
Din mening tæller!
Status på involvering af borgere, aktører og 

interessenter i Kongelunden, juni 2021.
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Idékataloget 
- en del af afsættet 
for den videre 
udvikling

Startskuddet for vision for Kongelunden lød i december 2019, 
da Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune, sammen 
med Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø, Rabih Azad-
Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice, Jens Bjerg Sørensen, 
Bestyrelsesformand Salling Fondene og Henrik Lind, Direktør i Lind 
Invest, præsenterede den nye vision for Kongelunden.

Allerede fra projektets begyndelse har der været et stort ønske 
om en åben og involverende udviklingsproces med inddragelse af 
byens borgere og med tæt dialog med Kongelundens aktører og 
interessenter. 

Inden for en afstand af 5 km til Kongelunden bor der 200.000 
aarhusianere og potentielle brugere af Kongelunden. Derfor er såvel 
borgernes, som eksperters og andre interesseredes stemme helt 
afgørende for, at vi når i mål med udviklingen af et område, der giver 
værdi for hele Aarhus.

Kongelunden i Aarhus er Danmarks største storbynære 
rekreative område. Visionen for det store byudviklingsprojekt 
er, at Kongelunden skal være et samlingspunkt for alle - med 
plads til både ro og fordybelse under trækronerne og jubel på 
et helt nyt stadion.
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Idéerne strømmer ind i Kongelundens idébank
Siden foråret 2020 har Kongelundens Sekretariat været i 
dialog med en lang række borgere, foreninger, institutioner 
og virksomheder, som foreløbigt har givet deres input til 
processen og udviklingen af Kongelunden. Alle de idéer, 
som Kongelundens Sekretariat har modtaget, er løbende 
blevet opsamlet i Kongelundens idébank, som kan ses på 
Kongelundens hjemmeside.

Find Kongelundens idébank her. 

I dette idékatalog har Kongelundens Sekretariat samlet 
de mange idéer, forslag og emner, som er modtaget i 
processen frem til nu. Idéerne i kataloget er kommet fra 
mange kanter – det gælder både naboer til området og 
aarhusianere i almindelighed, men også kreative erhverv, 
foreninger, interesseorganisationer, diverse udvalg, 
organiserede aktører i området samt øvrige interessenter og 
aktører har indleveret inputs til visionen og udviklingen af et 
samlet Kongelunden.

Det er hensigten, at idékataloget kan fungere som et 
referencepunkt for dialogen om Kongelunden – både 
internt i Aarhus Kommune og ikke mindst i relation mellem 
de mange parter, som bidrager til Kongelundens udvikling. 
Idékataloget vil være en del af det arbejdsgrundlag for 
de mange parter, som i de kommende år kommer til at 
arbejde med de store projekter i Kongelunden. Her tænker 
vi ikke mindst på stadionprojektet, hvor idékataloget udgør 
en væsentlig del af projekt- og konkurrencegrundlaget, 
men også på udarbejdelsen af en udviklingsplan for 

Kongelunden, hvor der skal tages stilling til bredden af de 
mange forslag og overvejelser, som idékataloget udgør.

Dialogen slutter ikke med idékataloget, og dokumentet kan 
udbygges og videreudvikles løbende, efterhånden som der 
kommer endnu flere idéer og i takt med, at vi når nye, vigtige 
milepæle i udviklingen af Kongelunden.

Nye måder at mødes på
Kongelundens Sekretariat kan se tilbage på et 
begivenhedsrigt år med mange typer af forskellige 
aktiviteter og events med fokus på udviklingen af 
Kongelunden. Det har dog også været et år, der i høj grad 
har været præget af corona-restriktioner. Det har udfordret 
den måde, vi normalt samles på, og det har derfor været 
nødvendigt at gentænke og afprøve nye former for dialog, 
når det ikke har været muligt at mødes fysisk.

Heldigvis er der med stor succes gennemført digitale 
borgermøder og involveringsaktiviteter – bl.a. via Facebook, 
Kongelundens hjemmeside, Teams og andre digitale 
kanaler.

Afprøvningen af digitale borgermøder har vist, at der er stor 
interesse for udviklingen af Kongelunden, og at det digitale 
format har gjort det muligt at inddrage mange på én gang. 
Erfaringen med at kombinere både digitale og fysiske 
møder vil Kongelundens Sekretariat tage med videre i de 
næste faser af processen.

Udstilling af forslag i Visionskonkurrencen
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En bred vifte af borgere og aktører er blevet hørt
Alle byens borgere og øvrige interesserede har løbende 
haft mulighed for at indsende deres idéer til Kongelundens 
Sekretariat – på mail og via Kongelundens hjemmeside 
og Facebook. Sideløbende hermed har der også været 
afviklet en række aktiviteter, hvor borgere samt forskellige 
brugergrupper, aktører og eksperter har haft mulighed for at 
få indflydelse.

Disse aktiviteter omfatter:

• Borgermøder (8. juni 2020 samt 26. november 2020)

• Møder med en række faste dialogfora, herunder:

• Stadionudvikling

• Fælles idrætsbrugere

• Naboer

• Uformelle brugere

• Erhverv, turisme og events

• Grønne interessenter

• Interviews med aarhusianske personligheder

• Møder med kommunale udvalg:

• Udsatterådet

• Ældrerådet

• Frivillighedsrådet

• Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

• Tilgængelighedsrådet

• Kunstrådet

• Kulturmiljørådet

• Kulturudvalget

• Teknikudvalget

• Økonomiudvalget

• Visionskonkurrence

• Dialog med AGF-fans ved opstart superliga september 
2020.

• Kongelundsvandringer

Udvalgte input fra såvel Kongelundens idébank som 
førnævnte aktiviteter er samlet i dette idékatalog. 

Alle indkomne idéer er repræsenteret i idékataloget, men af 
hensyn til overskueligheden er idéerne sorteret og tilpasset 
til idékatalogets temaer. Nogle idéer er et udtryk for en 
selektiv sammenfatning og fremhævning af væsentlige eller 
karakteristiske pointer, fx i forbindelse med gengivelse af 
citater fra interviews.

Idéerne i idékataloget er samlet under fem temaer, 
som er blevet fremhævet af borgere og interessenter 
undervejs i processen. De fem temaer afspejler ligeledes 
de fem pejlemærker, som Aarhus Byråd har vedtaget for 
Kongelunden.

De fem pejlemærker for Kongelunden er:

• Udvikling af flere destinationer og potentialet som en 
samlet attraktion

• Et centrum for livskvalitet og store og små fællesskaber

• En moderne ramme om events inden for sport, kultur og 
erhverv

• Delområder til plads til ro, eftertanke og viden

• Aktivering og demokratisering af området

Nogle af idéerne har en sammenhæng med flere af 
idékatalogets temaer, men idéerne er som udgangspunkt 
placeret i forbindelse med et tema, hvor de repræsenterer 
en vigtig pointe eller en særligt god idé.

Læs mere om de fem temaer på side 9.
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5 temaer for 
Kongelundens udvikling

En samlet destination og en moderne ramme for events inden  
for sport, kultur og erhverv
Kongelunden skal have sin egen særlige identitet og være et samlingspunkt for 
alle byens borgere. Det handler om at skabe en stærk fortælling og et unikt brand, 
som giver mening for hele Aarhus. Men det handler også om at skabe attraktive 
destinationer, idrætsfaciliteter og mødesteder, der understøtter Kongelunden 
som ramme om både små og store sports-, fritids- og kulturbegivenheder.

Et bynært samlingssted med et flow af mennesker og trafik
Et besøg i og selve oplevelsen af Kongelunden starter hjemmefra. Derfor skal 
infrastrukturen til og fra Kongelunden overvejes og planlægges på mange 
forskellige niveauer. Det er vigtigt, at Kongelunden er tilgængelig, overskuelig og 
inviterende for alle, der ønsker at besøge området til fods, på cykel, i bil eller noget 
helt fjerde – både til hverdag og i forbindelse med helt store begivenheder.

Et centrum for livskvalitet og bevægelse samt store og små 
fællesskaber
Kongelunden er for hele byen, og derfor skal området også favne og give plads 
til alle. Kongelunden skal være et sted for fællesskab, uformelle møder, leg og 
bevægelse – på tværs af alle aldersgrupper, interesser og kulturer.

En grøn legeplads med rum til ro, fordybelse, eftertanke og viden
Kongelunden er et enestående naturområde med mange grønne og 
landskabsmæssige kvaliteter. Det er et område med en særlig historie, et rigt 
plante- og dyreliv samt unikke oaser og grønne områder, der rummer mulighed 
for både ro og fordybelse, læring og aktiv udfoldelse i rekreative rammer. 

Et demokratisk og bæredygtigt eksperimentarium
I Kongelunden forenes fortid og nutid gennem en involverende og demokratisk 
proces. Kongelunden skal være bæredygtig og involverende i bred forstand og 
være i stand til at rumme det foranderlige, det midlertidige, det nye og det skæve. 
Det gælder om at tænke udviklingen i et bredt perspektiv og have modet til at 
afprøve nye løsninger, både når det gælder byggeri, materialer, ressourcer og 
samarbejder.

01

02

03

04

05

Aarhus Byråd har formuleret fem strategiske pejlemærker for udviklingen af 
Kongelunden, der definerer en fælles retningen for hele Kongelunden. 
De fem pejlemærker præsenteres på side 6.

Med afsæt i pejlemærkerne og den borger- og brugerproces, der er blevet 
gennemført frem til nu, tegnes et billede af en række overordnede temaer, 
som har en særlig opmærksomhed, når det handler om at realisere visionen for 
Kongelunden og nå i mål med udviklingen af et område, der giver værdi for hele 
Aarhus. De fem temaer fra involveringen af borgere, aktører og interessenter er 
ikke endelige eller styrende for den videre proces, men de udgør et billede af 
de interesser, der er kommet til udtryk i processen frem til nu. De fem temaer fra 
processen præsenteres indledningsvist nedenfor, men du kan lære meget mere 
om indhold og inputs under hvert tema på de efterfølgende sider.
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01 En samlet 
destination og 
en moderne 
ramme for 
events inden for 
sport, kultur og 
erhverv

Kongelunden skal udvikles som en unik og attraktiv 
destination i Aarhus. Et område, der samler og 
rummer plads til forskellige mennesker, faciliteter og 
begivenheder. Kongelunden skal være et sted, hvor 
alle føler sig hjemme, og hvor der er mulighed for at 
gøre brug af områdets mange muligheder – både 
samtidigt og uafhængigt af hinanden. Kongelunden 
skal udvikles som en samlet helhed, men 
Kongelunden skal også være et sted, der samler 
en lang række forskellige destinationer – store som 
små, der sammen tegner billedet af et stærkt og 
sammenhængende Kongelunden.



11

Det er tydeligt, at Kongelunden har stor betydning for mange. I den involvering, 
der er gennemført i perioden fra foråret 2020 og indtil juni 2021, har mange 
forskellige stemmer på tværs af både borgere, interessenter, foreninger og 
erhvervsliv fremhævet de unikke og samlende egenskaber, der er i Kongelunden. 
Der er et stort potentiale i Kongelunden, som kan og skal udnyttes, så der i 
fremtiden skabes et stærkere og mere sammenhængende område af høj kvalitet 
med faciliteter, events og mødesteder for alle typer af interesser.

Når det handler om at udvikle Kongelunden som en samlet destination, så er det 
særligt nedenstående emner og idéer, der går igen: 

En samlet identitet for hele Kongelunden
Kongelundens identitet skal styrkes som samlingssted for alle i Aarhus. 
Kongelunden er allerede i dag et sted med mange forskellige typer af attraktioner, 
faciliteter og kvaliteter, og det bør man arbejde med at fremhæve som dele af en 
styrket, samlet fortælling om et fælles Kongelunden i Aarhus.

Et stærkt brand for Aarhus og VisitAarhus regionen
Kongelunden skal udvikles som en destination med et stærkt brand, der også 
smitter af på resten af byen, kommunen og regionen. Kongelunden er et lokalt 
samlingssted, men området har også et stort turismepotentiale, der kan styrkes 
og udvikles yderligere, så Kongelunden kan tiltrække mange besøgende fra 
resten af Danmark og udlandet. Udviklingen af Kongelunden kan have en positiv 
og afsmittende effekt på sporten, kulturen, erhvervet og den øvrige turisme i hele 
byen og regionen.

Moderne sports- og idrætsfaciliteter
De mange sports- og idrætsfaciliteter i Kongelunden tiltrækker allerede i dag 
mange brugere og tilskuere til området, men for at kunne opretholde et stærkt 
og konkurrencedygtigt sports- og idrætsmiljø af høj kvalitet er det vigtigt, at 
der skabes bedre og mere moderne rammer – også på et internationalt niveau. 
Stadion er en vigtig og afgørende destination i Kongelunden. Men stadion udgør 
også en del af en idrætspark med en række andre sports- og idrætsfaciliteter, 
som er vigtige at udvikle og fremme på flere niveauer.

Unikke kulturbegivenheder
Kongelunden er i dag en ramme om mange typer af kulturtilbud, attraktioner 
og events i forskellige skalaer. Også i fremtiden skal der være plads til små og 
store begivenheder, der tager udgangspunkt i de unikke, fysiske rammer, der 
kendetegner Kongelunden. Det skal også være muligt at gennemføre forskellige 
kulturarrangementer af høj kvalitet, der kan tiltrække et bredt og varieret publikum 
til Kongelunden.

Mødesteder til hverdag og fritid
Kongelunden er i manges øjne et centrum for mange typer af festlige og særlige 
begivenheder. Men Kongelunden er også et sted for uformelle møder, der tager 
udgangspunkt i hverdags- og fritidslivet. Derfor er det vigtigt, at der skabes 
balance mellem Kongelunden som en destination for arrangementer i stor 
skala med høj intensitet og hverdagens aktiviteter, så alle interesser og behov 
tilgodeses.
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Tematikker under tema 01
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Tema 01  -  En samlet destination og moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv

Uddrag fra 
Kongelundens idébank

”Et Gigantium som i Aalborg med kombineret badeland, 
istadion og sportshal til mere end 40.000 tilskuere.”
Borgerforslag, maj 2020

”Nyt stadion skal være fremtidssikret Aarhus 
befolkningsvækst, så det bør have plads til minimum 30.000 
tilskuere.”
Borgerforslag, marts 2021

”Jeg synes, at man skal gøre alt, hvad man kan, for at få 
overdækket alle siddepladser og sørge for god isolation ift. 
vind, men den del er jeg sikker på har høj prioritet hos dem 
der sidder med beslutningerne. Hvis det skulle komme 
til, at det nye stadion bliver bygget uden sammenhæng 
til søjlehallerne, synes jeg, at man ville kunne udnytte den 
gamle A-tribune som et glimrende samlingspunkt til pre-
match arrangementer. På den måde får man genbrugt noget 
fra det gamle stadion (hvilket er i tidens ånd). Her skulle man 
kunne købe øl og mad, og man ville kunne sætte en scene 
op og iagttage denne fra den gamle tribune med et nyt 
stadion i baggrunden. Dog er jeg i tvivl om, hvorvidt dette er 
muligt ift. evt. pladsmangel. 
 
På Arsenals Emirats Stadion kan man bl.a. flere statuer af 
klublegender, samt vimpler hele vejen mod stadion med 
tidligere spillere, der har gjort en god indsats for klubben. 
Ydermere har klubben givet fansene mulighed for at købe 
en ”flise” med selvvalgt indgraveret tekst/budskab og lavet 
en samling af disse ude foran stadion som underlag. På den 
måde kan fansene få deres helt eget aftryk uden for stadion, 
og gamle fans vil dermed aldrig blive glemt.”
Borgerforslag, november 2020

”Flyt stadion til havnen.”
Borgerforslag, december 2019

”Flyt fodboldstadion til mellem Frederiks Allè og M.P. Bruuns 
Gade.”
Borgerforslag, juni 2020

”Etabler et udsigtstårn – en ”omdrejnings hyperbo lo-
ide”. Formen har den egenskab, at den beskrevne flade er 
”dobbeltkurvet”, hvilket bevirker, at den har en stor stivhed, 
samtidig med, at den kan frembringes af rette linjer.”
Borgerforslag, november 2020

 

”Lav et paddletennisstadion.”
Borgerforslag, oktober 2020

• Et lukket stadion hele vejen rundt
• Et stadion i ét niveau i videst muligt omfang 
• Stejle tribuner
• Taget så lavt som muligt
• Medtænke det danske klima
• Mulighed for at udbygge/udvide for at fremtidssikre
Borgerforslag, januar 2020

”Placeringen af et nyt atletikstadion kan være på det 
nuværende areal for cykelbanen inkl. arealet mod syd op 
til staldene på væddeløbsbanen. Arealet er stort nok til 
formålet, og der skal kun graves ud på den sydlige del af 
arealet Der kan laves et meget brugbart stadion, som er 
analogt med Aalborg Atletikstadion som også er nedgravet. 
En ny og moderne indendørs cykelbane kan placeres flere 
steder i byen på arealer ved Viby Badmintonklub eller ved 
Lyseng i Højbjerg.”
Borgerforslag, december 2020

Hvad er Kongelundens idébank?

