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GLOBALE TRENDS/MEGA TRENDS

BÆREDYGTIG 
(BY)UDVIKLING SOM 
SAMSPILLET IMELLEM:
» det miljømæssige

» det sociale

» samfundsmæssige

» det økonomiske

’Unge får et byliv som en del af deres 
dannelsesforløb. De store uddannelsesinstitutioner 
er placeret i de større byer, og dermed bliver de 
unge meget optaget af alt det sjove, som byerne 
tilbyder: Kulturliv, shopping, udfordringer, byliv. 
Derfor er de ikke interesserede i at forlade byerne, 
når de danner familier’

JESPER BO JENSEN, ´FREMTIDSFORSKER

’Urbaniseringen (…) handler om tilgængelighed 
til arbejdspladser og uddannelse. 
Arbejdspladserne placerer sig der, hvor der er 
størst og bredest uddannelsesmuligheder og i 
høj grad også der, hvor universiteterne ligger, 
fordi de har brug for højt kvalificeret 
arbejdskraft. Det bliver en selvforstærkende 
effekt, for efter endt uddannelse bliver de 
studerende boende i de større byer, for det er 
der, arbejdspladserne er’.

TOM NIELSEN, LEKTOR OG PHD. VED AARHUS ARKITEKTSKOLE
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Den stigende e-handel medfører færre lastbiler i 
byen og flere individuelle afhentninger

”Op mod en tredjedel af det samlede danske butiksareal bliver 
overflødiggjort frem mod 2025”

INSTITUT FOR CENTER-PLANLÆGNING

Antal af butikker i Danmark er 
faldende (ca. 54.000 butikker i 1969, 
ca. 24.000 butikker i 2016)

Cafelivet er nærmest eksploderet

Udviklingen i e-handel i Danmark er 
stigende og forventes at udgøre ca. 
36 % i 2030

DETAILHANDEL FØR:
• Mange små butikker
• Flest dagligvarebutikker
• Lav kædedannelse
• Meget lokalt opland

DETAILHANDELEN I FORANDRING:
• Butikker uden for byerne
• Flest udvalgsvarebutikker
• Øget kædedannelse
• Stadig større butikker
• Regionale oplande

LIGE NU:
• Stort fokus på byerne
• Shoppingcentre som en del af 

bymidterne
• Mange funktioner ét sted – mange 

typer af oplande
• Byliv skabes ud fra mange parametre
• Ny planlov

E-HANDEL OG BUTIKSLIV
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ARBEJDSPLADSER I AARHUS 

Foreningen Sydhavnen



HØJHUSPOLITIK

Foto: Larry Beasley



HVORFOR FLYTTER DE?

Efterspørgselsanalysen er gennemført af 
Center for Fremtidsforskning, sommeren 2014

DET SIGER FRAFLYTTERNE
Ville gerne være blevet i byen, men havde ikke råd til den bolig, de ønskede sig på det rette 
sted.
47% søgte villa eller parcelhus, 41% lejlighed, 25% rækkehus/townhouse 23% oplyser, at 
de har set på bolig i Aarhus før – i interview er det alle 100%

HVORFOR FLYTTER DE?
Boligforhold; 46,7%, private forhold; 23,5%, arbejdsforhold; 13.5%, omgivelser; 12,2%, 
Andet; 4,1%

BOLIGFORHOLD

PRIVATE FORHOLD

ARBEJDSFORHOLD

OMGIVELSER

ANDET

HVAD SIGER MÆGLERNE
 Det går rigtig godt i Aarhus – ros og tro på fremtiden
 Der er markant behov for flere boliger og boligtyper i store dele af kommunen
 Der er stort salg og efterspørgsel efter 2-3 værelseslejligheder i Midtbyen – alle dem vi kan få og i højden –

andel og ejer )og lejer
 I Midtbyen er der efterspørgsel efter småt og stort, fortætning og gå i højden, rækkehuse og lejligheder til unge, 

familier og seniorer
 Det mest attraktive er nye og nyere parcelhuse, så 1960-70er huse, sidst 90er huse
 Der mangler rækkehuse/townhouses i indre og ydre periferi (gårdhavehuse)
 Retrætboliger (+55 år) – store lejligheder og rækkehuse
 Bynære grunde, god beliggendhed
 Udvikle Stavtrup/Hjortshøj Kilen, Beder, Mårslet

