, forsøger forslaget at skabe en bedre forbindelse i mellem steder hvor der 
er aktiviteter der understøtter samvær og sociale relationer og samtidigt skabe mulighed for 
nye oplevelser og udfordringer for sanserne på et andet niveau. 
Det søges løst med en ny og anderledes forbindelse imellem de forskellige aktive og inter-
essante områder for på den måde at skabe en interaktion, der i vid udstrækning skal sikrer 
mindre fysisk belastning af de grønne værdier i Kongelunden og samtidigt skaber mulighed 
for at bevæge sig på en anden måde fra et punkt til et andet og opleve områderne fra et 
andet perspektiv.      

HOVEDGREB
Hovedgrebet i projektforslaget, Det Lette Lag, fokuserer på udfordringer mellem forskellige bru-
gergrupper samt sammenstykningen af Kongelundens områder som i dag er opskåret af hårde 
barrierer såsom veje, hegn og funktionaliteter. Det Lette Lag kommer til udtryk med et netværk 
af gangbroer som forbinder Kongelunden uden at ændre eller lave indgreb på den eksisterende 
natur og layout i området. Ved at benytte ideen om udnyttelse af højere luftlag er det muligt at 
forbinde områder som ellers er mere komplicerede at tilgå pga. hårde barrierer. 

GANGFORLØB
De hævede gangforløb (Treewalks) forekommer i forskellige niveauer og med forskellige nedslag 
der markerer udsigtspunkter, motionsfelter, mindre aktivitetsområder etc. De vil samtidigt fungere 
som bindeled i mellem de forskellige nedslag og aktivitetsområder allerede eksisterende i Konge-
lunden og dermed binde området sammen på en ny måde. De hævede gangforløb skal skabe 
nye oplevelser i en anden dimension og samtidigt nedsætte belastningen af terrænet i jordplan, 
således at vækst og biodiversitet påvirkes mindst muligt over tid og slid reduceres.
Gangforløb skal kunne tilgås af forskellige brugergrupper heriblandt også gangbesværede og 
andre udsatte grupper. Det søges løst med ramper fra særlige vigtige adgangspunkter og sevær-
digheder.  Det vil derfor kræve stigninger der overholder handicapkrav, samt elevationssyste-
mer et eller flere steder langs forløbene. Andre steder er det muligt at tilgå gangbroerne med 
trappesystemer i samme udtryk som gangbroerne.
Gangbroerne skal i høj grad henvende sig til gående, ‘langsomme’ samt stille brugergrupper. Der 
virker til at være et tydeligt behov for oplevelsesstier hvor gående og tildels joggere kan bevæge 
sig uden at blive forstyrret af tungere brugere. Dog vil der være nedslag på ruterne hvor aktivitet 
er mere tydelig og hvor forskellige lag bindes sammen af fysiske aktiviteter såsom klatrebaner.
Andre nedslag fokuserer på udsigter til særlige elementer og fordybelse i naturens omgivelser, 
disse nedslag tydeliggøres med ændringer i bredde og form samt møbleres med siddemøbler 
samt beplantning.

KULTUR & FÆLLESSKABER
Som en del af Det Lette Lag skabes der et område i tilknytning til de gamle militære bygnings-
kompleks inkl. bunkersanlæg, som skal anvendes til fællesskaber, kultur,, læring og produktion af 