Idébanken er det sted, hvor alle de idéer, der 
er kommet i forbindelse med udviklingen af 
fremtidens Kongelund.

Hvis du har en idé eller et forslag til Kongelunden 
i Aarhus, så kan du altid skrive til kongelunden@
aarhus.dk. Alle forslag vil løbende blive samlet i 
Idébanken.

Se idébanken her

Idébanken har forskellige temaer, som defineres 
på baggrund af de idéer, vi modtager:

 > Nye faciliteter

 > Dobbelt udnyttelse

 > Parkering, infrastruktur og flow

 > Tidligere projekter

 > Bæredygtighed

 > Forslag til inspirationskilder
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Tema 01  -  En samlet destination og moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv

Nyt Aarhus Stadion -  
Et nyt oplevelsesrum i skoven

 
Afsender: COLORCLOUDSTUDIO

Nyt Aarhus Stadion skal være et landmark for både udøvere, 
borgere, gæster og erhvervsliv.

Stedet skal tiltrække og rumme de mange forskellige 
begivenheder, som vil kunne finde sted i Verdens Mindste 
Storby.

De fysiske rammer til Nyt Aarhus Stadion, arkitekturen, skal 
udtrykke den synergi, der vil opstå, når mange aktører er 
under samme tag.

TAGET bliver selve landmarket - Ideen er at bygge videre 
på det eksisterende stadionanlæg, overdække nye mobile 
tribuner med en stor tagskive med plads til atlektikanlægget 
- i niveau med trækronerne. Taget favner flere nye 
sportsfaciliteter, eksempelvis et nyt svømmestadion af 
internationalt format.

Det store tag med atletikbaner, er samtidig et nyt offentligt 
rum i byen - en urban lysning i skoven.

COLORCLOUDSTUDIO PROCESLOGNYT AARHUS STADION

DET STORE AKTIVITETSTAG UDGØR PLATFORMEN FOR FOR-
SKELLIGE AKTIVITETER I MARSELISSKOVEN. NEDENUNDER 
OG OVENPÅ ETABLERES FORSKELLIGE IDRÆTSFACILITETER 
OG FRILUFTSAKTIVITETER FOR FAMILIER. MULIGHEDERNE ER 
ÅBNE. DET ER VIGTIGT AT SKABE ET OMDREJNINGSPUNKT FOR 
EN MANGFOLDIG AKTIVITET.
ATLETIKAKTIVITETERNE TRÆKKES MED OP PÅ AKTIVITETSTA-
GET, OG DER SKABES EN HELT NY RAMME FOR ATLETIKUD-
ØVERNE - NU I TRÆKRONERNES RUM. PICNIC PLADSER SPRE-
DES UD OVER AKTIVITETSTAGET. TAGSKIVENS BLØDE FORM 
SKABER OPHOLDSLOMMER I TRÆKRONERNES RUM.

GOLF DRIVE

FRILUFTSBAD

MINI FODBOLD

LØBEBANE

LÆNGDESPRING

KONKURRENCEBASSIN 50 M.

FODBOLD

” ”Aarhus Stadion har en 
fantastisk beliggenhed. 
Det er hver gang en 
oplevelse at komme til 
området, turen gennem 
skoven er enestående og 
iscenesættende for både 
den kollektive og den 
personlige oplevelse.

Denne oplevelse 
forstærkes gennem 
forslagets store 
tagskive, der vil komme 
til at fungere som en 
svævende aktivitetsplads 
i skoven, i trækronernes 
rum. Et trækplaster for 
aktiviteter i området – ikke 
kun sportslige, men også 
sociale aktiviteter.

Det er vigtigt, at stedet 
er levende, også på det 
tidspunkt, hvor der ikke 
lige er en fodboldkamp.”

Tommy Bruun, arkitekt og 
indehaver af tegnestuen 
COLORCLOUDSTUDIO

Illustration: COLORCLOUDSTUDIO
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Borgeridéer fra 
borgermøde 26. november 
2020

Ja tak til et nyt 
FODBOLDSTADION 
beliggende for enden af 
Stadion Allé.

••

Tillykke til Aarhus. 750 mio. 
kr. er rigtig mange penge, 
som forpligter at området 
bliver for ALLE og ikke kun 
dem, der vil se AGF. Mange 
af de argumenter, der 
bruges om Kongelunden: 
stort ønske fra mange, 
trænger til nye faciliteter, 
… kan dog lige så godt 
bruges om mange andre 
områder i byen., Jeg håber 
ikke, at Kongelunden 
bliver en undskyldning 
for ikke at udvikle idræts- 
og fritidsfaciliteter andre 
steder i byen. Aarhus Ø, 
Åbyhøj, Risskov, Brabrand, 
Midtbyen, Lystrup, Mårslet, 
…. ja stort set alle steder 
”trænger” man også til 
flere, nye og tidssvarende 
faciliteter. Her er der også 
brug for 750 mio. kr.

••

I stedet for at prøve at 
tilfredsstille alle mulige 
særinteresser, kan man så 
ikke bare være ærlige og 
få lavet et lækkert rigtigt 
fodboldstadion. 

••

Husk nu også at tænke 
praktisk, så vi ikke ender 
med endnu en hal, hvor 
indgangen ikke er stor 
nok til “standard” koncert-
containere.

••

Jeg håber meget, at 
projektet fokuserer på 
aktive idrætsudøvere 
i området og ikke kun 
tilskuersport en gang om 
ugen.

••

Når nu Bünyamin Simsek 
taler om at gå ud ad 
Stadion Allé fra Ingerslev, 
hvor svømmestadion ligger 
- kunne det så være en idé 
at udvide Kongelundens 
område til netop også 
at rumme Ingerslev og 
træningsbanerne derinde 
inkl. Institut for Idræt, der 
også ligger der?

Projekt Sport Campus mellem Aarhus Cyklebane og 
væddeløbsbanen

 
Afsender: Peter Kjær, februar 2020

Skøjte- og svømmehal under samme tag

• Placering omkring Aarhus Stadion for at optimere såvel elite- samt 
almenidrætten.

• Aarhus er af en sådan størrelse, at der er tale om nord- og sydbyen
• Besøgende til daglig og til store stævner har let adgang til svømme- og 

skøjtehallerne med 3 busruter lige til døren, samt parkering i P-kælderen
• Forøgelse af besøgende især til svømmehallen, da der altid er 

parkeringsmuligheder
• Nedsættelse af C02, når besøgende ikke skal køre rundt og rundt, for 

at finde en P-plads, og måske opgiver at bruge nuværende faciliteter 
(Svømmestadion v. Ingerslev)

• En tæt forbindelse mellem skøjte- og svømmehal
• Grøn løsning. Overskudsvarmen fra nedfrysning af isen i skøjtehallen 

bruges til opvarmning af svømmehallen. Både det store bassin samt 
varmvandsbassinet

• Taget udføres som et solcelletag og orienteres syd-vest
• Tagareal kan med 2018 teknologi producere 1 Mega watt, Det svarer til 130 

enfamiliehuses årsforbrug
• Der optimeres med jordvarme. 60 meter borehuller og spiralvarme, samt 

vandbesparende faciliteter
• Evt. overskudsvarme efter svømmehallen overføres til vandrehjemmet

Illustration: Peter Kjær 
Forslag til nyt stadion
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Nyt stadion
Afsender: Friis og Moltke, juni 2020

Illustration: Friis og Moltke
Nyt Stadion

Illustration: Friis og Moltke
Nyt Stadion set fra Stadion Allé

Illustration: Friis og Moltke
Oversigtskort
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”Lav stadion fleksibelt kapacitetsmæssigt ift. tilskuere, 
så man kan aflukke de øverste tribuner, når der ikke 
er behov for det. Det kan man se et godt eksempel 
på i Atlanta, USA. Tildækningen giver muligheder for 
stemningsmættet belysning og bannere.”

Borgerforslag, marts 2021

Borgeridéer fra 
borgermøde 26. november 
2020 

Vi skal have en ishockeyhal, 
hvor vi kan have et hold, 
som kan være i Eliteserien, 
og som kan repræsentere 
Aarhus på en ordentlig 
måde. Her vil AGF være et 
oplagt emne til noget sådan.

••

Der er faktisk godt gang 
i cyklebanen i forhold 
til den standard, den 
er i. Med bedre forhold 
for cyklebanen vil der 
også komme flere gode 
arrangementer derude. 
De har en masse ildsjæle, 
som arbejder hårdt for at 
få den gjort mere synlig. 
At nedlægge den, vil være 
idioti, og mangel for en 
helhedsløsning for vision 
Kongelunden.

••

Det er vigtigt, at de nye 
faciliteter ikke bliver en 
erstatning af eksisterende, 
men derimod en tilføjelse. 
I et af de private udkast til, 
hvordan visionen kunne se 
ud, fremgik det, at enkelte 
anlæg, eksempelvis 
Svømmestadion, skulle 
være en moderne 
erstatning af det gamle. Vi 
har brug for flere faciliteter, 
ikke blot en opgradering af 
de gamle.

••

Da man for mere end 100 
år siden valgte at omdanne 
græsmarkerne syd for 
byen til nye formål, var 
først Marselisborg Slot og 
derefter idrætsfaciliteter 
til byens borgere den 
primære årsag. Senere 
har byen udviklet sig 
omkring disse faciliteter. 
Derfor er det vel 
umiddelbart naturligt, 
at idrætsfaciliteterne i 
en tidssvarende udgave 
fortsat er noget af 
det primære indhold 
i Kongelunden i de 
kommende 100 år.

••

Hvis Aarhus Cyklebane 
bliver fredet, så slår man 
banecykling ihjel i Aarhus. 
Husk det er den eneste 
cyklebane i Jylland. Det vil 
være en skam, hvis det sker.

”Riv den gamle Cereshal og cyklebanen ned, og byg 
en stor multisal, som kan omstilles til alt fra håndbold til 
ishockey og til koncerter.”

Borgerforslag, juli 2020

”Der etableres et helt nyt område, som udnytter 
samleeffekten omkring den ny Eskelund eventpark. 
Hvor der kunne bygge et nyt stadion + p-hus/boksen 
lignende enhed (kopi fra Herning), som vil give et 
nyt samlet område, der vil kunne dele de forskellige 
områder og funktioner. Lidt som de gør i Herning bare 
bedre og med en motorvej tæt på, hvor besøgende 
udefra nemt kan komme til og fra Kongelunden, uden 
at der er kaos i midtbyen. 
 
Måske holde (Northside) festival på en ny fed måde 
både ude og inde på samme tid (som SPOT Festival). 
 
AGF kan også blive på det gamle stadion, indtil det 
ny er klar. Atletion arena kan - når det nye stadion 
står klar - ændres til et sportssvømmestadion med 
tilskuerpladser. Det gamle fodboldstadion bliver en 
jysk atletik højborg, hvor der er mulighed for at afholde 
masser af events.”

Borgerforslag, december 2020
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Tivoli Friheden er beliggende langs Stadion Allé som 
en del af området i Havreballe Skov. De store bynære 
eventområder i naturskønne omgivelser skaber 
en stærk fortælling om en grøn by, som er rig på 
oplevelser, hvor natur og kultur går hånd i hånd. 

Netop placeringen i Havreballe Skov og de mange 
træer, der er i parken, er med til at give Tivoli Friheden 
en helt særlig identitet, og det er et ønske, at 
udviklingen af forlystelsesparken sker med omtanke 
for de grønne rammer, så parkens samspil med skoven 
sikres.

Tivoli Friheden har et ønske om at skabe unikke rammer 
for nye koncertoplevelser, samvær og gode oplevelser 
i forlystelsesparken og har skabt et projekt for nye 
og tidssvarende koncertfaciliteter – både indendørs 
og udendørs. Med et sparsomt areal i parken, er det 
nødvendigt at tænke i fortætning og nye kreative 
muligheder for dobbeltudnyttelse af arealerne, uden at 
gå på kompromis med den kvalitet, Tivoli Friheden er 
kendt for.

Tivoli 
Friheden

P

1
2

3

Aktørernes  
udviklingsplaner

Illustration: Lokalplan 1128, plan 
af fremtidig forventet indretning
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Illustration: Tivoli Friheden 
Tivoli Frihedens friluftscene - billede af den fremtidige, forventede udvikling
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Uddrag fra interviews med  
Aarhusianske personligheder

Forskellighed er vigtigt
Henrik Wigh-Poulsen, Biskop over Aarhus Stift

Det er utrolig vigtigt for en by som Aarhus at bevare 
sin forskellighed. Det hele skal ikke bare blive 
én ting, men mange forskellige. Det synes jeg 
området her i forvejen har været vældig godt til at 
understrege.  

Andre temaer i interviewet:

• Den særlige aarhusiansk ånd
• Vigtigt at bevare forskelligheden
• Plads til forskellige mennesker med forskellige ærinder i området
• Stadionaksen som et vigtigt billede på sammenhængen i området
• Kongelunden skal på mange måder være med til at understrege 

sammenhængen i vores samfund
• Særligt liv og stemning omkring stadion
• Vigtigt at tage højde for forskelligheden og lade folk blive hørt

Et stadion, der samler
David Nielsen, cheftræner AGF Fodbold

Stadion ligger jo på et fantastisk sted. Når man går 
op ad Stadion Allé til fodboldkamp, så er alle – hele 
byen - samlet om opbakningen. Og når man går fra 
stadion igen, så går man op ad Stadion Allé med alle 
de oplevelser, man har haft sammen på stadion. Så 
beliggenheden her i Kongelunden er fantastisk ift. at 
lave et helt unikt fodboldstadion. 

Andre temaer i interviewet: 

• Et stadion, der bringer spillere og fans tættere sammen
• En beliggenhed, der samler byen
• Et moderne stadion, som rummer den historiske sjæl og ånd
• Et sted som inviterer og engagerer flere af samfundets lag
• Unikt idrætsmiljø, hvor der er mulighed for at lære af hinanden
• En langsigtet proces, hvor det er vigtigt med opbakning fra start til slut

”

”
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Et åbent sport- og idrætsmiljø
Sara Slott, professionel atletikudøver i Aarhus 1900 og  
dansk medaljevinder ved både EM og OL

Når der skal udvikles et nyt atletikstadion, så synes 
jeg åbenhed er et af nøglepunkterne. Som det er nu, 
der er stadion lukket for den almene aarhusianer. 
Fremtidens atletikstadion skal kunne bookes af 
eliten og derudover stå åbent, så folk kan få lov til at 
komme ud og prøve sig selv af.

Andre temaer i interviewet: 

• Godt elitemiljø med mange synergier mellem de forskellige sportsgrene
• En stor kvalitet at området er bynært med mulighed for at skabe plads til 

både topelite og almindelige mennesker
• Nærhed til øvrige faciliteter, administration mm. er vigtig
• Gode forhold for events
• Unikt med en samlet enhed, der både rummer sport og grønne områder

”

Et bynært samlingssted
Erik Veje Rasmussen, Håndboldtræner i det tidligere 
Århus Håndbold

Anlægget herude er kendetegnet ved, at det er 
meget bynært - og det er ret usædvanligt. Men når 
det bare ligger som en ø, der kun bliver brugt af de 
lokale aktører, så er det næsten ligegyldigt. Hvis 
man havde et bynært samlingssted, hvor der både 
var sport, fritid, kultur, kunst – og så kunne det være 
fantastisk. Det kunne også være godt, hvis der var et 
cafémiljø – et eller andet sted, hvor man kan sidde 
efter træningen og rent faktisk møde mennesker fra 
byen på kryds og tværs af aldre og aktiviteter.

Andre temaer i interviewet: 

• Der skal arbejdes med stedets tiltrækningskraft 
• Fælles satsning omkring sporten i området, der kan give de forskellige 

topidrætsforeninger et løft
• Kultur og kunst som en integreret del af området
• Naturoplevelser koblet med aktiviteter, der giver Kongelunden en ekstra 

dimension – fx løbebaner og parkour

Et stærkt 
foreningsfællesskab
Nagin Ravand, Ansvarlig for opstart af 
pigefodbold i Gellerup 

Jeg synes, vi har rigtig gode 
muligheder for fodbold i Aarhus. 
Det, vi mangler, er fællesskabet 
mellem de forskellige foreninger. 
Der tror jeg, at Kongelunden kunne 
være et rigtig godt bud på et 
perfekt bindeled.