EFTERSPØRGSELSANALYSE
Fokus: Borgernes ønsker til boligforhold, samt viden om hvorfor nogle flytter fra kommunen

DE FASTBOENDE
De 20-28 årige: Elsker Aarhus! Udtalt mangel på betalelige 2-3 værelsesboliger – eje, leje og andel. For 
lange ventetider på kollegier. Dyre institutionspladser

De 30-49 årige: Vil gerne blive! Mangler billige lejeboliger. Udfordringer på den kollektive infrastruktur. 
Mangler p-pladser og vuggestuepladser

50+: infrastrukturudfordringer. Mangler p-pladser. Savner spændende boliger = højt byggeri på havnen



LØNMODTAGERARBEJDSPLADSER



BOLIGPOLITIK I AARHUS

Aarhus Byråd vedtog i 2016 en boligpolitik for Aarhus 
Kommune. Boligpolitikkens vision er, at:

Visionen realiseres gennem tre indsatsområder:

1. Plads til flere aarhusianere  – nu og i fremtiden

2. Mangfoldighed – boligtyper, boligstørrelser og 
ejerformer til alle behov

3. Velfungerende trygge lokalsamfund og stærk social 
sammenhængskraft

Alle aarhusianere har mulighed for at bo i en 
god bolig i en by med social balance.

Boligkarréer på Frederiksbjerg i dag Boligkarréer på Frederiksbjerg ca. 1950

Data fra Danmarks Statistik
Prognose fra Danmarks Statistik 
tilpasset Aarhus-tal
Aarhus Domsogn



ALMENE BOLIGER PÅ VEJ

ALMENE BOLIGER
Den nuværende kvote på 400 
familieboliger om året videreføres i 
perioden 2020-2023.

FORVENTEDE ANTAL TILSAGN TIL 
ALMENE BOLIGER I 2019
1175 familieboliger
1589 ungdoms-bomuligheder

FINANSIERINGSUDFORDRINGER
En del af finansieringen kommer fra salg 
af kommunale udlejningsejendomme, 
der endnu ikke er solgt.



Foto: Aarhus Update

Foto: Gert Nielsen
Foto: Gert 
Nielsen

Foto: Gert Nielsen

SOCIALT UDSATTE 
I AARHUS

FOTO: AARHUS PANORAMA



• Der er 767 hjemløse i Aarhus – heraf er 205 mellem 18-24 år.

• 53% af de hjemløse lider samtidig af en psykisk sygdom. 24% heraf modtager 
behandling.

• De hyppigste årsager til hjemløshed er boligmangel, arbejdsløshed, psykisk 
sygdom og misbrug.

• I Aarhus er stigningen af hjemløse særlig markant pga. et stærkt øget pres på 
boligmarkedet

Foto: Jyllands-Posten

SOCIALT UDSATTE I AARHUS



FORTÆTNINGSMULIGHEDER



AARHUS LETBANE



DET SPRINGENDE PUNKT - AT GÅ FRA DEN ATTRAKTIVE OG BLANDEDE BY 
TIL DEN INTEGREREDE OG INNOVATIVE BY

Kilde: Curt LiliegreenKilde: Per Riisom 

DA BY-DANMARK OVERHALEDE PRODUKTIONS-DANMARK

4. byrum

2005

Kilde: www.statistikbanken.dk tabel NKBB10

http://www.statistikbanken.dk/


POLITIKKER OG PLANER



PRIVATE OG KOMMUNALE INVESTERINGER SPILLER SAMMEN

MARKEDSDREVET BOLIG- OG ERHVERVSUDVIKLING POLITISKE/STRATEGISKE VISIONER OM BLANDEDE 
BOLIGOMRÅDER OG INVESTERINGER I OFFENTLIG SERVICE 
OG ERHVERV



EJERSTRATEGIER

NAVITAS

Arealudviklingsopgaven skal bl.a. sikre en realisering af Aarhus Kommunes strategier og mål 
inden for en lang række områder, bl.a. boligpolitik, erhvervspolitik, kulturpolitik, socialpolitik 
etc. Arealudviklingsopgaven tager således sit udgangspunkt i at sikre konkret udmøntning af 
politikområder, hvilket sker i processer med private bygherrer og investorer, der i konkrete 
projekter kan medvirke til en realisering af byrådets visioner og politikker. 

