NY BYDEL VED MARIENLYST
MENINGSFULDE FÆLLESSKABER
VISIONSOPLÆG
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Stadt A/S ejer ejendommene Marienlystvej 25 og
5
31
E4 (med et samlet areal på ca. 23 ha), hvor bl.a.
den historiske gård Marienlyst indgår.
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Vi ser dog hele området som et udviklingsområde
med store potentialer for udviklingen af en helt
ny, mangfoldig og bæredygtig bydel, hvor de
udbudte arealer og den øvrige del af byområdet
skal udvikles samlet og ud fra én samlet vision og
etapeplan, som ikke er bundet af det historiske og
aktuelle ejerskab.
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Ud over køberetten til de kommunale arealer
i området har Stadt derudover indgået aftale
om samarbejde med en række af grundejerne i
området - et areal på i alt over 107 ha.
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Ejendomme ejet af Stadt A/S
Ejendomme, hvor Stadt A/S
har indgået partnerskabsaftale
Ejendomme, hvor Stadt A/S
har indgået aftale om køberet
Foreløbig afgrænsning af
byudviklingsområdet

BRABRAND-GELLERUP

Partnerskaber
med aktører i naboområderne
Økologisk forbindelse
Fredskov

1:30.000

2

FAKTA OM MARIENLYST

Hele bydelen vil omfatte et areal på omkring 2
kvadratkilometer, hvor op mod en fjerdedel en fjerdedel
er - og vil blive ved med at være - skovområder og fælles
grønne områder.

MIDTBYEN

ÅBY
STADT råder over
et samlet areal i området på over 900.000
m2. Heraf er 550.000 m2 til byudvikling - et areal svarende
til 55 fodboldbaner.

G

EN GRØN BYDEL BYGGET PÅ LOKALE PARTNERSKABER
- MED MENINGSFULDE FÆLLESSKABER FOR ALLE GENERATIONER
Fortællingen om bydelen Marienlyst er fortællingen om jord.
Det er fortællingen om en landsby, som voksede sig til og blev
ét af Aarhus’ vigtige gartneriområder og lokale spisekamre. Det
er fortællingen om det daglige, møjsommelige slid med at holde
mulden sund, frugtbar og givende. I sidste ende er det fortællingen om naturens og livets kredsløb, som afhang af samarbejde
VEJLBY-RISSKOV
og respekt samt kloge og langsigtede investeringer.

MARIENLYST ER AARHUS’ NYE LEGEPLADS
Marienlyst skal udvikles som en grøn bydel. En bydel, der vokser
i tæt samhørighed med naturen, og som bliver en integreret del
af områdets eksisterende landskabelige træk. Skovarealer og
naturområder vil indgå som bærende og attraktive elementer i
byudviklingen, så naturen kan blive en varig ressource for dem,
der skal lege, leve og arbejde i den nye bydel.

Disse fire nøgleord – samarbejde, respekt, kloge og langsigtede
investeringer – er værdier, som vi vil lægge til grund for udviklingsplanen for området. Vi har lært af områdets bønder og ved,
at Marienlysts jord skal plejes og beriges, både i fysisk og overført forstand. Det tager omtrent et årtusinde at skabe en sund
muldjord, mens det kun tager 40 år at fjerne den igen, hvis man
fokuserer mere på hurtige afkast end på bæredygtighed. Derfor
skal et af fremtidens virkeligt visionære byområder som en
selvfølge plejes, udvikles og beriges nøjagtigt som fortidens allerbedste landbrugsjord.

Marienlyst skal være et sted for leg og samvær, hvor familier og
venner samles, og hvor nye relationer opstår. Det skal være et
godt sted at få venner og et godt sted at være barn. Og det skal
være et sted, hvor man – uanset alder, indkomst og herkomst
– kan høre til og få en aktiv relation med hinanden og omgivelserne.

Det er vores ambition at skabe en bæredygtig og sammenhængende bydel, der tager ved lære af stedets historie og naturens
kredsløb, og som bliver stærkere år for år.
Vi vil basere udviklingen af området på best practices inden
for innovativ by- og partnerskabsdannelse, og vi er ikke bange
for at påstå, at det vil bringe Aarhus frem på den internationale bane.

Derfor skaber vi, som noget af det første, Danmarks første
generationslegeplads, hvor der er aktiviteter for alle aldre.
Legepladsen skal være et både by- og brandmæssigt anker i
Marienlyst og Aarhus, og den skal sætte retningen for en bydel,
der understøtter samvær, nytænkning og nye partnerskaber.
Området opkaldes efter den gamle gård, Marienlyst, der er centralt placeret i området. Gården vil blive Marienlysts fremtidige
bydelsværksted som knudepunkt og samlingspunkt for udviklingen af området.

Vores vision er at skabe bæredygtige bydele, man elsker at bo i
og besøge, baseret på meningsfulde fællesskaber og fritidsinteresser for alle generationer.
Vi vil skabe et eksempel til efterfølgelse, både i Danmark og
udlandet og tillader os at være præcis så ambitiøse, fordi vi
har taget os tid til at lære og udvikle. Vi ved, at den levende by
ikke opstår af sig selv. Det er ikke nok bare at skabe rammerne. Derfor er vores investeringsplan både klog og langsigtet, og
vi vil selv være til stede og drive de mange nye samarbejder og
partnerskaber, som vil indgå i Marienlysts DNA.

N
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PARTNERSKABER SOM DRIVER FOR BYUDVIKLINGEN
FN’s 17 verdensmål er på få år blevet en målestok for bæredygtig udvikling. I Aarhus Kommune er nogle af byens stærkeste institutioner gået sammen i projektet ”Verdensrum”, der formidler, hvordan Aarhus bidrager til en sundere verden. Verdensrum
bygger på erfaringerne fra Den Europæiske Kulturhovedstad
Aarhus 2017 og er en invitation til et åbent samarbejde.

Vores vigtigste investering ligger i de mennesker, som
vælger at udvikle et hjem i fællesskab med os. Vi tænker
derfor mennesker og livet i byen først og vil udvikle den
nye bydel i stærke partnerskaber:
•

I Stadt vil vi gerne tage handsken op og gøre vores til, at udviklingen af Marienlyst sker i et åbent laboratorium for alle interesserede. Verdensmål nummer 17: Partnerskaber for handling,
der af FN beskrives som nøglen til de øvrige, er derfor også det
altoverskyggende mål for os. Marienlyst bliver en bydel baseret
på partnerskaber, og vi ønsker, at hele kommunen skal nyde
godt af udviklingen.

Med og mellem bydelens kommende beboere på
tværs af generationer og livsvilkår og i meningsfulde
fællesskaber om bl.a:
• fritidsinteresser og hverdagsliv.
• udviklingen af områdets grønne netværk som
Danmarks største legeplads for alle generationer.
• drift og dyrkning af fællesarealer.
• aktiv deltagelse i ejerskabet til boliger og grønne
områder.

•

Med og mellem virksomheder, uddannelser og
forskningsinstitutioner om:
• boliger og faciliteter til medarbejdere, forskere,
expats m.fl.
• eksperimenter med nye typer af fællesskaber og
nye boligformer.

•

Med leverandører og selskaber mv. i forhold til at
skabe rammerne for hverdagen om fx:
• mobilitet og deleservice.
• udvikling af bæredygtig, lokal energiforsyning og
ressourcekredsløb.
• en digital infrastruktur til smarte løsninger fra
første dag.

Stadt har allerede indgået partnerskabsaftaler med en række
aktører om udvikling af bydelen - se næste side. Vi er desuden i
dialog med en række andre, potentielle partnere.
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... formel partnerskabsaftale med
Business Park Skejby samt en række
aktører knyttet hertil om bl.a.
udviklingen af faciliteter og boliger til
medarbejdere.

... formel partnerskabsaftale
med Alfabo (tidligere Lejerbo
Kolding) om udvikling af og
udveksling af erfaringer om
Fremtidens Bæredygtige
Almene Boliger, herunder
bl.a. energivenlige boliger,
seniorbofællesskaber og
plejehjem.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
/ REGION MIDTJYLLAND
(herunder vedr. faciliteter og
boliger til patienter, pårørende og
medarbejdere).
INCUBA
NETPLAN
VESTAS
FO AARHUS

... formel partnerskabsaftale med
Agro Food Park med afsæt i den
fælles interesse i bæredygtig
dyrkning og økologi.

MHI VESTAS
AARHUS TECH

eksperimenter med
nye typer af
fællesskaber
og nye boligformer

AARHUS UNIVERSITET

boliger og faciliteter til
medarbejdere, forskere,
expats m.fl.

... MED VIRKSOMHEDER,
UDDANNELSER OG
FORSKNINGSINSTITUTIONER

en digital infrastruktur
til smarte løsninger

SDG 17

om fx drift og
dyrkning af
fællesarealer

PARTNERSKABER
FOR HANDLING
mobilitet og
deleservice

... MED LEVERANDØRER
OG SELSKABER
... MED BYDELENS KOMMENDE
BEBOERE PÅ TVÆRS AF
GENERATIONER OG LIVSVILKÅR

om fritidsinteresser
og hverdagsliv

udvikling af bæredygtig,
lokal energiforsyning og
ressourcekredsløb
aktiv deltagelse i
ejerskabet til
boliger og grønne
områder.

... aktiv dialog med og
tilkendegivelser om samarbejde
med grundejerforeningerne i
området, herunder Grundejerfor
eningen Østermarken (Tilst).
... formelle partnerskabsaftaler
med en række grundejere i
området om fælles udvikling af
arealerne (se kortet side 10).

ET STÆRKERE BYMÆSSIGT FÆLLESSKAB
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EN INVESTERING I DEN LOKALE SAMMENHÆNGSKRAFT
Investeringen i stedets liv, mennesker og muligheder er efter
vores mening lige så vigtig som investeringen i de rigtige fysiske
rammer.
En investering i partnerskaber er en investering i den såkaldte sociale kapital og dermed lokalsamfundets sammenhængskraft. Undersøgelser og forskning viser, at en øget social kapital
har en lang række positive følgevirkninger. Vores partnerskabsvision er derfor også en investering i Marienlysts fysiske og
mentale helbred, i nærvær og relationer, i de økonomiske muligheder og virkelysten, i lysten til at deltage i lokalsamfundets
udvikling, i entreprenørånden, i den sociale sammenhængskraft, i klimaindsatsen og i værnet mod kriminalitet.
Vi vil derfor indgå i partnerskaber både om byens konkrete udvikling – etableringen af faciliteter og boliger – men også håndteringen af klimarelaterede udfordringer, social kapital, finansiering og bæredygtighed i bredeste forstand.
Vi har allerede, som anført på side 5, indgået en række partnerskaber med forskellige typer af aktører, som gør os i stand til at
arbejde partnerskabsbaseret med disse emner fra dag ét.
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VI SKABER DET ENGAGEMENT, DER GØR MARIENLYST LEVENDE
FREM MOD EN UDVIKLINGSPLAN
Vi er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for bydelen.

Foruden en række udviklingsworkshops forestiller vi os, at vi
gennemfører tematiserede møder med specifikke temaer og med deltagelse af håndplukkede eksperter. Derudover vil vi
lægge op at afholde ét eller flere åbne bymøder i formater, som
rækker ud over det klassiske borgermøde. Det skal sikre, at vi
giver mange mulighed for at være med til at bidrage til eller engagere sig i udviklingsplanarbejdet eller som minimum få information om det igangværende arbejde.

Arbejdet frem mod en færdig og vedtaget udviklingsplan vil
foregå i et tæt partnerskab mellem Stadt, det tilknyttede rådgiverteam og Aarhus Kommune, men også med de øvrige grundejere i området og med og mellem de partnere, som vi allerede
har indgået aftaler med.
I denne fase bringes de partnerskaber, som vi allerede har
indgået, i spil med henblik på at konkretisere åbningstrækkene
og de første faser af byudviklingen.

GOD INDDRAGELSE GIVER GODE BESLUTNINGER
Et væsentligt element i processen er en kvalificeret inddragelse. Opgaven for os er her dels at bidrage med fagligt velfunderede analyser og anbefalinger, dels at facilitere diskussionen og
inspirere og klæde deltagerne på til at formulere anbefalinger
og forslag til udviklingsplanen og til det videre arbejde med bydelens udvikling.

Vi betragter partnerskaber som en arbejdsform, og det er vores
ambition, at partnerskaberne udmøntes i både konkrete handlinger og langsigtede ambitioner - og at resultatet er forpligtende samarbejder om fælles mål og fælles handling.

Det er vores erfaring fra lignende udviklingsforløb, at det er
vigtigt for kvaliteten og udbyttet af arbejdet, at der er undervejs i processen fokuseres på forskellige aspekter af byudviklingen, så der kan ske en løbende modning af den helhedsforståelse, som udviklingsplanen skal bygges på. Det handler både om
faglige bidrag og input fra omverdenen.

I samarbejde med Aarhus Kommune og vores eksisterende
partnere identificerer og aktverer vi de partnerskaber, som vil
komme til at spille en rolle i udviklingen af byen, og vi formulerer på det grundlag et program for arbejdet med partnerskaber
på længere sigt.
EN ENGAGERENDE PROCES
Processen frem mod udviklingsplanen skal tilretttelægges og
gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune. Vi forestiller
os at basere arbejdet på en række af udviklingsworkshops, hvor
nogle har en intern karakter – Stadt, rådgivergruppen og Aarhus
kommune – mens andre har en mere ekstern karakter, baseret
på naboer og partnere.

Resultatet af arbejdet vil være en udviklingsplan, som ud over
en fysisk plan med en robust etapeplan for både natur, byfunktioner, boliger og infrastruktur, rummer en økonomisk plan,
en strategisk plan, som bl.a. indeholder et konkret program
for partnerskaber, bæredygtighed og åbningstræk - samt ikke
mindst en organisatorisk plan, med et konkret program for partnerskaberne.

Vi lægger stor vægt på at engagere så mange som muligt i dialogen om udviklingsplanen. Processen skal inspirere og skabe
begejstring, og den skal skabe ejerskab og anledning til møder
mellem mennesker og meninger som grundlag for gode partnerskaber.