grønsager, frugt og urter og gårdsalg af produkter dyrket her. Et aktivitetsområde som kan hånd-
tere borgere under socialøkonomiske vilkår, frivillige, børn og ældre i forening. Kongelunden skal 
rumme en botanisk alsidig og mangfoldig oplevelse, med en beplantningsmæssig sammensæt-
ning der understøtter viden og læring, samt stimulerer sanserne. Dette tænkes forbedret i form af 
mindre produktionsområder for læring, involvering og udvikling.
Produktion tænkes tilknyttet en lokal forpagter/partnerskab som kan fungere som koordinator for 
produktionen og sikre ”hands on” på aktivitetsområdet og at gårdsalget kan håndteres i praksis. 
Det er også vigtigt at opkvalificere følelsen af ansvar og ejerskab for Kongelunden, så området 
består som folkets park, hermed er det vigtigt at skabe samarbejdspartnere i lokale virksomheder 
og interessanter som kan have interesse i at engagere sig i produktionen samt i de kulturelle tiltag 
i området. 
Bygninger kan samtidigt understøtte andre aktiviteter i tilknytning til dette, lokale kunstnere, friluft-
steater, brugergrupper etc. 
Der etableres en mindre scene i tilknytning til området, som kan understøtte den udadvendte akti-
vitet. Alternativt kan dele af Rømerhaven indgå som produktionsområde eventuelt med etablering 
af frugthave med træer og bærbuske. 
Attraktionsværdi skal øges, tryghed sikres og funktioner og aktiviteter prioriteres. Bruger-grup-
peringer skal etableres og aktiveres for at understøtte demokratiseringen og sikre at der skabes 
medansvar for den alsidige anvendelse af arealerne og dermed også skabe mulighed for en be-
dre dialog om rollefordelingen, funktioner, udvikling og i nogen grad også konflikthåndtering. Selv 
gangbroen understøtter en tydelig differentiering i hvor ‘bløde’ trafikanter kan opleve området og 
hvor ‘hårde’ trafikanter bør interagere. 
Etableringen af en kommunal koordinerende og understøttende funktion, vil være en forudsætning 
for et godt forløb i en opstartsfase, indtil projektet er løbet igang.

PARKERING
Med en tilgang som i særlig grad opfattes som småskala intervention og med særlig fokus på 
bevaring af den grønne oplevelse i Kongelunden, er det særlig vanskeligt at ‘stjæle’ plads til over-
jordisk parkering. Forslaget foreslår dermed at skabe underjordisk parkering under eksisterende 
bebyggelse.

KONKLUSION
Det er særlig vigtigt at fokuserer på de kvaliteter som allerede er til stede i Kongelunden og fast-
holde disse oplevelser også fremover. Udviklingen af området har særlig potentiale til at bibeholde 
eller opkvalificere grønne rammer for besøgende, sammenhold mellem interessanter og gøre 
oplevelsen af området unik for alle brugergrupper uden at skabe konflikt.

Det Lette Lag fokuserer særligt på de grønne rammer samt har en holistisk tilgang til brugergrup-
pernes individuelle brug af området. Kongelunden er på mange måder et harmonisk sted hvor 
mange forskellige interessanter har indflydelse og brug af området, det bør være et vigtigt punkt 
at fastholde denne harmoni og forbedre forholdene mellem forskellige brugere, så alle får den 
bedst mulige oplevelse i skønne omgivelser.

Det Lette lag skaber en sammenhængskraft i Kongelunden og forstærker allerede eksisterende 
kvaliteter i området. Gangbroen introducerer nye oplevelsesmuligheder for brugere som typisk 
bliver nedprioriteret. Samtidig har Det Lette Lag potentiale til at blive et særligt brand for Konge-
lunden og Aarhus by, et sted hvor alle har plads og det grønne element er særlig vigtigt for områ-
det og byens beboere. 

Gnagbroen belyses i håndlisterne med dæmpet led lys, som på særlige 
punkter/lokaliteter kan udstyres med farvet opmærksomheds belysning 
for at skabe yderligere oplevelser og stemninger.
Selve gangbroen er hovedsageligt bestående af transparente overflad-
er for at skabe en tydelig sammensmeltning mellem dette nye indgreb 
og de eksisterende forhold i Kongelunden. Gangbroerne bæres af 
stolper der er udformet som træstammer og gangbroens overflade 
samt gelændere er visuelt udformet af et mix mellem transparent mate-
riale samt træelementer der illustrerer grene og kviste fra træer.

UDFORMNING AF GANGBRO FLOW
Gangbroen skaber sammenhæng og flow mellem Kongelundens 
grønne områder samt cirkelbroen. Den bevæger sig over og igennem 
mange områder for at skabe helt nye og spændende oplevelser i 
respekt for områdernes særegenhed. Der skabes blandt andet også et 
vue til Aarhus by fra vandet. Hvis dette kan realiseres kan der skabes 
en helt unik oplevelse af forholdet mellem vand beplantninger og bev-
ægelse. Med gangbroens transparente karakter vil man skabe visuel 
forbindelse til det som foregår under og omkring gangbroen.