En fælles erfaring fra større byudviklingsprojekter er, at visionen skal have et stærkt politisk 
ejerskab og at den skal være så klar at den udstikker retning. 

Dette kommer netop til udtryk i Peter Andreas Norn´s Ph.d. afhandling ”Byregimer og 
Styringsevne : Politisk lederskab af store byudviklingsprojekter.” fra 2015

ALMENE BOLIGER PÅ AARHUS Ø 
ref. Havnehusene

ARKITEKTSKOLEN

KULKRANSPORET
NAVITAS

LETBANE - AARHUS Ø

CIRCLE HOUSE; 
LISBJERG

BASSIN 7

SYDHAVNSKVARTERET
LENESVEJ/
HEJREDALSKOLLEGIET 



OPKØBS- OG GRUNDSALGSSTRATEGI

POLITISKE SIGTELINJER FOR OPKØB OG SALG AF AREALER TIL BYUDVIKLING
 For at sikre optimale rammer for byens vækst og de nødvendige offentlige formål, har Byrådet 

igangsat et arbejde under overskriften ”Byens udvikling”.
 Hensigten er at øge kommunens finansieringsgrundlag, så effekterne og behovene foranlediget af 

den forventede befolkningstilvækst i højere grad kan håndteres.
 Som led i det samlede arbejde har Byrådet udarbejdet en strategi for opkøb og salg af arealer til 

byudvikling, der skal sikre, at relevante arealer er til rådighed for byudvikling både nu og på sigt. 
 Strategien skal bidrage til at håndtere den demografiske forandring og understøtte flyttemønstre. 

Den skal ligeledes adressere, hvordan Aarhus Kommune i den overordnede planlægning og i de 
enkelte lokalplaner håndterer de opgaver, der er foranlediget af den stærke vækst.

ORGANISERING BAG OPKØB OG SALG AF AREALER TIL BYUDVIKLING
• Økonomien bag strategien, herunder dannelse af byudviklingskonto finansieret af intensivering af 

nettoindtægter, medfinansiering fra afdelingernes byudviklingsgevinster samt opsamling af 
generhvervelsesmidler

• Styrket ledelsesinformation vedr. økonomiske resultater, behov og placeringer
• Udvidet arealreservationsgruppe med mulighed for bedre processer, øget gennemskuelighed og 

vidensdeling på fælles grundlag.
• Reviderede principper for opførelse af almene pleje-, ældre-, og handicapboliger – mere enkelt og 

sammenligneligt med regulering af øvrige almene boliger

STRATEGIEN ER VEDTAGET 25.09.2019



DEN UDENLANDSKE VINKEL

I Holland har man begrebet ”Gebiedsontwikkeling”, som omhandler 
samarbejdet mellem flere parter om udviklingen af et område. Det handler om 
at anerkende, at samarbejdet muliggør gensidig gevinst og ikke er på 
bekostning af ”egen bundlinje”. 

Det kræver en vis professionalisering på begge sider af bordet. 
Projektudviklerne skal forstå og spille med på de forvaltningsmæssige og 
politiske processer, og kommunen skal på den anden side forstå og spille med 
på markedsaktørernes logikker.

Holland

Norske udbygningsaftaler – muligheder for udbygningsaftaler om ”social 
infrastruktur”. Aftalerne har eksisteret i mange år. 

Norge

Tax Increment Financing: giver mulighed for, at en del af værdistigningen ved 
byudvikling omsættes i infrastrukturinvesteringer – bruges fx i Washington

Local Improvement Districts: bruges I forbindelse med infrastruktur, 
skybrud/stormflodssikring, kloakering mv. Kan etableres, hvis de lokale 
myndigheder og mindst halvdelen af grundejerne er enige. Metoden er bl.a. 
brugt i forbindelse med South Lake Union Streetcar i Seattle

Business Improvement Districts: bruges primært ifm. byrum – bl.a. i New York, 
London, Hamborg og Dublin

The Pittsburgh’s performance points system: Pointsystem for at få private 
developere til at opfylde flere samfundsmæssige krav som fx sociale og 
miljømæssige forhold, der ligger ud over lovkrav