Andre temaer i interviewet: 

• Samlingspunkt for alle, der spiller fodbold – både 
mænd og kvinder

•  Vigtigt at give plads til udvikling af kvindelige 
talenter og stærke kvindelige repræsentanter

•  Udvikle et stærkt foreningsfællesskab
•  Plads til alle
•  Let tilgængeligt
•  Stadion skal rumme andet end fodbold

”
”
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Potentialer og idéer for 
Kongelundens idrætsanlæg
på baggrund af idéer fra aktørerne

Foto: Lone Dybdal
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Udviklingsgrupper

Som en del af forundersøgelserne 
for udviklingen af Kongelunden, 
er der i løbet af efteråret 2020 
afholdt møder i seks forskellige 
udviklingsgrupper, som hver især 
er tilknyttet specifikke idrætsanlæg 
i Kongelunden.

I udviklingsgrupperne er 
der arbejdet på at afdække 
forudsætninger og muligheder 
for udvikling af de fysiske rammer 
for Kongelundens idrætsanlæg. 
Arbejdet er opsamlet i en 
potentialebeskrivelse for hvert 
anlæg:

 > Fodboldstadion (AGF A/S)

 > Atletikstadion (Aarhus 1900 AL)

 > Arena & Haller (Aarhus United 
og Skanderborg Aarhus 
Håndbold, Idrætssamvirket  
Aarhus, Eliteidræt Aarhus)

 > Jysk Væddeløbsbane (Jysk 
Væddeløbsbane)

 > Cyklebane (Aarhus Cyklebane 
og Idrætssamvirket Aarhus)

 > Tennis (Aarhus 1900 Tennis)

Placeringen for enden af Stadion Alle i Kongelunden er af 
afgørende betydning for Aarhus 1900 ALs daglige virke, 
historie, den lokale forankring og selvforståelse. I tillæg hertil 
betyder Atletik- og Løbeakademiets centrale position som 
varetager af administration, omklædning, træning etc. samt 
tilknytningen til Team Danmarks faciliteter i Sportens hus 
ved Ceres Park, at en samlet placering af atletikken i Aarhus’ 
faciliteter i Kongelunden er helt essentiel.

Der er organiseret ca. 300-400 frivillige i Aarhus 1900 
AL, som bidrager til afvikling af events, daglig træning, 
klubledelse og sociale arrangementer i klubben. Disse 
suppleres af ca. 80-100 frivillige fra AGF Atletik. Klubben 
udgør i kraft af deres samarbejde og organisering af frivillige 
en stor del af idrætsaktørernes sammenhængskraft ved 
Aarhus Stadion.

Ønsker til fremtidige faciliteter

For et funktionelt og velfungerende atletikanlæg, hvor der 
skabes atletikarrangementer og træningsmiljø på tværs 
af atletikdiscipliner, skal græsarealet kunne anvendes til 
atletikaktiviteter i direkte sammenhæng med løbebane og 
de øvrige atletikfaciliteter. Derfor er adskillelsen af kastegård 
og atletikfaciliteterne på stadion uhensigtsmæssig for den 
daglige træning og sammenhængskraft i atletikmiljøet.

Atletikken i Aarhus ønsker sig et klasse 2, rundbanestadion 
400 meter med indre græsareal forbeholdt atletik. 
Godkendelse af anlægget fra Det Internationale 
Atletikforbund er en forudsætning for muligheden for 
afholdelse af internationale mesterskaber og stævner samt 
godkendelse af resultater og rekorder opnået på anlægget.

Det inkluderer bl.a.:

• 8 løbebaner hele vejen rundt, 100 meter og 110 m 
hækkeløb på begge langsider, vandgrav til 3.000 m 
forhindring, faciliteter til højdespring, stangspring i 
minimum 2 retninger, længde- og trespring i minimum 
2 retninger, kuglestød, spydkast i minimum 2 retninger, 
hammer og diskoskast i minimum 2 retninger.

• Mulighed for daglig træning i kast på inderkredsen, 
hvilket betyder at græstæppet reserveres til atletik.

• Overdækkede tilskuerfaciliteter til ca. 3.000 personer.

• Indendørs faciliteter til elektronisk tidtagning og 
andet materiel, dommer-rum, klublokaler inkl. køkken, 
toiletter, omklædnings- og bade faciliteter, depot.

• Vinteropmagasinering af diverse udstyr og madrasser.

• Depot til driftsmaskiner og udstyr.

Atletikstadion
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Banecykling har en lang og flot historie i Aarhus, som kan 
dateres helt tilbage til 1890’erne, hvor de første baneløb 
blev kørt på en flad 400 meter jordbane nord for Aarhus. 
Foreningen Aarhus Cyklebane driver i dag alle aktiviteter 
inden for banecykling for egne medlemmer og har 
derudover etableret samarbejde med 15 jyske cykelklubber, 
som alle kan tilbyde banecykling på Aarhus Cyklebane til 
deres medlemmer gennem dette samarbejde.

Aarhus Cyklebanes bynære og grønne placering er en 
stærk og positiv forudsætning for en succesfuld fremtidig 
udvikling af området. I København byttede man en bynær, 
udendørs bane med en moderne indendørs træbane i et 
industrikvarter i Ballerup. Det har kostet på banecyklingens 
tilknytning til København, hvilket har givet udslag i mindre 
tilskuerinteresse.

Det efterlader Aarhus med et gigantisk potentiale 
for at bygge en bynær cykelbane med historisk 
tilknytning til stadion og med de rigtige faciliteter, så 
elite- og breddesport kan kombineres med seværdige 
arrangementer og fantastiske oplevelser for publikum. 

I dagligdagen er det især tilknytningen til de øvrige 
idrætsgrene og det fantastiske elitemiljø omkring 
Aarhus Stadion, som er vigtigt. Kombinationen af adgang 
til styrketræningsfaciliteter og udsigten til udvikling i 
Team Danmark og Aarhus Universitet regi vil gøre en ny 
indendørs cykelbane i Kongelunden til epicentret for dansk 
banecykling – en af de sportsgrene, som høster flest VM og 
OL-medaljer til Danmark. 

Ønsker til fremtidige faciliteter
En indendørs cykelbane af træ med publikumsfaciliteter, 
som muliggør afholdelse af større internationale stævner 
som 6-dagesløb, europamesterskaber mm. Det indebærer 
en bane, som måler enten 200 eller 250 m – suppleret 
af toiletfaciliteter, tilskuerpladser, cateringmuligheder 
mm. Det er meget vigtigt at skelne mellem en indendørs 
cykelbane og en overdækket cykelbane. En overdækning 
af den nuværende bane har tidligere været italesat, men er 
ikke attraktivt for sporten. Det vil kun løse problemet med 
regnvejr (man kan ikke køre på en udendørs cykelbane, når 
den er våd), men derudover har det ikke nogen værdi for 
udvikling af banecykling i Aarhus.

Brugerne ønsker desuden et samlet udgangspunkt for 
cykelsporten i Aarhus, så foreninger med forskellige fokus 
sikres mulighed for en bred vifte af aktiviteter: Eksempelvis 
cykling og mødested for cykelcross og MTB.

Ceres Arena, Hal 3 i Sportens Hus og de to stadionhaller 
benyttes af en række forskellige brugere herunder Aarhus 
Håndbold, Aarhus United, Eliteidræt Aarhus (EIA) og 
Idrætssamvirket Aarhus. Brugerne har hver deres tilknytning 
til området og har derfor også præsenteret forskellige 
ambitioner og ønsker for hallerne i Kongelunden. 

EIA, håndboldklubberne og Idrætssamvirket Aarhus ønsker 
en nytænkning af de fysiske rammer og faciliteter, så det 
bliver muligt at åbne aktiviteterne mod byen, inddrage 
områdets besøgende og dermed skabe et åbent og 
synligt samlingssted for idrætsmiljøet i Aarhus. Det er 
også et stort ønske, at der skabes rammer for samarbejde 
og møder mellem organisationer og udøvere. EIA, 
håndboldklubberne og de øvrige idrætsbrugere af Arena og 
Haller ønsker at bidrage til en lokalforankret fortælling om 
sportsforeningernes og talent- og eliteidrættens særlige 
DNA i Kongelundens projekt. 

Generelt er brugerne enige om, at der er brugbare faciliteter 
i Ceres Arena. De øvrige faciliteter trænger til vedligehold, 
og alle hallerne bør gentænkes i forhold til logistik og 
tilkørsel. Kongelunden skal desuden ses i sammenhæng 
med det generelle underskud af idrætsfaciliteter i Aarhus. 
Der efterlyses også rammer, som understøtter muligheder 
for møder mellem idrætsorganisationerne i dagligdagen, for 
fællesskab, liv og samarbejde mellem brugerne.

Ønsker til fremtidige faciliteter
EIA har en ambition om at udvikle et Sportens Hus 2.0 Det 
skal være centrum for Team Danmarks Innovationscenter i 
Aarhus og derigennem være regional motor for udviklingen 
af talent- og elitesport. Blandt flere tiltag nævnes blandt 
andet følgende forslag til optimering af rammerne:

• ESAA-kollegiet i Sportens Hus nedlægges og samles 
i stedet på AASKO kollegiet ved Dalgas Avenue 8 og i 
Nordbyen.

• Renovering af 1. og 2. sal på det nuværende ESAA-
kollegie til kontorlokaler, videolokale, taktiklokale, 
benyttelse af klubber og forbund ifm. træningslejre.

• Nyt indgangsparti samt en permanent adgangsvej 
mellem bygningerne.

Både håndboldklubberne og EIA samt Idrætssamvirket 
Aarhus har på samme måde præsenteret forslag til et 
optimeret Ceres Arena og ønsker til renovering af de to 
stadionhaller. Håndboldklubberne foreslår bl.a. at hæve 
halgulvet til niveau med terræn, så der opnås mere 
halkapacitet og bedre logistik ifm. tilkørsel til arenaen. 
Samtidig foreslår Idrætssamvirket Aarhus og EIA generel 
ombygning, der fokuserer på at optimere hallernes 
udnyttelse og gøre transporttilkørsel nemmere. 

Arena og Haller Aarhus Cyklebane
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Aarhus 1900 Tennis er født og forankret i Kongelunden, 
på lige fod med Aarhus Stadion. Klubben ønsker fortsat at 
være den bynære, top-tennisforening, som de facto i dag 
er Jyllands mest aktive og mest arrangerende tennisklub. 
Den bynære placering er essentiel for klubben i forhold til 
medlemmer og brugere.

Medlemstallet i Aarhus 1900 Tennis er støt stigende 
og ligger på nuværende tidspunkt på ca. 400 sommer-
medlemmer. Anlægget med klubhus og ni udendørsbaner 
øst for stadion benyttes alle ugens dage af klubbens 
sommermedlemmer fra 1. maj til 1. oktober fra kl. 6.30 om 
morgenen og så længe, det er lyst nok til at kunne spille. 
Anlægget er i kraft af sin størrelse godkendt til afvikling 
af internationale tennisturneringer i ITF-regi. Desuden har 
Aarhus 1900 Tennis otte baner, fire udendørsbaner og fire 
indendørs i Lyseng.

Ønsker til fremtidige faciliteter
Tennis er blevet en helårssport, og det er helt centralt for 
klubben at kunne benytte tennisanlæggets baner flere 
dage om året og i længere tid i løbet af dagen. På den måde 
kan anlægget imødekomme den stigende efterspørgsel 
på banekapacitet i en by med vokseværk. Dette skal ses 
i sammenhæng med stadig større udfordringer med 
regnhændelser, hvilket betyder, at fremtidens tennisanlæg 
i Kongelunden bør tænkes og indrettes på nye måder, der 
indebærer følgende forandringer:

• Kunstgrus på alle baner

• Yderligere 3 kunstgrusbaner

• Let overdækning af 4 kunstgrusbaner

• Lysanlæg på 8 baner

• Tosidet slåmur

• 4 paddel-baner

• 4 indendørsbaner

• Åbent publikumsvenligt test- og legeområde med 
diverse slags udstyr til afprøvning af ketchersportens 
elementer.

Aarhus 1900 Tennis foreslår ligeledes en nytænkning af 
hegn og afgrænsning af tennisanlægget, som kan gøre det 
til en del af et åbent og aktivt idrætsmiljø ved stadion og 
ikke mindst være med til at bidrage til endnu mere liv og 
aktiviteter i Kongelunden. Ved at ændre på ”kanten” mod 
omgivelserne, indhegningen, så det kun er banerne, der 
er hegnet ind, kan anlægget på en helt anden måde være 
tilgængeligt for publikum.

Jysk Væddeløbsbane (JVB) ønsker at medvirke aktivt til en 
forskønnelse, fornyelse og opgradering af Kongelundens 
faciliteter og udnyttelsesgrad. JVB ser kun et øget 
aktivitetsniveau af sideordnet udnyttelse af faciliteterne som 
et gode, forudsat at disse ikke reducerer mulighederne for 
anlæggets oprindelige formål til træning for og afvikling af 
hestevæddeløb.

Brugerne af Jydsk Væddeløbsbane er: Aarhus Travklub, 
Aarhus Trav Amatørklub, JVBs trænerforening, Jydsk 
Galophesteejerforening, Monteforeningen ved JVB og Jydsk 
Ponyvæddeløbsforening.

En række faktorer er essentielle for at væddeløbsbanens 
område stadig kan fungere som væddeløbsbane og 
træningscenter:

• Væddeløbsbanerne for trav og galop skal ligge i direkte 
sammenhæng med publikumsområdet, hvorfra der skal 
være udsyn til hele banen, ligesom træningsfaciliteterne 
for hestene skal være lettilgængelige for de aktive.

• Træningsfaciliteterne skal være af en sådan kvalitet, 
at hestene kan trænes til eliteniveau, hvilket fordrer 
varierede og moderne træningsmuligheder.

• Foldkapaciteten skal opfylde myndighedskravene 
for lov om hestehold, og der bør bære tilstrækkelig 
staldplads til at honorere kravene til dagligt og på 
løbsdage.

• Infrastrukturen med en selvstændig adgang fra Carl 
Nielsens Vej bør opretholdes bl.a. for at sikre en smidig 
adgang for den store mængde af tilrejsende heste på 
løbsdage samt den daglige trafiktilgang af heste til 
træning. 

Ønsker til fremtidige faciliteter
SEGES har udviklet projekt EQUUS-hesteeksperimentarium, 
som vil være det første af sin slags på verdensplan og 
dermed tilføre regionen en ny turistattraktion samt medvirke 
til at sætte Aarhus på hestesportens verdenskort.

Banens øvrige faciliteter er for en stor dels vedkommende 
af ældre dato, hvorfor en opdatering vil være tiltrængt 
– ligesom nutidens sikkerhedskrav skal imødekommes. 
Herunder tæller et nyt lysanlæg, en forøget hældningsgrad 
i svingene på banerne samt en polytrackbane, der kan sikre 
mulighed for at gennemføre løb på helårsbasis. Ligeledes 
efterspørger brugerne en ”ligeudbane” på 800-1.000 meter, 
hvor hestene kan løbe lige ud uden at skulle dreje eller 
svinge.

Fremadrettet ønsker brugerne at kunne benytte 
væddeløbsbanens inderkreds til en forbedring af forholdene 
for JVB’s ponyklub for børn og unge med anlæggelse af en 
egentlig løbsbane for ponysporten.

Jysk 
Væddeløbsbane

Aarhus 
1900 Tennis
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Tema 01  -  En samlet destination og moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv

Ceres Arena
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Stadion
I Hensigtserklæringen underskrevet af Lind Invest, Salling 
Fondene og Aarhus Kommune er tilkendegivet et ønske 
om at skabe ”et smukt og banebrydende” stadion til Aarhus. 
Baggrunden herfor er et nuværende stadion, som ikke 
tilbyder en moderne komfortabel fodboldoplevelse for 
tilskuere, ligesom der ikke er tidssvarende faciliteter for 
spillere, presse, offentlighed, VIP mv.

Ønsker til fremtidige faciliteter
Arbejdet i stadionudviklingsgruppen er i denne 
indledende forundersøgelsesfase fokuseret på følgende 
hovedområder, der alle er indbyrdes relateret:

Økonomi/udbud/drift
Som led i samlet udvikling af præ-programmering for et nyt 
stadion arbejdes med at synliggøre en realistisk økonomi for 
delementerne i et nyt stadionprojekt. 