Nye sigtelinjer som 
tydeliggøres af gangbroernes 
opholdspunkter

Strandbeskyttelseslinje

Vigtige indgange

Oddervej

Tumlehuset

Carl Nielsens Vej

Carl Nielsens Vej

Tivoli FrihedenTivoli Friheden

Stadion Allé

Kongevejen

Havreballe Skovvej

Tivoli FrihedenSpejderhytten
Skovbrynet

MarselisborgHallen

Rømerhaven

Marselisborgmonumentet

Strandvejen

Den Uendelige Bro

Interessanter/foreninger i nærområdet

Interessanter/foreninger indenfor 
projektområdet

Områder som har behov for 
interessanter Privathospitalet Mølholm

Netto

Børnehaven Mosegården

Kragelundskolen

Solbakken

Skovbrynet

Haveforeningen Skovlunden
Haveforeningen SkovlundenHaveforeningen Skovlunden

Aktivitets funktioner

Skovslottet

Skovslottet

Marselisborg SlotMarselisborg Slot

Tumlehuset

Ole Rømer-Observatoriet

Jydsk VæddeløbsbaneJydsk Væddeløbsbane Rundkørsel

Ceres Park
Ceres Park

Aarhus Cykelbane
Aarhus Cykelbane

Forsvarets bygninger og bunkers
Ny Køkkenhave

Forsvarets bygninger og bunkers
Ny KøkkenhaveForsvarets bygninger og bunkers

Ny Køkkenhave

Rudolf Steriner-Skolen i Århus

Århus Kræmmermarked

Lokalcentret Rosenvang

Rosenvangskolen

Teknologisk Institut

MarselisborgCentret

Fakta

Fredersikbjergskolen

Århus Teater

Nemlig

Seniorerhverv Århus 

Marselisborg Gymnasium
Seniorerhverv Århus 

Forældreskolen Århus

Dunbækhusene

Dunbækhusene

Landmærker i området
Adgang til gangbro henvender sig til 
nærmeste landmærke

Funktionel begrænsning

Visuel begrænsning

Fortidsminde

Trafik-barriere

SIGTELINJER

KONCEPTPLAN 1:4000

BEGRÆNSNINGER LANDMÆRKER SAMARBEJDSPARTNERE OG MULIGE 
INTERESSANTER

Udsigt til Aarhus by

Udsigt til Marselisborg Slot

Gangbro over Kongevejen

Opholdsplads med lege- og motionselementer

Trappeopgang til gangbro

Eksisterende sigtelinjer og vues, 
som bør bibeholdes
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FOLLY: udkigstårn/punkt

FOLLY: indgangsportal

OVERGANG: bro el. tunnel

FOLLY: udkigstårn/punkt

FOLLY: indgangsportal

OVERGANG: bro el. tunnel

PARK de
 la MARGRETHE

PARK de
 la MARGRETHE

PARK de
 la MARGRETHE

PARK de
 la MARGRETHE

PARK de
 la MARGRETHE

Visionsforslaget “Park de la Margrethe” søger at samle hele Kongelunden som én samlet attraktion 
i form af en park. Som hyldest til kongefamiliens nære relationer i Frankrig skal Kongelunden, i stil 
med Parc de la Villette i Paris, prydes med kunstinstallationer, eller “follies”. Disse fungerer som 
udsigtspunkter, tydeligere markering af indgange og knudepunkter for infrastrukturelle forbindelser 
i parken. 
 
Hver enkelt folly er designet og udført af forskellige kunstnere, som led i en hyldest til mangfoldigheden 
i Aarhus, både kulturelt, kunstnerisk og som påmindelse om vigtigheden i biodiversitet. De unikke 
follies kan bruges som backdrop til foredrag, koncerter eller indviduel fordybelse. 
 Broer og tunneller vil skabe sikkerhed for gående og dyrelivet uden at være til hindring for 
trafikken på vejene. De forhøjede udkigsposter fungerer som optiske forbindelser, der bidrager til at 
se Kongelunden som en samlet attraktion.

Tschumis idé om et “ikke-sted” ses også i Kongelunden. Den årelange historie er ikke tydelig at 
læse grundet det store areal og mange forskellige attraktioner. “Park de la Margrethe” indrammer 
det store areal som vidnesbyrd for det Aarhus vi kender som Danmarks Kulturhovedstad.

Søjler i Bilbao, arkitekt: Philippe Stark. Hver søjle er unik og 
udført af forskellige kunstnere, der hver lavede én søjle.Follies i Parc de la Villette, arkitekt: Bernard Tschumi. 