Vancouverism: I Vancouver tildeles developere medansvar for byens udvikling

USA

INVOLVERING AF PRIVATE INVESTORER I TRAFIK OG SOCIAL 
INFRASTRUKTUR



AARHUS Ø



Ø-LINJEN

DET NYE LIGHTHOUSE



PAKHUSENE



GENERATIONERNES HUS

PLACERING: FELT 1A, Ø3 
GRUNDAREAL: 7.110 M2 
ETAGE M²: ca. 25.500 M2 
SAMLET ANLÆGSUDGIFT: ca. 500 MIO. 
(EKSKL. MOMS)
IBRUGTAGNING: FORVENTES I 2020

Byggeriet omfatter 264 fleksible almene 
boligenheder med tilhørende bonære
fællesarealer, fordelt med 40 boliger til 
studerende, 200 boliger til ældre og 
plejekrævende samt 24 boliger til fysisk 
handicappede. Herudover opføres en 9 gruppers 
fleksibel daginstitution samt rummelige 
fællesfaciliteter, der samtidig vil byde ind som 
omdrejningspunkt for nogle af lokalområdets 
aktiviteter.



NICOLINEHUS



ALMENE BOLIGER PÅ AARHUS Ø

Status 2018:
32 % af boligerne på Aarhus 
Ø er almene, svarende til 414 
almene ungdomsboliger og 
137 almene familieboliger ud 
af de i alt 1.683 boliger, der pt. 
er registrerede i BBR-
systemet.



BASSIN 7 - BYLIVSAKTIVITETER

BYLIVSAKTIVITETER OG BOLIGER

• Teater
• Konferencehotel
• Havnebad
• Badehuse
• AARhus
• Ø-linjen
• Udsigtstårn



GODSBANEAREALERNE



STATUS PÅ BYGGERIER



Under Broen

Bygning K

Gadekær

INSTITUT FOR (X)

INVOLVERING

• GADEKÆRET
• BYGNING K
• UNDER BROEN
• BYDELSKONTORET

INSTITUT FOR (X)
Kreativt fællesskab samt kultur-, erhvervs- og uddannelsesplatform grundlagt i 2009

• 250 + aktive medlemmer
• 90 studier og workshops
• 50 virksomheder
• 25 foreninger

A C
E



SYDHAVNSKVARTERET



VISION – NYT, GAMMELT, LÅNT OG BLÅT
Sydhavnskvarteret skal være bydelen, hvor det nye møder det 
gamle. Hvor vi låner fra stedets historie og samtidig lader os 
inspirere af de mest spændende bydele i verden. Og hvor det 
blå i form af vandets bevægelighed og foranderlighed er 
bydelens underlægningsmusik.

ÅBNINGSTRÆK

1. Kulkransporet som high line for Aarhus
2. Den rekreative forbindelse 
3. Byggefelt til domicilbyggeri (Danske Bank)
4. Etablering af bydelsforening
5. Kunstinstallationer
6. Street art af international kvalitet
7. Byrum for socialt udsatte
8. Hellesteder for socialt udsatte
9. Sydhavnskvarteret i bevægelse
10. Etablering af samlet parkeringsløsning

DE OTTE DELSTRATEGIER

1. Et dynamisk erhvervsøkosystem
2. Kunst- og kulturproduktion i byrummet
3. Rum for de socialt udsatte
4. En bydel i bevægelse
5. Til, fra og rundt i bydelen
6. Bevaring, fornyelse og omdannelse
7. Levende byrum
8. Midlertidige aktiviteter

SYDHAVNSKVARTERET



VINDERE AF KØBERETTER

ZONE B OG C: TEAM A. ENGGAARD

ZONE D: TEAM PFA EJENDOMME

STATUS: BYDELSPLAN UNDER 
BEARBEJDELSE



AMTSSYGEHUSET



LETBANE OG KOMMENDE UDBUD

Planlægningen af Letbanens etape 2 undergår yderligere konkretisering ift. 
plangrundlaget og alternativer. Vil en alternativ løsning blive valgt, får det 
indflydelse på byggefelterne. Når Letbanens linjeføring er endelig vedtaget, 
påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af en udviklingsplan. Herefter følger 
udbud. 