Udviklingsplan
Udviklingsworkshops
Aktiv opsøgning af nye partnere
Brokerage sessions med partnere
Åbne bymøder

Realisering
Facilitering af partnerskaber
Formelle høringer
Åbne bymøder
Aktivt bydelsværksted
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STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

PARTNERSKABER FOR DEN SAMMENHÆNGENDE BY
Vi vil udvikle en sammenhængende bydel, der lever fra dag ét.
Det vil vi gøre ved at skabe en bydel med aktiviteter og funktioner, som er drevet af fællesskaber, og som ikke kun henvender
sig til bydelens borgere og virksomheder men til hele byen – og
som dækker alle generationers behov og interesser.
Byfunktionerne i området skal betjene området og dagligdagen men også rumme funktioner, som kan trække andre til og
placere Marienlyst på omverdenens mentale landkort og som
skal være med til at dække fremtidens behov for boliger, fællesskaber og byfunktioner.
Der skal være anledning til at komme i og bruge Marienlyst,
uanset om man bor der eller ej. Vi har derfor et mål om at etablere både en fysisk sammenhæng med og et samarbejde med
byen og bydelene omkring Marienlyst. Vi kan tilbyde naboområderne attraktioner og aktivitetsmuligheder for samtlige generationer. Og vi vil bruge faciliteter og anlæg i området til at skabe
sammenhæng mellem eksisterende delelementer i området –
Storbylandsbyen, Tilst, Skejby (erhverv), Universitetshospitalet,
Agro Food Park og Brendstrup Landsby. Bydelens faciliteter
skal henvende sig til hele byen, og etableringen af et robust
grønt netværk, hvor de fælles byfunktioner placeres, vil binde
Marienlyst sammen med hele byen i et aktivt hverdagslandskab
for alle.
Vi vil derfor arbejde for at etablere både sociale, offentlige og
kommercielle tilbud og funktioner i bydelen. Det vil som udgangspunkt være daginstitutioner, legepladser, idrætsfaciliteter, og fælles og tilgængelige grønne områder, digitale fællesskaber, et frilutsbad, fælleshuse og gårdbutikker. Men det kan
også være hybrider, som kan være med til at sikre et bæredygtigt forretningsgrundlag for disse funktioner.
Vi vil selv gå forrest, og vi vil udvikle faciliteterne i partnerskab
med:
•
•
•
•
•
•
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Virksomheder
Institutioner
Naboer
Foreninger
Iværksættere og ildsjæle
Finansielle partnere

De fælles funktioner bruger vi bedst ved at gøre dem relevante og inviterende for resten af byen – både for at sikre liv fra
dag ét men også for at sikre en stærk og holdbar sammenhæng
mellem Marienlyst og byen i øvrigt.
Vi er opmærksomme på at udvikle både midlertidige attraktioner, stærke åbningstræk og permanente funktioner i bydelen. Vi
vil skabe anledninger til at komme i bydelen fra starten – kraftfulde åbningstræk, som kan være med til at skabe tilknytningen
til bydelen, og som kan udvikle sig til blivende værdier for bydelens beboere og besøgende.
Konkret forventer vi som åbningstræk at udvikle:
•

Et lokalt samlingspunkt omkring gården Marienlyst som
bydelsværksted med mulighed for et madsted med økologisk mad og med bondegårdsudsalg og en spisesal,
som er åben for alle. Gården vil fungere som fysisk afsæt
for de funktioner, som fra starten skal være med til at
binde området sammen med naboområderne og resten af
Aarhus.

•

En børnehave med naturskole på kanten af
Brendstrupkilen: Den første offentlige funktion, som skal
servicere området, og som også vil være en eftertragtet,
daglig destination for beboere i naboområderne.

I et partnerskab med Aarhus Kommune vil vi placere og etablere en ny skole, som kan fungere som et levende og aktivt omdrejningspunkt for hverdagen – også uden for skoletiden, hvor
vi forventer at den kan fungere som et samlingssted for hele
bydelen, foreningslivet og sociale netværk.

Vi ser boligklynger som et bærende princip, der udvikles i fællesskaber og organisk over tid. Klyngerne bliver Marienlysts meningsfulde naboskaber og kommer til at skabe tryghed, sikkerhed, nærvær og sammenhæng, og dermed stærke, lokale
identiteter.
Vi vil skabe forskellighed og stedsidentitet gennem veldefinerede boligklynger, som hver især har en overskuelig størrelse, og ved at udvikle hver enkelt boligklynge i partnerskab med
dem, der skal bo der, med hver sin arkitekt og hvert sit særkende. På den måde kan vi sikre arkitektonisk og bymæssig kvalitet
og identitet med forskellighed i typer og tæthed, samtidigt med
at vi skaber rammerne om de fællesskaber, som giver mening
for borgerne.
Vi ser det som vores opgave at facilitere klyngerne ved at invitere offentligheden til at deltage i en gentænkning af boligformerne. Byen skal bygges med hjertet og med afsæt i konkrete ønsker og behov hos dem, der skal bo i Marienlyst og bruge
bydelen. Det indebærer at vi vil udvikle boliger sammen med
dem, som skal bo i bydelen – og sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, institutionelle investorer, den almene boligsektor og fonde, som har en interesse i at
sikre et relevant udbud af boliger til fx medarbejdere, gæsteforskere, patienter og pårørende eller andre med særlige interesser og behov.
Et bærende princip er, at vi vil spørge folk om, hvad den gode by
og den gode, trygge boligklynge er for dem og inddrage dem i
udviklingen af den.

Konkrete muligheder for partnerskaber omkring udvikling af
boliger er allerede identificeret og italesat sammen med flere af
de samarbejdspartnere, som Stadt har indgået aftale med, og vi
vil bringe disse partnerskaber i spil allerede ifm. projektet for de
første etaper.
For hver enkelt klynge skal det være tydeligt, hvad de bidrager
med til resten af bydelen og til byen som helhed. Klyngerne skal
bidrage til fællesskabet og der skal være noget at være fælles
om.

Fleksible boformer

Fælles interesser

Det kan fx være mellem generationer i form af klynger og bygninger, som knytter generationerne sammen i et aktivt dagligliv.
Fx ældreboliger/seniorbofællesskaber kombineret med en skovbørnehave. Men det vil også være i form af boliger for målgrupper med særlige boligbehov, fx små boliger, midlertidige boliger,
bofællesskaber, og boliger, som kan ændres og kombineres, så
de kan tilpasses familiers behov over tid og kan huse flere generationer.
Der skal være plads til forskellige boligtyper i alle tætheder. Vi
vil arbejde med at udvikle nye, fleksible boligformer – bl.a. små
basishuse, tiny houses, som kan sammensættes og udvikles
fleksibelt og som kan danne ramme om en hel boligkarriere og
for det simple liv med fokus på miljø, forbrug og bæredygtighed.
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STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

MENINGSFULDE NABOSKABER
Meningsfulde, lokale fællesskaber og en overskuelig skala er en
del af nøglen til den oplevede livskvalitet og tryghed. Vi kender
hinanden og derfor tager vi os af hinanden.

STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

NATUREN SOM HVERDAGSRESSOURCE
- EN BY MAN ELSKER AT BO I OG BESØGE
EN ATTRAKTIV BYDEL I LANDSKABELIGE RAMMER
Vi vil udvikle en by og et sted, som er rammen om en hverdag,
hvor man har lyst til at gå ud ad døren. Hele bydelen vil være
et oplevelsesrigt hverdagslandskab med fælles aktiviteter i
skovene og med anledninger til det gode liv overalt.
De unikke landskabelige rammer og naturkvaliteter er vores
afsæt og virkemidler.
Vi vil skabe anledninger til at komme i bydelen fra starten –
kraftfulde åbningstræk, som kan være med til at skabe tilknytningen til bydelen, og som kan udvikle sig til blivende værdier
for bydelens beboere og besøgende. Med afsæt i de eksisterende grønne strukturer i området og i gården Marienlyst.
Konkret forventer vi som åbningstræk at:
•

iscenesætte Marienlyst som Danmarks største og bedste
legeplads – for alle generationer. Helt bogstaveligt. Det
skal ske med udgangspunkt i det grønne netværk, som allerede er i området og som vil binde det sammen - koblet
med naturkvaliteter og -formidling, adgang til natur og
landskab for alle generationer.

•

Igangsætte en ‘grøn byggemodning’ i form af en samlet
landskabsudvikling, der skal fungere som grundlag for den
etapevise udvikling af bydelen. Vi vil plante træerne først
som en blivende kvalitet, og vi har høje ambitioner for den
rekreative og økologiske kvalitet af det grønne og blå rammeværk, som skal bære bydelens fysiske struktur. Og vi
vil skabe en blå struktur, som understøtter legen og den
grønne byggemodning
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VI STARTER MED LANDSKABET OG NATUREN
Naturen skal bruges – den skal have værdi for borgerne og
være en aktiv del af hverdagen: En grøn by at bo i. Men vi vil
sætte barren endnu højere med en målsætning om, at udviklingen af bydelen også skal efterlade naturen i endnu bedre form
end nu - med mere mangfoldigt grønt med kvalitet og med
bedre forudsætninger for biodiversiteten i området. Et landskab med levesteder for både mennesker, dyr og planter. Det
handler om, at vi starter med udviklingen af bydelens grønne og
blå landskaber med en entydig målsætning om at højne kvaliteten mærkbart og målbart - både den oplevede kvalitet og biodiversiteten - gennem det, vi gør. Effekterne vil være åbenlyse: Marienlyst vil både blive et skønt sted at bo, bevæge sig i og
opleve.
Den grønne hovedstruktur og oplevelsen af den skal sikres med
udsigtskiler og skovbeplantning. For os er skovrejsning derfor
et vigtigt træk i udviklingen af bydelen og i udviklingen af den
grønne struktur gennem og omkring bydelen. Brendstrupkilen
er det naturmæssige omdrejningspunkt, men vi vil udvikle et
samlet grønt netværk ud fra et helhedsblik, som omfatter hele
den nye bydel og dens omgivelser.
Skovrejsning er også for mennesker. Vi vil derfor som noget af
det første etablere frugtlunde sammen med byens nuværende
borgere. Det skal være med til at flytte folk mentalt ud i deres
omgivelser, og skabe rammer om stærke fællesskaber og gode

En skovbørnehave som åbningstræk

Udviklingen af landskabet handler også om det blå landskab. Vi
vil gøre regnvandshændelser til en oplevelse og håndteringen
af regnvandet til en integreret del af den grønne og blå struktur i bydelen.
Fællesskabet om og relationen til naturen er vigtige greb i
forhold til at skabe sundhed og livskvalitet for alle generationer. Ensomhed er én af de helt store udfordringer, som vi står
overfor som byudviklere og som samfund. Vi vil imødegå det
ved at udvikle meningsfulde fællesskaber både i boligklyngerne, men også i boligernes grønne omgivelser, som skal fungere
som ramme om større og interessebårne fællesskaber, herunder dyrkningsfællesskaber, dyrehold, æble- og biavlere etc. Vi
vil arbejde for at etablere disse fællesskaber fra starten og gøre
dem til en naturlig del af at bo i eller være en del af partnerskaberne knyttet til boligklyngerne. Som sådan kan landskabet
være et aktiv både for bydelen og for naboområderne, herunder
bl.a. for universitetshospitalets personale, patienter og pårørende, som med stærke og attraktive stiforbindelser får adgang
til et massivt landskabeligt netværk, som også kan bidrage til
genoptræning og rehabilitering.

Bydelshaver og lokale fødevarer
som katalysatorer for fællesskaber

En naturlegeplads som områdets hjerte
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STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

oplevelser i naturen. Vi vil fremme en livsstil, hvor man forholder sig aktivt til og bruger naturen. Vi planter træerne nu – og vi
er klar til tilpasse beplantningen senere i processen, når der er
brug for det.

STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

BÆREDYGTIG MOBILITET OG INFRASTRUKTUR
Mobilitet er én af udfordringerne i Aarhus Kommunes ambitioner om at være CO2-neutral kommune i 2030, og mobilitet er
et vigtigt emne, herunder også hvordan Marienlyst udformes
robust ift. fremtidens mobilitet. Et helt overordnet mål med udviklingen af Marienlyst er derfor at skabe rammerne for grøn
mobilitet.

Drømmen er også at forberede bydelen til en fremtid, hvor vi
kan udnytte alle de teknologiske muligheder, som fx trådløse teknologier skaber for fællesskaber og smart infrastruktur.
Vi kan kun se en brøkdel af mulighederne endnu, men vi vil forberede bydelen digitalt og allerede fra starten etablere en platform, som kan facilitere og understøtte byens liv og fællesskaber gennem simple, smarte digitale løsninger.

Infrastrukturen skal i første omgang designes for cyklister, fodgængere og den kollektive trafik. Området må ikke være domineret af bilerne.

Det er interessant at se at internettet er den platform, hvor vi i
dag både skaber relationer i en række netværk, og hvor bylivets
aktiviteter ofte organiseres. Det er vores tilgang at det, der giver
mennesker mest livskvalitet også er fysiske relationer til andre
mennesker. For os handler den smarte by derfor også om,
hvordan disse relationer skabt i skyen kan trækkes ned i gadeplan og fysisk bidrage til aktiviteter, byliv og bykvalitet

Vi er opmærksomme på den robusthed, der skal indbygges i og
med at mange nu og i en overskuelig fremtid vil have og være
afhængige af at have deres egen bil. Den teknologiske udvikling
går dog meget hurtigt med fx udvikling af selvkørende biler eller
smarte, digitale deleordninger. Det kan ændre vores adfærd
fundamentalt, når det gælder mobilitet. Bilerne bliver noget,
man kan tilkalde efter behov. Dette vil også i høj grad ændre behovene for placering af parkeringspladser. Og for antallet af
dem.
Vi vil imødegå det ved at sikre, at vej- og parkeringsarealer kan
ændre anvendelse over tid, og vi tror på, at vi - ved at ‘fange’ de
kommende beboere tidligt i deres boligkarriere - reelt kan reducere behovet for egen bil og dermed bilejerskabet i området.
Potentielt også for naboområderne.
Det indebærer også, at vi vil skabe optimal tilgængelighed til ny
og eksisterende, kollektiv trafik. Det handler fx om at forbinde
området effektivt til letbanen med nyskabende transportformer
som fx førerløse elbusser – lokale og fleksible, kollektive trafikløsninger, som kan understøtte de store investeringer i kollektiv
trafik, som allerede er gjort og som er i støbeskeen.
Men det vigtigste er, at det skal være muligt at gå og cykle trygt
og sikkert rundt i hele området, til og fra nabobydelene og ud i
det åbne land: Trygge og inviterende stier for både bydelen og
for besøgende: Samtlige naboområder skal have adgang via
cykel- og gangsystemer til naturen og de rekreative faciliteter i
Marienlyst.
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PARTNERSKABER OM RESSOURCER
Vi har et ambitiøst mål om at udvikle en bydel, hvor partnerskaber om bæredygtigt ressourceforbrug udgør ét af de bærende
elementer.
Vi vil arbejde for at etablere et effektivt, lokalt kredsløb, hvor
grøn omstilling kan gå hånd i hånd med smarte løsninger og en
økonomisk attraktiv energiforsyning - gennem partnerskaber
med både producenter, aftagere og leverandører.
Den handler bl.a. om:
•

•

•

at vi ønsker at give mulighed for at producere og dele
energi lokalt – også gerne i samarbejde med leverandører i
oplandet til byen
at vi vil sikre, at anlæg til energiforsyning ikke bare bliver
tekniske anlæg, men at de i sig selv kan bidrage til udviklingen af en attraktiv bydel.