Follies i Parc de la Villette, arkitekt: Bernard Tschumi. De står som 
fremmede objekter uden menneskelig skala, som led i Tschumis 

idé om et “ikke-sted”. Parken er et vakuum uden historie. 

ID: 2125404243



Der åbnes op på østsiden af Kongelunden, ved Cyklebanen. 
Dette skaber en ny ”hovedeindgang” og er tænkt til at inviterer den almindelige 
borger ind i anlægget, og skaber fokus på de forskellige sportsgrene.

Stisystemner udvides og der oprettes aktiviterer
såsom teknikruter, oplyst kulturrute på deres forløb.
Tanken er at skabe et �ow af Cyklister og gående gennem
Kongelunden og skabe letterer fobindelser mellem bydelene.

Dette er et visionsfoslag for Kongelunden som en samlet 
destination for cyklister og gående i Aarhus, med Aarhus 
Cyklebane som centrum i ”Cyklernes hus” 

Med forslag til initiativer der har til formål at invitere byens 
borgere ind og skabe nye forbindelser mellem sport, ople-
velse og kultur, appelere initiativerne både til etablerede 
cykelorganisationer, cykelentusiaster og alle århusianere 
med en cykel. 

Disse initiantiver vil medvirke til at etablere nye relationer 
mellem cykelsporten og borgere, og bidrage til Aarhus 
som cykelhovedstad

Ideen er at en ny indendørs  cyklebane bliver center for et 
samlet foreningsliv i Aarhus cykelklubber. Her vil være faci-
litetter og plads til at de forskellige afgreninger af cyklin-
gen kan blive stimuleret, gennem en legende arkitektur og 
�eksible lokaler. Eksempler er MTB, Cross, Gravel, Løbecy-
kel, E-cykling, Landevejscykling, Banecykling, Triatlon og 
også rum til store sports arrangementer både udendørs og 
indendørs. 

Formsproget er organisk og legende inviterer brugerene til 
at bevæge sig på bygninger, som vil danne forskellige ruter 
med viadukter, forhindringer og mulighed for cykling på 
områdets tag�ader. 

Et andet aspekt af cyklingen for den mere 
gængse bruger. Her har vi med inspiration fra 
pistekort og skiløb udtænkt en ny infrastruk-
tur i Kongelunden, som skaber nye forbindel-
ser på tværs af byen, med brede cykelstier i 
forskellige temaer, for at gøre turen gennem 
området til en oplevelse i sig selv. 

Eksempler på mulige ruter kunne 
være ”Kulturruten, hvor en oplyst 
hovedeåre ville kunne danne 
ramme for instalationskunst m.m. 
i samarbejde med Aarhus større 
kulturinstalationen, eks. Aros eller 
Moesgaard

Også Teknikruter i kongelunden 
vil indbyde til leg og lærring for 
alle aldre, om det er som møde-
sted for MTB eller bare en vildfa-
ren løbecykel der kommer forbi

Det ville være oplagt at skabe en 
fobindelse til Ole Rømers opser-
vartorium, med en ”stjenerute” 
hvor der vil være stationer der 
kan holdes ind på, til stjernekig 
udover vandet.

Infrastukturen på områdets cykelstier afspej-
ler Cyklernes Hus legende udtryk, og indby-
der folk til at gå på opdagelse i de forskellige 
ruter man kan tage  

32511512
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”PROJEKT KONGELUNDEN GIVER 
MULIGHED FOR AT SKABE ET MILJØ, 
HVOR SPORTEN INVITERER HELE 
AARHUS OG RESTEN AF VERDEN 
INDENFOR
  
– I NYE FANTASTISKE RAMMER.”

”Foreninger, der samarbejder på 
tværs af idræt på alle niveauer”

” Caféområde – skaber socialt 
samvær uden for banen”

” Træningsfaciliteter på 
verdensklasseniveau”

”Nationalt innovationscenter vinder 
”Aarhusianske” guldmedaljer til  
Danmark”

”Etablering af Idrættens 
fælleshus - ’community’”

” Åbne anlæg bliver til 
idrætsfaciliteter for alle 
byens borgere”

”Tiltrække nationale 
og internationale sports 
events og organisationer”

”Fælles elitemil-
jø på tværs af 
sportsgrene”

1916151820
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MARSELISBORGHALLEN

ØDAM

STADIONSØEN

TENNIS-KARRÉN

VELODROM-KARRÉN

ATLETIK-KARRÉN

CERES ARENA

JYDSK VÆDDELØBSBANE

BYKVARTERET

OLE RØMER OBSERVATORIET

GARDERGÅRDEN

SKOVSLOTTET

SKOVLUNDEN 1933

KIRKESKOV
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Landskabet i kirkeskoven har et enetående terræn, 
der er værd at opleve.