LISBJERG



Kommunikation

Lokal engagement og vækst

Vores arbejdsplads

STRATEGISK RAMME
- EN KLIMASTRATEGI OG EN KLIMA-HANDLINGSPLAN

KLIMASTRATEGI KLIMAPLAN 2016-2020

KLIMAPLAN 2021-2025
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Opvarmning

Teknik

Overtemp./køling
Varmt brugsvand  

Opvarmning

Apparater/udstyr

Belysning

Teknik

Overtemp./køling
Varmt brugsvand  

Opvarmning

2020’ernes  
klimastrategi

2000’ernes  
energiramme

1970’ernes  
varmebesparelser

Bygningers indlejrede
energi  og

miljøpåvirkninger
Vurderet for hele bygningenslivscyklus

SBI
2017:08

For
nye bygninger er  
miljøpåvirkning
fra materialer

større end
100 års

opvarmning

TILBAGEBLIK…

Fremstilling af
byggematerialer

KILDE: CF MØLLER ARCHITECTS



Fremstilling af  
byggematerialer
LCA med DGNB-metode  
4,0 kg co2/m2 år

Driftsenergi  
BR18
2,0 kg co2/m2 år

Driftsenergi
2020-lavenergiklasse  
1,5 kg co2/m2 år

Fremstilling af  
byggematerialer
LCA med DGNB-metode  
2,0 kg co2/m2 år

Typisk  
etageboligbyggeri

Traditionelle  
energibesparelser

Meta-analysis  of greenhouse gas  displacement 
factors of  wood product substitution

Roger Sathre a,*, Jennifer O’Connor b

a  Ecotechnology, Mid Sweden University, 83125 Östersund,
Sweden
b  FPInnovations-Forintek, Vancouver, BC, Canada V6T 1W5

1. Introduction living tre e biomass, c arbon in th e soil due to decaying
biom ass  on an d in th e fore st floor, an d c arbon
tran sferred out of th eTh e  fore st  se c tor c an  play an  im portant  role in  c lim ate c h an ge fore st  but still residing in  various type s of products 

m ade ofmitigation. Th e portfolio of fore st-re la ted mitigation activities paper and wood. Wh e n a tree is c ut and th e wood
used to make includes afforesta t ion , reducing de foresta t ion , main ta in in g or products, th is is not a carbon emission
but a carbon transfe r inc reasin g carbon stoc ks in forests , and using susta inable from on e pool (the forest) to anothe r
(the products). However, forest harvests to substitute for GHG-intensive fuels and the se carbon pools are transitory,
as th e carbon will c yc le mate ria ls . The role of susta inably manage d forests in th e be tween th e pools over t im e
spans of days to cen turies, and global GHG balance is properly conside red over a long t im e will eventually re turn to
th e atmosphe re. After re turnin g to span , recognizin g th e cyclical carbon flows be tween th e th e atmosphe re , the
carbon is reabsorbed by growing tre es and atmosphe re , trees, soil and wood products, and including th e c yc le carries
on . Over th e long te rm, in a susta inably th e avoided emissions wh en wood is used in place of othe r m an aged forest,
th e c arbon pool with in th e fore st re m ain s
m ate ria ls or fuels. relatively stable. Land use  c h an ge s suc h  as 

a ffore stat ion or  Th e  a tm ospheric c arbon re m ove d by growing tre e s is de fore stat ion would, h owe ver, lead to  
c h an ge s in  th e overallstore d in  se vera l reservoirs or ‘‘pools.’’ Th e re  is c arbon in  th e  fore st  c arbon pool. Th e  c arbon pool re pre senting th e  

stoc k of

e n v i r o n m e n t a l s c i e n c e  & p o l i c y 1 3 ( 2 0 1 0 ) 1 0 4 –
1 1 4

a r t i c l e i  n f o

Published on line 15 January
2010

Keywords:
Climate change
mitigation 
Displacement factor  
Forest products  
Greenhouse gas
Meta-analysis  
Wood
substitution

a b s t r a c t

A displacement factor can express the efficiency of using biomass to reduce net
greenhouse gas (GHG) emission, by quantifying the amount of emission reduction
achieved per unit of wood use. Here we integrate data from 21 different
international studies in a meta-analysis of the displacement factors of wood
products substituted in place of non-wood materials. We calculate the
displacement factors in consistent units of tons of carbon (tC) of emission
reduction per tC in wood product. The displacement factors range from a low of -
2 .3 to a high of 15, with most lying in the range of 1.0 to 3.0. The average
displacement factor value is 2.1, meaning that for each tC in wood products
substituted in place of non-wood products, there occurs an average GHG emission
reduction of approximately 2.1 tC. Expressed in other

units, this value corresponds to roughly 3.9 t CO2 eq emission reduction per ton of
dry wood used. The few cases of negative displacement factors are the result of
worst-case scenarios that are unrealistic in current practice. This meta-analysis
quantifies the range of GHG benefits of wood substitution, and provides a clear
climate rationale for increasing wood
substitution in place of other products, provided that forests are sustainably
managed and that wood residues are used responsibly.