Oplevet
kvalitet

Energieffektivitet

Elektriske
køretøjer

Økonomiske
besparelser

Regulere
energibehovet

ENERGY
360

Energiproduktion
Ingen
CO2-udledninger

partnerskaber ifm. ressourceudnyttelse generelt omkring
bl.a. energi, materialer og affald - herunder, hvor det er
muligt, at sikre og muliggøre lokal affaldshåndtering.
Og helt praktisk ved fx at undgå jordflytning ind og ud af
området.

Boliger og virksomheders energiforbrug er en nøgle til realiseringen af Aarhus Kommunes ambition om CO2-neutralitet i
2030. Af den resterende opgave med realisering af målet ligger
størstedelen hos borgere og bygherrer. Transport og fremkommelighed er en vigtig del af løsningen, og elbiler og elcykler når vi er så tæt på city - indgår i ligningen. El-infrastrukturen
er dog helt utilstrækkelig, og det er ét af argumenterne for at
tænke i lokale kredsløb ift. lokal energiforsyning.

ENERGIFÆLLESSKABER!

Energy 360 er en metode til
modellering af energiforbrug og
behov på områdeniveau.
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Vi ser der derfor som en del af vores opgave at bidrage til
sikre, at bl.a. boligerne bidrager væsentligt til CO2-reduktioner,
bl.a. gennem energipartnerskaber. Partnerskaberne skal være
grundlaget for at undersøge nye løsninger, fællesskaber og forretningsmodeller omkring lokal energiforsyning, fx organiseret i
et energifællesskab.
Vi er klar over, at Aarhus Kommune er på vej med en strategisk energiplan, og at arealer få kilometer vest for projektområdet er udpeget til energiproduktion. Det er en oplagt anledning
til at tænke energiproduktion og forbrug i skalerbare løsninger
sammen i hele bydelen - og med nabobydelene.
Vi vil derfor lægge op til at arbejde sammen med Aarhus
Kommune om en samlet, cirkulær energistrategi for bydelen.
Hvis vi skal gøre det, er der brug for at vi anlægger en holistisk
tilgang, som betragter hele energisystemet i området under
ét, og det kræver, at vi arbejder med en lang række parametre samtidigt. Vi foreslår at basere arbejdet på Energy 360, som
er en metode til modellering af energiforbruget på områdeniveau - udviklet af WSP, som indgår på vores hold af rådgivere og eksperter. Metoden handler om at tænke alle aspekter af
energiregnskabet sammen og om at udvikle smarte og attraktive løsninger, som:
•

Helt overordnet bidrager til netto at eliminere CO2udledningerne og dermed til at realisere Aarhus
Kommunes målsætninger om CO2-neutralitet i 2030.

•

Styrker energieffektiviteten – både i form af passivt
design for at reducere energibehovet men også kombineret
med automatiske systemer, som sikrer, at energi bruges
effektivt.

•

Omfatter energiproduktion, fx solenergi, enten i bydelen
eller i oplandet. Potentialet er stort, hvis det indtænkes fra
starten og særligt, hvis det tænkes sammen med partnere
i nærområdet (virksomheder, Aarhus Universitetshospital
og energiproduktion i det åbne land).
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•

Giver økonomiske besparelser. Optimalt set ser vi et
lukket kredsløb for os, hvor bydelen kun eksporterer eller
importerer energi, når der er behov for det - et partnerskab
omkring energi, hvor bydelen bliver gjort så uafhængig
som muligt - også økonomisk - af energi udefra. En oplagt
ramme er et egentligt energipartnerskab i form af fx en
andelsløsning – en lokal, partnerskabsbaseret, kommerciel
aktør, som samlet set både kan handle med omverdenen
og indadtil være med til at sænke udgifterne.

•

Giver mulighed for at regulere energibehovet og -forbruget over tid, bl.a. gennem oplagring, fx i form af elektriske
køretøjer.

•

Fremmer brugen af elektriske køretøjer. Selvom bydelen
vil fremme gang og cykling, vil der være behov for biler i
et vist omfang. Andelen af elbiler vil stige markant, og vi
vil sikre, at alle har mulighed for at oplade elektriske køretøjer eller tilbyde centrale opladningsfaciliteter, der kan
styres centralt for at reducere spidsbelastninger og regulere efterspørgslen. Centrale opladningsfaciliteter gør også
området klar til en mere fjern fremtid, hvor mobiliteten er
baseret autonome køretøjer. Udover biler handler opladning
naturligvis også om elektriske cykler, scootere og andre
små køretøjer, der understøtter en bevægelse væk fra biler.

•

Er skalerbare – løsningerne skal giver mulighed for at
starte i det små og skalere op.

STRATEGI FOR UDVIKLINGSPLANEN

EN BÆREDYGTIG BY
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
For os er bæredygtighed et helt fundamentalt udgangspunkt
for byudvikling. Aarhus Kommunes ambition om en fuldstændig nettoreduktion af CO2-udledninger i 2030 er et helt overordnet afsæt for vores arbejde med udvikling af bydelen. Men vi arbejder holistisk med bæredygtighed. Vi vil tage bredt afsæt i
FN’s verdensmål som et styringsinstrument, og vi vil bruge dem
aktivt til at fokusere indsatsen dér, hvor det batter - både i planlægningen af bydelen og realiseringen og driften af den. Med
verdensmål 17, partnerskaber for handling, som overordnet
ramme. Derfor har vi blik på vores rolle både som byudviklere
og som partnere i det liv, der skal leves i bydelen og i udviklingen af den adfærd, som skal sikre bæredygtigheden af den.
Vores tilgang til bæredygtighed er drevet af ambitioner og ikke
af dogmer. Vi har fx ikke et fastlåst billede af, hvad der er bæredygtigt byggeri, men vi ønsker gennem partnerskaber med eksperter, de kommende brugere og beboere at facilitere udviklingen og brugen af de løsninger, som i hvert enkelt tilfælde giver
mest effekt.
Vi vil arbejde konkret med verdensmålene i samarbejde med
Aarhus Kommune og formulere et fælles bæredygtighedsprogram for bydelen. Og det vil sikre, at bæredygtigheden i bydele
er både synlig, målbar og kommunikerbar.
DGNB-certificering er en mulighed - både på bydelsniveau og på
bygningsniveau. Vi vil derfor bruge de fem hoveddimensioner
i DGNB som rettesnor og som afsæt for det konkrete arbejde
med flere af verdensmålene, så byområdet, delområderne og
de enkelte byggerier vil kunne certificeres.

Vi vil sammen med Aarhus Kommune
knytte konkrete Verdensmål og delmål til
udviklingen af bydelen. Værkstøjet ”Mylius
vil fungere som ramme om identifikationen
af relevante mål og konkrete og
projektspecifikke indikatorer.
Målene, som relaterer sig til visionen
for Marienlyst er illustreret løbende i
dokumentet som ikoner i forbindelse med
de enkelte afsnit og vil blive udbygget med
konkrete delmål i det videre arbejde.
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PROFIL
STADT A/S

Stadt A/S er et byudviklingsselskab med en særdeles
solid ballast i ejerkredsens erfaring og økonomiske
styrke.
Stadt repræsenterer:
•
•
•
•
•
•
•

Stor erfaring med byudvikling og ejendomsudvikling.
Et stærkt netværk til ideel byudvikling
Et skarpt fokus på fremtidens behov og trends
Evnen til at bryde vaner og skabe fremtiden
Høje ambitioner om udviklingen af byen
De nødvendige økonomiske muskler
En aftale er en aftale, og det, vi siger, er det, vi gør

VI VIL SKABE ET STED, MAN PASSER PÅ
Vi kender Aarhus. Vi bor selv i og nær Aarhus. Vi vil investere i det, vi brænder for – og vi brænder for Aarhus. Derfor vil vi
udvikle et rodfæstet, lokalt projekt, som bygger på den nyeste,
internationale viden. Vi vil bringe verden til Marienlyst, men
vi vil sørge for, at Marienlyst forbliver sin egen. I en verden af
ensartethed og massekonsum, vil vi investere i det unikke.
Når vi vil arbejde med partnerskaber, fællesskaber og engagement som en grundstruktur, er det fordi vi ønsker at kultivere nogle fundamentale kvaliteter. Og fordi vi er overbeviste om,
at forpligtende samarbejder om fælles mål og fælles handling i
form er en vigtig del af fundamentet for byen.
Vi vil skabe et sted, hvor folk føler sig hjemme og er stolte af
at bo. Hvor det er muligt at blive en aktiv del af udviklingen, og
hvor engagementet medfører et naturligt medejerskab, ikke
kun over den private eller lejede bolig, men over stedet som
helhed. Det man selv er med til at skabe, passer man nemlig
godt på.
Vi ønsker at skabe et sted, hvor man kender hinanden og
hjælper hinanden. Vi ønsker at skabe et sted, hvor fællesskabet har mange former: fra familien over nabolaget til hele
bydelen.

16

JENS STAUSHOLM

ULRIK STENGAARD

DIREKTØR OG BESTYRELSESFORMAND, STADT A/S

DIREKTØR OG BESTYRELSESMEDLEM, STADT A/S

Stadt A/S (2019-)
Staus A/S (ejendomme), stifter og bestyrelsesformand (2007-)
JS World Media: Stifter, CCO, CEO og Business Developer (1993-)
Greybird Group: Board Member (2019-)
Aarhus Airport A/S: Vice Chairman of the Board / Owner (2016-)

Stadt A/S (2019-)
Projektus Aps (projektudvikling og salg/udlejning af ejendomme):
Stifter, ejer og direktør (2009-)
Havneøen P/S (Vejle), Teknisk direktør (2014-2016)
Emr murer og entreprenørforretning as: Konsulent (2012 – 2016)
Landmark Vejle: Projektudvikling samt bygherrerådgivning (2006 – 2009)
Lidl: Projektstyrring som bygherre (2004 – 2006)
Skanska: Projektchef (1999-2004)

Jens er aarhusianer ind til benet, og han deltager med hjerte
og nerve i udviklingen af de projekter og virksomheder, han involverer sig i. I en del år har Jens som investor og idéudvikler
deltaget aktivt i en række byudviklingsprojekter, herunder den
aktuelle udvikling af Æbeløgade i Aarhus C.
En af Jens største styrker er evnen at samle det helt rigtige
team og få dem til at toppræstere - og at få formuleret en
rigtige strategi og få den udmøntet i praksis.

Ulrik er en særdeles erfaren projektudvikler og bygherrerådgiver som
selvstændigt og sammen med partnere har en lang række succesfulde
projekter på CV’et. Med sin store erfaring kan Ulrik holde balancen i
komplekse byudviklings- og ejendomsprojekter, og han har en særlig
evne til få projekterne til at lande rigtigt - både økonomisk og i forhold
til brugere, interessenter og myndigheder. Det er bl.a. vist gennem
et langvarigt samarbejde med AP Pension, hvor Ulrik har stået for
udviklingen af en lang række af selskabets store ejendomsprojekter.
Som tidligere elite-sportsmand er Ulrik bevidst om vigtigheden af at
bevare overblikket og det gode samarbejde på holdet.
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Gården Marienlyst med den nordlige del af
byudviklingsområdet i baggrunden.
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ET STÆRKT HOLD, SOM KAN OPFYLDE VISIONEN
Stadt A/S har stor erfaring med byudvikling i Aarhus og har
samlet et stærkt udviklingsteam, som kan sikre en planlægning, som er visionær i forhold til fremtidens by og forstadsliv, og som samtidig kan balancere de mange interesser i områdets udvikling.

Vi forestiller os organiseringen udbygget med fageksperter
efter behov. Herudover forventer vi at tilknytte en række andre
arkitekter i udviklingen af de enkelte etaper/boligklynger ud fra
et princip om at sikre diversitet og og identitet i området som
helhed.

Udviklingsteamet består af nedenstående rådgivere med de
anførte ansvarsområder:

De tilknyttede rådgivere er præsenteret med CV’er og referencer i bilagene på side 27-52.

CFBO

Peter Frost-Møller, Svend Erik Rolandsen og Marianne Rønnow Markussen

Bæredygtig byudvikling,
strategi og planlægning.
Procesledelse ifm. udviklingsplanen.

AART

UDV
IKL
IN
GS

Anders Tyrrestrup og Rasmus Højkjær Larsen

AM
TE

Arkitektur og udviklingen af fremtidens boliger
- primær arkitekt ifm. udviklingsplanen.

SLA

Karsten Thorlund og Magnus Askjær Rasmussen

Landskabsarkitektur og naturbaseet byudvikling.

STADT A/S

Urban Creators

Maria Wass-Danielsen, Filip Zibrandtsen og Mette Lindberg

Mobilitet og megatrends i byudvikling.

Orbicon/WSP

Peter Bassø Duus, Barry Evans og Snigda Jain

Udvikling af vand, natur og infrastruktur
samt bæredygtig energi og forsyning.

MOONN

Martin Thim

Kulturproduktion
i byområder og
udviklingen
af livet i byen.

