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FORORD

I begyndelsen af september igangsatte vi en 
visionskonkurrence for Kongelunden i Aarhus. Konkurrencen 
har været åben for arkitekter, landskabsarkitekter og by- og 
projektudviklere m.v. 

Formålet med konkurrencen har været at indhente 
inspiration og ideer, der kan bidrage til at løfte Aarhus by og 
det unikke område Kongelunden ind i en ny æra.

Visionen er, at Kongelunden skal være et samlingspunkt 
for alle aarhusianere og byens gæster – med respekt for 
områdets historie og unikke natur. Men hvordan bliver vision 
til virkelighed? Det skal visionskonkurrencen netop hjælpe 
med at svare på. 

Vi har spurgt efter gode visionære, langsigtede ideer. Og 
det må man sige, vi har fået. Vi står nu med en bred vifte af 
ideer, der kan hjælpe i det videre arbejde med at udvikle 
Kongelunden, så det kan blive hele byens grønne hjerte og 
samlingspunkt i de næste 100 år. 

Tak for den overvældende interesse for projektet og tak for 
de mange visionære forslag.

 

- Kongelundens Sekretariat 
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Udstilling af projektforslag
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VISIONSKONKURRENCE FOR
KONGELUNDEN

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

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

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

På den baggrund udskrev Kongelundens Sekretariat i 
starten af september 2020 en visionskonkurrence, der 
handlede om at indhente ideer, der kan være med til at løfte 
Aarhus og Kongelunden Aarhus ind i en ny æra. Ønsket 
med visionskonkurrencen var at få nye, banebrydende idéer 
og billeder på visionen for området, som både var skarpt 
formidlede, visualiserede og velunderbyggede, og som 
kunne vise de første skridt i retning af en samlet helhedsplan 
for Kongelunden.

Der er ikke blevet bedt om konkrete eller detaljerede 
løsninger på delprojekter eller konkrete udfordringer, men 
om bud på de store vingeslag, på visioner og på inspiration.  

Opgaven
Udviklingen af Vision Kongelunden følger fem strategiske 
pejlemærker, som er beskrevet i den vision, som Aarhus 
Byråd vedtog i marts 2020. De fem pejlemærker har dannet 
afsæt for udviklingen af idéer i visionskonkurrencen.

De fem pejlemærker lyder:

• 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 Kongelunden Aarhus 
aktivere og demokratisere hele området, hvilket vil gøre 
det til ’Hele Aarhus’ legeplads’.
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Foruden de fem pejlemærker blev der beskrevet følgende 
benspænd i visionskonkurrencen:

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

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

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

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

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

Bedømmelsesudvalg
Alle indkomne forslag er blevet vurderet af et 
bedømmelsesudvalg bestående af den politiske 
styregruppe for Kongelunden, tre medlemmer af 
Kongelundens Administrative Styregruppe og to 
fagdommere:

• Jacob Bundsgaard, Borgmester, formand for 
bedømmelsesudvalget

• Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø
• Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og 

Borgerservice
• Jens Bjerg Sørensen, Salling Fondene
• Henrik Lind, Direktør i Lind Invest

• Stadsdirektør Niels Højberg
• Direktør Teknik og Miljø Henrik Seiding
• Direktør Kultur og Borgerservice Kirsten Jørgensen
• Alvaro Arriagada, Projektdirektør for Kongelunden

• Fagdommer: Lars Autrup, arkitekt MAA, direktør i 
Akademisk Arkitektforening

• Fagdommer: Jenny B. Osuldsen, partner i Snøhetta, 
professor i landskapsarkitektur ved universitet Ås, Norge

Undervejs i bedømmelsesprocessen har 
bedømmelsesudvalget haft mulighed for at trække på et 
rådgiverpanel af faglige rådgivere, som løbende har leveret 
faglig viden og rådgivning til bedømmelsesudvalget. 
Rådgiverpanelet bestod af følgende medlemmer:

• Trine Berthold, formand for de faglige rådgivere
• Stephen Willacy, Stadsarkitekt
• Søren Bitsch Christensen, Stadsarkivar
• Jørgen Noes, repræsentant for idrætsaktørerne i 

området
• Pia Lange Christensen, Direktør i Visit Aarhus 

Rådgiverpanelet har også fungeret som forberedende 
jury for bedømmelsesudvalget i samarbejde med 
fagdommerne. Juryen har over to jurymøder foretaget 
den indledende vurdering af de 43 konkurrenceforslag 
som grundlag for en samlet bedømmelse og diskussion af 
forslagene i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesproces
Alle indkomne forslag er blevet bedømt ud fra 
en helhedsvurdering med grundlag i følgende 
bedømmelseskriterier:

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

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

• Forslagets evne til at formidle og visualisere den gode 
idé på en overbevisende måde.
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Med udgangspunkt i ovenstående har juryen i 
samarbejde med bedømmelsesudvalget indledningsvist 
udpeget de 10 forslag, som bedst muligt vurderedes at 
imødekomme konkurrenceprogrammets ønsker og krav. 
Disse 10 forslag er herefter blevet yderligere gransket af 
bedømmelsesudvalget, og der er gennemført en konkret 
vurdering og bedømmelse af forslagene i henhold til 
bedømmelseskriterierne.

I bedømmelsesprocessen er der taget højde for de 
skriftlige borgerkommentarer til de 43 forslag som 
Kongelundens Sekretariat har modtaget løbende, 
herunder ifm. med det digitale borgermøde den 26. 
oktober 2020. Kommentarerne er gennemgået af de 
faglige rådgivere for bedømmelsesudvalget inden 2. 
jurymøde. Endelig har bedømmelsesudvalget udpeget 
de tre projekter, som udvalget mener bedst muligt - på 
tværs af de opstillede bedømmelseskriterier - lever op til 
konkurrenceprogrammets ønsker og krav, og som dermed 
kan udpeges som vindere.

De tre ligestillede vinderforslag af Kongelundens 
visionskonkurrencen er i tilfældig rækkefølge:

• Forslag nr. 23245, ”Kongelunden”. 
Forslaget er udarbejdet af Cultureworks, OVJ Arkitekter, 
Juul Carlsen Studio og Martin Thim

• Forslag nr. 73487, ”Kongelunden”. 
Forslaget er udarbejdet af BiosisTM og K A N A L E N 
(Peter Holst, Mortens Vedelsbøl, Jens Thomas Arnfred, 
Jim Brunnerstom, Alberte Forum Winther og Diego Taria)

• Forslag nr. 082829, ”Den Røde Tråd”. 
Forslaget er udarbejdet af LYTT Architecture og 
Konsulent Mogens Morgen 
(Jacob Fischer, Maria Christoffersen, Jacob Jørgensen 
og Niels Kjølhede)

Visionskonkurrence

30. oktober 18. november 2. december 3. december 9. december 16. december

1. jurymøde: faglige 
bedømmere anbefaler forslag 

til bedømmelsesudvalget

Deadline for bedømmelses- 
udvalgets indstillinger 
af yderligere forslag til 

bedømmelse

2. jurymøde, gennemgang af 
forslag til bedømmelse

Bedømmelsesudvalg udpeger 
2-3 forslag til præmiering

Offentliggørelse af 
vinderforslag

Deadline for indlevering af 
konkurrenceforslag

Ud over de ovenstående tre vinderprojekter har juryen 
og bedømmelsesudvalget valgt at fremhæve yderligere 
to forslag med en hædrende omtale. De to forslag 
repræsenterer og viser på hver deres måde temaer og 
idéer, som vurderes at rumme væsentlige kvaliteter, som 
det er vigtigt at bringe med i det videre arbejde omkring 
udviklingen af Kongelunden.

De to projekter, som tildeles en hædrende omtale, er:

• Forslag nr. 1849, ”Kongelundens Vilje”. 
Forslaget er udarbejdet af Urland Aps og Center for 
Væredygtighed

• Forslag nr. 167824, ”Underskoven”. 
Forslaget er udarbejdet af Tredje Natur og 
Arkitektkontor. Regenerative byer 
(Flemming Rafn ansv. partner, Christian Bring, Kirstine 
Lorentsen og Julia Östlund)

Forslagene har været anonyme under bedømmelsen og 
forslagsstillernes identitet er først blevet afsløret efter 
udpegningen af vinderforslagene.
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GENERELLE KOMMENTARER 
OG TVÆRGÅENDE TEMAER

En visionskonkurrence kræver, at man løfter blikket 
og tør gå forrest mod at skabe en samlet og præcis 
vision for udviklingen af et stort, indholdsrigt og meget 
omfattende og sammensat område midt i Aarhus. 
Programmet for visionskonkurrencen har stillet store krav til 
konkurrencedeltagerne, og opgaven har omfattet mange 
forskellige elementer.