Formålet med den økonomiske redegørelse er at skabe  
mulighed for en parallel udvikling af fysisk/arkitektonisk 
programmering og økonomisk overblik. Enkeltelementer 
i den samlede økonomi bliver synlige og dermed også 
justerbare i arbejdet med helheden.

Som grundlag for redegørelsen er AGF´s foreløbige ønsker 
til funktioner på stadion samt formelle krav til UEFA kategori 
4 stadion.

Økonomiske vurderinger er suppleret af arkitektonisk og 
volumenmæssig benchmarking.

Præprogrammering og referenceprojekter
Udgangspunktet for et nyt stadion er UEFA kategori 4. Det 
endelige tilskuerantal er ikke afklaret. I et nyt moderne 
stadion skal fokus være på optimal publikumskomfort, 
dvs. optimalt udsyn og nærhed til banen, god akustik 
og belysning, ingen træk og kulde. Programmeringen 
skal have fokus på bæredygtighed og reduktion af CO2 
aftryk. Funktionerne i stueplan skal invitere ind og være 
åbne/visuelt tilgængelige funktioner, som aktiverer 
offentligheden. Uderummene skal ligeledes programmeres, 
så alle besøgende i Kongelunden kan tage del i rum og 
aktiviteter.

Beskrivelser af nyt stadions funktioner og arkitektur tænkes 
suppleret med præcis rumbeskrivelse samt billedreferencer 
til relevante stadions.

Multifunktionalitet undersøges.

Feasibility Study, konkret arealøvelse
Der udarbejdes og testes et diagrammatisk designgrundlag 
for disponering af hovedfunktioner/arealer/ flow 
og infrastruktur i et nyt stadion. Der testes også 
forskellige muligheder for placering af et nyt stadion. 
Placeringsmulighederne har forskellige konsekvenser for 
placering af atletikstadion, genhusning og økonomi.

Stadion og omgivelser
Sekretariatet har i arbejdet med nyt stadion erfaret en 
række afhængigheder mellem stadion og omgivelser. 
Der er i dag såvel fysiske som organisatoriske overlap, der 
ikke fungerer optimalt, dette underbygges også af PWC-
rapporten udarbejdet 2018. Stadionudviklingsgruppen har 
for øje at skabe synergi og mulighed for fællesskab og 
deling af funktioner i relation til stadion. I forlængelse heraf 
drøftes pt. VIP-arealernes potentialer. Kontorarealernes 
potentiale er også under drøftelse. Forslag til fremtidig 
drifts- og forpagtningsaftale er i proces. Trafik og parkering 
i fht. stadion er en vigtig parameter, som undersøges i 
samarbejde med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
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Vinderforslag i Visionskonkurrencen  
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

Forslaget ’Kongelunden’ indskriver Kongelunden 
i det skovstræk, der starter ved Fløjstrup i syd og 
slutter ved Riis Skov i nord. Forslaget ønsker at 
forankre Kongelunden i den samlede fortælling 
om Aarhus gennem tre markante elementer. Først 
præsenteres idéen om etablering af en slette fra 
Strandvejen, der binder Mindeparken sammen med 
stadionområdet. Det betyder også, at man fjerner 
rundkørslen ved Marselisborg Slot, men samtidig 
muliggør et utal af aktiviteter i det store område såsom 
kunstudstillinger og større koncerter under åben 
himmel. For det andet introduceres en ’portlinjerne’ 
som et gennemgående træk i området. Disse porte 
fungerer som multifunktionelle by- og skovporte med 
informationstavler, cykeludlejning og billetsalg, der 
sikrer, at Kongelunden griber fat i de omkringliggende 
byområder. For de tredje foreslås etableringen af en 
7,5 km lang ’Eventyrrute’, der tager de besøgende 
gennem skoven, forbi søer og slutter ved vandet, hvor 
den møder den 7 km lange strandsti.

Kongelunden



Vinderforslag
i visionskonkurrencen
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Plan over Kongelundsletten. 

Visionen består af tre elementer.
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02 Et bynært 
samlingssted 
med et flow af 
mennesker og 
trafik

Kongelunden er et stort, grønt byområde i Aarhus, 
og netop områdets beliggenhed i byen er med til 
at gøre Kongelunden helt unik. Mange kommer 
til området eller færdes gennem området til fods 
eller på cykel, men Kongelunden har også mange 
besøgende, hvor kollektiv trafik eller bilen er det 
primære transportmiddel. Det handler om at 
balancere forskellige interesser og behov, men også 
om at sikre rettidig og strategisk planlægning af 
områdets infrastruktur, så der skabes gode forhold 
for alle typer af trafikanter – både til hverdag og i 
forbindelse med helt store megaevents.
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Infrastruktur, mobilitet og flow er væsentlige emner, som fylder meget hos både 
borgere, foreninger og arrangører i Kongelunden. Kongelundens infrastruktur og 
den måde, man vælger at afvikle, planlægge og skabe hierarki mellem områdets 
mange forskellige brugere og trafikanter, er en væsentlig forudsætning for den 
måde, de forskellige delområder i Kongelunden fungerer på. Det handler ikke 
alene om den måde, man bevæger sig i området, men også om hele rejsen ud 
til Kongelunden. Kongelunden skal være tilgængelig for alle, og derfor skal der 
arbejdes med de fysiske sammenhænge og strukturer i området, men også de 
mentale sammenhænge og tilhørsforhold er vigtige parametre, når det handler 
om at gøre Kongelunden til et nærværende og inviterende område for Aarhus’ 
borgere.

Når det handler om at udvikle Kongelunden som et bynært samlingssted med et 
flow af mennesker og trafik, så er det særligt nedenstående emner og idéer, der 
går igen:

De fysiske og mentale sammenhænge med Aarhus
Et besøg i Kongelunden starter hjemmefra, og det er vigtigt at rejsen til 
Kongelunden og adgangen til området er overskuelig, inviterende og tilgængelig. 
Det handler bl.a. om at gøre det til en positiv oplevelse at tage til Kongelunden 
og om at mindske både fysiske og mentale sammenhænge. Alle skal føle sig 
velkomne i Kongelunden – uanset hvem man er, og hvor man bor. 

Ankomstpunkter og porte
Kongelunden har mange vigtige ankomstpunkter, og netop ankomsten til området 
har en vigtig betydning for det overordnede indtryk og selve oplevelsen af 
Kongelunden. I den forbindelse er Stadion Allé en central akse som både fysisk, 
visuelt og historisk har stor betydning for sammenhængen med byen, men det 
er også vigtigt at bearbejde og understrege andre vigtige akser og porte ind til 
området. Samtidig er det vigtigt at arbejde strategisk med skiltning, wayfinding og 
generel synliggørelse af destinationer og afstande i området.

Afvikling af biltrafik og parkering
Kongelunden bliver ofte omtalt som et rekreativt område med rig mulighed for 
aktiv udfoldelse og bevægelse til fods eller på cykel. Men det er også vigtigt, at 
området er tilgængeligt for dem, der ønsker at ankomme til området i bil. Dog er 
der flere, som udtrykker ønske om at gøre området bilfrit og i stedet arbejde med 
at koncentrere parkering og den primære biltrafik i periferien af området. Samtidig 
peges der på, at det er vigtigt med en overordnet plan for afvikling af trafikken i 
forbindelse med events og arrangementer, så store mængder af trafik kommer til 
at påvirke naboer og andre besøgende i området mindst muligt.

Tilgængelighed for alle
Kongelunden er for alle – her skal der være plads til alle, og der skal sikres god 
adgang for alle typer af brugergrupper. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes 
med at skabe god tilgængelighed i området for handicappede, syns- og 
bevægelseshæmmede m.fl. Samtidig bør der også arbejdes med at lave nye 
tema- eller aktivitetsruter, hvor hverdagsmotionister, skatere, ladcykler osv. får 
mulighed for bevæge sig rundt i området på nye og mere udfordrende måder, 
uden at der skabes konflikter i forhold til andre brugere i området.
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Tematikker under tema 02
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Tema 02  -  Et bynært samlingssted med et flow af mennesker og trafik

Cyklebanen som Aarhus´ nye cykelkultursted

 
Afsender: BorgereForBynatur, juni 2020

Vision for en udvikling af Aarhus Cyklebane til et nyt cyklekultursted - Cykelsporet:

01 Cyklebanen huser et center for udendørs cykelsport: rummer banecykling, landevejscykling, 
mountainbike og BMX-cykelsport og ”cykleskole” for almindelige motionister.

02 Der afholdes nationale og internationale konkurrencer, og der betales entré.
03 Der er i perioder fri adgang til banen for cyklende, når man overholder et særligt regelsæt og evt. 

hyrer en guide - som man gør på Europas ældste cyklebane i Carmarthen, Wales.
04 Trafiklegeplads 5 for dagsinstitutioner, skoler og børnefamilier – en slags ”cykleskole”, som indrettes 

på græsarealet midt på banen. Der er et stærkt samarbejde med den nærliggende folkeskole og 
daginstitutioner.

05 Der er udover den rent sportslige tilgang også en mere almindelig ”brugstilgang” til interessen for 
cykelsport. Der er i forhold til en klimavenlig og sundhedsmæssig tænkning god ræson i at skatte 
cyklismen i alle dens former. Her tænker man ud af boksen på Cyklebanen: laver værksteder, 
pædagogisk ledede og drevet af frivillige og mennesker i beskyttede jobfunktioner. Her kan alle 
komme og få repareret eller selv reparere sin cykel.

06 Cykeludlejning til borgere og turister, som kommer langvejsfra og har taget en bybus eller en 
shuttlebus ud til Cyklebanen: her lejes cykler ud, så man kan opleve Kongelunden på nye sikre 
cyklestier, som har erstattet nogle af vejene i Kongelunden. Måske cykler man videre ud mod 
Moesgaard. Bevægelseshandicappede og ældre kan leje en rickshaw med en chauffør. Udlejningen 
er en del af et udlejningsnetværk i Aarhus.

07 Der er også Cykelparkering indrettet på en innovativ måde.
08 Der er undergrupper med fælles interesser: feriecyklisterne, dagsturscyklisterne, børnecyklisterne 

(”cykelmyggene”), seniorcyklisterne, EL-cyklisterne, handicapcyklisterne osv.
09  Dansk Cyklistforbund har en afdeling på stedet.
10  Måske er der et cykelbibliotek, så der kan søges viden om alt inden for cykelsport og cyklisme 

– også i fysiske bøger; et cykelsportsmuseum eller formidling på en anden kreativ måde om 
cykelsportens historie?

11  Folke-fitness er en del af tilbuddet til de aktive sportsfolk, og det er etableret i lokalerne nederst i 
tribunebygningen.

12  Inderarealet kan midlertidigt omdannes til baner til BMX-konkurrencer (cykel Cross) og alternative 
cykel Cross-fastelavnsfester, som det allerede er tilfældet nu.

13  I perioder kan man lave beachvolley-baner her – måske en sommerfestival, fordi man har en åben 
indstilling til at invitere andre sportsgrene indenfor.

Uddrag fra 
Kongelundens idébank
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Cyklebanen
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Tema 02  -  Et bynært samlingssted med et flow af mennesker og trafik

”Parkeringshus med udsigtsplatform ovenpå placeret 
på det nuværende P-område foran stadion over mod 
Tivoli Friheden.”

Borgerforslag, oktober 2020

”Flere, bedre og mere sammenhængende stisystemer 
til fodgængere, løbere og cyklister. Supercykelstier 
og grønne kiler i lighed med Brabrandstien mellem 
Kongelunden-Højbjerg/Viby.”

Borgerforslag, maj 2020

Borgeridéer fra 
borgermøde 8. juni 2020 

Hvis det skal være muligt at 
komme til både stadion og 
Tivoli i bil, så vil det da være 
mest hensigtsmæssigt, 
klimavenligt og 
bæredygtigt at placere 
såvel fodboldstadion og 
Friheden uden for byens 
centrum.

••

Husk nu en virkelig 
gennemtænkt og 
fremtidssikret infrastruktur, 
som samtidig er grøn 
og bæredygtig. Og lad 
den involvere så meget 
muskelkraft som muligt - 
det vil være i områdets ånd.

••

Jeg vil foreslå, at 
persontransport til de 
store arrangementer 
foregår med offentlig 
transport, cykel eller 
gang, medmindre man er 
handicappet.

••

RTB-busser / shuttle-
busser til området vil være 
oplagt. En løsning, som vil 
kunne op- og nedgraderes 
efter de aktuelle behov. 🙂

••

Der må altså snakkes om 
infrastruktur og sideeffekter 
af alle de nye aktiviteter.

••

Nøglespørgsmålet er 
ikke faciliteterne, men 
adgang til området. Det 
skal være bæredygtige og 
langsigtede løsninger for 
Aarhus.

••

Der bør tænkes mere i 
shuttlebusser m.v.

••

Nej tak til mere TUNG 
anlægstung letbane.

••

Spændende, jeg håber 
adgang for handicappede 
også.

••

Sæt Shuttle busser ind.

Mindeparken og kig til Aarhus Bugt
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Borgeridéer fra 
borgermøde 26.  
november 2020 

Brug Travbanen til 
parkering, når der 
er fodbold. Gerne 
i kombination med 
indsættelse af busser.

••

BorgerforBynatur er i 
kronikker og indsendte 
forslag til Byrådet og 
sekretariatet kommet 
med helhedsforslag til 
udvikling af området. Bl.a. 
foreslår vi fjernparkering, 
shuttlebusser og mere 
fokus på cyklisme i form 
af et cykelkultursted, 
cykelparkering og 
cykelstier på de 
eksisterende veje - ikke 
inde i skoven.

”Byg ved vandet eller tæt ved byen, så en ny hal med svømning/ishockey 
og cykelbane fx kan tilgås alle direkte fra letbanen og andre offentlige 
transportmidler.” 

Borgerforslag, maj 2020

”Parkeringskælder under Jysk Væddeløbsbane.”

Borgerforslag, maj 2020

”Igennem 100 år har den primære vej til Aarhus Stadion været den smukke 
akse af Stadion Allé mod Stadion. Denne skal selvfølgelig bevares.

Jeg foreslår, at der i fremtiden også tænkes i en alternativ akse mellem 
stadion og Mindeparken. Altså modsat retning af Stadion Allé. 

Man kan forestille sig ophold og aktivitet i Mindeparken inden 
fodboldkampe. Både AGF’s kampe og kommende landskampe. På den 
måde kan Mindeparken få samme betydning for fodboldkampe i Aarhus 
som Fælledparken har en tæt tilknytning til Idrætsparken/Parken i 
København.”

Borgerforslag, november 2020

Classic Car Race
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AGF-fans går ad Stadion Allé til Ceres Arena
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Afsender: Hans Jørgen Petersen, formand for Aarhus Byfælled

Udgangspunktet er, at man ikke som gæst eller publikummer kan komme til events i 
Kongelunden i privatbil.

Kun folk med arbejdsrelateret ærinde skal have adgang og kunne parkere der (bortset herfra er 
selvfølgelig handicapparkering!).

Forslag til løsning af de trafikale og parkeringsmæssige problemer i Vision Kongelunden samt 
de omkringliggende boligområder.

Vi foreslår:

01 at der bygges parkeringshuse/-kældre ved byens store indfaldsveje (Aarhus N, S, V).
02 at der indsættes shuttlebusser, som kører i pendulfart fra de 3 fjernparkeringspladser ind til 

events i Kongelunden. Fra Banegårdsplads indsættes der BRT busser.
03 at parkeringspladsen ved Jyllands Allé indrettes som grøn busparkeringsplads – af og 

pålæsning af passagerer.
04 at parkering og bustransport som udgangspunkt gøres ‘gratis’ for deltagere i events, 

koncerter og idrætsarrangementer. Når man køber billet til en event, en koncert eller et 
idrætsarrangement i byen, medfølger gratis parkering i parkeringshuset og gratis adgang til 
den kollektive trafik.

05 at betaling sker via billetter til de forskellige arrangementer og events i Kongelunden. Det 
vil sige, at der på samtlige entrebilletter lægges en merpris, som arrangørerne afregner 
med den eller de ansvarlige (kommunen og/eller en privat virksomhed) for opførelsen af 
parkeringshusene og driften af shuttlebusserne.

06 at der etableres relevante anlæg til cykelparkering i Kongelunden.