Living Cities
Metabolic

Thomas Thorin

Cirkulær tænkning i ressourcer,
materialer og lokal økonomi

Simon Glinvad Nielsen

Udvikling af partnerskaber og
fortællingen om byen’
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Møller

er

PROFIL
CFBO byudvikling, DK-GBC, 2015
-konsulent i bæredygtig

57 69 Aalborg
64
nlægger, MScCVR-nr.
(urban37
design),
Universitet, 2002
Torv 14, 1.,ved
8000
r i arkitekturStore
og planlægning
TUAarhus
Delft, 2000-2001
Kontakt: Peter Frost-Møller (peter@cfbo.dk, 6043 9300)
6CFBO (stiftende partner)
4-2016
BASCON (Projektchef)
Arkitektskolen Aarhus
4
CFBO er en byplantegnestue,
som(mentor,
rådgivervejleder)
om
NIRAS
(Teamog
projektchef)
8-2014
byudvikling i bred forstand; bl.a. bystrategier,
Aalborg
Universitetudviklingsprocesser
(gæsteforelæser, vejleder,
7-2014
facilitering af
dialogbaserede
rejseleder
og
beskikket
censor)
med mange forskellige aktører og kommunikation.
2007
Gemeente
Utrecht:
Byudvikler,
deltid
7
CFBO byder ind
med
strategiske,
procesog
kommunikationskompetencer,
en holistisk
2006-07 Grounds byder
og sikrer
landskab:
Medstifter og
6-2007
tilgang med leder
fokusafpåtegnestuen
forankring og innovation.

PETER FROST-MØLLER
BYPLANLÆGGER OG PARTNER, CFBO
DGNB-konsulent i bæredygtig byudvikling, DK-GBC, 2015
Byplanlægger, MSc (urban design), Aalborg Universitet, 2002
Studier i arkitektur og planlægning ved TU Delft, 2000-2001

2002-06 BRO, Holland: Byplanrådgiver
CFBO er stiftet i 2016 og ejes og drives af Inger Haarup
Peter Frost-Møller er medstifter CFBO og har 17 års erfarBorchmann, Rasmus Cassøe, Peter Frost-Møller og Svend
ing med planlægning og udvikling af byer og byområder i både
Erik Rolandsen. Ud over de fire partnere, har vi pt. 14
Danmark og udlandet.
cer
ansatte: fire arkitekter, otte byplanlæggere, en piccoline
Peter er en erfaren og dygtig projektleder, som med stor politisk
og en regnskabsansvarlig. Vi arbejder fra en agil position,
Grindsted Bymidte
og ledelsesmæssig forståelse forstår at udvikle stærke og
hvor vi af
kan
tæt på vores isamarbejdspartnere
og
r for udarbejdelsen
envære
udviklingsstrategi
samarbejde med Midtbyforum
i Grindsted.
holdbare beslutningsgrundlag i ofte komplekse sammenhænge,
indgå i et sømløst samarbejde med de mange andre
hvor succesen afhænger af evnen til at navigere mellem forder typisk er i de projekter, vi er
ntialestudiesamarbejdspartnere,
for Lemvig
skelligartede og ofte modstridende interesser og interessenti. og potentialestudie for Lemvig Museum. Udført for Lemvig
jdelsen af etinvolveret
lokaliseringsKommune.
grupper. Inddragelsen af interessenter og formidling i bredere
sammenhænge hører til Peters spidskompetencer.
harSkagen
en særlig opmærksomhed på at finde ind til kernen
ntialestudieVifor
projektet og og
få potentialestudie
skabt det strategiske
tidligt Udført for
Med
erfaring
fra en årrække som rådgiver, embedsmand og
jdelsen af etaflokaliseringsfor etfundament
nyt kunstmuseum.
Lemvig
Kommune.
i processen. Derfor er vi optaget af at skabe den gode
selvstændig i Holland samt en række store udviklingsprojekter
proces – vi ønsker at samle interessenter, der kan belyse
i udviklingslande bærer Peter et bredt fagligt perspektiv og stor
projektets
potentialer
og
udfordringer.
Vores
erfaring
med
personlig gennemslagskraft ind i sin rådgivning.
rerådgiver for udviklingen af Københavns største parkområde. Udført for bl.a. Naturstyrelsen.
at inddrage interessenter, politikere og borgere tidligt
Peter har desuden et indgående kendskab til og erfaring med
i processen er, at det sikrer en viden og en forankring,
byudvikling i Aarhus Kommune som bystrategisk rådgiver for
der skaber et solidt strategisk fundament for projektets
viklingen af en midtbyplan for Aabybro som led i Realdanias Hovedby på Forkant-initiativ.
bl.a. MTM og Borgmesterens Afdeling.
videreudvikling.

2-2006

atskatalog for Hanstholm
Vi ser strategier som et dynamisk værktøj, der tager
dania-støttet udviklingsprojekt for Hanstholm By og Havn med fokus på erhverv, turisme og bosætning.
afsæt i en fælles vision, som udstikker en handlingsplan,
der skaber øjeblikkelig og langvarig værdi. Strategierne
ngsplan for Hobro
sikrer, at projekter får den katalyserende effekt, som
or for et §17.4-udvalgsarbejde
af Hobro
By.
det er tiltænkt, somvedr.
fx atudvikling
understøtte
en stærkere
social sammenhængskraft i et område eller øge den
immerland kommune:
Nye
spillere på hjemmebanen
kunstneriske
kvalitet.
rategiprojekterne under På Forkant-Kampagnen – her med fokus på bosætning og stedsidentitet.

Vi har stor erfaring med at facilitere involverende
ategi
udviklingsprocesser, som sikrer ejerskab blandt
klingsstrategi
for Hadsund.
byens
borgere, beslutningstagere og investorer.

Vi har et indgående kendskab til en bred palette af
s Vækst
metoder; herunder midlertidig indretning af byrum,
rg Kommunemidtbykonferencer,
ifm. opstart, afslutning
og evaluering
af et §17.4-udvalgsarbejde om centerbyernes udvikling.
byværksteder,
ungeworkshops,
sparringsgrupper, ekspertinterviews, interne workshop
vnskvarteretosv.
jdelsen af en udviklingsplan for Sydhavnskvarteret i Aarhus.

ommune: Klynger og netværk som udviklingsstrategi
rategiprojekterne under På Forkant-Kampagnen – her med fokus på klyngedannelser i udkanten.

gerfjord Kommune: Med byerne forrest
rategiprojekterne under På Forkant-Kampagnen.
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anfaglig procesrådgiver for Gribskov Kommune ifm. udvikling af byområdet Troldebakkerne.

SVEND ERIK ROLANDSEN

MARIANNE RØNNOW MARKUSSEN

BYPLANLÆGGER OG PARTNER, CFBO

BYPLANLÆGGER OG PROJEKTLEDER, CFBO

Civilingeniør i by- og trafikplanlægning, Aalborg Universitet, 2000

Byplanlægger, MSc (Urban Design) Arkitektur & Design, Aalborg
Universitet, 2008

Svend Erik har knap 20 års erfaring med byudvikling, hovedparten som rådgiver med opgaver for en lang række kommuner, Realdania, Erhvervsstyrelsen, private investorer og udviklere
mv.
Svend Erik har se senere år (i COWI) især arbejdet med
store byomdannelsesprojekter som eksempelvis Stigsborg
Havnefront og Amtssygehuset i Aarhus med fokus på procesrådgivning, forberedelse og gennemførelse af parallelopdrag
samt styring af projektinputs vedr. markedsmæssige, økonomiske, tekniske og planmæssige forhold, Omdrejningspunktet i
disse projekter har været at arbejde med udviklingsplanen som
redskab, hvor Svend Erik har fungeret som sparringspartner og
rådgiver for kommunens projektledelse såvel som for de deltagende arkitektteams. Udviklingsplanen har her været et centralt værktøj.

Marianne Rønnow Markussen er byplanlægger og projektleder hos CFBO. Hun har mere end 10 års erfaring med byudvikling
samt fysisk og strategisk planlægning. Hendes faglige kompetencer ligger inden for bl.a. kommune- og lokalplanlægning,
byudviklingsprojekter og -strategier, detailhandelsplanlægning
samt helhedsplaner og masterplaner for større og mindre omdannelsesområder, herunder flere i Aarhus.
Mariannes har et godt teoretisk fundament, men er samtidig praktisk og resultatorienteret. Hun er en erfaren projektleder, som er god til at have mange bolde i luften og til at samle
løse tråde i selv meget komplekse planopgaver. Marianne går
til enhver opgave med stort gåpåmod og entusiasme. Hun er en
god formidler, som har veludviklede skriftlige og verbale egenskaber.

Svend Erik har desuden arbejdet med planmæssige, tekniske og
økonomiske forhold i en række byudviklingsprojekter som omdannelse af Østre Gasværk i København til boligområde samt
fornyelse af Bystævneparken i Tingbjerg i København, Tornhøj i
Aalborg Øst mv.
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UDVALGTE REFERENCER
CFBO

BRANDE SYD
CFBO har for Ikast-Brande Kommune udarbejdet en udviklingsplan
for Brande Syd - et ca. 250 ha stort nyt boligområde syd for Brande
By. Området udvikles som en naturbydel, der med afsæt i at løse
områdets udfordringer med regn- og grundvand gennem naturlige
og integrerede løsninger. Planen løser ikke bare udfordringer i den
nye bydel, men bidrager til at løse udfordringer i Brande By, samtidig
med at byen og den nye bydels rekreative og udfoldelsesmæssige
muligheder foldes ud. Målet med udviklingsplanen er at skabe et
langsigtet og strategisk styrings- og planlægningsredskab for IkastBrande Kommune i udviklingen af området, samt grundlag for en
byggeretsgivende lokalplan for planens første etape.

YGGELSESPLAN | ’ENGDRAGET’

ØNNE KILE

som skærer sig igennem bebyggelsen er delområdets inEngdraget karakeriseret ved at bebyggelser har en høskaber et kontrast til det åbne landskab. Her skabes en
em bebyggelse og natur som fordre et mere intimt rum.
stader og legepladser er med til at skabe et aktivt rum, som
r beboerne.

05. BEBYGGELSESPLAN | ’ENGDRAGET’

rbejdes der med områdets eng-karakter. Klippet og høje
stauder og løg skaber rum i landskabet.
BYDELENS GRØNNE KILE

Den grønne kile som skærer sig igennem bebyggelsen er delområdets intime naturrum. Engdraget karakeriseret ved at bebyggelser har en højere profil som skaber et kontrast til det åbne landskab. Her skabes en
skarp kant mellem bebyggelse og natur som fordre et mere intimt rum.
Legepladser, bistader og legepladser er med til at skabe et aktivt rum, som
vil attraktion for beboerne.
Landskabeligt arbejdes der med områdets eng-karakter. Klippet og høje
græsser, samt stauder og løg skaber rum i landskabet.

CFBO har siden udabrejdet en samlet udviklingsplanen med
bebyggelsesplan for de efterfølgende etaper samt et værdi- og
kvalitetskatalog for projeketet

BRANDE SYD - ETAPE 01 | VÆRDI- OG KVALITETSPROGRAM
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AGRO FOOD PARK
UDVIKLINGSPLAN
AGRO FOOD PARK
Landbrug & Fødevarer gennemførte i 2015 et parallelopdrag om en
udviklings- og visionsplan for Agro Food Park i den vestlige del af
Aarhus. Resultatet fra konkurrencen er herefter viderebearbejdet til
en visions- og udviklingsplan for Agro Food Park.
Agro Food Park ligger på kanten mellem byen og det åbne land, og
målet med visions- og udviklingsplanen er at vise, hvordan udviklingen
af Agro Food Park kan bidrage til at understøtte en hensigtsmæssig
og bæredygtig ressourceudnyttelse, der både tilgodeser udviklingen
af området som vidensklynge samtidig med, at naturressourcerne
beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for
både Agro Food Parks beboere og besøgende.

KUNDE
Landbrug&Fødevarer (Agro Food Park)
KONTAKT
Bjarne Langdahl Riis, Udviklingsdirektør
SAMARBEJDE
GXN
Schønherr
Bascon
UDFØRELSE
2016
REALISERING
2017 HONORAR
Under 500.000 kr.
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Cassøe Frost Borchmann ApS
Store Torv 14, 1. sal, 8000 Aarhus C
Gothersgade 11A, 1123 København K

Samlet set skal det sikre Agro Food Park grundlaget for at udarbejde
et visionsbåret styringsredskab, der understøtter og sikrer væksten
og samspilskraften mellem Agro Food Parks virksomheder og
Landbrug & Fødevarer gennemførte i 2015 et parallelopdrag om en udviklings- og
vidensinstitutioner med konkrete anvisninger til helhedsplan, byrum,
visionsplan for Agro Food Park i den vestlige del af Aarhus. Resultatet fra konkurrencen
er herefter viderebearbejdet til en visions- og udviklingsplan for Agro Foodbygninger
Park.
og landskab.
Agro Food Park ligger på kanten mellem byen og det åbne land, og målet med visionsog udviklingsplanen er at vise, hvordan udviklingen af Agro Food Park kan bidrage
til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig ressourceudnyttelse, der både
tilgodeser udviklingen af området som vidensklynge samtidig med, at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for både Agro
Food Parks beboere og besøgende.
Målet er at skabe et styringsredskab, der omsætter Agro Food Parks overordnede
vision til en fysisk virkelighed, hvor parkens unikke identitet omsættes til et bymiljø,
der skaber grundlag for synergier mellem eksisterende og nye virksomheder og
vidensinstitutioner, mellem Agro Food Park og den omkringliggende by og landskab,
og som samtidig positionerer Agro Food Park internationalt. Udviklingsplanen er et
styringsredskab, der understøtter og stimulerer Agro Food Park som et økosystem - et
dynamisk videns- og værdifællesskab og det førende innovations- og vækstcenter for
fødevarerklyngen i Danmark.

CFBO varetog rollen som proces- og projektleder på Bascons
rådgiverhold, og bistår således Agro Food Park med at realisere
planerne for områdets udvikling.