Der er modtaget i alt 43 forslag i visionskonkurrencen, 
som alle viser en stor idérigdom og mange forskellige bud 
på, hvordan Kongelunden kan udvikles og styrkes som 
attraktion og destination i Aarhus.

Til trods for variationen i de modtagne forslag, så ses der 
også flere fællestræk og gennemgående tematikker.

Tematikkerne kan overordnet set kategoriseres ud fra to 
hovedoverskrifter.

Kongelunden som en samlet destination

• Overgangen mellem byen og Kongelunden
• Flows gennem området
• Nye destinationer
• Gentænkning af infrastruktur og mobilitet 

Identitet og bærende idé for Kongelunden

• Forening af det aktive liv og det rekreative
• Idrætsfaciliteter - herunder fællesskaber og fleksibel 

anvendelse
• Fastholdelse af rekreative områder og skoven som 

potentiale.
• Understøttelse af nysgerrighed, læring og videnskab
• Bæredygtighed
• Demokrati og fællesskab

Ovenstående tematikker indikerer tydeligt, at der er nogle 
grundlæggende overvejelser om Kongelunden, som har 
en særlig betydning i forhold til den kommende udvikling, 
men det giver også en pejling på, at nogle af svarene har 
betydning for flere typer af mennesker. Dette er en vigtig 
læring, som skal bæres med i den videre proces.

En samlet destination
Den første tematiske hovedoverskrift, der karakteriserer 
de 43 forslag, handler om at udvikle Kongelunden som 
en samlet destination. Det handler bl.a. om at styrke 
forbindelserne mellem Kongelunden, byen, kysten og 
skovene, men også om at styrke ankomstpunkterne til 
og fra området og skabe en markering af de vigtigste 
overgange. Flere forslag viser en bearbejdning af gamle og 
nye forbindelser og indeholder forslag om at lave tydelige 
indgangssituationer ved at etablere eller styrke vigtige 
akser, portaler, pladser og ”porte”.

Udover et stort fokus på forbindelser til og fra Kongelunden, 
så er der i andre forslag lagt meget stor vægt på flow 
og bevægelse gennem området. Flere forslag viser, 
hvordan der kan etableres et nyt sammenhængende og 
sammenbindende stisystem rundt i området. Et greb, som 
går igen i mange forslag, er at lave ”en rød tråd” gennem 
hele Kongelunden med både indre og ydre stiforbindelser. 
Der ses bl.a. eksempler på temaruter, hævede broer, 
boardwalks, loops og pladsdannelser med integrerede, 
skulpturelle elementer, der iscenesætter bevægelsen 
rundt i området og samtidig danner scene for andre typer af 
oplevelser.

Generelt for mange forslag gælder det desuden, at der 
er arbejdet med at skabe nye destinationer i området. 
Kongelunden har mange kvaliteter, men udvalgte steder 
er der måske behov for at skabe nye attraktioner. En række 
forslagsstillere viser eksempler på, hvordan der kan laves 
et nyt udsigtstårn, mindre pavilloner eller installationer 
rundt i området, der skal fungere som nye destinationer 
og samlingspunkter i området. Det handler ikke alene om 
at skabe en lokal oplevelse, men også om at tilføje nye 
bygninger, funktioner eller andre større elementer, der kan 
understrege identiteten i området og skabe et eller flere 
synlige landemærker i Kongelunden.

Endeligt er der også i flere forslag arbejdet med at 
gentænke områdets infrastruktur, og hvordan vi skaber 
god mobilitet for alle. Mange forslag giver f.eks. bud 
på, hvordan ankomsten i bil og disponeringen af et stort 
antal parkeringspladser i området kan håndteres. Nogle 
forslagsstillere har en mere overordnet, strategisk tilgang 
til emnet, der vedrører trafik, parkering og mobilitet, mens 
andre viser mere konkrete bud på løsninger.
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Nye karakterfulde stier gennem Kongelunden.

’Loopet’ som et aktiverende element.

En legende og aktiv forbindelse i Kongelunden.