Idéer og input fra Kongelundens
uformelle brugergrupper

Aarhus Byfælled -  
Vision Kongelundens grønne venner
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Tema 02  -  Et bynært samlingssted med et flow af mennesker og trafik

Tilgængelighed og funktionalitet - til 
hverdag og under events
Nicolai Hommelhoff, Partner i Stratum og Live Events Aarhus

Det er i hvert fald vigtigt, at man gør sig klart, hvad 
det er for en brug, der er i området til daglig, og hvad 
et megaevent gør, når man rykker det ind i området.

Andre temaer i interviewet:

• Kongelunden skal udvikles som et samlet sted
• God planlægning og faste tiltag ift. afvikling af events er vigtig for 

sikkerheden
• Der er fire venues i Kongelunden: Mindeparken, Væddeløbsbanen, 

Stadion og Tivoli Friheden
• Få beboerne med som en aktiv del af processen
• Få aktørerne til at samarbejde omkring afvikling af events
• Infrastrukturen skal fungere både til hverdag og events

”

Uddrag fra interviews med  
Aarhusianske personligheder

Oplevelsen starter hjemmefra
Søren Bitsch Christensen, Stadsarkivar i Aarhus

Jeg tror, vi skal tænke det sådan, at når man tager 
til stadion, eller man tager til en koncert, så er det 
en oplevelse, der starter hjemmefra. Der er en lang 
rejse herud, og det hele hænger sammen. Den 
måde, man kommer herud på, den måde man fletter 
sig ind i en flok, som sammen vandrer ud for at se 
en fodboldkamp for eksempel. Rejsen er med til at 
forme vores oplevelse af det, vi så ser og oplever, 
når vi kommer herud. Man rejser ind i fællesskabet. 
Det, tænker jeg, er en rigtig god måde og se 
Kongelunden i sammenhæng med byrummet.

Andre temaer i interviewet:

• Der er mange steder og fællesskaber, der er en del det område, der i dag 
kaldes for Kongelunden

• Vi skal tænke stort og gøre os umage fra start
• Rejsen til Kongelunden er en oplevelse i sig selv
• Vi skal bevare de vigtige historiske træk og samtidig skabe nye, gode 

rammer
• Vi skal bruge historien som inspirationskilde og bygge videre på den
• Vi skal skabe fysisk sammenhæng med resten af byen

”
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Tilknytning til området gør 
afstandene kortere
Nagin Ravand, Ansvarlig for opstart af 
pigefodbold i Gellerup 

Når Kongelunden en dag står 
færdigt, så håber jeg, at man vil 
gøre en indsats for at invitere 
folk herud. Jeg håber, at området 
bliver lettilgængeligt, og - når man 
efterhånden også har været herude 
et par gange - at ruten ikke vil føles 
så lang eksempelvis fra Gellerup. 

Andre temaer i interviewet: 

• Samlingspunkt for alle, der spiller fodbold – både 
mænd og kvinder

•  Vigtigt at give plads til udvikling af kvindelige 
talenter og stærke kvindelige repræsentanter

•  Udvikle et stærkt foreningsfællesskab
•  Plads til alle
•  Lettilgængeligt
•  Stadion skal rumme andet end fodbold

”

Shuttlebusser og muskelkraft
Marie Laursen, Repræsentant for BorgerforBynatur

Det helt centrale for os er, at man sørger for at få 
arrangeret og planlagt det, så vi kan færdes her 
i området via shuttlebusser og muskelkraft – vi 
skal cykle og gå – og vi skal begrænse den private 
bilisme ind i området mest muligt.

Andre temaer i interviewet:

• Mange muligheder for den almindelige borger – fritidsløberen, 
hundelufteren m.fl.

• Der mangler overblik over området og de muligheder, der er
• Fokus på shuttlebusser, cyklister og gående – biltrafikken skal 

begrænses
• Naturen skal ikke tivoliseres
• Oprette et grønt råd, der skal sikre bevaringen og beskyttelsen af det 

grønne

”



Projektet ”Den Røde Tråd” tager udgangspunkt i det 
historiske landskab, som Kongelunden er en del af. Med 
fokus på området, skabt dels af istidens smeltevandsdale, 
dels af menneskets fysiske udfoldelser i områder, tager 
forslaget udgangspunkt i vandrette terrasseringer i områdets 
ellers kuperede terræn. Centralnerven i forslaget er en 
såkaldt Agora – et samlingssted og midtpunkt for de mange 
idrætsanlæg. På den måde vender man Kongelundens 
mange sportsfaciliteterne mod hinanden og undgår dermed 
uønskede ’bagsider’. 

Projektet centrerer om Kongelundens placering i terrænet 
og foreslår, hvordan niveauforskellene mellem stadion og 
væddeløbsbanen kan bruges til at integrere nye funktioner. 
Ved at løfte Væddeløbsbanens nordlige banestrækning 
op i niveau med den sydlige banestrækning, skabes rum til 
andre indendørs sportsfaciliteter med åbne facader mod 
Agoraen. Kongelundens delelementer bindes yderligere 
sammen ved etableringen af en 5 km lang løberute gennem 
hele området – fra Skovbrynet i Nord gennem Agoraen og 
Væddeløbebanen til Forstbotanisk Have i syd.

40

Den røde 
tråd
Vinderforslag i Visionskonkurrencen  
Udarbejdet af: LYTT Architecture og  
Konsulent Mogens Morgen

Jacob Fischer, Maria Christoffersen, Jacob Jørgensen og 
Niels Kjølhede

Kongevejen forlænges som 
fodgængerpromenade.

Agoraens bygninger med sine åbne facader

Atletikbanen flyttes til 
væddeløbsbanens indre rum.

Den Røde Løber binder Kongelundens 
mange elementer sammen.
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Vinderforslag
i visionskonkurrencen
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03 Et centrum for 
livskvalitet og 
bevægelse samt 
store og små 
fællesskaber

Kongelunden er et sted, der samler og giver plads til 
forskellighed og mange typer af aktiviteter. Området 
rummer samlet set et stort og varieret udvalg af 
oplevelser og attraktioner, der gør Kongelunden til 
et oplagt samlingssted for hele byen. Når vi udvikler 
Kongelunden, er det derfor vigtigt at fastholde 
variationen og foranderligheden i området samtidigt 
med, at vi skaber endnu mere plads til små og store 
fællesskaber, formelle og uformelle møder, leg 
og bevægelse – på tværs af alle aldersgrupper, 
interesser, niveauer og kulturer.
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Fællesskab er et af de vigtigste emner, der går igen på tværs alle involverede 
grupper, når det handler om at udvikle Kongelunden. Uanset om man 
repræsenterer topeliten eller den almindelige aarhusianer, så er der et stort ønske 
om, at Kongelunden skal være et sted for hele byen. Det skal være et sted, der 
favner forskelligheder og giver plads til alle, men det skal også være et sted, der 
hjælper med at bygge bro mellem de mange forskellige brugergrupper i området. 
Ønsket er at skabe et åbent miljø, hvor der er synergi mellem Kongelundens 
brugere og aktører, så der kan skabes grobund for nye typer af møder eller blot en 
større forståelse for hinandens behov.

Når det handler om at udvikle Kongelunden som et centrum for livskvalitet, 
bevægelse samt store og små fællesskaber, så er det særligt nedenstående 
emner og idéer, der går igen:

 
Plads til forskellighed
I Kongelunden skal der være plads til forskellighed. Der skal være god adgang 
til aktiviteter for alle byens borgere – uanset om man er begrænset i forhold til 
tilgængelighed, ressourcer eller andet. Samtidig skal der være mulighed for at 
mødes med andre brugere eller besøgende i Kongelunden – også på tværs af 
aldersgrupper, interesser, niveauer og kulturer. Kongelunden skal være et sted, 
der inviterer, og hvor man føler sig hjemme.

Et åbent og tilgængeligt sports- og idrætsmiljø
Kongelunden har et attraktivt og velfungerende sports- og idrætsmiljø med 
et stort udvalg af både professionelle og almindelige idrætsudøvere samt 
hverdagsmotionister. Sports- og idrætsmiljøet i Kongelunden skal være 
mere synligt, tilgængeligt og åbent, så der bygges bro mellem topniveau 
og hverdagsliv, og så der skabes større interesse for sporten og idrætten i 
Kongelunden – uanset hvilket niveau, man er på.

Læring, leg og bevægelse
Kongelunden har mange faste brugere og aktører, der hører hjemme i området til 
hverdag, men Kongelunden er også et sted for resten af Aarhus. Kongelunden skal 
bl.a. være et sted for børn og unge, hvor der er plads til aktiv leg, fri udfoldelse og 
mulighed for at bruge Kongelunden som et aktivt læringsrum. Kongelunden skal 
være et sted, der rummer muligheder for fx daginstitutioner, skoler, fritidsklubber 
og foreninger i hele Aarhus.

Organisering
For at kunne tilgodese de mange forskellige interesser, der findes i Kongelunden, 
er det vigtigt at have en stærk organisering, som kan være med til at styrke 
fællesskabet på tværs af brugere og aktører i området. Det handler om at sikre 
forståelse for hinandens forskellige behov, men også om at tænke smart og 
bl.a. sikre grobund for nye samarbejder, deling af ressourcer og faciliteter samt 
planlægge flere aktiviteter og events, der går på tværs af det brede fællesskab i 
Kongelunden.
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Mødet mellem generationer i Kongelunden
Afsender: Nanna Herluf, februar 2021

Uddrag fra artikel: ”Skoven, her mødes børn og ældre”

De sidste 2-3 år har skovgruppen Anemonerne i Aarhus 
arbejdet sammen med tre af byens plejehjem med henblik 
på at lade børn og ældre mødes og danne relationer ud 
fra de forudsætninger, de hver især kommer med. Vi har 
dog med tiden erfaret, at ved at rykke dette møde fra 
plejehjemmets dagligstue eller tilhørende have ud i naturen, 
opstår helt andre former for møder og relationer mellem de 
to generationer.

Børnene kommer fra Rudolf Steiner-dagtilbuddet Solhjem, 
hvor de er en del af skovgruppen – et tilbud til de 42 ældste 
børn i børnehaven. Skovgruppen Anemonerne har tre 
grupper med 14 børn i hver, der på skift kommer i skoven en 
uge ad gangen.

I skoven er børnene på hjemmebane, når de ældre kommer 
på besøg, og de kan frit bevæge sig rundt i deres eget 
tempo. De kan gå til og fra, som de har lyst til, og gøre det, 
de er vant til i skoven. De finder små insekter, snitter, klatrer 
i træer, leger gemmeleg, bygger huler, går på line, samler 
skrald m.m. Alt sammen noget, der kan skabe basis for en 
naturlig begejstring og fordybelse mellem børnene og de 
ældre.

Når de ældre kommer ud i naturen, oplever de en form for 
»frihed« udenfor plejehjemmets trygge rammer. Her er alt 
uforudsigeligt. De ældre, der kommer på besøg i skoven, 
har demens i middel til svær grad og blandt enkelte af dem 
med demens i svær grad, er det som om, de husker og 
genkender børnene og skoven ud fra de sanseindtryk, de 
får, så snart de stiger ud af den lille grå minibus. Det kan 
være alt fra vinden, der blæser, fuglene, der synger, duften 
af bålet eller regnen, der rammer deres kind. Børnene står 
klar ved den lille grussti og vinker med glæde til de ældre. 
De ældre er ivrige efter at træde ud på den kuperede 
skovbund, og selvom de fleste har brug for at støtte sig til 
en rollator, står denne ofte stille, mens de bevæger sig mere 
eller mindre frit rundt i terrænet med børnene.

Uddrag fra 
Kongelundens idébank

”Vi har oplevet, at 
besøgene i skoven har 
motiveret til bevægelse 
initiativ og lyst til leg. Vi 
oplever, at der er skabt 
livskvalitet ved glæde 
og spontanitet i nuet. 
Talen flyder mere frit, og 
spontane udtryk som ‘det 
her kan vi ikke undvære’, 
‘det er fantastisk’, ‘det 
har været en dejlig dag, 
børnene er så søde’ har 
talt for sig selv.

Det, at vi mødes i naturen, 
har vi oplevet som en unik 
mulighed for at mødes på 
»neutral grund«, hvor vi 
alle er lige og fri. Naturen 
har været et socialt frirum, 
hvor der ikke er normer 
og regler, og det giver en 
frihed til de mennesker, 
der ellers ikke altid 
længere kan fungere 
socialt efter de »normalt 
gældende« normer og 
regler.”

My Marie Vigeholm, fysioterapeut 
fra Plejehjemmet Møllestien  (fra 
artiklen ”Skoven, her mødes børn 
og ældre.”

”



45

Foto: Nana Herluf

Foto: Nana Herluf
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Borgeridéer fra 
borgermøde 8. juni 2020 

Jeg vil gerne opfordre 
jer til at tænke innovativt 
og bredt, så alle 
borgergrupper vil kunne 
bruge Kongelunden aktivt. 
Dette gælder ikke mindst 
seniorerne, som kan have 
stor glæde af den bynære 
beliggenhed.

••

Når det kommer til at styrke 
idrætten, så husk på, at 
der foregår mange former 
for idræt i området, som 
ikke lige har (eksisterende) 
faciliteter deri. Den idræt 
skal forhåbentligt også 
stadig have plads.

Borgeridéer fra 
borgermøde 26.  
november 2020

Socialt udsatte kan være 
en del af Kongelunden på 
mange måder. Fra start. 
Blandt andet i kulturelle 
tiltag.

••

Vi er mange forældre, der 
håber på, at den skønne 
daginstitution Tumlehuset 
får lov at blive og bliver 
tænkt aktivt ind i planerne.

••

Kan man forestille 
sig at etablere et 
friplejehjem i området? 
Evt. i sammenhæng 
med børneinstitutioner, 
kultur, læring? For at 
skabe grobund for 
hverdagsliv - aktivitet 
og historieformidling. 
Og et sted for ældre der 
motiverer til sundhed og 
aktivitet i samspil med 
områdets øvrige faciliteter?

••

Husk også gerne 
børneinddragelse - Børn 
og Unge Byrådet og 
evt. dagtilbud/skoler i 
nærområdet.

••

Synes man i høj grad skal 
tage et børneperspektiv 
på Kongelunden og 
skabe forskellige gode 
oplevelsesområder for 
børn, og udflugtsmål for 
dem, deres familier og 
dagtilbud/skole.

Forsamlingshussporet - Kultursted
Afsender: BorgereforBynatur, juni 2020

Offentligheden kan få adgang til anlægget på samme måde som man har 
adgang til biblioteket med sit sygesikringskort. Man kan komme ind i begge 
ender af banen, og man kan spadsere igennem eller tage ophold og måske 
fortsætte turen til skoven ved Arenaen, hen forbi Stadion og videre ud i resten 
af Havreballe Skov.

01 Folk tager på picnic, nyder aftensolen, og børnene leger måske på 
trafiklegepladsen?

02 Det gamle folkekøkken genoplives i bedste forsamlingshus- og 
højskoletradition. Køkkenet og spisesalen danner rammen om det sunde 
og klimavenlige køkken. Skoler og andre bruger køkkenet, der formidles 
om det særlige klimasunde køkken for almindelige mennesker – en ny 
udgave af stedets gamle folkekøkken! Der er fællesspisningsaftener for 
familier i området en gang om ugen.

03 Der er små klimahaver på anlæggets område, der hvor det ikke ødelægger 
anlægget, afgrøderne bruges i køkkenet. De fleste aktive er frivillige, som 
gerne vil være en del af miljøet på Cyklebanen og det nye fællesskab, som 
opstår med lokalmiljøet.

04 Stedet lejes ud til konfirmationer og runde fødselsdage som et ægte 
forsamlingshus (der kan være 90 personer i spisestuen) og lejes ud til 
borgermøder osv. som f.eks. Elværket i Åbyhøj.

05 Friluftsteater a la Grønnegårdsteatret i København er etableret og 
spiller 14 dage hver sommer. Måske er det amatørskuespillere eller 
skuespillerelever, som optræder? Man spiller f.eks. en Pippi Langstrømpe 
forestilling eller Shakespeares ”En skærsommernatsdrøm” i de lyse aftener 
– måske på engelsk for også at trække udenlandske turister til stedet?

06 Walk-in-biograf - udendørs – er også etableret: der er god plads på 
Cyklebanen, og de unge elsker det – en spændende måde at gå i biffen på, 
når mørket har sænket sig over skoven og anlægget.

07 Endelig anvendes tribunebygningen måske også som klubhus for en 
evt. ny sportsgren på Kastebanen (niveauet højere oppe mod syd, som 
flugter med de to øverste etager af bagsiden af Tribunebygningen). Den 
nye sportsgren er måske tennis, som man har talt om at flytte fra sin 
nuværende placering på den anden side af Stadion.