Redskabet skal samtidig sikre optimale rammer for den videre udvikling for dermed at
øge værdien af de væsentlige investeringer, der foretages i området nu og i fremtiden.
Samlet set skal det sikre Agro Food Park grundlaget for at udarbejde et visionsbåret
styringsredskab, der understøtter og sikrer væksten og samspilskraften mellem
Agro Food Parks virksomheder og vidensinstitutioner med konkrete anvisninger til
helhedsplan, byrum, bygninger og landskab.
ROLLE
CFBOs partner Rasmus Cassøe varetager rollen som proces- og projektleder på
Bascons rådgiverhold, og bistår således Agro Food Park med at realisere planerne for

GELLERUP
CFBO har bistået Aarhus Kommune med at udarbejde forarbejdet til den
næste generation af en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj, som
har indgået i kommunens forhandlinger med Brabrand Boligforening.
De to områder er klassificeret som ’hårde ghettoer’ og skal derfor
fremlægge en udviklingsplan for at nedbringe andelen af almene
boliger.
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Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og
Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og
blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de
bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op. En god by for
børn er en god by for alle.
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Der er arbejdet med en række udviklingsprincipperne, som bl.a. skal
medvirke til, at næste skridt i omdannelsen af Gellerup og Toveshøj
skaber; en tryg bydel, gode nabolag, positive spejlinger og liveability
i børnehøjde.

Tinesvej

City Vest

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, der har
nærhed til børn og unge, som samtidig tilbyder dem et spejl af samfundet
og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens
flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der
bor i bydelen i dag, bliver boende, og fl ere ressourcestærke borgere
flytter til. Det handler bl.a. om at tilføre områderne nye, attraktive
bosætningsmuligheder med boligtyper målrettet ressourcestærke
børnefamilier.

Silkeborgvej

Tilbageværende blokke og ny bebyggelse
ikke målfast
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VIBORG BANEBY
CFBO har for Viborg Kommune udarbejdet en helhedsplan for det
sydlige brofæste, næste udviklingsområde i Viborg Baneby. Målet med
helhedsplanen er at skabe et attraktivt byområde i tæt kontakt med
det nye gymnasium, Hærvejsbroen og Viborg Baneby
Med helhedsplanen er der skabt et oplæg til udvikling af en bydel
med blandet funktioner og boligformer. Et sted hvor fællesskaber er i
centrum og hvor områdets fysiske struktur søger at blande offentlige
og private områder. I bydelen møder man naboen, den studerende,
en handlende eller en på tur gennem byen, det har en stor betydning
for oplevelsen af tryghed og aktivitet i bydelen. Dette bygges på to
centrale principper; en tæt bydel med den tætte bys kvaliteter, blandet
med private opholdsarealer i direkte tilknytning til den enkelte bolig og
attraktive tagterrasser.
Målet er at skabe en attraktiv bydel med diversitet i befolknings
sammensætningen og en sammensætning af flere forskellige
boligtypologier, så området fremstår med stor diversitet i både bolig
typer og arkitektur.
Helhedsplanen har også haft til mål at danne grundlag for udarbejdelsen
af en lokalplan, for fremtidige ungdomsboliger, samt sammenhængen
med Hærvejsbroen.
CFBO har tegnet helhedsplanen samt undersøgt og analyseret de
planlægningsmæssige forudsætninger. CFBO har samtidigt udarbejdet
grundlaget til den kommende lokalplan.
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PROFIL
AART ARCHITECTS
CVR-nr. 20 33 53 00
Mariane Thomsens Gade 1c, 8000 Aarhus C
Kontakt: Anders Tyrrestrup (aty@aart.dk, 2532 3278)

Hos AART er vores tilgang, at byer og bygninger er
kraftfulde katalysatorer for forandring. Det er her
nøglen til at forandre de mest fundamentale omgivelser
for vores liv ligger: hvordan vi bor, lærer, arbejder og, ja,
lever og ånder. Derfor tænker vi effekt før form i ethvert
samarbejde, som vi indgår i. For os handler arkitektur
nemlig ikke kun om form. Det handler om den effekt, vi
skaber for kunder, brugere, organisationer og samfund.
For vi ved, at arkitektur kan gøre en forskel. Det har vi
dokumenteret og set effekten af i snart 20 år – og det er
det, der driver os i vores daglige arbejde.
Vi er i hele Skandinavien
Med ca. 135 ansatte fordelt på kontorer i Aarhus,
København og Oslo er AART en veletableret og
toneangivende skandinavisk arkitektvirksomhed.
Vi tegner, renoverer og opfører projekter inden for
alle skalaer af arkitektur – fra bygninger til byrum
og masterplaner. I hvert projekt har vi fokus på at
bringe vores viden og erfaring i spil, så der opstår
nye sammenhænge mellem bolig-, erhvervs-, kultur-,
lærings- og sundhedsarkitektur. Med det ambitiøse sigte
at skabe nye muligheder for mennesker, organisationer og
samfund i et bredt bæredygtigt perspektiv.
Vi bygger på indlevelse og viden
Vi lever os ind i vores kunders og brugeres verden,
udforsker og udfordrer den. Det gør vi med afsæt i
vores viden og erfaring om effekten af arkitektur. For
herigennem kan vi sammen skabe bygninger og byrum,
der giver os alle – uanset livssituation og sociale skel
– mulighed for at leve sundere, smartere og mere
sammenhængende liv. I vores projekter kombinerer
vi derfor en dyb indlevelse med en høj æstetisk og
håndværksmæssig kvalitet, da vi forstår, hvor vigtig omhu
for detaljer og materialer er for byggeriets levetid og
brugernes livskvalitet.
Vi dokumenterer effekten
I snart 20 år har vi gjort en dyd ud af at genbesøge vores
opførte bygninger og byrum for at blive klogere på den
forskel, vi med arkitekturen har gjort for mennesker,
organisationer og samfund. Derfor har vi som den
første arkitektvirksomhed i Skandinavien etableret
et dokumentationsteam, så vi kan studere effekten
af arkitekturen og løfte veldokumenteret viden ind i
udviklingen af nye projekter. Et systematisk vidensarbejde,
som underbygger vores lange liste af projekter, som er
blevet hædret verden over, ikke alene for deres æstetiske
kvaliteter, men særligt deres evne til at gøre en forskel.
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ANDERS TYRRESTRUP
STIFTENDE PARTNER / CINO, AART
Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus, 1998

Anders Tyrrestrup er medstifter af og partner i AART architects
og udgør sammen med partnerne Anders Strange og Torben
Skovbjerg Larsen virksomhedens øverste faglige og administrative ledelse. Han har arbejdet med arkitektur og formgivning
i mere end 20 år og har herigennem oparbejdet en højt specialiseret viden om arkitektfagets mange muligheder og udfordringer.
I kraft af sin nuancerede indlevelse i hvert enkelt projekts potentiale er han indbegrebet af AART architects´ arbejde. Han
varetager således udviklingen af virksomhedens faglige profil
og varetager i forlængelse heraf strategisk projektledelse samt
konceptudvikling i forbindelse med virksomhedens større og
mere komplekse projekter.
Som partner har Anders Tyrrestrup det øverste ansvar for virksomhedens faglige udvikling. Via en tæt dialog med hver enkel
teamleder skaber han rammer for et innovativt arbejdsmiljø,
hvor den enkelte medarbejders spidskompetencer bidrager til
at løfte virksomhedens faglighed, og den kollektive knowhow er
frit tilgængelig for alle medarbejdere og samarbejdspartnere.

RASMUS HØJKJÆR LARSEN
PROJEKTLEDER / SAGSARKITEKT, AART
Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus, 2010

Rasmus Højkjær Larsen er specialist i projektudvikling med
fokus på kombinationen af stærke arkitektoniske fortællinger
og høj bygbarhed. Hans arbejde tager sit udgangspunkt i tætte
samarbejder og han har stor erfaring med at facilitere tværfaglige processer og brugerinddragelse. Rasmus udvikler projekter i samarbejde med både private og offentlige bygherrer og
sikrer maksimal værdiskabelse for slutbrugere og projektejere
gennem tæt dialog og forståelse for drift og byggeøkonomi.
Rasmus har stor ekspertise indenfor udarbejdelsen af
mulighedsstudier og feasability studies med henblik på afdækning af byggefelters potentialer. Han har i den forbindelse
bidraget til udvikling af helheds- og lokalplaner i hele kandinavien. Han har varetaget danske, såvel som udenlandske projektforløb og har via sine stærke sociale og kommunikative
kompetencer, ofte været ansvarlig for kontakten til samarbejdspartnere, hvor han indgår som bindeled mellem de forskellige faggrupper og sikrer innovation på et tidligt stadie i projektudviklingen.
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UDVALGTE REFERENCER
AART ARCHITECTS

PAKHUSENE / DELEØKONOMI / AARHUS Ø
Pakhusene er et nyt og anderledes bolig- og erhvervsbyggeri på
Aarhus Ø. Det er bygget på fællesskab og skabt til at leve fra tidlig
morgen til sen aften, alle ugens dage. Pakhusene er et markant og
nytænkende byggeri på den nye havnebydel i Aarhus. Markant i kraft
af sine stramme linjer, taktile teglfacader og 35.000 kvadratmeter,
og nytænkende i kraft af sit fokus på at udnytte mulighederne inden
for deleøkonomi. Pakhusene bliver på den måde et kraftcenter med
fællesskabet i fokus. Et kraftcenter, der ved at blande bolig og erhverv
bidrager til at skabe en mangfoldig havnebydel, der emmer af liv fra
tidlig morgen til sen aften.
Inspireret af deleøkonomien får virksomheder og beboere mulighed for
at dele en lang række faciliteter – fra fitness- og sauna i kælderen
til mødelokalerne, kantinen og den fælles tagterrasse. Om dagen kan
virksomhederne for eksempel booke lokaler til møder, mens beboerne
om aftenen kan booke lokaler til mere sociale, fællesskabende formål.
Og i weekenden kan virksomhedernes fælles kantine omdannes til
en restaurant til glæde for hele byen. Alt sammen med fokus på at
skabe en bygning, der rækker ud over sig selv og skaber værdi for både
virksomheder, beboere og byen i et større perspektiv.

PAKHUSENE / DELEØKONOMI / AARHUS Ø
Pakhusene er et nyt og anderledes bolig- og erhvervsbyggeri
på Aarhus Ø. Det er bygget på fællesskab og skabt til at leve
fra tidlig morgen til sen aften, alle ugens dage.

/ FAKTA

Beliggenhed / Mariane Thomsens Gade 1,
Aarhus Ø
Funktion / Nyt og anderledes bolig- og
erhvervsbyggeri der er bygget på fællesskab
Pakhusene er et markant og nytænkende byggeri på den nye
og skabt til at leve fra tidlig morgen til sen
havnebydel i Aarhus. Markant i kraft af sine stramme linjer,
aften, alle ugens dage.
HUS / KØBENHAVN,
DANMARK / 1. etape opført 2017
taktile teglfacader og 35.000 kvadratmeter, ogBYENS
nytænkende
i
Projektstatus
kraft af sit fokus på at udnytte mulighederne inden for
Opført i perioden / 2015 - 2020
Hus forløser By &
Havns
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samle en
deleøkonomi. Pakhusene bliver på den måde etByens
kraftcenter
Areal
/ 35.000
m² at
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for bydels
alle etaper. 1.
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FREMTIDENS BOFÆLLESSKAB
Visionen for Fremtidens Seniorbofællesskab i den nye naturbydel,
Ringkøbing K, er at genbesøge bofællesskabet som koncept, gentænke
det og tilpasse det livet som aktiv senior. Visionen forløses arkitektonisk
ved at samle bofællesskabets funktioner, så fællesområder og boliger
integreres med hinanden i stedet for at være adskilte.
De 14 boliger samles derfor i tre huse på mellem to og tre etager,
som alle indeholder ét eller flere fællesområder – fra grovværksted
til syslestue, bibliotek og meget mere. Målet er at styrke samspillet
mellem boligerne og fællesområderne og skabe et inkluderende
miljø, hvor de spontane møder bliver en helt naturlig del af beboernes
hverdag – og hvor samværet ikke altid skal opsøges.
Det omgivende landskab trækkes dybt ind i bofællesskabet, så
naturen bliver allestedsnærværende. Og for at skabe samspil
med naturen er boligerne indrettet med massive trægulve, stor
rumlighed og gulv til loft-vinduer, som tilfører boligernes indre
rigeligt naturligt dagslys. Med facadebeklædning i cedertræ og
baser i teglsten forankrer boligerne sig samtidig solidt i den barske,
vestjyske natur og fungerer på én og samme tid som kontrast
til og en naturlig forlængelse af de naturskønne omgivelser.

NICOLINEHUS / BOLIG & ERHVERV / AARHUS
Nicolinehus er et nyt bolig- og erhvervsbyggeri i hjertet af Aarhus
Ø – formet af pulsen af midtbyen og forenet med livet ved vandet.
Ambitionen er at bringe liv til den nye havnebydel og åbne for nye
perspektiver på de muligheder, konteksten giver derude, hvor byen
møder bugten.
Nicolinehus har fundet inspiration i midtbyens gamle karréer, gentænkt
ideen om gårdhaven indrammet af lejligheder og tilpasset den til livet
og klimaet ved vandet. Resultatet er en hybrid mellem den klassiske
karré og det terrasserende landskab, hvor funktion og æstetik smelter
sammen til en ny helhed.
Mødet mellem karréens stringente struktur og terrasselandskabets
forskudte flader skaber et visionært stykke arkitektur – åben, levende
og med masser af udsigt, hvor livet leves i gårdhaver, taghaver og
på altaner. Delt i en bolig- og erhvervsdel, som skråner ned mod
lystbådehavnen og havnebadet, åbner Nicolinehus op for to gårdhaver,
mens taghaverne lader udsigten åbne sig for beboere og medarbejdere.
Udsigten har på den måde formet arkitekturen, der skaber frit udsyn
til alle verdenshjørner.
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PROFIL
SLA
CVR-nr. 19 37 57 73
Mejlgade 51A, 3. sal, 8000 Aarhus
Kontakt: Karsten Thorlund (kth@sla.dk, 2843 2197)