Et budskab om ikke at glemme eventyret i Kongelunden.

Vision for ny sportscampus for enden af aksen fra Stadion Allé.

Eksempel på en hævet gangsti.

Fremhævelse af vigtige adgangspunkter og pladser mod byen.
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Flere projekter arbejder med at gøre Kongelunden 
mere eller mindre bilfri og lukker for trafikken gennem 
hele Kongelunden. Bedømmelsesudvalget fremhæver 
positivt de forslag, som på den måde forsøger at tage 
konsekvensen af, hvordan trafikken kan gentænkes i 
Kongelunden og måske vil udvikle sig i fremtiden. Vi ved 
ikke præcist, hvordan en fremtidig, bæredygtig mobilitet 
vil komme til at udvikle sig, men konkurrenceforslagene 
er en vigtig kilde, som inspiration for det videre arbejde. 
Hvordan kan et eventområde som Kongelunden håndteres 
mobilitetsmæssigt, samtidig med at hele området kommer 
til at hænge sammen og fremmer den grønne mobilitet? Det 
kan f.eks. handle om at åbne området for biler på strategisk 
udvalgte steder og i forbindelse med større, enkeltstående 
begivenheder, men med en generel reduktion af biltrafik 
og en nedtoning af gennemkørsel gennem området. 
Her fremstår de forslag, som helt lukker området for 
gennemkørende biltrafik stærkest som visioner. Ingen af 
forslagene i visionskonkurrencen er dog i nærheden af at 
løse den store infrastrukturmæssige udfordring, der er i 
området, og dette skal derfor undersøges nærmere i det 
efterfølgende forløb.

Identitet og bærende idé 
De fleste forslag giver konkrete bud på fysikken i området, 
og hertil giver en række af forslagene også bud på de 
principper, strategier eller paradigmer, som skal styre 
udviklingen af Kongelunden. Det handler særligt om at få 
aktiveret og mobiliseret det rige idræts- og foreningsliv, der 
er i området, men også de rekreative kvaliteter, der findes 
flere steder i Kongelunden.

Mange forslag forholder sig helt naturligt til bearbejdningen 
af området og livet omkring stadion med muligheden 
for at etablere helt nye aktivitetszoner, der kan binde både 
eksisterende og nye aktiviteter sammen. Det handler i høj 
grad om at få skabt et miljø, der tilgodeser de professionelle 
idrætsudøvere, som har deres daglige gang i området, men 
også om at skabe noget, der har værdi for områdets naboer, 
borgere og turister –nationale såvel som internationale.

Nogle af forslagene har et stort fokus på bygningerne og 
placeringen af idrætsfaciliteterne i området, mens andre 
særligt fremhæver rummene mellem faciliteterne og 
de fællesskaber og aktiviteter, der kan skabes plads til. 
Der er forslag, som viser hvordan idrætsfaciliteterne spiller 
sammen, og hvordan området kan bruges multifunktionelt. 

Andre forslag har omvendt deres fokus på det store 
landskab og de rekreative kvaliteter, der ligger omkring 
skovene – herunder de store terrænforskelle som et 
stærkt potentiale. Flere forslag rummer en bearbejdning af 
landskabet, hvad enten det er det historiske istidslandskab 
eller fremsynede landskabsbillede med skoven, 
underskoven, parkskoven, gravhøjene, kulturlandskabet, 
naturen, sumpen, sletten, lunden, plænerne og ikke mindst 
Aarhusbugten, der forbinder landskabet og kvaliteterne 
langt længere end Aarhus’ grænser.

Bæredygtighed, klima og energi er også vigtige temaer 
og flere forslag viser, hvordan en grøn profil bl.a. kan 
understøttes gennem et øget fokus på nysgerrighed, 
vidensdeling og læring. Det handler bl.a. om at arbejde 
aktivt med naturen og skabe en øget biodiversitet, men 
også om den strategiske vinkling og brugen af f.eks. FN’s 
verdensmål som et vigtigt styringsredskab i udviklingen af 
Kongelunden.

Det handler også om at åbne op for udviklingsprocessen 
og fokusere på de ressourcer og kræfter, der skal bringes 
i spil for at forløse Kongelundens potentiale. Flere forslag 
italesætter vigtigheden af fællesskab, demokrati og 
samskabelse med beskrivelse af tydelige, visionsbårne 
principper udvikling af et ’fælles’ Kongelunden.
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En ny aktivitetsby omkring stadion

Styrkelse af eksisterende aktiviteter og funktioner.