Om aftenen forvandles de bærende søjler, 
der på steder perforerer gangbroen til et 
fortryllende liv af lys, der changerer mel-
lem træerne. 

Om dagen kan latter og hvin høres fra de 
mange forlystelser og om aftenen kan 
udsigten til lysene fra tivoli opleves fra 
gangbroen

Gå på opdagelse i tivoli og se det fra 
oven. 

Besøg en af Kongelundens mange nye 
legepladser og søg ly under gangbroen, 
når skyerne revner og regnen falder ned.

Spis madpakken i højden omfavnet 
af trækronerne, nyd udsigten og se 
børnene løbe og lege under dig. 

Oplev mountainbikere indtage området 
og mærk suset, når de cykler forbi i høj 
fart eller cykler over et bump. 

Gangbroen binder de eksisterende 
attraktioner sammen og fungere som en 
seværdighed i sig selv

Gangbroen varierer i bredde for at invitere til større 
og mindre fællesskaber

Kongelunden er et 1,5 km2 naturområde syd for Århus C med flere seværdigheder såsom Tivoli Friheden, Århus Stadion, Mindeparken og 
Marselisborg slot, der ligger som individuelle attraktioner i det smukke, men ellers tyndt befærdede skovområde, der fungerer som transit 
mellem det travle byliv mod nord og de rolige villakvarterer mod syd. Århus Kommune ønsker at gøre op med indtrykket af Kongelunden som 
fragmenterede oplevelsestilbud og efterspørger tiltag, der kan tiltrække flere besøgende og få deres øjne op for de mange naturoplevelser, der 
findes mellem de velkendte udflugtsmål. Samtidig ønsker Århus kommune at demokratisere området og gøre det til ”hele Århus legeplads” 
ved at tilføre stedet flere offentlige sportstilbud og skabe plads til eftertanke, ro og fordybelse.

Sløjfen er et kombineret forløb af oplevelses -og motionsruter, der smyger sig om hinanden og giver de besøgende en varieret helhedsoplev-
else, hvor motion og aktivitet kombineres med rekreative gåture, observation og revitalisering. Motionsruterne tager afsæt i det eksisterende 
stisystem, der får fornyet identitet ved at synliggøre afmålte kilometerfaste løbe -og cykelruter i terrænet, der kan kombineres på forskellige 
måder, så man kan variere sin motionsform i længde og destination. Parallelt med løberuten er der opsat forhindringsbaner i forskellige 
sværhedsgrader, så der både er noget for børn og barnlige sjæle som en del af sin gåtur samt noget for den mere erfarne motionist, der ønsker 
at bruge forhindringsbanerne som et afbræk fra løbe -eller cykelturen. Hvis man virkelig vil sætte skub i konditionen, er der på den cirkulære 
løberute i Havreballeskoven markeret, hvor man skal spurte og hvor man skal gå, hvis man dyrker intervaltræning, og i kirkeskoven er der 
mountainbikeruter for det helt store adrenalinsus. Oplevelsesruterne er et system af gangbroer, der løfter den besøgende helt op under og 
over trækronerne og giver mulighed for at komme helt tæt på naturen og se den storslåede udsigt over Århusbugten og Århus skyline. 