SLA er en internationalt anerkendt
arkitekttegnestue, der arbejder med
oplevelsesrige landskaber, inkluderende
byrum og strategisk byplanlægning.
Vi bruger naturen til at løse nogle af tidens
største urbane udfordringer og skaber
samtidigt ægte livskvalitet for alle.
SLA er et rådgivningsfirma der arbejder
kvalitativt med byudvikling, landskab
og byrum. Tegnestuen er internationalt
berømmet for at skabe rekreative, sanselige
og inkluderende projekter, bæredygtige byrum
og levende landskaber i vores byer, og på
SLAs kontorer i København, Aarhus og Oslo
designes nogle af tidens mest ikoniske og
innovative urbane landskaber.
SLA arbejder aktivt med merværdi- og
identitetsskabende byudvikling og er
europæiske pionerer indenfor klimatilpasning,
rekreative regnvandsløsninger og oplevelsesrig
bynatur, der skaber værdi for alle.
Herlighedsværdier, oplevelser og velvære
er udgangspunktet for alle projekter, og
særligt koblingen mellem det rationelle og
det æstetiske - det målbare og mærkbare
– gennemsyrer SLAs arbejde og skaber
merværdi både for borgere, beboere og
bygherrer.
SLA arbejder på tværs af fagligheder og har
foruden arkitekter og landskabsarkitekter
også planlæggere, beplantningseksperter,
biologer, antropologer, konstruktører og
kommunikatører ansat. Herudover arbejder
tegnestuen aktivt med involverende
borgerinddragelsesprocesser, som sikrer, at
brugernes egne ønsker inkluderes fra start til
slut.
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KARSTEN THORLUND
TEGNESTUELEDER SLA AARHUS, PROJEKTLEDER, SLA
Arkitektskolen i Aarhus, Afd. I - Arkitektonisk planlægning, 2002

Karsten Thorlund har mere end 15 års erfaring som arkitekt,
projektleder og projektejer for både udviklingsplaner og byudviklingsprojekter fra de tidlige skitseringsfaser til detailprojektering og udførelse. Karsten er en dygtig formidler med stor
erfaring udi at lede tværfaglige teams i komplekse processer og skabe værdifuld dialog mellem samarbejdspartnere, interessenter og bygherrer. Han har stået i spidsen for adskillige
udviklingsplaner og involverende udviklingsprocesser, ligesom
han har haft ansvaret for flere af tegnestuens vindende byudviklingsprojekter, hvor komplekse problemstillinger i alle skala
omsættes til visionære strategier og konkrete naturbaserede
arkitektoniske løsninger af høj kvalitet.
Karstens har stærke kompetencer inden for strategisk naturbaseret byudvikling og arbejder målrettet med, hvordan en styrkelse af naturkvaliteterne på stedet kan fremme biodiversitet og sikre inviterende uderum på samme tid. I den forbindelse
kender Karsten også til vigtigheden af en positiv dialog med
borgere og øvrige interessenter, hvor hans erfaring fra den
kommunale verden kommer ham til gavn.
Karstens store passion for faget smitter af i hans stadige
afsøgning af, hvordan byrum og landskaber kan formgives
og fremtidssikres, så der skabes gode rammer for et aktivt
byliv og sanselige naturbaserede oplevelser, der både er klimasikrede, understøtter øget biodiversitet og tilbyder berigende oplevelser for alle. Som projektleder og projektejer har
han bidraget til en række naturbaserede markante byrumsog landskabsprojekter i Danmark og det øvrige Skandinavien.
Karsten har bl.a. haft ansvaret for den nye bypark i Gellerup i
det vestlige Aarhus, transformation af Silkeborgs gågader til et
række naturbaserede byrum.

MAGNUS ASKJÆR RASMUSSEN
PROJEKTLEDER, ARKITEKT MAA, SLA
Arkitektskolen Aarhus, Urban Design & Landscape, 2015
Danmarks medie- og journalisthøjskole, Tillægsuddannelse i
journalistisk formidling, 2013, DK

Magnus er arkitekt, landskabsarkitekt og byplanlægger – uddannet fra Arkitektskolen Aarhus med speciale indenfor Urban
Design og landskab og har flere års erfaring som landskabsarkitekt og byplanlægger. I løbet af sin tid i SLA, har Magnus
indhentet bred erfaring fra flere af tegnestuens højtprofilerede projekter. I Norge har Magnus arbejdet med bl.a. rådgivning omkring udvikling af det nye Regeringskvarter, mens han
i Aarhus var ansvarlig sagsarkitekt på Gellerup Bypark - SLA’s
transformation af Gellerup fra et solitært og ensartet boligområde til en levende, klimasikret og grøn bydel, som udgør en integreret del af Aarhus.
Magnus’ arbejde spænder over alle skalaer, fra strategisk byplanlægning, til detaljeret byrumsdesign, og han har herigennem tilegnet sig stærke kompetencer indenfor både skitsering,
konceptudvikling, formidling samt detailprojektering. Med solid
viden om alle aspekter af fagets spektrum og med grundighed
og godt overblik, arbejder Magnus sikkert med at integrere centrale overvejelser for vores byrum i processen - hvad enten det
drejer sig om naturen som hverdagsressource, klimasikring og
biodiversitetsmål eller formidling af stedernes egenart.
I sin tid hos CFBO har Magnus opnået en bred erfaring indenfor
byplanlægning. Han har her haft en central rolle i udarbejdelsen af flere fysiske og strategiske udviklingsplaner, hvor komplekse politiske processer og forskellige interesser har skullet
omsættes i brugbare planer og scenarier. Magnus bruger denne
erfaring hos SLA til at udarbejde og omsætte naturbaserede
strategier og visioner til helhedsorienterede og robuste planer,
der skaber værdi for både byen liv, bygherrer og beboere.
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UDVALGTE REFERENCER
SLA

RINGKØBING K
I Ringkøbing K skaber SLA en ny bydel med udgangspunkt i et
enestående naturprojekt, der sikrer at beboerne oplever landskabernes
herlighedsværdier fra første dag.
Udviklingen i Ringkøbing K baserer sig på et naturudviklingsprojekt, hvor
det tidligere landbrugsland omdannes til et vildtvoksende naturområde
med differentierede naturtyper som strandenge, vådområder
og skovbryn. Sammenholdt med fjorden og de dertilhørende
aktiviteter skaber SLA et naturrigt oplevelseslandskab med store
herlighedsværdier, som den kommende byudvikling vil basere sig på.
Hele området gøres tilgængeligt via et ekstensivt stinetværk, som
skifter mellem at være hårdt trampede stier, gangbroer gennem
vådområder og en fjordbro, der faciliterer de mange aktiviteter på
Ringkøbing Fjord. Kystens karakteristiske bundgarnspæle bliver til
identitetsskabende udendørs elementer til ophold, leg og udsigt.
I Ringkøbing K leves hverdagslivet midt i naturen. Her genetableres
Forten, som fra gammel tid var landsbyernes samlingspunkt og sociale
mødested. I Ringkøbing K bliver Forten et sanseligt og differentieret
samlingspunkt, hvorfra sammenholdet og fællesskabet går ud.
Her mødes man med sin nabo, går tur med hunden eller svømmer
i badesøen. Bebyggelsen er arrangeret i åbne karréstrukturer, der
skærmer for vinden og skaber behagelige, fælles opholdsrum.
Boligerne afspejler skiftende livsfaser og livssituationer. Her er både
boligstørrelser, ejerformer og fælles pligter differentierede, så alle kan
være med. Ved at skabe en bred social sammensætning skabes de
bedste rammer for er stærkt og varieret fællesskab.

KØGE KYST: FRA TIDLIGERE MILJØBELASTET OMRÅDE TIL BÆREDYGTIG BYDEL
I udviklingsplanen for Køge Kyst skabes en bydel tæt knyttet til
midtbyen og naturen via en robust, naturbaseret landskabsplan. SLA
har været med fra første streg til færdiganlagt projekt.
SLA bidrog i 2010 til den vindende udviklingsplan for omdannelsen
af det tidligere industrihavn- og jernbaneområde til en social,
levende og bæredygtig bydel. Udviklingsplanen baserer sig på social
integration, byliv, bæredygtighed, biodiversitet, sundhed, økonomi,
naturoplevelser, klimasikring og bokvalitet, som alle er parametrene
i designet af bydelens helheds- og etapeplan.
Sidenhen blev SLA udvalgt til at udvikle delområdet Søndre Havn og til
at projektere helhedsplanens første boligområde, Strandengen. Med
SLAs naturbaserede byudvikling bliver delområdet bundet sammen
af semi-offentlige, grønne almindinger med vild karakter. Udover
at styrke det fælles byliv i området, håndterer almindingerne også
regnvandsafstrømningen for hele Søndre havn og skaber naturlige
forbindelser til den rekreative, offentlige promenade langs havnen og
strandengen.
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DELTAKVARTERET I VINGE
En bæredygtig by på naturens præmisser
SLA har tegnet planen for det første boligområde i den nye by Vinge. Her
forenes byliv og natur i en bæredygtig bydel, funderet på landskabets
naturkvalitet og herlighedsværdi. Bor man i Deltakvarteret, bor man
i landskabet. Det tidligere landbrugslandskab omdannes til et frodigt
bylandskab, hvor eng, frugttræer og vandløb danner grundlag for
bydelens udvikling. Forskellige boligtypologier flettes ind i det varierede
landskab, så der skabes naturoplevelser lige udenfor hoveddøren. Det
nye landskabselement ”Deltaet” bugter sig gennem bydelen, og bliver
områdets omdrejningspunkt. Deltaet har både en økologisk funktion
for bl.a. padder og fugle, og en rekreativ og social funktion for bydelens
beboere og besøgende. samt en praktisk funktion som vandopsamlende
element i et regnvandssystem, der er unikt for bydelen.
Deltakvarteret består af 12 felter med bebyggelsesenklaver, der
nænsomt er placeret og udformet, så de fremhæver landskabets
kvaliteter. Bebyggelsen spænder fra etagebyggeri på ca. fire etager
til to-tre etagers villa-, klynge- og rækkehuse og boligerne varierer i
størrelse. Det giver mulighed for at tilbyde et bredt spænd af botilbud
afhængig af familiens behov og økonomi. Boligerne er tidssvarende
og fleksible, og indrettet med henblik på, at kunne tilgodese nye
familiemønstre og et langt liv med børn i alle aldre.

FREDERICIA C
Et selvregulerende midlertidigt landskab kickstarter udviklingen af
byens tidligere industrihavneområde
I Fredericia C starter SLA byudviklingen af et stærkt forurenet tidligere
industriområde via et selvregulerende midlertidigt landskab, der har
dannet skole indenfor for byudvikling. Ved at lade en naturbaseret,
processuel byudvikling gå forud for gængse byudviklingsmetoder
har SLA, Realdania og Fredericia C skabt et stort, attraktivt og
midlertidigt byrum for alle Fredericias borgere i byens tidligere
industrihavneområde.
Cykling, skaterbaner, legepladser og nyttehaver deler pladsen med
selvregulerende træer, græsser og vandhuller, der opsamler og renser
områdets forurenede spildevand. Projektet er blevet et internationalt
forbillede for, hvordan en landskabelig og miljøvenlig strategi for
midlertidig anvendelse ifm. byudvikling ikke blot skaber bæredygtig
byudvikling, men også kan skabe byliv og herlighedsværdier undervejs.
Ambitionen for SLA’s landskabsstrategi er at trække alle de positive
erfaringer, strategier og grønne investeringer fra den midlertidige
anvendelse med over i den endelige byplan. Ved at fastholde det
midlertidige landskabs mange kvaliteter gennem hele processen
skabes et levende og engagerende byudviklingsprojekt, der langsomt
vokser frem. På den måde skabes et nyt byområde, der allerede har
en stærk identitet, inden de første bygninger skyder i vejret, og hvor
bylivet udvikles før byen.
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PROFIL
URBAN CREATORS
CVR-nr. 36 95 73 79
Sundkaj 125, 2 sal tv, 2150 Nordhavn
Kontakt: Filip Zibrandtsen (fz@urbancreators.dk, 3046 5056)

Urban Creators er et rådgivningsfirma, som
arbejder med trafikplanlægning, mobilitet og
byudvikling i en helhedsorienteret tilgang fra
proces og partnerskaber fra strategi, handling
og kommunikation til helstøbte designs og
bæredygtige løsninger.
Firmaet ejes og drives af de tre partnere Maria
Wass-Danielsen, Filip Zibrandtsen og Mette
Lindberg,
som alle har en bred erhvervserfaring fra indog udland, fra politisk styrede organisationer,
Københavns Kommune, Realdania samt som
rådgivere i mange år.
Vi arbejder med mobilitet og trafikplanlægning som
katalysator for vækst og udvikling af nye byområder,
bymidter, stationsområder og lokalsamfund med
særlig fokus på at sikre høj livskvalitet og et
godt byliv. Vi omsætter strategier i processer med
partnerskaber til konkrete handlinger og fysiske
indsatser. Vi fokuserer på samspillet mellem de
trafikale forhold og den øvrige fysiske planlægning,
og vi planlægger og designer gader og pladser,
shared spaces, cykelstier, parkerings-løsninger
og stationer med særlig vægt på funktionalitet,
wayfinding, trafiksikkerhed, tilgængelighed,
oplevelser, miljø og æstetik i stor respekt for de
stedbundne potentialer.
Vores fokus er, at byudviklingen skal understøtte
hverdagens mobilitet med de mange flows, og
styrke
byliv, kultur, handel, bosætning, erhvervsliv,
uddannelse og generel vækst, samt styrke
områdets identitet og sammenhængskraft såvel
fysisk som mentalt.
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MARIA WASS-DANIELSEN
FOUNDING PARTNER OG SENIORRÅDGIVER,
URBAN CREATORS
DTU, Civilingeniør, 2001

Maria Wass Danielsen er partner i Urban Creators og arbejder med mobilitet og byudvikling i en helhedsorienteret tilgang.
Gennem proces og medskabelse udvikler hun strategier, handlinger og partnerskaber, der resulterer i helstøbte, bæredygtige og ikke mindst realiserbare løsninger. Maria er en kreativ og
nytænkende mobilitets- og byudvikler med en bred erhvervserfaring fra ind- og udland, både i politisk styrede organisationer,
kommuner og som rådgiver. I projektet kan Maria særligt byde
ind med en metode til at håndtere og arbejde med samfundstendenser i langsigtede strategier og udviklingsplaner. Maria har
erfaring og et godt overblik over de vigtigste tendenser, som
påvirker byområder, og hvordan denne viden kan inddrages og
bruges aktivt i beslutningsprocesser og i arbejdet med at skabe
robuste løsninger.