Kongelunden som klimalab.

En visionær plan for fremtiden, hvor by og skov vokser sammen.

Udsigtstårn og landemærke. Pavillion.Et Konglunden bygget i fællesskab.
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Udarbejdet af: Cultureworks, OVJ Arkitekter, Juul Carlsen Studio og Martin Thim

Forslag 23245, Kongelunden, er et gennemarbejdet 
forslag, som på en overbevisende måde forholder sig 
både til stadionområdet og til nye sammenhænge i hele 
Kongelunden.

Forslaget beskriver en forbindelsessti, som binder 
Kongelundens destinationer sammen, samt en række 
nye torvepladser, som markerer overgange mellem 
Kongelunden og byen. Forslaget er rigt illustreret 
med mange gode og indlevede idéer til oplevelser i 
Kongelunden. Forslaget beskriver visioner for sportscampus, 
for forbindelser, destinationer, de rekreative muligheder og 
for bæredygtighed i Kongelunden.

Forslaget er stærkt ift. oplevelser og destinationer og 
indeholder forslag til nye aktiviteter for besøgende og 
borgere f.eks.hotel, restaurationer og wellness. Der beskrives 
forslag til ny anvendelse af Forsvarets bygninger, et nyt 
Multihus mod Jyllands Alle med atletik, indendørs cykling 
og parkeringshus samt et sportsmekka på Kastegårdens 
areal. Forslaget viser forståelse af terræn og landskab ved 
stadion og udnytter terrænspringet mod væddeløbsbanen 
ved at indarbejde nye funktioner her. Aksen fra Stadion 
Alle fortsættes over taget på et nyt fodboldstadion, over 

væddeløbsbanen mod et nyt udkigstårn, og Den Uendelige 
Bro matches af en ny infinity-bro i dalen ved Kirkeskov. 
Modet til at foreslå nye funktioner i Kongelunden fremhæves 
positivt af bedømmelseskomitéen.

Der foreslås en fælles, central plads, Foreningsbyen, 
omkring idrætsfunktionerne, som dermed hægtes sammen i 
en ny sportscampus.

Forslaget er meget inspirerende i sin programmering, også 
i snittet gennem sportscampus og væddeløbsbanen, hvor 
tilgangen til terræn og menneskelig skala er godt løst og 
illustreret. 

Forslaget præsenterer en på én gang visionær, iderig og 
dækkende idé, som kommer godt rundt om bredden af 
tematikker, som er på spil i Kongelunden. Forslaget er 
særdeles godt formidlet og vurderes at kunne fungere 
effektivt som en vision for hele Kongelunden.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet 
at udpege forslag 23245 som én af tre vindere af 
visionskonkurrencen.

VINDERFORSLAG
FORSLAG 23245, KONGELUNDEN
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Kongelunden med nye forbindelsesstier og destinationer.

Torvet ved et nyt ikonisk stadion.Multihuset er et multifunktionelt parkeringshus.
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Udarbejdet af: BiosisTM og K A N A L E N
Peter Holst, Mortens Vedelsbøl, Jens Thomas Arnfred, Jim Brunnerstom, Alberte Forum Winther og Diego Taria

Forslag 73487, Kongelunden, er et visionært forslag 
med et tydeligt greb for landskabet. Det indskriver 
Kongelunden i den store landskabsmæssige sammenhæng 
i skovlandskabet mod kysten fra Risskov i nord til Mariendal 
i syd. Derudover beskriver forslaget tydeligt den lokale 
og konkrete forankring mellem Kongelunden og den 
tilstødende by.

Forslaget forholder sig til Kongelunden i en stor 
landskabelig skala – og foreslår at sammenbinde området 
omkring stadion mod øst med Mindeparkens åbne vidder 
og videre mod Aarhus Bugt i form af en sammenhængende, 
bilfri ”slette”, som skaber et visuelt åbent landskab mellem 
bugten og travbanen. Et visionært, fysisk og visuelt greb, 
som har potentialet til at kunne forene det aktive og det 
fredfyldte i Kongelunden på en helt ny måde. Ved at åbne 
området op, skabes der nye overgange og den store, åbne 
slette giver mulighed for fl eksibilitet, samskabelse og store 
arrangementer, der styrker Kongelunden som en generøs 
og tilgængelig destination.