”Det er vigtigt, at der tænkes i handicap og tilgængelighed fra projektets start. Det 
kan f.eks. være i form af særlige muligheder for handicapkørsel på steder, hvor der 
ikke ønskes anden kørsel, picnicpladser på flotte udsigtspunkter, særlige skovrum 
for handicappede, og at man åbner faciliteter som ridebanen, stadion og nye 
universitetsprojekter, så de giver oplevelsesmuligheder for folk med handicaps. 
Opprioriter i jeres information de ældre og handicappede - at Kongelunden er for 
alle også dem, der ikke kan tale deres egen sag.”

Borgerforslag, november 2020
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Mindeparken



48
Forlystelse i Tivoli Friheden
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Afsender: Dialoggruppe erhverv l turisme l events

Dialoggruppen har haft fokus på følgende aspekter:

• Det er vigtig med god belysning i området

• Der er behov for nye destinationer i områder, der kan tiltrække nye 
brugere i området

• Et særligt ønske er et nyt ’fyrtårn’ for området, som kan præsentere 
noget nyt og være en destination for området og samtidig være et 
ikon for byen med international appel

• Der er behov for at dykke ned i, hvad folk kan bruge området til i 
hverdagen

• Vi skal på en konstruktiv måde guide brugerne til at bruge hele 
området

• Det er vigtigt, at trafikken og parkeringen tænkes strategisk på lang 
sigt

• Der ligger spændende perspektiver i klyngedannelser på tværs 

• Sammenhængen mellem den indre by og Kongelunden er rigtig 
vigtig – fysisk og trafikalt

Idéer og input fra Kongelundens
uformelle brugergrupper

Erhverv, turisme og events
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Folkemøde i Kongelunden
Rani Hørlyck, Skoleleder for 
Søndervangsskolen, formand for Red 
Barnet i Aarhus og formand for Foreningen 
Gellerup Højskole

Personligt så tror jeg, at 
Kongelunden kunne være et fedt 
sted for et årligt event – man 
kunne forestille sig et folkemøde, 
hvor vi drøfter med hinanden om 
det at være Aarhusianer, vores 
demokratiske ret, hvordan bruger vi 
den, og hvordan ytrer vi os.

Andre temaer i interviewet: 

• Børn er forskellige, men har de samme ønsker og 
drømme for fremtiden

• Forskellige naturoplevelser til forskellige brugere
• Mulighed for, at børn kan lære om naturen
• Plads til at fejre børnefødselsdag, højtider eller 

andre festlige begivenheder
• Et større årligt event – fx et folkemøde
• Oplevelser for familier – mulighed for overnatning 

og aktiviteter

”

Driver for en regional udvikling 
Steen Stavnsbo, Erhvervsmand i Aarhus

Sådan et projekt som Kongelunden vil forhåbentligt 
give inspiration til vores oplandskommuner i stil med 
for eksempel kulturhovedstadsåret, hvor Aarhus 
også trak, som motor for hele Business Region 
Aarhus. Jeg håber også, at andre byer vil byde ind og 
tænke, at den her udvikling skal vi også være med 
på.

Andre temaer i interviewet:

• Kongelunden er en unik mulighed for at skabe en ny fortælling i Aarhus
• Fortællingen om Kongelunden kan styrke byens internationale brand
• Erhvervslivet er allerede i dag medansvarlig i udviklingen af byen – 

særligt ift. sport-, fritids- og kulturliv
• Kongelunden som inspiration og driver for udviklingen af 

oplandskommuner og regionen
• En scene for store events, koncerter og sportsbegivenheder

”

Uddrag fra interviews med  
Aarhusianske personligheder
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Aktiviteter med og for børn, unge og 
børnefamilier
Trine Holm Thomsen, Teaterdirektør på Aarhus Teater

Vi har arbejdet meget med børn og unge på Aarhus 
Teater, og det tænker jeg også er nærliggende i 
forhold til Kongelunden. Man kunne lave noget med 
børn og unge på forskellige steder herude inspireret 
af de steder, der er – eller man kunne lave noget for 
for familier. 

Andre temaer i interviewet:

• Folkelige fællesskabsfremmende arrangementer af høj kvalitet
• Lave noget med eller for børn og unge
• Forestillinger og projekter inspireret af stedet
• Permanent udendørs scene eller teater i skoven
• Audio-walks
• Lave en større forestilling på stadion til det publikum, som kommer der

Et attraktivt ungemiljø 
Søren Karim Bach, rapper, Bogfinkevej

Det kunne være fedt at ave nogle 
skateramper eller et ungemiljø der gør, 
at unge mennesker vil have lyst til at 
komme herud. Det vil være dejligt, hvis 
Kongelunden var et sted for alle mennesker 
og ikke kun et sted for de mennesker, der 
bor i nærheden eller børnefamilier, som har 
lyst til at komme herud.

Andre temaer i interviewet: 

• Byen mangler udendørs venues med god plads og højt til 
loftet

• Flere faciliteter og aktiviteter, der kan tiltrække et mere diverst 
publikum

• Bedre ungemiljø i Kongelunden
• Stadion og turen til stadion fra byen er unik
• Bedre akustik på stadion – både til koncerter og 

fodboldkampe
• Fjerne løbebanen på stadion, så publikum kommer tættere 

på banen

Aktiviteter for alle
Knud Arup, Formand for Udsatterådet i Aarhus 
Kommune og for Røde Kors Aarhus

Vi skal huske, at vi også har mange 
lavindkomstgrupper i Aarhus. At gøre 
Kongelunden til et attraktivt sted, hvor man 
kan lave aktiviteter uden at det koster noget 
– det tror jeg kunne være med til at invitere 
nogle andre grupper af aarhusianere ind, 
som har forskellige former for økonomiske 
udfordringer.

Andre temaer i interviewet: 

• Sammenhængskraft i byen
• Brobygningsprojekt mellem forskellige typer af borgere i 

Aarhus
• Vedkommende for alle – også udsatte borgere og 

lavindkomstgrupper
• Det skal være let at komme til Kongelunden fra de 

omkringliggende boligområder
• Bidrage til at modvirke ensomhed

”

”

”
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Dialoggrupper 
i Kongelunden

Kongelundens Sekretariat er i dialog 
med en lang række borgere, foreninger, 
institutioner og virksomheder. Det sker 
bl.a. gennem en række faste dialogfora og 
kommunale udvalg, der har været inviteret 
ind i processen.

Dialogfora

• Stadionudvikling

• Fælles idrætsbrugere

• Naboer

• Uformelle brugere

• Erhverv, turisme og events

• Grønne interessenter

Se mere om dialogfora her

Kommunale udvalg

• Udsatterådet

• Ældrerådet

• Frivillighedsrådet

• Udvalget for Mangfoldighed og 
Ligestilling

• Tilgængelighedsrådet

• Kunstrådet

• Kulturmiljørådet

• Kulturudvalget

• Teknisk Udvalg

• Økonomiudvalget

OK PAN

BorgereforBynatur



53

Skovslottet

Gjerfuglen - Østjysk 
Biologisk Forening

Aarhus 1900 Orientering

Idrætsforening 
Aarhus 1900
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Idrætsaktørernes vision
for Kongelunden

Foto: Erik Laursen
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”Vi, idrætsaktørerne, giver håndslag på, 
at vi udfylder og udvikler rammerne i 
Aarhus Idrætspark Kongelunden. Vi vil 
skabe et idræts- og oplevelsesmiljø i 
verdensklasse.”

Uddrag fra idrætsaktørernes håndslag:

Kongelunden tegnes i tre spor
1. Det grønne område
2. Idrætsfaciliteter
3. Fodboldstadion

Nyt og tidssvarende
Med Kongelunden er der udsigt til et nyt og tidssvarende 
fodboldstadion og idrætsanlæg i Aarhus til gavn og glæde 
for de mange.

Kongelunden giver mulighed for at skabe et miljø, hvor 
sporten inviterer hele Aarhus og resten af verden indenfor i 
nye fantastiske rammer.

Samlet idrætsvision
Netop nu har vi mulighed for at eksekvere en samlet 
idrætsvision, der underbygger sportens ønske om tættere 
samarbejde på tværs af alle sportsgrene.

Det politiske manifest
• 🙂 Alle aktører skal forblive i området
• 🙂 Ingen skal stilles ringere, end de er i dag

Projektets succes
Vi, aktørerne, leverer det miljø, der er helt afgørende for 
projektets fremtidige succes.

Helhedstanke
Foreninger, der samarbejder på tværs af idræt på alle 
niveauer om: 🙂

• Foreningsidrættens kvaliteter og fællesskaber 
• Aarhus’ sociale tiltag, der relaterer til sport
• Børneidræt
• Åbne idrætsarrangementer
• Fælles involvering i kommunens strategi for sundhed, 

bevægelse og events 🙂 
• Udvikling af nye foreningsformer 🙂 
• Et anlæg, der modtager selvorganiseret idræt 🙂 
• DGI / DIF / Aarhus Kommune

Aktørerne bag håndslaget

En række idrætsaktører i 
Kongelunden er gået sammen 
og har formuleret en række 
ønsker, løfter og krav til udvikling 
og realisering af visionen for 
Kongelunden. Dette er blevet 
samlet i en præsentation, som 
aktørerne kalder ’Håndslaget’.

Aktørerne bag Håndslaget er:

 > Aarhus Cyklebane

 > Jydsk Væddeløbsbane

 > Skanderborg Århus Håndbold

 > Aarhus United

 > Aarhus 1900 Tennis

 > Aarhus 1900 Atletik og Løb

 > Idrætssamvirket Aarhus

 > Eliteidræt Aarhus v. Aarhus 
Kommune

Sport med Vilje
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Visionsrapport udarbejdet af
idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden

Aktørerne bag visionsrapporten

Fonden Eliteidræt Aarhus har 
som bidrag til det videre arbejde 
taget initiativ til visionsrapporten 
om ’Idræts- og aktivitetsmiljøer 
i Kongelunden’ i samspil med 
Idrætssamvirket Aarhus, Danmarks 
Idrætsforbund, Team Danmark 
og Aarhus Universitet, Sektion for 
Idræt.

Rapporten skal læses som 
et samlet bidrag fra disse 
interessenter til Aarhus Kommune 
som led i arbejdet med den videre 
realisering af Kongelunden.

Rapporten peger bl.a. på 17 
mulige udviklingsspor, som 
hver især og samlet vil kunne 
bidrage væsentligt til at opfylde 
de overordnede bystrategiske 
pejlemærker for Vision 
Kongelunden.

Disse 17 udviklingsspor kan 
opdeles i tre hovedkategorier:

 > Tværgående udviklingsspor

 > Specifikke udviklinsspor

 > Nye udviklingsspor

Foto: Fonden Elite Idræt
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Tværgående visionsspor
• Spor 1: Tydeligt værtskab og rolle som katalysator for 

idrætten på og omkring Aarhus Idrætspark 
Idrætsparken skal både arkitektonisk, 
indretningsmæssigt, fagligt og organisatorisk spille 
en større rolle for at udvikle idrætterne og forfølge 
idrætslige tendenser.

• Spor 2: Aarhus som verdens bedste sted at dyrke 
eliteidræt 
De fysiske og teknologiske rammer og samspillet 
mellem Idrætsparken og mellem de forskellige 
elite-, talent- og idrætsmiljøer skal styrkes som led i 
udviklingen af et Team Danmark Innovationscenter i 
Aarhus.

• Spor 3. Kongelunden som centrum for idrætsevents 
Events af enhver art kan både udvikle og binde 
miljøerne omkring Kongelunden/Idrætsparken tættere 
sammen og bidrage til at skabe en destination af høj 
klasse. Udviklingen af nye faciliteter til events skal gå 
hånd i hånd med udviklingen af den organisatoriske og 
driftsmæssige kapacitet til såvel græsrodsbaserede, 
foreningsdrevne som kommercielle events i og omkring 
Idrætsparken.

• Spor 4: Kongelunden som centrum for innovation, 
forskning, viden og erhverv 
Kongelunden skal udvikles til et living lab for 
idrætsudvikling og innovation ved at skabe et 
attraktivt og dynamisk fysisk miljø for blandt andet 
idrætsorganisationer, start ups og private aktører i 
idrætssektoren.

Visionsspor for eksisterende idrætter og faciliteter
• Spor 5: Kongelunden som centrum for et af Europas 

stærkeste atletik- og løbemiljøer (endurancevisionen) 
Løb og beslægtede idrætsgrene er folkesport nummer 
ét i Aarhus og rummer desuden stærke elitemiljøer.
Moderne rammer til atletik, bevægelse, motion og fysisk 
træning i Idrætsparken skal spille optimalt sammen 
med de unikke omgivelser ved park, skov og strand.

• Spor 6: Kongelunden som kraftcenter for indendørs 
holdidrætter 
Kapaciteten, atmosfæren og kvaliteten af de fysiske 
rammer til indendørs halidrætter kan styrkes gennem 
såvel arkitektoniske greb som nytænkning af de fysiske 
rammer.

• Spor 7: Kongelunden som Danmarks mest 
engagerende fodboldmiljø 
Et nyt og ikonisk Aarhus Stadion skal skabe en bedre og 
mere intens oplevelse til store fodboldkampe og events 
og samtidig give rum og rammer til flere faciliteter og 
aktiviteter i hverdagen.

• Spor 8: Kongelunden som kraftcenter for cykelsport 
og cykelmotion 
Aarhus Cyklebane og arealerne omkring den skal 
arkitektonisk og organisatorisk spille bedre sammen 
med Idrætsparken og styrke cykelmiljøerne i Aarhus 
såvel i forhold til eliteidræt som muligheden for at skabe 
en central hub for cykling som motion og som daglig 
transport.

• Spor 9: Kongelunden som fornyer af ketsjersporten 
Moderniserede rammer til tennis skal åbne sig 
mere mod omgivelserne og skabe plads til såvel 
foreningsidræt som mere spontan deltagelse i tennis og 
beslægtede idrætter.

• Spor 10: Fremtidens Jydsk Væddeløbsbane 
Væddeløbsbanen og Idrætsparken skal rent 
arkitektonisk åbne sig mere mod hinanden, og 
Væddeløbsbanen skal udvikles til et bredere 
oplevelsescenter for hesten og hestens kulturhistorie.

17 mulige udviklingsspor fra visionsrapporten
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Tema 03  -  Et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber

Visionsspor for nye idrætter og aktiviteter
• Spor 11: Kongelunden som centrum for fitness, 

velvære og vitalitet 
Et indbydende, tilgængeligt og veludstyret fitness-miljø 
kan udvikles til en helt central komponent i at styrke 
Idrætsparken som attraktivt miljø for forenings- og 
eliteidræt og som daglig destination for aarhusianere i 
alle aldersgrupper og fysiske forfatninger.

• Spor 12: Kongelunden Water and Wellness 
Attraktive faciliteter til svømmeundervisning, wellness, 
spa og behandling vil kunne øge den samlede 
attraktivitet af Idrætsparken og Kongelunden som 
destination i ganske betydelig grad, skabe synergi 
til andre idrætsgrene og bidrage til aflastning af 
eksisterende svømmefaciliteter i byen.

• Spor 13: Kongelunden motorik, dans og gymnastik 
Et inspirerende gymnastikmiljø med fokus på 
motorisk udvikling, udfordring, leg, dans og 
forskellige bevægelsesformer vil samlet kunne styrke 
Idrætsparken attraktion og relevans for aarhusianerne 
endog ganske betydeligt.

• Spor 14: Kongelunden Street 
Permanente og midlertidige faciliteter til streetsport 
under en samlende og formidlende organisatorisk 
paraply kunne i kombination med børn og unges 
selvbestemmelse og selvudfoldelse skabe et langt 
mere levende miljø og tiltrække nye målgrupper i og 
omkring Idrætsparken.

• Spor 15: Kongelunden Pay, Play & Fun 
En opsøgende dialog med og bedre rum til oplevelses-
og eventbetonede idrætsaktiviteter, E-sport og 
eventhaller kunne knytte Idrætsparken bedre til 
fremtidens idrætsbillede og skabe muligheder for en 
kommercielt bæredygtig idræts- og eventaktivitet, 
som samlet ville styrke Kongelunden som 
oplevelsesdestination.

• Spor 16: Et centrum for folkeoplysning 
Folkeoplysende institutioner som f.eks. idrætshøjskole, 
idrætsefterskole og aftenskoler med bevægelse 
i højsædet har betydeligt potentiale til at styrke 
anvendelsen, besøgsflowet og relevansen af 
Idrætsparken og Kongelunden i hverdagen og bidrage 
til det daglige miljø i området.