# 2009 Elsevier Ltd. All rights
reserved.

* Corresponding author.
E-mail address: roger.sathre@miun.se (R.
Sathre).

ava i l ab l e  at w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m

jou r nal  h om ep age : w w w .e l sev i e r .com /l ocat e /envsc i

1462-9011/$ – see front matter #  2009 Elsevier Ltd. All rights 
reserved.  doi:10.1016/j.envsci.2009.12.005

Ny fokus på LCA  &
træbyggeri

50%
reduktion i
materialers

klimapåvirkning
ved at skifte
de bærende

konstruktioner
til træ

MATERIALERS KLIMAPÅVIRKNING

KILDE: CF MØLLER ARCHITECTS

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/locate/envsci


Sverige
• Klimadeklaration av byggnader
• CO2-udslip fra materialers produktion
• Lovkrav på LCA som del af BBR fra  

2020/21

Danmark
• Frivillig bæredygtighedsklasse
• Omfatter LCA/materialer
• Samme tilgang som lavenergiklasser:  

frivillighed bliver lovkrav

LCA SOM LOVKRAV OM 5 ÅR…

KILDE: CF MØLLER ARCHITECTS



• Vi har presset ‘driftsenergi’-citronen til grænsen

• Klimapåvirkning fra materialer er væsentligt større  end driftsenergi 
for nye bygninger

• Vi kommer til at stille LCA-krav til materialers  
klimapåvirkning

• Træ er et fornyeligt materiale med meget lav
klimapåvirkning, som bør vinde større indpas i Danmarks 
grønne omstilling

PARADIGMESKIFTE

KILDE: CF MØLLER ARCHITECTS



4. Natur- og landskabskvalitet
1. Bykvalitet, byliv og byrum 

2. Bæredygtighed

3. Infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet

7. Borgerinddragelse og midlertidighed
5. Arkitektonisk kvalitet

6. Historisk forankring og identitet

LISBJERGS SYV DELSTRATEGIER - IMPROVISATION OVER TEMAER



• SOCIAL BÆREDYGTIGHED
• MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
• ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

LETBANEN
SUPERCYKELSTI

GRØNNE BYRUM
LANDSKABSLOOP

BOFÆLLESSKABER

DELSTRATEGI: BÆREDYGTIGHED



FLEKSIBEL PLANLÆGNING
• Byer kan ikke planlægges fra start til slut. Hvordan skaber vi en fleksibel tilgang til 

udviklingen, som gør det muligt at imødekomme fremtidens behov?

QUESTIONSPØRGSMÅL

• I hvilket tempo og i hvilken rækkefølge skal infrastrukturen udføres? Hvordan påvirker 
det udviklingen af byen?

• Hvem, hvornår og hvordan skal vi anvende borgerinddragelse i et nyt byområde, der ikke 
eksisterer endnu?

• I hvilket omfang skal borgere og fremtidige beboere have indflydelse på politisk 
vedtagne udviklingsplaner?

• Skal nye byer præsentere en branding-strategi? Hvordan tiltrækker vi de ønskede 
grupper for at få mangfoldighed og en by i balance? Hvordan sikrer vi, at de ønskede 
grupper har råd til at bo der?

NEW CITIES – SAMMENDRAG OG ANALYSE AF TEMAER FRA: 
CITYQUEST - KAEC FORUM 2014



VISION
Fremtidens mangfoldige og 
attraktive by for 25.000 
indbyggere – en del af Aarhus 
midt i landskabet. 
Strategien er kreativt at søge det 
bedste i landsbyens fællesskaber, 
familieboligens privathed og 
midtbyens mangfoldighed og 
integrere de funktioner, der er 
med til at skabe by. 
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Kommuneplan 2009 Udviklingsprincipper Udviklingsplan

Etapeplan
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AREALER TIL BOLIGER OG ERHVERV

Det samlede boligareal for Lisbjerg udgør ca.1 
mio. m² svarerende til 140 fodboldbaner, der vil 
skulle rumme op til 25.000 nye indbyggere. Med 
en udviklingsperiode på forventeligt op til 65 år 
svarer det til gennemsnitligt ca. 400 nye 
indbyggere pr. år, hvilket igen svarer til en årlig 
tilvækst i boligareal på gennemsnitligt ca. 16.000 
m². Dertil kommer erhvervsområde på mere end 
250.000m², der udbygges sideløbende.