Forslaget er tydeligt omkring trafi k og parkering, 
og omlægger Kongelundens bilveje til cykelstier. 
Ankomstpunkterne ind i området markeres af genkendelige 
markører som en slags signatur for Kongelunden, og med 
forskellige funktioner, portlinjerne, mellem by og skov, 
og inde i området mellem skov og slette. Parkering sker i 

periferien af Kongelunden samt i tilstødende byområder. 
Eventyrruten er en ny stiforbindelse i området mellem 
Kongelundens søer og med et konsekvent afsæt i terrænet. 
På ruten foreslås kunstinstallationer og terrasser til 
pauser. Forslaget er konsekvent og beskriver tydeligt og 
velargumenteret sammenhængen til hele byen.

Forslaget fremstår meget stærkt og er gennemarbejdet 
tekstmæssigt med mindre fokus på den visuelle formidling 
af ideerne. Det rummer en tydelig, visionær og på samme 
tid underspillet anbefaling om ikke at overprogrammere 
området men i stedet underbygge og forfi ne det storslåede 
frirum, som Kongelunden er. Som sådan kan forslaget 
kombineres med mange, mere konkrete forslag til 
enkeltelementer i Kongelunden.

Forslaget rummer et stærkt budskab om at gribe fat i hele 
Aarhus som kontekst for Kongelunden og præsenterer 
et enkelt og tydeligt greb for Kongelundens indhold og 
landskab samtidigt med, at det er systematisk i referencerne 
til pejlemærkerne for Vision Kongelunden. Som sådan 
fremstår forslaget både idémæssigt stærkt og brugbart og 
klart formidlede budskaber.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet 
at udpege forslag 73487 som én af tre vindere af 
visionskonkurrencen.

VINDERFORSLAG
FORSLAG 73487, KONGELUNDEN
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forslag mrk. 73487

Donbækhusene

Kunstcenter

Naturcenter

Donbækhaven

Tivoli Friheden

Fodbold eng

Spejderhytte
Skovbrynet

Stadionsøen

Svanedam

Aarhus
cyklebane Ceres arena

Jysk væddeløbsbane

Aarhus 1900
tennis

Ødam

Ole Rømer-
observatoriet

Tumelhuset

Udsigtshøj/
Kælkebakke

'St.hans
bålplads'

Marselisborg slot

Forstbotanisk have

Gardergården

Skovslottet

Haveforeningen
Skovlunden 1933

Marselisborg
hundeskov

Kirkeskov

Den uendelige bro

Sankt Lukas kirken

Mindeparken

Rømerhaven

Marselisborgmonumentet

Rømerhavens
legeplads

Træsamlingen

Æblehaven

Ceres arena
Parkering

Ceres park
Parkering

Parkering

Aarhus gården

parkering
WC

Stor
vandsalamander

Atletikstadium

Nyt fodboldstadium

Havreballe skov

Marselisborg-hallen

Aarhus AGF

Aarhus Gymnastikforening

Fredensvagn runddel

Fredenskirken

Rosenvagnskolen

Aarhus å

Rehabliteringsparken

Teknologisk institut

Holmevej

Kragelundskolen

Skanseparken

St. Paul's Church

P.Rotunde
P.Rotunde

P.Rotunde

P.Rotunde

P.Rotunde

Forsænket midterareal
'Den store lejeplads'

Marselisborg Skovene

Talentsporet

Marselisborg Skovene

UNO Friluftscenter

Universitesparken

KONGELUNDSSLETTEN

Marselisborg Lystbådehavn

KONGEBADET

Hørhaven

SKÅDE BAKKER

Aktivitetscentret Peter Sabroes Minde

MOESGAARD

Moesgaard skov

Mariendals grønne værksted

MARIENDAL

Emmalyst

UNICORN BEACH

Fløjstrup skov

Mariendal strand

Aarhus Golf Club

Østkystens grønne træk - 1:15000 

PLAN KONGELUNDSLETTEN - 1:4000 

0 100m 500m

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.  
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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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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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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
Kulturel kant

Sletterne & slugterne Podningerne

Tivoli:
Opgraderet indgangByport:

Cykelparkering
Billetkontor
Sportscafé
Cykeludlejning

Byport:
Videnskabscenter
Observatorium
Cykeludlejning
Cykelparkering
Klubhus (Atletik)

Skovport

Byport

Byport

Byport

Byport

Skovport

Skovport

Port

Skovport

Skovport

Skovport

Åbning mod slette

Kongebadet:
Underføring under vej
Kystcenter
Badhus
Café & Restaurant
Cykeludlejning
Cykelparkering

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.