Oplevelsesruten er delt i 5 stykker, så den kan bruges som en måde at gå fra den ene seværdighed til den anden eller bruges kontinuerligt, 
som et udflugtsmål i sig selv. Hvert stykke af oplevelsesruten har sit eget fokuspunkt forankret i kontekstens udsigtspunkter og er navngivet 
ud fra, hvad man kommer til at se på turen.  På oplevelsesruten kan man fordybe sig i naturen og komme helt tæt på træernes blade. Gå 
tivoliruten, hvor du kan se livet fra oven og opleve de mange kulørte lys om aftenen. Mærk den pulserende stemning fra det nye stadion, når 
du løftes op i højden og hør sportsfansenes opbakkende tilråb og sange, når AGF eller Bakken Bears indtager stadion. Se søerne oppefra og 

dyrelivet omkring dem. Hold øje med ænderne, der svømmer under dig og find ud af, om der virkelig er skildpadder i stadionsøen. Projektet 
tager afsæt i undersøgelser af selve Kongelundens naturlige dimensionering, tæthed og af livet i og omkring området. Ifølge “Århus i tal” på 
Århus kommunes hjemmeside registrerede man i 2009 1450 cyklister dagligt alene på strækningen strandvejen nord for Carl Nielsens Vej 
og statistikken viser, at antallet af cyklister er steget med 20% siden samme årstal. På landsplan er der siden 2009 sket et fald af cyklister på 
6% på landsplan, hvilket tydeliggør at århusianerne er særligt vilde med at komme ud at røre sig og få vind i håret. Kongelundens placering 
er den ideelle mulighed for at trække cyklister og fodgængere fra Strandvejen ind i skoven. Oplevelsesrutens start -og slutpunkter peger mod 
skovens naturlige indgange mod Tangkrogen, Carls Nielsens Vej og Stadion Allé for nem adgang for besøgende. Forstbotanisk have får en ny 
og mere synlig indgang til deling med Kirkeskovens nye mountainbike tracks, der forbinder området med Moesgaard. 

Både motions -og oplevelsesruterne er designet med målet om at bevare skovens eksisterende forhold.  Vi har derfor afsøgt området og lavet 
opmålinger for at bestemme træernes densitet, højde og gennemsnitlige omkreds for at skoven får direkte indflydelse på oplevelsesrutens 
forløb. Eksempelvis er træerne markant yngre og dermed tyndere i sektionen vest for Kongevejen, hvor ødammen er, hvorfor flere af rutens 
start -og slutpunkter peger mod hinanden i dette område og danner et samlingssted i knudepunktet på jorden, hvorfra man kan påbegynde en 
ny rute eller samles omkring de mange udendørs sportsfaciliteter. Samtidig er rutens længste og højeste strækning placeret i Havreballesk-
oven, hvor træerne både er tykkere, højere og har en gennemsnitsdensitet på 14,1 meter. 

Helhedsforslaget Sløjfen udvider centrum med et attraktivt tilflugtssted, der respekterer og anvender skovens forløb til på fordelagtigvis at 
formidle og tilgængeliggøre naturen på flere niveauer. Kongelunden løftes som en helhedsoplevelse af natur, kultur og sport, der åbner for 
flere besøgende, som inviteres ind i det grønne, hvor mangfoldige og enestående oplevelser venter.
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Reference 1
Floating University er et bylaboratorium for eksperimenterende 
undervisning, designet af raumlaborberlin. Siden dets 
begyndelse i 2018 har stedet oplevet en divers gruppe af 
besøgende som involverede sig i forskellige aktiviteter på sitet 
midt i Berlin. Projektet indeholder et netværk af deltagere, 
som mod enden af året besluttede at fortsætte eksperimentet 
ved at gå fra et midlertidigt projekt til at være en forening for 
byudvikling i midten af Berlin. Alt i alt for at udforske potentialerne 
af de ubrugte rum i en by i hastig udvikling. Dette er sket 
gennem 20 seminarer, 47 workshops og utallige diskussioner.  

https://www.floatinguniversity.org/en/about/

For os er den åbne process ikke tilknyttet hele forståelsen af 
byggeriet, men det refererer derimod til muligheden for at ændre 
designet under byggeprocessen. En tankegang som er tilstede 

under ”ombygningen” af Kongelunden.

Ideen er at starte et nyt initiativ for at reaktiverer det historisk 
mættede område, ikke blot gennem diskussion og planlægning 

men igennem eksperimentering og deltagelse. 

Reference 2

Deep Forest Art Land er sat i verden for at give alle adgang til 
at frigøre deres eget kreative potentiale i mødet med kunsten og 
den midt- og vestjyske natur.
Deep Forest Art Land arbejder ud fra idéen om, at et samspil 
mellem kunst og natur kan frigøre vores kreative potentiale og 
gøre os mere åbne og modtagelige, og dermed i stand til at kaste 
os ud i nye udfordringer. I Deep Forest Art Land lærer du noget 
om dig sig selv i mødet med kunsten og naturen.

https://www.deepforestartland.dk/om/

KONGELUNDEN BYGGER VI SAMMEN! 