Infrastrukturelt er Lisbjerg optimalt 
placeret med mindre end et kvarters 
kørsel til midtbyen med den nye letbane 
og med under 10 kilometer til midtbyen 
på cykel ad den nye supercykelsti. 
Letbanens og supercykelstiens forløb snor 
sig forbi de tusindvis af nye arbejdspladser 
og servicefunktioner i Aarhus Nord, videre 
forbi universitetet og de øvrige 
uddannelsesinstitutioner for at ende ved 
Aarhus Ø og Hovedbanegården.

SUPERCYKELSTI

Den nye cykelsti er anlagt sammen med Letbanen 
og følger Letbanens forløb mellem Lisbjerg og 
Skejby. Som cyklist kører man på en relativ jævn 
rute og kan samtidig nyde udsigten over det 
fredede naturområde ved Egådalen, når man 
kører over de nyanlagte broer.

Cykelstien understøtter mulighederne for, at man 
kan kombinere cykel, bil og Letbane. På Parkér og 
rejs-anlægget ved Klokhøjen kan man gratis 
parkere sin cykel i et aflåst cykelskur. 

LETBANE

LETBANE OG SUPERCYKELSTI



Lisbjerg er infrastrukturelt optimalt placeret mindre 
end et kvarters kørsel fra midtbyen med den nye 
letbane og med under 10 kilometer til midtbyen på 
cykel ad den nye supercykelsti.

Letbanens og supercykelstiens forløb snor sig forbi 
de tusindvis af nye arbejdspladser og 
servicefunktioner i Aarhus Nord, videre forbi 
universitetet og de øvrige uddannelsesinstitutioner 
for at ende ved Aarhus Ø og Hovedbanegården.

Dertil kommer, at der fra Lisbjerg er direkte adgang 
til det østjyske motorvejsnet og det samlede 
Østjylland.

INFRASTRUKTUR



Syd for Lisbjerg Bygade forbinder et landskabsloop områdets 
større landskabelige kvaliteter som eng, mose, skov og 
vådområder til en sammenhængende byfælled. 

BYFÆLLED/LANDSKABSLOOP



• Fra etageboliger til byhuse
• Fra spredt bebyggelse til øget tæthed
• Store landskabsstrøg erstattes af integration af 

grønne elementer i samlet bebyggelse
• I stedet for landskabelig bearbejdning skal  

byggeri og infrastruktur følge landskabet

ØK ON OM ISK P L A N S T R A T EG ISK PLA
N

TID
S-
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ETAPEPLAN F Y S I S K P LAN

V I S I O N

UDVIKLING AF LISBJERG



Fra vision til bydel – via temaspecifikt 

workshopforløb med interessenter/brugere 

af Lisbjerg dialog om udarbejdelsen af en 

egentlig udviklingsplan

Frem til sommeren 2017 er gået et flerårigt forløb med: 
• Mangfoldige møder
• Workshops
• Dialogprocesser
• Interviews
…med politiske udvalg, fællesråd og interessenter i Lisbjerg.

BORGER OG INTERESSENTDIALOG



Byg på stedets kvaliteter: terrænet, 
landskabet og historien

Tæt, mangfoldig og urban by

Levende by under gradvis opbygning

Grøn by for alle, by til mennesker

Fremtidssikret, bæredygtig by

Kvalitet i bebyggelser og arkitektur

UDBUD I LISBJERG
• I forbindelse med udbud af 

byggefelter i etape 1 udbydes 
byggefelterne løbende i henhold til 
efterspørgsel i markedet og på 
baggrund af forudgående dialog med 
investorer og developere. 

• Etape 1 rummer mulighed for 
opførelse af op til 280.000 
etagemeter til primært boligformål –
heraf op til 160.000 etagemeter frem 
til 2021. 

• De første udbud forventes 
gennemført primo 2019, hvorefter 
der løbende vil blive gennemført 
udbud til dels bolig-, erhvervs- og 
detailhandelsformål.