• Spor 17: Kongelunden, børneliv og friluftsliv 
Fremtidens Kongelunden og fremtidens Idrætspark 
med attraktive omgivelser og nye faciliteter og 
omgivelser har stort potentiale for friluftsliv for voksne 
og for at udvikle det gode børneliv med adgang til natur, 
faciliteter og stærke fællesskaber.
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KONGELUNDENS VILJE
Hædrende omtale i Visionskonkurrencen  
Udarbejdet af: Urland Aps og Center for Væredygtighed

Kongelundens 
Vilje

Forslaget ”Kongelundens vilje” fokuserer i særlig grad på området omkring stadion. 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. Man foreslår derudover at gøre området mellem Stadion Allé/Marselis Grønnevej 
og Strandvejen/Oddervej bilfri. Biltrafikken ledes derfor i et loop omkring stadionområdet 
gennem sammenlægningen af Stadion Allé, Marselisborg Grønnevej og den sydlige del af Carl 
Nielsens Vej. 

Grundtanken bag forslaget er desuden en række demokratiske idealer for Kongelundens 
langsigtede udvikling. Disse idealer udmøntes konkret i en grundlov for Kongelunden, et 
”Demokratiets Hus” og ”Demokratiets Plads”.  

Hædrende omtale i visionskonkurrencen 
Udarbejdet af: Urland Aps og Center for Væredygtighed
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Zoner Stisystemer og indgange Veje og Parkering
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Hædrende omtale
i visionskonkurrencen
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04 En grøn 
legeplads 
med rum til 
ro, fordybelse, 
eftertanke og 
viden

Kongelunden er det største, sammenhængende 
park- og naturområde i Aarhus. Området har nogle 
helt unikke landskabskvaliteter og rummer mange 
forskelligartede naturoplevelser. I Kongelunden er 
der plads til leg og bevægelse i det grønne, men der 
er også mulighed for at gå på opdagelse i skoven, 
ved stranden, i buske og krat, hvor man kan møde 
mange forskellige typer af spændende dyre- og 
plantearter. Det er en stor kvalitet allerede i dag, 
og det kan og skal bevares, men der er også rig 
mulighed for at skabe nye typer af naturoplevelser, 
så Kongelunden kan styrkes som hele Aarhus’ 
grønne legeplads med rum til både ro, fordybelse, 
eftertanke og viden.
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Kongelundens grønne kvaliteter er et helt særligt karaktertræk i området, og det 
er ofte er blevet fremhævet i involveringsprocessen som et kendetegn, det er 
vigtigt at fastholde og styrke. Området har et meget varieret landskab og mange 
forskellige naturkvaliteter, som rummer vigtige historier om området og Aarhus. 
Når vi udvikler Kongelunden, så er det vigtigt at holde fast i de grønne kvaliteter, 
og når der sættes gang i små og store udviklingsprojekter, så er det vigtigt at både 
byggeri, byrum og aktiviteter tager hensyn til Kongelundens eksisterende natur, 
landskab og biodiversitet med fokus på at skabe synergi mellem nye elementer 
og eksisterende kvaliteter.

Når det handler om at udvikle Kongelunden som en grøn legeplads med rum 
til ro, fordybelse, eftertanke og viden, så er det særligt nedenstående emner og 
idéer, der går igen:

 
Landskabet
De store landskabssammenhænge i og omkring Kongelunden er storslåede 
og helt unikke. Kongelunden strækker sig fra nord mod syd langs med Aarhus 
Bugt og skaber en helt særlig sammenhæng mellem vand, skov og by. Terrænet 
i området er varieret og skaber mulighed for flotte kig over området. De store 
landskabstræk har et stort potentiale ift. at binde forskellige typer af naturområder 
sammen, herunder at styrke sammenhængen mellem byen og naturen og gøre 
naturoplevelser mere tilgængelige for alle.

Åndehuller og oaser
Kongelunden er ikke kun et sted for store events og begivenheder, men også 
et sted, der rummer mulighed for fordybelse, ro og eftertanke. Mange af 
Kongelundens brugere kommer i området for at gå en tur i skoven, sole sig i 
Mindeparken eller blot for at nyde naturen og stresse af i rekreative omgivelser. 
Kongelundens grønne åndehuller og små oaser er vigtige elementer, som skal 
bevares, men der må også gerne skabes plads til flere.

Kontraster i naturen som trækplaster for borgere og besøgene
Kongelundens natur er fyldt med kontraster. Mindeparken og Slotshaven ved 
Marselisborg Slot fremstår smukke og velplejede og fortæller en vigtig historie 
om kongehusets tilstedeværelse i området, mens skovene og vandet er et udtryk 
for en mere vild og utæmmet natur, som giver plads til andre typer af leg og 
aktiviteter. Kontrasten i Kongelundens mange naturkvaliteter og oplevelser er et 
stort potentiale, som kan udvikles yderligere og dermed tiltrække nye besøgende 
eller outdoor turister til området.

Biodiversitet
I Kongelunden findes et stort udvalg af forskellige blomster og planter, dyr og 
insekter. Den mangfoldighed, der findes i Kongelundens natur, er en ressource 
og inspirationskilde for hele byen. Der skal arbejdes for at skabe flere gode 
levesteder for både dyre- og plantearter, så der skabes optimale forhold for 
områdets biologiske mangfoldighed. Forskellige store events og arrangementer 
i området påvirker biodiversiteten, og det handler derfor om at skabe den rette 
balance mellem  grønne og kulturelle interesser og sikre, at området rummer 
plads til begge dele.
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Tema 04  -  En grøn legeplads med rum til ro, fordybelse, eftertanke og viden

Uddrag fra 
Kongelundens idébank

Borgeridéer fra 
borgermøde 8. juni 2020

Hvad at indtænke et 
Traktørsted 🙂i bunden af
Mindeparken. I de to huse 
der engang brændte og 
blev genopført. Det ville 
da være oplagt 🙂 evt. m.
Cykeludlejning.

••

Håber også Kongelunden 
giver fred og ro til 
fordybelse for vores ældre 
borgere og de små børn🙂🙂🙂🙂🙂.

••

Gamle træer kan ikke side-
stilles med nyplantede træer.

Borgeridéer fra 
borgermøde 26.  
november 2020

Forestiller I jer virkelig dette 
område udviklet som et 
berlinsk Tiergarten?? Eller 
Hyde Park?? Det ville være 
virkelig ærgerligt og ikke i 
tråd med områdets DNA og, 
mener jeg, ikke en moderne 
tilgang i en klima - og 
aktuelt også en Corona-tid. 
Fremtidens unge mennesker 
vil generelt noget andet: 
en anden mere sanselig 
naturoplevelse, som skaber 
god biodynamik f.eks.

••

BorgerforBynatur: Husk 
vores forslag om DET 
GRØNNE RÅD🙂🙂.

••

Kongsvang-Skovdal 
Grundejerforening - 
vigtigt at sikre balancen 
mellem natur, events og 
byggetæthed i området.

••

BorgerforBynatur: Prioriter 
nu at naturen, som allerede 
er der i stor stil - er en 
attraktion i sig selv. Vi 
borgere behøver IKKE 
ALTID at skulle underholdes 
af kunstige installationer og 
udsigtsposter hævet over 
trækronerne!

”

”
”

”

”Der bør etableres 2-3 store natur-/skovlegepladser 
på velvalgte steder i Kongelunden. De skal være 
rummelige, spændende og gennemtænkte – styrke 
børns muskulatur, motorik og glæde ved at røre sig. 
Inspiration er en naturlegeplads i Vejle i nærheden af 
Søndermarksskolen. Der bør være toiletter, bålpladser 
og steder, man kan spise sin madpakke.”

Borgerforslag, februar 2021

 
”En å gennem området.”

Borgerforslag, juni 2020

 
”Fastholde Kirkeskoven og Skovlundområdet som et 
område for ro og fordybelse.”

Borgerforslag, november 2020

 
”Væsentligst: Træer og buske i Forstbotanisk Have får 
navneseddel med artsnavn- og oprindelse på.”

Borgerforslag, marts 2021

Fortsbotanisk Have
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Tema 04  -  En grøn legeplads med rum til ro, fordybelse, eftertanke og viden

Et stadion i landskabet – 
idéforslag til nyt Aarhus Stadion

Afsender: Johan Thomas Buus, februar 2020

Aarhus Stadion blev indviet i 1920. I dag, godt 100 år senere, 
ligger Aarhus Stadion stadig i skovens omgivelser for enden 
af Stadion Allé.

Aarhus har brug for et rigtigt fodboldstadion, men ikke for 
enhver pris. Et nyt stadionprojekt kræver, efter min mening, 
at følgende udfordringer adresseres:

01 I år 2050 runder Aarhus 450.000 indbyggere. Byen har 
brug for et stort stadion med plads til 25.000 tilskuere, 
for at dække behovet i forbindelse med sports- og 
kulturbegivenheder

02 Aarhus har brug for et stadion, som respekterer 
landskabet og den særlige historiske kontekst

03 De oprindelige fredede stadionbygninger bør inddrages 
på en naturlig måde, og skoven skal mindst muligt 
belastes med blokerende tribunekonstruktioner

04 Et nyt stadion bør frigive rekreative arealer i skoven

” ”Den unikke placering 
bør Aarhus værne om 
- det er bestemt ikke 
alle byer forundt at 
have et stadion så tæt 
på byen og samtidig 
helt ude i skoven. Der 
kan ikke sættes en pris 
på historiens vingesus, 
men det er ikke 
ensbetydende med, 
at området ikke skal 
udvikles og nytænkes.”

Johan Thomas 
Buus, Arkitekt

Illustration: Johan Thomas Buus 
Forslag til ny stadion
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Illustrationer: Johan Thomas Buus 
Snit og plan for forslag til nyt stadion
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Afsender: Amalie Falkesgaard og Sofie Dammeyer,  
Kredsledelsen FDF Aarhus 2

Vi bruger dog især “Engen” på Kongelunden og skovene deromkring meget til vores ugentlige 
møder om torsdagen. 

Det gør vi, fordi vi ingen udeområder har ved vores kredshus - kun en lille gård. Derfor er 
det vigtigt for os at kunne give børnene nogle gode naturoplevelser i nærområdet, og 
Kongelunden er vores primære go-to-sted.

Vi tænker, at vi har meget samme interesser som spejderne, men vil lige fortælle hurtigt, hvad 
vi f.eks laver og kunne ønske. 

• Bålaktiviteter, hvor vi bruger bålhytten og bålstedet på Engen. Evt. flere bålområder kunne 
være fedt. 

• Klatring i træerne omkring området. Derfor må disse gerne bevares.

• Løb i skovene. Dejligt med gode stier i hele området. 

• Generel leg, bygge huler, opdagelse i naturen eks. Naturbingo og lign. 

Vi har også snakket om muligheden for et raftestativ, men det kan være vi skal snakke med 
spejderne om det.

”Vi synes, at skoven og friluftsområderne er vigtige at 
bevare og evt. forbedre med flere faciliteter eks. 
bålsteder, hytter, shelter, O-løbsposter, naturtavler 
og lign.” 

”

FDF Aarhus 2

Idéer og input fra Kongelundens
uformelle brugergrupper
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Illustration: Ole Rømer-Observatoriet
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Det astronomiske observatorium, 
Ole Rømer-Observatoriet, renoveres 
i 2021-22. Bygningen, der er fra 1911, 
er tegnet af arkitekt Anton Rosen og 
føres med renoveringen tilbage til det 
oprindelige udtryk, men med opdaterede 
faciliteter til formidling, så kapaciteten 
på arrangementer udvides – inde såvel 
som ude. Næste fase involverer en 
bearbejdning af Observatoriehaven, så den 
kan danne rammen om formidlingsforløb, 
der er uafhængige af vejr, årstid og tid 
på døgnet. Målgruppen er særligt børn i 
førskolealderen og i grundskolen, og der 
er en indbygget progression, der gør det 
interessant at komme igen flere gange. 
Desuden skal der være familietilbud og 
tilbud til foreninger.  Målet er et tværfagligt 
formidlingstilbud, der kombinerer 
naturvidenskaberne - astronomi, biologi, 
fysik og kemi.

Ole Rømer-
Observatoriet

P

1
2

3

Aktørernes  
udviklingsplaner
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Tema 04  -  En grøn legeplads med rum til ro, fordybelse, eftertanke og viden

Uddrag fra interviews med  
Aarhusianske personligheder

Et grønt råd
Marie Laursen, Repræsentant for Borger for Bynatur

Vi foreslår kommunen at oprette et grønt råd, som 
består af borgere og brugere, og som har til opgave 
at sikre, at der bliver fokuseret på at bevare og 
beskytte det grønne, beskytte træerne, beskytte 
helhedsoplevelsen af det naturområde, som 
området herude er.

Andre temaer i interviewet:

• Mange muligheder for den almindelige borger – fritidsløberen, 
hundelufteren m.fl.

• Der mangler overblik over området og de muligheder, der er
• Fokus på shuttlebusser, cykler og gående – biltrafikken skal begrænses
• Naturen skal ikke tivoliseres
• Oprette et grønt råd, der skal sikre bevaringen og beskyttelsen af det 

grønne

”

Outdoor turisme og aktiv 
fritid
Pia Lange Christensen. Direktør for 
VisitAarhus

Nogle af de tendenser, vi ser i 
turismen, og som er med til at 
tiltrække gæster, det er det grønne 
område, den bæredygtige turisme, 
og hele den nye, grønne satsning, 
der kommer mange steder. I direkte 
forlængelse af det, så er det jo 
også outdoor turisme, aktiv fritid 
og det at lave ting i naturen, opleve 
naturen på en ny måde og lave ting 
sammen. Det mener jeg sagtens 
kan kobles sammen her omkring 
Kongelunden, og det er mit håb, at 
man kan lave en forening af nogle 
af de ting herude.

Andre temaer i interviewet: 

• Et sted for de lokale, men også for besøgende – 
både danske og internationale gæster

• Outdoor turisme, grønne områder og 
bæredygtighed

• Reason to go – aktiviter og events
• En samlet fortælling
• Tilgængelighed
• Samarbejde mellem Kongelunden og frivillige 

Rethinkers

”
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Brug naturen til leg og læring
Rani Hørlyck, Skoleleder for Søndervangsskolen, formand 
for Red Barnet i Aarhus og formand for Foreningen Gellerup 
Højskole

Det naturen kan, det er, at den er natur. Den er ikke 
’phony’, den er ikke kunstig – den er som den er, og 
det tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vores børn 
og unge lærer mere om. Og ved at man lærer mere 
om de her ting, så er jeg også helt sikker på, at man 
kan finde ud af at passe rigtig godt på det.

Andre temaer i interviewet: 

• Børn er forskellige, men har de samme ønsker og drømme for fremtiden
• Forskellige naturoplevelser til forskellige brugere
• Mulighed for, at børn kan lære om naturen
• Plads til at fejre børnefødselsdag, højtider eller andre festlige 

begivenheder
• Et større årligt event – fx folkemøde
• Oplevelser for familier – mulighed for overnatning og aktiviteter

Naturen er vigtig for 
sammenhængskraften og 
livskvaliteten
Purnima Erichsen, Formand for Kvindehuset i 
Aarhus

I et velfungerende samfund kommer 
vi ikke udenom sammenhængskraften. 
Kongelunden kan være med til at styrke 
sammenhængskraften i Aarhus, fordi stedet 
kan appellere til alle borgere i samfundet. 
Alle kan føle sig hjemme. Der er rammerne 
for det – specielt naturen, den appellerer 
til alle mennesker. Man kan komme som 
man er og man kan få øget sin livskvalitet 
her. Så der er absolut et potentiale for at 
styrke sammenhængskraften her i Aarhus, 
gennem dette projekt.