03

04

01

02

Port:
Cykelparering

Port:
Cykelparkering

Port:
Cykelparkering

Port

Adgang slot

Byport 

Byport:
Cykelparkering

Port:
Cykelparkering

Byport:
Skovbørnehave
Cykeludlejning
Cykelparkering

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

Plan over Kongelundsletten. 

Visionen består af tre elementer.
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Udarbejdet af: LYTT Architecture og Konsulent Mogens Morgen
Jacob Fischer, Maria Christoff ersen, Jacob Jørgensen og Niels Kjølhede

Forslag 082829, Den Røde Tråd, er et af 
visionskonkurrencens stærkeste eksempler på nye 
forbindelser gennem området. Forslaget rummer 
både et overbevisende bud på en forbindelse gennem 
stadionområdet og et konkret og brugbart forslag til en ’rød 
løber’, en fem kilomenter rute, som forbinder destinationer 
i hele Kongelunden. Samtidigt arbejder forslaget med 
Konge-lundens dramatiske terrænspring, som indskrives 
i en beskrivelse af Aarhus’ ålandskab og stejle skrænter 
og landskabelige terrasser. Forslaget rummer stærke og 
velargumenterede landskabssnit, som tydeligt underbygger 
de centrale greb i forslagets formgivning.

Forslaget løsriver nyt fodboldstadion fra den eksisterende 
hovedbygning og anslår et fl ot forløb med nye, indendørs 
sportsfaciliteter integreret i væddeløbsbanens skrænt syd 
for stadion. Forslaget viser et ambitiøst bud på, hvordan man 
kan bruge væddeløbsbanens indre areal til atletikstadion og 
forbinde stadion og væddeløbsbanens områder samtidigt 
med, at forslaget rummer brugbare bud på, hvor fx tennis- 
og atletikanlæg kan placeres. Den foreslåede forbindelse 
gennem stadionområdet og videre mod syd fremhæves 
som et stærkt og væsentligt greb.

Forslaget nedgraver fodboldstadion, så det 
volumenmæssigt bliver mindre dominerende bag den 
eksisterende hovedbygning, og stadionområdet bliver 
tænkt stedsspecifi kt ind i en større sammenhæng med 
et gennemtænkt forslag til skovparkering med afsæt i de 
eksisterende p-anlæg.

Alt i alt et tydeligt og systematisk udarbejdet forslag, som 
kommer rundt om hele Kongelunden og alle relevante 
temaer, og som fremstår meget komplet. Forslaget er klart 
formidlet og rummer et af de bedste, mest ambitiøse og 
brugbare bud på disponeringen af idrætscampus med et 
tydeligt ønske om, at idrætten forenes i Kongelunden, og at 
skoven ”på skrænten” er aarhusiansk og kan danne ramme 
for et fritidsliv for alle. 

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet 
at udpege forslag 082829 som én af tre vindere af 
visionskonkurrencen.

VINDERFORSLAG
FORSLAG 082829, DEN RØDE TRÅD
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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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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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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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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
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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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2. Den Røde Entré

5. Kongevejens forlængelse
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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
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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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Plan over den røde tråd gennem Kongelunden.

Den Røde Løber binder Kongelundens mange elementer sammen. Kongevejen forlænges som fodgængerpromenade.

Atletikbanen fl yttes til væddeløbsbanens indre rum.

Agoraens bygninger med sine åbne facader.
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HÆDRENDE OMTALE
FORSLAG 1849, KONGELUNDENS VILJE
Udarbejdet af: Urland Aps og Center for Væredygtighed

Forslag 1849, Kongelundens Vilje, har primært fokus 
på området omkring Aarhus Stadion og skaber en flot 
komposition i disponering af idrætsfaciliteterne i et 
sammenhængende idrætsmiljø. 