FILIP ZIBRANDTSEN

METTE LINDBERG

FOUNDING PARTNER OG SENIORRÅDGIVER,
URBAN CREATORS

PARTNER, SENIORRÅDGIVER & CAND. COMM.
URBAN CREATORS

DTU, Civilingeniør, 1991

RUC, Kandidat i kommunikation og pædagogik, 2001

Filip Zibrandtsen arbejder som partner i Urban Creators med
trafikplanlægning, mobilitet, wayfinding og byudvikling i en helhedsorienteret tilgang – fra proces og medskabelse til strategi og handling. Filip er byplanlægger med godt 25 års erfaring
inden for byudvikling og moblitetsplanlægning og har beskæftiget sig med stort set alle former for planlægning i både stor og
lille skala. Filip arbejder især med de stedsbundne potentialer
og har en dialogbaseret tilgang.

Mette Lindberg arbejder som partner og rådgiver i Urban
Creators med at udvikle, planlægge og gennemføre komplekse projekter og strategiprocesser. Med udgangspunkt i design
thinking og medskabelse udvikler Mette kommunikative tiltag
og kampagner samt workshops, roundtables og konferencer
for offentlige og private kunder inden for det byggede miljø. Fra
byudvikling og masterplaner til udviklingsprojekter indenfor mobilitet og transport. Mette er specialist i at designe og faciltere
brokerage sessions og partnerskabsprocesser med respekt for
de ofte mange forskelligrettede interesser blandt deltagerne.
Mette er desuden en erfaren formidler af komplekst fagstof og
har et godt greb om både designproces og -produktion.

Gennem årene har han vundet adskillige konkurrencer for
sine kreative og visionære løsninger inden for mobilitet og
byudvikling i bl.a. byudviklingen i Nordhavn, København og
Amtssygehuset i Aarhus, Slagelse Campus, Station og Bymidte
og Næstved Bymidte. Senest har Filip arbejdet med planlægning i Årslev Bymidte og aktuelt igang med med byudvikling og
trafikplanlægning i Hersted Industripark og Stationsområdet
i Esbjerg og Byudvikling i Sydhavnskvarteret i Aarhus samt
Trafik- og Masterplan i Blåvand.
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UDVALGTE REFERENCER
URBAN CREATORS

ALBERTSLUND - MASTERPLAN FOR HERSTED
Hersted Industripark skal blive en ny grøn bydel i Albertslund. I
1960’erne blev Hersted Industripark etableret som et af landets
største erhvervsområder. Nu foreligger der en ambitiøs masterplan,
der skal gøre området, der er på størrelse med Nordhavn, til fremtidens
bæredygtige bydel. Det er ét af de største byudviklingsprojekter udenfor
selve København. Planen er at etablere 12.000 nye boliger, der giver
plads til de 24.000 nye borgere og flere tusinde nye arbejdspladser på
det 160 ha store områder der ligger mellem Vestskoven og den nye
letbane.
Urban Creators har været hovedrådgiver for udarbejdelsen af
masterplanen med ansvar for projektudvikling og ledelse, proces
samt fastlæggelse af fælles vision. Derudover har Urban Creators
udviklet rammerne for den fysiske og strategiske plan samt
fase og etape planlægning - herunder gennemført analyser for
Creators Urban
ApS Creators har ligeledes
trafikplanlægningUrban
og parkering.
udarbejdet designløsninger
til
bebyggelsesplan
i tæt samarbejde
Sundkaj 125, 2.tv
med arkitekt Knud Aarup Kappel, samt stået for den redaktionelle og
2150 Nordhavn
grafiske udformning af masterplanen. Urban Creators har desuden
Denmark
designet udstillingsmaterialet til
formidling af masterplan

www.urbancreators.dk
Cvr nummer: 36957379

BYMIDTEN OG NY BYDEL I ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ

PROJEKT

Første præmie i en to faset parallelkonkurrence i forbindelse med
Urban Creators ApS
udarbejdelse
af 2.tv
udviklingsplan for bymidten og ny bydel i Årslev/Sdr
Sundkaj 125,
Udviklingsplan
2150 Nordhavn
Nærå. Vores
arbejdet havde fokus i de særlige stedbundne kvaliteter,
Denmark
www.urbancreators.dk
der allerede
findes i Årslev/Sdr. Nærå. Her udgør naturen og de
Cvr nummer: 36957379
stærke fællesskaber et kæmpe potentiale for at blive katalysator for
den ÅR
fremtidige bydel. Fællesskaber er dét, der skal kendetegne den
nye
bydel og gøre det til at et attraktivt sted at bo. Projektet tager
PROJEKT
udgangspunkt
i en forståelse af, at fællesskaber er noget, vi gør –
Udviklingsplan
det 2018-19
er en praksis. En praksis, der kan understøttes, imødekommes
og
fremelskes af den måde, vi fysisk former vores byer, byrum og
ÅR
boliger. Ved at tage udgangspunkt i stedets særegne landskabelige og
2018-19
bymæssige kvaliteter, formgives og struktureres den nye bymidte og
OPDRAGSGIVER
bydel,
med boliger og udearealer, så der opstår nogle helt særlige rum,
OPDRAGSGIVER
som giver en helt unik identitet, og skaber et lokalt forankret sted, der
Fåborg-Midtfyn Kommune
vil
give grobund og næring for tilhørsforhold og stærke fællesskaber.

Fåborg-Midtfyn Kommune

STED

Urban Creators har været en aktiv del af hele projektet og vi har haft
Årslev/Sdr. Nærå, Danmark
ansvar
for at fastlægge det trafikale fundament for hele projektet .

STED

AREAL

BYMIDTEN OG NY BYDEL I ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ
BESKRIVELSE
Første præmie i en to faset parallelkonkurrence i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan
for bymidten og ny bydel i Årslev/Sdr Nærå. Vores arbejdet havde fokus i de særlige stedbundne
kvaliteter, der allerede findes i Årslev/Sdr. Nærå. Her udgør naturen og de stærke fællesskaber et
kæmpe potentiale for at blive katalysator for den fremtidige bydel. Fællesskaber er dét, der skal
kendetegne den nye bydel og gøre det til at et attraktivt sted at bo. Projektet tager udgangspunkt i
en forståelse af, at fællesskaber er noget, vi gør – det er en praksis. En praksis, der kan understøttes,
imødekommes og fremelskes af den måde, vi fysisk former vores byer, byrum og boliger. Ved at tage
udgangspunkt i stedets særegne landskabelige og bymæssige kvaliteter, formgives og struktureres
den nye bymidte og bydel, med boliger og udearealer, så der opstår nogle helt særlige rum, som giver
en helt unik identitet, og skaber et lokalt forankret sted, der vil give grobund og næring for tilhørsforhold og stærke fællesskaber.
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DEL I ÅRSLEV/SDR. NÆRÅ

220.000 etm

Årslev/Sdr. Nærå, Danmark

BELØB

900.000 kr.

AREAL
650.000 (over to faser)

220.000 etm

MODTAGER

Fåborg-Midtfyn kommune

AARHUS - DET ORGANISKE BYKVARTER PÅ AMTSSYGEHUSET
VED FREMTIDIG LETBANESTATION
Parallelkonkurrence og delt første præmie for byudvikling af det gamle
amtssygehus i Aarhus. Urban Creators har været en aktiv integreret
del af hele projektet med input til alle dele af byudviklingsplanen både
den fysiske, strategiske og økonomiske del. Vi har haft ansvar for
at fastlægge rammerne til at skabe en samlet grøn mobilitet, som
både fysisk og strategisk skaber nye naturlige sammenhæng med den
øvrige by. og som kan fungere som katalysator for oplevelsesrige,
nemme, hurtige og grønne forbindelser mellem steder og mennesker.

RIBE JERNSTØBERI
Første præmie i parallelkonkurrence i forbindelse med udarbejdelse aF
helhedsplan for Ribe Jernstøberi. Projektet omhandler byudviklingen af
et nyt byområde i en by med Ribes kvaliteter, som oven i købet helt tæt
på den historiske bykerne, et spytkast fraUrban
Domkirken
ogApS
marsken som
Creators
nærmeste nabo. Vi har oversat motiver fra byens
Sundkajstruktur,
125, 2.tv både fysisk
og landskabeligt - til et bykvarter der rummer2150
moderne
boligkvaliteter.
Nordhavn
Et nyt bykvarter som også får sin egen identitet medDenmark
historiske spor fra
www.urbancreators.dk
støberiet. Vi har kaldt det Støberikvarteret.
Cvr nummer: 36957379

Det var nogenlunde de indledende ord i forbindelse med
mellemafleveringen. I det videre arbejde har vi på alle

Det har været en lang rejse, og vi håber I kan se vi har lagt os
ekstraordinært i selen. Det kræver opgaven og det fortjener

måder tilstræbt at leve op til ovenstående ambitioner og i
bearbejdningen lagt flere lag til projektets historiefortælling

Ribe og de fremtidige borgere der skal udfylde rammerne på
sigt.

og detaljering. Vi har genlæst programmet og synes vi lever
op til visionerne om et bykvarter der ’indgår harmonisk i
Ribes enestående symbiose mellem landskab og by’ og et
bykvarter der giver ’rum for både familier, par og seniorer og
tilbyder ’en arkitektonisk nyfortolkning af Ribes bygningsarv
på allerhøjeste niveau’. Vi vil ikke remse alle visionerne op men
vil godt vove den påstand at der i projektet gemmer sig svar
på dem alle.

Vores arbejde havde fokus på at skabe en samlet mobilitetsplan og
wayfinding, som skulle give gode forbindelser mellem steder og
mennesker ved at det nemt og attraktivt at bevæge sig rundt i byen
PROJEKT
for alle trafikantgrupper. Mobiliteten
er brugt som en katalysator for
bæredygtig og fleksibel byudvikling
- en hel central i forhold til at
Udviklingsplan
skabe koblinger og sammenhæng, men også til at skabe grundlag for
fremtidige investeringer i byen på kort sigt og på lang sigt.
Helhedsplan for Ribe Jernstøberi

Helhedsplan for Ribe Jernstøberi

5

7

ÅR
2018
View fra Vandpladsen hvorfra der
er kig til Domkirken
22

anudsnit 1 : 500 ved Vandpladsen
Helhedsplan for Ribe Jernstøberi

23

Helhedsplan for Ribe Jernstøberi

OPDRAGSGIVER
Esbjerg Kommune og
Realdania
STED
Ribe, Danmark

AREAL

RIBE22 JERNSTØBERI

HELHEDSPLAN STØBERIKVARTERET 1:2000

230.000 etm

Team B / VANDKUNSTEN / VINDER

BESKRIVELSE

BELØB
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PROFIL
ORBICON/WSP
CVR-nr. 21 26 55 43
Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J
Kontakt: Peter Bassø Duus (duus@orbicon.dk, 2167 9610 )

Orbicon|WSP leverer innovative, integrerede og
bæredygtige løsninger inden for miljø, forsyning
og byggeri. Orbicon arbejder med at løse nogle af
de store udfordringer, vores samfund står over for
inden for områderne: miljø, natur, klima & energi,
infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø.
Løsninger er langsigtede og holdbare. For at opnå
dette inddrages de berørte parter i projektet, så det
skaber mest mulig værdi for alle.
Orbicon har stor erfaring med natur og
overfladevand i Aarhus Kommune og har bl.a.
været involveret i flere undersøgelser og planer i og
umiddelbart op til projektområdet.

PETER BASSØ DUUS
UDVIKLINGSKOORDINATOR, ORBICON | WSP
Civilingeniør Miljø, Aalborg Universitet

Peter Bassø Duus er udviklings- og samarbejdsorienteret med
vægten lagt på helhedstænkning på tværs af fagligheder. Peter
har et stærkt fagligt fokus på klimatilpasning og innovative tiltag
til en mere bæredygtig håndte-ring af regnvand, havvand og
grundvand i byer i samspil med byens øvrige behov.
Udover Peters store og dybdegående kendskab og erfaring med
klimatil-pasning, har han et stærkt netværk i ind- og udland
hvorigennem han sikre at være på forkant med udviklingen.
Peters særlige erfaringområder er:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Klimatilpasning og innovativ vandhåndtering
Projektinitiering og udvikling
Tværfagligt samarbejde
Planlægning og projektering af urban vandhåndtering
Partnering
Undervisning, workshops og studieture
Beskikket censor på Aalborg og Aarhus Universitet
Styregruppemedlem i Vand i Byer

BARRY EVANS

SNIGDHA JAIN

TECHNICAL DIRECTOR, SUSTAINABLE
PLACES AND ENERGY, WSP

TECHNICAL DIRECTOR, SUSTAINABLE
PLACES AND ENERGY, WSP

BSc (Hons), MCIBSE

MSc BArch
BREEAM AP CIBSE Affiliate Member CEnv

Barny is a specialist in energy technology and policy He
has over 15 years’ experience working in the sector, focusing on large scale developments and policy. He is a CIBSE
(Chartered Institution of Building Services Engineers) Low
Carbon Consultant and Certified Measurement and Verification
Professional (C-MVP).

Snigdha leads on the City Analytics and Masterplanning work
within the wider Sustainable Places, Energy and Waste business aiming to create resilient, productive and equitable places.
The overarching aim of the Sustainable Places team is to enable
development that is high productive and low carbon where
people and businesses can thrive. This can involve strategic or
technical work around energy systems health and wellbeing,
occupant comfort, and has synergies with city priorities around
air quality, acoustics and biodiversity.

He leads our Sustainable Places and Energy team providing advice to developers, investors and authorities on new
development, regeneration and policy development. A key
strength is his ability to bring together the technical, economic and practical considerations to give the best overall advice.
He has worked on specific projects such as the Liverpool City
Region, Jakarta, as well as regeneration in London, such as the
Aylesbury Estate, in Southwark.
He also technical advice on investment in renewable energy
and energy saving investments. He has worked both developer and client side looking at Investment Grade Proposals for
hundreds of millions of pounds of successful investment for
a range of asset management and investors, including the UK
Green Investment Bank.
His technical advice and analysis on energy investments has included the full gamut of energy efficiency and generation technologies, including, solar, biomass, LED lighting, heat pumps,
wind, CHP, demand side management and energy storage and
the full range of scales from domestic to utility.

Snigdha has worked in the field of sustainability for over 13
years’ and her breadth of experience includes strategic city and
neighborhood scale projects on which she has led multi-disciplinary teams in the delivery of feasibility and design studies and
drive the integration of innovative design solutions within financial and time constraints. She has experience of working with
a large number of stakeholders and leads on passive design
strategies, climate change resilience, carbon assessments and
future proofing of developments at the building and urban scale.
She is a member of the CIBSE Resilient Cities Group, Daylight
Group, Energy Performance Group and Hames for the Future
Group; and regularly attends industry events hosted by the
Aldersgate Group, BCO, UKGBC and BRE.