Andre temaer i interviewet:

• Kongelunden kan være med til at styrke 
sammenhængskraften i Aarhus

• Kongelunden som ramme om en ny form for fællesskab og 
aktivt medborgerskab

• Inddragelse og aktiviteter for udsatte grupper, 
minoritetsgrupper m.fl. - et sted for alle

• Tilgængelig og bekvemmelighed er vigtigt
• Stadion som et multifunktionelt sted, der også kan rumme 

kulturen

”

”
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Hædrende omtale i Visionskonkurrencen  
Udarbejdet af: Tredje Natur og Arkitektkontor. Regenerative byer

Flemming Rafn ansv. partner, Christian Bring, Kirstine Lorentsen og Julia Östlund

Forslaget ”Underskoven” har i særlig grad fokus på skovområderne i Kongelunden. Forslaget forsøger at binde de fem 
pejlemærker sammen i én overordnet strategi under overskriften ”Den bæredygtige sløjfe”. Denne strategi er tredelt. 
Først et særligt fokus på de eksterne forbindelseslinjer mellem Kongelunden og de omkringliggende by- og naturområder. 
For det andet vil man knytte de eksisterede områder i Kongelunden tættere sammen. Det gøres ved etableringen af et 
såkaldt ”Kongeloop”, der er en 10 km lang rute, der snor sig på det eksisterende sti- og vejnet gennem Kongelunden, så 
der skabes en synergieffekt på tværs af de forskellige områder kvaliteter og aktiviteter. For det tredje præsenteres en række 
delstrategier, der bl.a. inkluderer en plan for et stadionområde tænkt i sammenhæng med den eksisterende natur samt en 
konkret strategi for bøgeskovsområderne, der kan sikre større biodiversitet.

Underskoven
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Plan for Underskoven

View over bugten fra nyt kysteksperimentarium

Hædrende omtale
i visionskonkurrencen



76

05 Et demokratisk 
og bæredygtigt 
eksperimentarium

Det er vigtigt, at der skabes til både fortid og fremtid 
i Kongelunden. Kongelunden skal være bæredygtig 
og involverende i bred forstand og være i stand til 
at rumme det foranderlige, det midlertidige, det 
nye og det skæve. Områdets historie skal bevares 
og bruges som inspiration, når vi udvikler nyt, men 
samtidig er det også vigtigt at inddrage ny viden, nye 
teknologier, nye materialer og nye brugergrupper, 
som kan tilføje området kvalitet og et helt nyt lag 
af muligheder og oplevelser. Kongelunden skal 
udvikles med et fokus på både social, miljømæssig 
og økonomisk bæredygtighed, hvor både velkendte 
og nye løsninger skal kombineres, så der skabes 
et endnu mere attraktivt samlingspunkt for hele 
Aarhus.
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Bæredygtighed er et begreb, som går igen i forskellige sammenhænge. 
Bæredygtighedsbegrebet dækker over mange ting, men på et overordnet 
niveau handler det om at sikre den kvalitet og fleksibilitet, der gør Kongelunden 
til et attraktivt og godt sted at være i mange år frem og for et bredt udvalg af 
mennesker, dyr og planter. Derfor bliver der blandt andet peget på at bruge 
Kongelunden som et eksperimentarium, hvor der skal være mulighed for at 
afprøve og teste nye idéer, materialer og metoder, inden der bygges eller opføres 
permanente løsninger. Samtidig bør der være fokus på at sikre en høj grad af 
involvering, så mange forskellige brugere, besøgende m.fl. får mulighed for at 
sætte netop deres præg på Kongelunden.

Når det handler om at udvikle Kongelunden som et demokratisk og bæredygtigt 
eksperimentarium, så er det særligt nedenstående emner og idéer, der går igen:

 
Bæredygtigt byggeri og materialer
Kongelunden rummer mange forskellige typer af bygninger, funktioner og 
faciliteter. Nogle har været i området gennem mange år og har en historisk 
betydning for området, men der er også et behov for at opføre nyt byggeri og 
for at forbedre eksisterende faciliteter. Der skal opføres et nyt stadion, og i den 
forbindelse er der flere, der fremhæver, at det er vigtigt at overveje, hvordan et nyt 
stadion også kan være bæredygtigt. Det handler blandt andet om materialevalg, 
energiforbrug mv., men også om at have fokus på, hvordan et nyt stadion vil 
påvirke det lokale klima og miljø i Kongelunden.

Midlertidighed og eksperimenter
I Kongelunden skal der være plads til at udforske, teste og eksperimentere med 
nye løsninger i fællesskab med Aarhus’ borgere og Kongelundens brugere. Derfor 
er midlertidige aktiviteter og projekter et vigtigt værktøj, som kan hjælpe med at 
kvalificere permanente løsninger. Samtidig kan midlertidighed være en drivkraft 
for nye aktiviteter og initiativer i området, som kan styrke nogle af de områder 
i Kongelunden, der er mindre velbesøgte. Midlertidige projekter eller indsatser 
kan være med til understøtte nye innovative fællesskaber og synergier mellem 
eksisterende brugergrupper, som kan øge folks interesse, engagement og 
tilknytning til området.

Demokrati og brugerinvolvering
Et vigtigt element i udviklingen af Kongelunden har været tilrettelæggelsen 
af en åben og involverende proces, hvor både Kongelundens brugergrupper, 
almindelige borgere, kreative erhverv, foreninger, interesseorganisationer, diverse 
udvalg, organiserede aktører i området samt øvrige interessenter og aktører 
er blevet inddraget og har haft mulighed for at komme med idéer. Det har hele 
vejen igennem været vigitig at fastholde den åbne og involverende proces - også 
i længevarende perioder præget af lokale og nationale Covid-19 restriktioner. 
Samspillet mellem forskellige interesser og idéen om at fastholde en demokratisk 
og involverende proces i de næste faser af Kongelundens udvikling, er et stort 
ønske blandt mange – borgere såvel som politikere. Involveringen af borgere og 
aktører skal sikre ejerskab og tilknytning til området – også blandt de grupper, 
som ikke ellers har haft deres gang i området tidligere.
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Tematikker under tema 05
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Tema 05  -  Et demokratisk og bæredygtigt eksperimentarium

”Gør Fodbold Stadion unikt med fokus på kunst og 
bæredygtighed.”

Borgerforslag, august 2020

Uddrag fra 
Kongelundens idébank

Borgeridéer fra 
borgermøde 8. juni 2020

Vi ’emsige’ naboer har som 
alle andre en interesse 
i at få et så godt og 
bæredygtigt projekt som 
muligt!!

••

Dejligt at høre betoningen 
af borgerinddragelse 
og åbenhed. Det ville 
være fint med virtuelle 
arbejdsgrupper, der kunne 
fungere over tid og levere 
idéer og input i processen.

••

Borgerinddragelse og 
bæredygtighed.

Borgeridéer fra 
borgermøde 26.  
november 2020

Kongsvang-Skovdal 
Grundejerforening - 
en rigtig god ide med 
ambassadører og guider/
rundvisere i området.

”

”

”

”Byg fleksibelt og bæredygtigt. Tænk miljøet ind fra 
start. Idrætshaller er dyre i drift - især svømmehaller og 
skøjtebaner - tænk faciliteterne sammen, og tænk på et 
3. og 4. element.”

Borgerforslag, maj 2020

”FNs 17 Verdensmål skal være det overordnede 
styringsredskab for såvel stadionbyggeriet som hele 
Kongelunden.”

Borgerforslag, november 2020

Foto: Axel Schutt 
Illustration: Nex
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Nyt fodboldstadion
Afsender: Friis og Moltke

Atmosfære
Det vigtigste er at skabe et flot, velfungerende og ikke mindst 
et stadion med markant atmosfære og intensitet. Atmosfære 
skabes ved at få tribunerne tæt på banen og i designet skabe 
en “paraboleffekt” hvor alle linier i bygningens design peger på 
fodboldbanens midte .

Genbrug og bæredygtighed
Den primære udfordring med det nuværende stadion er 
ikke tribuneopbygningen, men afstanden til banen. Denne 
skitse tager udgangspunkt i at udnytte mulighederne i den 
eksisterende konstruktion.

Ved at bevare Vesttribunens hovedkonstruktion får man en 
velfungerende tribune “foræret”. De nuværende endetribuner 
demonteres og søjle/spær konstruktionen genanvendes i de 
nye endetribuner.

Det betyder både at man kan reducere CO2 aftrykket i byggeriet 
væsentligt og man kan reducere omkostningerne betragteligt 
på den “offentlige” del af byggeriet. Det er omtrent en 
halvering af udgifterne uden at gå på kompromis med hverken 
funktionalitet eller arkitektur.

Nye lysmaster
I tråd med tilgangen til genanvendelighed og ansvarlighed 
foreslåes de nye lysmaster i et design, der passer med 
stadionsudformningen, men også tydeliggør implementering af 
grøn energi. Solceller indarbejdes i designet og giver strøm til 
lyset på banen.

Nyt fodboldstadion

Et “rigtigt” fodboldstadion
Aarhus har brug for et “rigtigt” fodboldstadion. Der er mange 
overvejelser om kapaciteten og geometrien som i dette forslag 
kan justeres lidt op eller lidt ned i den videre bearbejdning. I dette 
idékatalog foreslåes et fodboldstadion til 20.000 tilskuere. 

Atmosfære
Det vigtigste er at skabe et flot, velfungerende og ikke mindst 
et stadion med markant atmosfære og intensitet. Atmosfære 
skabes ved at få tribunerne tæt på banen og i designet skabe 
en “paraboleffekt” hvor alle linier i bygningens design peger på 
fodboldbanens midte .

Genbrug og bæredygtighed
Den primære udfordring med det nuværende stadion er ikke 
tribuneopbygningen, men afstanden til banen. Denne skitse 
tager udgangspunkt i at udnytte mulighederne i den eksisterende 
konstruktion.
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C Tribunen foreslåes genanvendt
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Eksist. konstruktioner 
genbruges

Vesttribunen
Hovedkonstruktion 
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Østtribunen
Ny tribune med adgang 
til søjlehallen
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Illustration: Friis og Moltke 
Nyt stadion med solceller

Illustration: Friis og Moltke 
Nye  lysmaster

Illustration: Friis og Moltke 
Solceller på lysmaster
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Tema 05  -  Et demokratisk og bæredygtigt eksperimentarium

Alle skal have mulighed for at blive hørt
Henrik Wigh-Poulsen, Biskop over Aarhus Stift

Jeg tror, at for at få den her proces rigtigt i 
gang, så handler det om netop at tage højde for 
forskelligheden – at folk bliver hørt. Det er meget 
vigtigt, at dem der planlægger og projekterer ikke 
har en eller anden idé om, hvad folk gerne vil have, 
og så gennemfører det. Det er vigtigt at lytte efter.

Andre temaer i interviewet:

• Den særlige aarhusianske ånd
• Vigtigt at bevare forskelligheden
• Plads til forskellige mennesker med forskellige ærinder
• Stadionaksen som et vigtigt billede på sammenhængen i området
• Kongelunden skal på mange måder være med til at understrege 

sammenhængen i vores samfund
• Særligt liv og stemning omkring stadion
• Vigtigt at tage højde for forskelligheden og lade folk blive hørt

Fokus på bæredygtige tiltag og 
materialer
Stephen Willacy, Stadsarkitekt i Aarhus Kommune

Selve visionskonkurrencen for Kongelunden er 
meget spændende i forhold til idéudvikling. Jeg 
kunne godt tænke mig, hvis der kunne være et 
stort fokus på bæredygtighed. Det handler fx 
om CO2-tænkning i forhold til cirkulær økonomi, 
genanvendelse af materialer, måske byggeri i 
træ eller bæredygtige materialer. Jeg ved, at der 
er nogle nye stadioner rundt omkring, som bliver 
bygget i træ, så det kunne være inspirerende at se 
på, hvad der kunne komme ud af det.

Andre temaer i interviewet: 

• Værne om, fremhæve og bygge videre på særlige kvaliteter og 
karakteristika

• Fokus på bæredygtighed
• Borgerne skal tages i ed og inviteres med i processen
• Idéer skal smelte sammen på tværs af borgere og rådgivere
• Biodiversitet og stor variation i landskabsbrugen – inspiration fra Queen 

Elizabeth Park, London
• Kongelundens forskellige områder skal være inkluderende og være for 

alle

Uddrag fra interviews med  
Aarhusianske personligheder

”

”
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Et brobygningsprojekt
Knud Arup, Formand for Udsatterådet i Aarhus Kommune og for Røde 
Kors Aarhus

Vi skal huske på at Aarhus – ligesom andre storbyer – er 
kendetegnet ved det, der hedder segregering. Det vil sige, at 
vi bor ved siden af nogen, der ligner os selv. Hvis vi begynder 
at tænke ind i det her projekt, at det også skal være et 
brobygningsprojekt mellem forskellige typer borgere i Aarhus, så 
er vi allerede kommet langt.

Andre temaer i interviewet: 

• Sammenhængskraft i byen
• Brobygningsprojekt mellem forskellige typer af borgere i Aarhus
• Vedkommende for alle – også udsatte borgere og lavindkomstgrupper
• Det skal være let at komme til Kongelunden fra de omkringliggende boligområder
• Bidrage til at modvirke ensomhed

”

Midlertidige projekter og tests
Jonas ’Pindhund’ Hallberg, Kreativ chef for Smukfest og 
direktør i Tiny Office

Det fede ved det midlertidige er jo, at man bare kan 
rykke det ned. Altså, hvis man ikke har brugt rigtig 
mange penge på det, så kan man bare rykke det ned 
igen efter 10 år, fordi man har fået nye erfaringer, 
nye materialer, ny viden. Jeg holder meget af det 
foranderlige og synes klart, at det skal indgå i 
udviklingen af Kongelunden.

Andre temaer i interviewet: 

• Mod og vildskab
• En leder, der går forrest
• Inspiration fra tidligere kulturarrangementer i Aarhus, fx 

Kulturhovedstaden
• Fællesskabet er kendetegnende for Aarhus
• Demokrati, teknologi og bæredygtighed
• Midlertidige og foranderlige projekter

”

Ressourcer og deleøkonomi
Torben Dreier, Skoleleder i FO-Aarhus og 
direktør for FO-Byen

Jeg tror, man skal se på de 
ressourcer, man hver især har. Man 
skal lægge ressourcerne frem som 
nogle platforme, der kan være 
basis for en deleøkonomi. Det med, 
kunne fx være ressourcer i form af 
tomme lokaler. De kan så bruges 
til noget andet. Hvis de ressourcer, 
man har, kan passe ind i en større 
sammenhæng, så kan man styrke 
hinanden.

Andre temaer i interviewet:

• Kongelunden er større end ’bare’ stadion – det er 
et fælles projekt for alle aktører i området

• Trække på erfaringer og organisering fra 
Kulturhovedstaden

• Invitere og involvere netværk i området
• Fælles platforme og deleøkonomi
• Fastholde den ånd, der er opbygget gennem 

projektet
• Tale med hinanden og ikke mod hinanden

”
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Forslaget ”Kongelunden” bygger videre på værdierne omkring foreningsliv og aktivitet, som præger og har præget 
Kongelunden i årtier. Med et stærkt fokus på, hvordan man udvikler Kongelunden som central destination i Aarhus 
præsenterer forslaget en række konkrete bud på oplevelser og aktiviteter for daglige brugere og besøgende. Nye rum til det 
eksisterende foreningsliv samt kreative erhverv samles langs en centralt placeret torveplads, der ligeledes griber fat i det 
nye stadion og væddeløbsbanen. Projektet lægger desuden vægt på, at arealerne omkring stadionområdet skal aktiveret til 
rekreativ udfoldelse gennem nænsom etablering af gangbroer og klatrepark i skovområderne. Projektet forsøger ligeledes at 
skabe sammenhæng med resten af byen ved at etablere et udsigtstårn, der placeres i en lige akse fra Lukas Kirkes tårn, og 
som kan tjene som synligt vartegn for Kongelunden.

Vinderforslag i Visionskonkurrencen

Udarbejdet af: Cultureworks, OVJ Arkitekter, Juul Carlsen Studio og Martin Thim

Kongelunden



83Multihuset er et multifunktionelt parkeringshus

Vinderforslag
i visionskonkurrencen

Torvet ved et nyt ikonisk stadion
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Tema 05  -  Et demokratisk og bæredygtigt eksperimentarium

Billede fra Kongelundens AGF-konkurrence
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Følg Kongelunden
på de sociale medier

Kongelunden er til stede på de sociale medier. Via linkene herunder 
kan du følge med i nyheder om projektets udvikling, se jobopslag og 
udbud og du kan gennem film og billeder komme tæt på miljøet og 
aktiviteterne i Kongelunden.

Besøg Kongelundens hjemmeside her

Følg med på Kongelundens Facebookside her

Følg med på Kongelundens Instagramprofil her 

Følg med på Kongelundens LinkedInprofil her 

På Kongelundens YouTubekanal finder du forskellige 
film og intervews her

Følg med på Kongelundens Twitterprofil her



Kolofon
Juni 2021

Kortmateriale 
Kortmateriale er udarbejdet pba. kort hentet fra 
Kortforsyningen.

Fotos 
Kongelundens Sekretariat, hvis ikke andet er nævnt. 
  