Det nye fodboldstadion foreslås placeret øst for aksen fra 
Stadion Alle og skaber med dette greb en ny indre plads, 
et sportslandskab, hvor væddeløbsbanens nordlige skrænt 
bliver en forside mod en fælles idrætsplads i modsætning 
til situationen i dag. Den eksisterende hovedbygning 
på stadion fritlægges som portal til Kongelunden. Alle 
nuværende idrætsfaciliteter er forsøgt indarbejdet og 
placeret i et, samlet set, disponeringsmæssigt godt greb.  

Ved stadionsøerne foreslås et land-art-område med de 
‘Glemte dyr’ fra den tidligere zoologiske have. En sjov 
idé, som forholder sig til områdets historie, men som ikke 
overbeviser med den konkrete idè.

Den beskrevne trafikløsning med et loop for biler omkring 
stadion er ikke optimal, og denne vejføring risikerer at skabe 
en ø i Kongelundens helhed. 

Forslaget fremhæves for et overbevisende greb vedr. 
disponeringen af selve idrætscampus og for et interessant 
udgangspunkt for at tænke en ide/budskab ind i fremtidens 
Kongelund. Forslaget fremstår dog ikke overbevisende som 
en vision for hele Kongelunden. 

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at 
fremhæve forslag 1849 med en hædrende omtale.
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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

KENDINGSTAL:

1849

Plan for Kongelundens Vilje.

Fra toppen af Demokratiets Hus kan man se hen over Sportsfælleden.
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HÆDRENDE OMTALE
FORSLAG 167824, UNDERSKOVEN
Udarbejdet af: Tredje Natur og Arkitektkontor. Regenerative byer
Flemming Rafn ansv. partner, Christian Bring, Kirstine Lorentsen og Julia Östlund

Forslag 167824, Underskoven, viser en vision for 
Kongelundens skove og sammenhænge. Forslaget 
beskriver en overordnet strategi for at sammenbinde by og 
skov med tydelige indgange. En intern forbindelse i et 10 
km langt, indre stisystem, Kongeloopet, der med centrum 
i rundkørslen ved indgangen til Mindeparken bevæger sig 
igennem Kongelundens delområder, som defi neres i fem 
naboskaber med hvert sit mindre loop af stier. På den måde 
favner forslaget hele Kongelunden.

Sammenhængen mellem skov og kyst foreslås 
som en generøs kystforbindelse med tydelige 
koblingspukter til skoven og med forslag til placering af 
et kysteksperimentarium i bunden af Mindeparken mod 
bugten.

Mindeparken inviterer ind til mere folkelig involvering og en 
reduktion af plænen som monokultur og mere landskabelig 
og biologisk diversitet, samtidig med, at det historiske udtryk 

bevares. Forslaget står særligt stærk ved forståelsen af 
skoven og landskabet som det, der skal udvikles og bygges 
videre på.

Forslaget fremhæves for en klar vision for skovudvikling, 
hvor særligt beskrivelsen af en beskyttelsesstrategi for 
bøgeskoven synliggør, hvordan skoven kan udvikles og 
gøres relevant for fremtidige generationer. Forslaget er 
måske det mest ambitiøse forslag på naturens vegne 
med sit fokus på bæredygtighed, biodiversitet og en 
bevaringsstrategi for bøgeskoven. Helhedsplanen  fremstår 
god og interessant med overbevisende illustrationer og 
brugsscenarier.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at 
fremhæve forslag 167824 med en hædrende omtale.
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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

1

4

2

3

Plan for Underskoven.

Et bud på landskab omkring nyt stadion. Vue over bugten fra nyt kysteksperimentarium.
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DEN VIDERE PROCES 

I løbet af 2021 forventer Kongelundens Sekretariat 
at udsende en række udbud af blandt andet 
bygherrerådgivning, konkurrence og udbud af det nye 
fodboldstadion til byen, samt udbud af en helhedsplan for 
det samlede område, hvilket visionskonkurrencen netop er 
inspirationskilde til.

De tre præmierede forslag udgør et billede på de temaer, 
der bliver vigtige i den langsigtede udvikling af Kongelunden 
og vil sammen med alle de andre kreative forslag fra 
visionskonkurrencen udgøre en rig idébank af referencer og 
inspiration for det videre arbejde.
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Opstilling til online borgermøde.