Byudvikling består af komplekse interesser og kan derfor ikke begrænses til en enkelt disciplin 
eller logik. Derfor mener vi, at de første skridt i udviklingen af Kongelunden skal starte indefra 

fremfor oppefra. Kongelunden skal løftes til at være et område, der bygger på en større grad af 
mangfoldighed, hvor individets og institutionernes relation til konteksten udspiller sig i form af 
deltagelse, objekter, følelser og tanker. 

   Ligesom planstrategien for Aarhus skal Kongelunden have fokus på en imødekommende udvikling 
der kan åbne op for dets fulde potentiale. Dette vil skabe et sted, hvor forskellige livstile tilfredsstilles, 
og hvor brugere investerer i fællesskabet for dermed at vise, hvordan udvikling er en proces mere 
end et færdigt resultat. Gennem denne strategi bliver Kongelunden både en læringsplatform og et 
pædagogisk eksperiment, der undersøger deltagende, kunstneriske og byplansmæssige praksisser 
i urban kontekst.

    Vi mener, at dette kan opnås igennem brugerinddragende workshops, hvor et antal stedsspecifikke 
interventioner tegnes, udtænkes og opbygges. Det sker igennem en åben proces, hvor individer og 
lokale institutioner inviteres til at bidrage med ideer og samarbejde. Disse interventioner relaterer sig 
til udbuddets fem pejlemærker: destination, fællesskab, events, læring og aktivering. Interventionerne 
placeres på udvalgte områder, som vi mener repræsenterer steder med uudnyttede potentialer. 

  Med interventioner mener vi rumlige objekter, konstruktioner eller events af midlertidig karakter, 
som taler med og gentænker omgivelsernes brug. Disse bidrager til en 1:1 konfrontation og giver 
direkte feedback som en udviklende læringsplatform i mellem by, skov og mennesker. Formålet med 
dette er at inddrage så mange befolkningsgrupper som muligt for at udvikle kompetencer og øge 
stedets sociale kapital igennem samarbejde. Foruden det vil denne vision være besparende på både 
miljø, økonomi og tid holdt op i mod det egentlige udbytte. 

   Visionen bliver derfor ikke kun udtænkt af arkitekter og byudviklere, da de blot vil fungerer 
som mediatorer mellem lokale interessegrupper og urban planlægning. Under opførelsen af 
interventionerne øves der i at bygge sammen. Eftersom Kongelunden er bygget i fællesskab, 
opstår følelsen af ejerskab iblandt deltagerne. Vores vision for kongelunden er et rum med plads til 
forskellighed og inklusion, et sted hvor vi kan eksperimentere med byudviklingen.

Tegninger udviklet af forslagstiller

”Idrætsparken”

For os kan endnu flere  programmer tilføjes 
til parken således den inviterer til brug af folk 
med forskellige interesser. Dette kunne være 
igennem nye løberuter eller sport. 

Det foreslås i denne vision 
at lignende  projekt kunne 
integreres i Kongelunden som 
en måde at opdage området på. 

Skovauditorium
Kongelundens samlingspunkt for events og 
vidensformidling. Visionens ønske er at dette 
bliver platform for at bringe nye ideer og tanker 
frem. En egentlig scene ville også kunne bringe 
andre kunstformer i spil, i form a musik og film. 

Nye gangstier genereret ud fra aktiviteter

Institutioner som mulige 
interesserede deltagere for 
at aktiverer nærområdet

Placering af 
nuværende
parkeringsmuligheder

Foreslået tilføjelse af 
parkeringslommer

Mulig placering af infohuse

Informationshus
Placeret omkring i Kongelunden indtænkes 
infohusene som er samlingspunkter 
dedikeret til indhentning af information 
omkring den igangværende process. 
Her kan interesserede dele tanker med 
hinanden og direkte med byggelederne

Parkeringslommer
Tanken med lommerne er ikke blot at tilføje 
flere muligheder for parkering. Vi ønsker 
gennem simple rumlige og strategiske 
greb  at skabe en følelse af at køre ind og 
forsvinde imellem træerne. 
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