ETAPE- OG TIDSPLAN
• Samlet realiseringshorisont – ca. 60 år
• Absorptionsanalyse udarbejdet
• Bestemt af afsætningsmulighederne inddeles 

det samlede udviklingsområde i tre–fire 
etaper

• Etaper detailplanlægges og inddeles i en 
række salgbare delområder

• Delområder udbydes til salg ét ad gangen

HOVEDGREB FOR ETAPE 1



STATUS PÅ BYGGERIER

RINGGÅRDEN: indflyttet 2017

AL2BOLIG: indflyttet 2018

RESSOURCEHUSENE: forventet byggestart ultimo 2019

CIRCLE HOUSE: forventet byggestart primo 2020

RINGGÅRDEN

AL2BOLIG CIRCLE HOUSE

RESSOURCEHUSENE



• Circle House-projektet sigter mod at være verdens første boligbyggeri efter cirkulære principper, hvor 90% af byggematerialerne kan genanvendes.

• Består af 60 boliger og vil fungere som en demonstrationsmodel, der kan give indsigt, viden og erfaring inden for cirkulær boligbyggeri. Projektet vil 
demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd og understøttes af midler fra MUDP.

• Flere førende virksomheder fra den danske bygningsindustri - fra beton- og vinduesproducenter til arkitekter, iværksættere og nedrivningsfirmaer, 
deltager i at beskrive og demonstrere løsninger, der gør det muligt at opføre cirkulære bygninger på markedsforhold og blive skalérbare.

• Bag projektet står: Lejerbo, GXN, FBSA, MT Højgaard, SBi

Hvem star bag projektet?
• Lejerbo, alment boligselskab
• GXN (innovationsenheden fra arkitekterne 3XN)
• Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)
• MT Højgaard (bygge- og anlægsvirksomhed)
• SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) 

CIRCLE HOUSE



VALG AF MATERIALE

For at kunne vælge de materialer, der er til gavn for miljøet, økonomien og beboernes helbred så 
meget som muligt, er der foretaget analyser af forskellige bæredygtige materialer. Analyserne 
afslører mængden af CO2, der kan gemmes, og materialernes egenskaber. Materialernes 
sammensætning sammenlignes med traditionelle løsninger for at fremhæve fordelene ved at bygge 
med disse bestemte materialer.

200 BÆREDYGTIGE BOLIGER LAVET AF 
GENBRUGSMATERIALE

De vigtigste træk ved projektet er 
genanvendelse og ressourceeffektivitet, og 
derfor er boligerne lavet af materialer fra 
eksisterende bygninger, der skal nedrives. 
Regnvand genanvendes til toiletskylning og 
plantevanding, mens genanvendt beton 
erstatter asfalt i nogle områder.

RESSOURCEHUSENE – MADE IN AARHUS
• 200 bæredygtige boliger
• 15.000 m²
• Developer: NREP
• Arkitekt: Lendager Group
• Fokus på genanvendelse og ressourceeffektivitet
• Opføres i genbrugsmaterialer

MADE IN AARHUS - RESSOURCEHUSENE



RINGGÅRDENS BAKKEHUSENE

• 47 rækkehuse klar til indflytning i foråret 2017. Alle huse i to etager dækket af træ
• Huse med lavenergi i standard 2020.
• Arkitekt: RUBOW Arkitekter. Entreprenør: NCC.
• Materialerne, der er brugt i konstruktionen, er testet, fordi man ønskede at bruge 

bæredygtige, genanvendelige og miljømærkede produkter, der følger vugge-til-vugge 
tankegangen. 

BAKKEHUSENE



• De højeste boliger lavet af træ i Danmark. Består af 40 almene boligenheder i 6 
blokke i 3 og 4 etager.

• Projektet er opstået fra en prisvindende konkurrence. Man ønskede at oprette et 
projekt, der kan være et vejledende princip for udviklingen af fremtidens 
bæredygtige boliger.

• Bygherre: AL2Bolig
• Arkitekt: Vandkunsten, ingeniør: MOE
• Vinder af magasinet Byggeris pris Årets Byggeri 2018
• Vinderen af Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2018
• DGBN-certificeret
• Projektet er bygget af Wood Stock, som er et søjlebjælkesystem i lamineret træ.

AL2BOLIG – FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER



Foto: Troldtekt

AL2BOLIG - FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER



UDBUD LISBJERG

UNDER SALG:
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