He leads our innovation in the energy sector and has driven
our 360O Energy offer, where we analyse all elements of the
energy system as one for buildings, companies and even cities
to identify the optimum way forward. He is also working with
UCL to develop an improved methodology for CO2 emission accounting. He is on the Design Review Panel for a major masterplan in Kent
He enjoys and has good experience of delivering training internally and to government and private clients and is a good communicator. He has contributed articles and analysis to industry press on a variety of issues including renewable energy and
writes a monthly blog on energy issues for Building magazine in
the UK.
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ZERO CARBON NEW TOWN – LANGLEY - 2017 (WSP)
WSP have led the sustainability work for a major developer bidding
for a proposed new residential led development of 6,000 homes, light
industry, education, office and retail, with country park on-site. Our
work covered the whole range of sustainability and energy issues but
focused on three areas in particular:
• Zero Emission – The site will be “zero carbon” under the
government definition but as an all-electric development it
will also emit no air pollution. We have used our 360 modelling
approach.
• Productive – The proposals have been designed to allow people to
thrive in all aspects of their lives; there will be a very large country
park, a perimeter running/walking trail and segregated cycle and
walking routes to encourage activity, ultra-local micro sports and
retail facilities to encourage socialising and sense of place and the
buildings themselves are designed to have very good air quality,
daylighting, acoustic insulation and healthy finishes allowing
people to be healthy and productive whether working, playing or
sleeping.
• Future Ready - The development is designed to meet the
challenges of the future; it is all-electric allowing it to become
carbon negative as grid electricity continues to decarbonise, every
building will have facility for electric vehicle charging, and there
will be on-street rapid-chargers. The development will be ready
for climate change; the buildings are designed to reduce the risk of
overheating and will have reversible heat-pumps that offer cooling
becomes necessary in the future. Otherwise the development will
utilise rainwater harvesting as well as SUDs to reduce run-off rates
in the event of future flood risk. Finally, the development will be a
test bed for 5G roll-out allowing the best quality wireless and fibreoptic broadband prepared for the future data requirements.

FAWLEY WATERSIDE DEVELOPMENT - 2017 (WSP)
Barny Evans has led our work as the sustainability and energy
advisors on the proposed Fawley Waterside development. Fawley is
a perfect illustration of the old and the new; on the site of a former
oil-fired power station a new zero emission development of around
1,500 homes, retail, leisure, and marine related industry, and a new
marina will be developed.
As well as the technical work on the sustainability and energy WSP
are developing a charter for the development which will be a public
facing document designed to set out the commitments for the site
and give accountability within a broad range of focus areas including
for example resources, health, local craft, food production and
community.

38

IRMABYEN (ORBICON WSP)
IrmaByen er en fuldstændig udvikling af et ca. 14 Ha stort
byområde centralt i Rødovre. Her er dagligvarekæden Irmas gamle
domicilområde blevet omdannet til ”IrmaByen”. Arealet omfatter
24 byggefelter, som hver især er kendetegnet ved en række unikke
arkitektoniske træk.
Irmabyen er en bydel, der skiller sig ud som noget særligt. Regnvand
håndteres i overfladeløsninger og fremstår som et integreret og
særligt kendetegn i byrum og parker. Det centrale parkstrøg i
området ’Kilen’ fungerer som samlingspunkt for by-delens beboere,
og består af en ”urban del” omkring Kaffetårnet ved den tætte by og
en ”landskabelige del”, hvor byen åbner sig op mod landskabet med
overgang til Espelunden.

KLIMA-, NATUR OG LANDSKABSPLAN FOR FAVRHOLM
Favrholm skal udvikles som Hillerøds nye store bydel, og i alt 4000 nye
indbyggere forventes at flytte ind og mere end 10.000 arbejdspladser
etableres. Herunder 4000 i det nye supersygehus.
Orbicon WSP har på vegne af Hillerød Kommune udviklet og detaljeret
en samlet plan for hele Favrholm Udviklingsområdet – planen indfrier
Hillerøds ambitioner på klima,- natur og landskabsområdet i en
sammenhængende struktur og en lang række kombinerede løsninger.
KNL-planen er en hidtil uset ambitiøs plan, der på et såvel overordnet og
konkret niveau dykker ned i en lang række udfordringer i forbindelse med
den kommende by-udvikling.

BYUDVIKLING AF VÄSJÖN
Projektet omfatter opførelse af ca. 4.000 nye boliger, nye skoler,
parker, åbne pladser, et skicenter, åbne vandløb samt offentlig
transport i form af en svævebane mellem Väsjön torv og Häggvik
togstation. Det er et stort projekt, som kræver et tæt samarbejde
mellem interne og eksterne teams, hvis planlægning, projektering
og implementering skal leve op til forventningerne. WSP har bl.a.
udarbejdet virtuelle modeller af Väsjön for at forenkle samarbejdet
mellem aktørerne og for at lette kommunikationen med borgerne.
Byområdet forventes færdigt i år 2026. Väsjön bliver et sammensat
byområdet med et stærkt varieret udbud af boliger, herunder både
villaer, sammenhængende byhuse og lejligheder. I disponeringen
af byens nye kvarterer er der særligt stort fokus på værdierne i de
eksisterende naturområder, herunder terræn, beplantning og dyreliv.
Således vil det fremtidige byområde i høj grad skulle ’integreres’ i den
eksisterende natur med respekt for særligt udpegede naturværdier.

RINGKØBING K: NATUR OG VAND SÆTTER RAMMEN OM BÆREDYGTIG
BYUDVIKLING
Orbicon har været med i udvikling af naturbydelen Ringkøbing K, som
er et fyrtårn for byudvikling, hvor økonomisk, social og miljømæssig
bæredygtighed går hånd i hånd. Dette sker bl.a. ved, at naturen
etableres før byen, der tilpasses områdets iboende blå og grønne
ele-menter. Byudviklingsprojektet er blevet udviklet i et partnerskab
mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Forsyning og
Realdania By & Byg.
Orbicon har bistået bygherren fra forprojekt til skitseprojekt og
detailprojektering. Herunder har Orbicon stået for projektering
af hensigtsmæssige vejforbindelser til trafikafvikling mellem
byggefelterne i området samt projektering og udbud af LARhovedsystemet, som udgør rygraden i vandhåndteringen i det 84 ha
store område, hvor al regnvandshåndtering foregår på overfladen.

RINGKØBING K
NATUR OG VAND SÆTTER RAMMEN OM BÆRE-
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PROFIL
METABOLIC
CVR-nr. 40 87 80 68
c/o Matrikel 1, Højbro Plads 10, 1200 København K
Kontakt: Thomas Thorin
(thomasthorin@metabolic.nl, 6065 6081)
Metabolic er en teknologi- og konsulentvirksomhed,
der bruger dataanalyse, systemtænkning
og cirkulær økonomi til at tackle globale
bæredygtighedsudfordringer.
Vores arbejde for byer, virksomheder og ngo’er
spænder fra strategiske indsigter, cirkulær økonomi
masterplaner til ressourcestyringsstrategier og nye
design til produkter. Kernen i alt vores arbejde er
en systemtilgang og et tæt samarbejde med vores
partnere og kunder. Vi analyserer påvirkninger og
udvikler strategier og implementeringsplaner, der
balancerer de praktiske muligheder med det størst
mulige potentiale.

THOMAS THORIN
LEDER AF METABOLIC NORDICS
Thomas har arbejdet som projektleder og undersøger på en
række projekter, der har haft til formål at definere indikatorer til
måling og monitorering af cirkularitet. Herigennem har Thomas
opbygget en ekspertise i at udvikle indikatorer, og i at tilpasse
dem til den specifikke organisation og kontekst.
Med en forkærlighed for tal- og dataanalyse har Thomas været
involveret i projekter, der involverer materialestrømsanalyser.
Hans erfaring inkluderer dataindsamling, dataanalyse og visualisering samt den mere kontekstuelle analyser, der identificerer kritiske hotspots og interventionspunkter baseret på materialestrømme. Kunder i dette område spænder fra internationale
virksomheder over kommuner og regeringer til enkelte byggeprojekter.
Thomas har tidligere specialiseret sig i at analysere de sociale
og psykologiske aspekter af cirkulære forretningsmodeller, som
er afgørende elementer for succes i omstillingen til cirkulær
økonomi. Gennem sin omfattende forskning på området har han
samlet en dyb forståelse af de vigtigste barrierer for cirkulære
forretningsmodeller og gearingspunkter, der kan bruges til at
overvinde disse udfordringer.

UDVALGTE REFERENCER METABOLIC
SPATIAL ANALYSIS OF AMSTERDAM
AS CIRCULAR METABOLISM
Metabolic was asked to gather Amsterdam’s goals for circular
economy and use spatial analysis to examine how these goals
could be achieved by taking the different characteristics of the
city neighborhoods into consideration. By analyzing which role
specific neighborhoods could best play in the urban metabolism
of Amsterdam given their respective characteristics, we showed
how spatially sensitive analysis of social and physical factors is
essential for effective city planning towards circularity.

CIRCULAR CITY DEVELOPMENT IN TAMPERE

As part of the planning for the development of Hiedanranta, a new
city area in Tampere, Metabolic was asked to assess how well
the existing structure plan adhered to circular economy principles
and whether or not they were on track to achieve their ambitions
for circularity. Metabolic provided an in-depth assessment of the
different strategies in the structure plan as well as more general
recommendations for how to steer the process through goalsetting and KPI tracking.
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PROFIL
LIVINGCITIES
CVR-nr. 21 26 55 43
Teglværksvej 5A, 2990 Nivå
Kontakt: Simon Glinvad Nielsen
(simonnielsen@livingcities.dk, 2883 6318)
LivingCities er en lille rådgivningsvirksomhed og
tænketank. Vi genfortolker de strukturer, som
skaber levende byer og lokalsamfund.
LivingCities er grundlagt i 2011.
Byliv, handel og partnerskaber har været
omdrejningspunktet for firmaets rådgivning,
research og idéudvikling.
Fokus er overordnet på spørgsmålet om, hvordan
vi skaber byer, der giver os en følelse af at
være i live. Det indebærer en gentænkning af
grundlæggende strukturer, kredsløb og fortællinger
og en kobling af bæredygtighed på alle niveauer:
Fra det eksistentielle og sociale til det økonomiske,
kulturelle, æstetiske og klimamæssige.
Vores perspektiv er bredt og dybt på samme tid.
Vi indsamler og kobler viden fra mange forskellige
fagområder, og bruger det, så det giver mening i en
lokal kontekst.
I 2012 bragte vi viden om Business Improvement
Districts (BID) og mange andre former for
partnerskaber til Danmark. Det har siden ført til en
lang række diskussioner og eksperimenter i byer og
organisationer i hele landet.

SIMON GLINVAD NIELSEN
PARTNER I LIVINGCITIES OG FORFATTER
BA i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
Cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet

Simon Glinvad Nielsen er forfatter og cand.mag. i Moderne
Kultur og Kulturformidling med fokus på byfilosofi, -strategi og
udvikling.
Derudover har han 20 års erfaring som forfatter. Han har
udgivet fem bøger, skriver for fremtrædende europæiske aviser
og tidsskrifter og har modtaget talrige legater fra Statens
Kunstfond.
Simon arbejder på et højt internationalt niveau og rådgiver, udfordrer og inspirerer regeringer, kommuner, amter, EuropaParlamentet, EU-Kommissionen, ministre, borgmestre, fonde,
developere, NGO’er, politiske partier og beslutningstagere i
private virksomheder.
Hans primære virke er skabelsen af bysamfund som er bæredygtige og resiliente i en social, økonomisk, fysisk, kulturel og
åndelig forstand.
Simon rådgiver nogle af de største private interesseorganisationer i Europa og har bl.a. deltaget som specialist i en
tværeuropæisk hvidbog til fordel for levende bymidter som blev
præsenteret på kommissærniveau i Europa-Parlamentet i 2019.

Blandt vores kunder og samarbejdspartnere er
ministerier, kommuner, EU (kommissionen og
parlamentet), brancheorganisationer, fonde, private
virksomheder og developere.
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PROFIL
MOONN
CVR-nr. 19 93 45 43
Kalkværksvej 5G, 8000 Aarhus
Kontakt: Martin Thim Tømmergaard
(hello@martinthim.com, 2814 1555)
We live in a time of grave danger, but also with
the greatest opportunity for the future. We work
with people who believe they can turn hope into
action.
Our ambition is to create a powerhouse collective
that uses its success to invest in new projects,
companies and solutions for the world of tomorrow
and to push a positive agenda totally independent
from politics and dinosaurs.
Purpose
MOONN is a purpose-driven organization involved in
projects spanning urban development, lifestyle and
conversations.
People
Going to the MOONN can happen through
partnerships, freelance work, internships or
creating your own space in our universe. We don’t
hire people.

MARTIN THIM TØMMERGAARD
GRUNDLÆGGER AF KULBROEN OG MOONN
Martin Thim er aarhusiansk iværksætter med fokus på
kreativitet, design og bæredygtighed som værktøjer for
byudvikling og bykultur. Martin Thim er en af drivkræfterne bag
byudviklingen i det tidligere industriområde Sydhavnen i Aarhus
— blandt andet med Kulbroen og Kulbro Park, Kødbyens Mad og
Marked og en fodboldbane til OMBOLD, en fodboldforening for
udsatte samfundsgrupper.
Martin Thim har desuden stået bag udviklingsstrategier
for AffaldVarmes REUSE-center, Northside Festivals
bæredygtighedstiltag og Aarhus Kulturhovedstad 2017, og
bestredet tillidsposter i blandt andet Aarhus Vand’s Advisory
Board og bestyrelsen for Vedvarende Energi. Martin er aktuelt
Bæredygtigheds- og Partnerskabsansvarlig for DTD Group,
Danmarks største koncert og festivalsarrangør.
Derudover har Martin været med til at udvikle et
byudviklingskoncept baseret på FN17 og han sidder med i en
gruppe, der arbejder på næste generations regenerative boliger
med bl.a. Laura Storm.

UDVALGTE REFERENCER KULBROEN
KULBROEN
/ Idé, konceptudvikling, stifter Kulbroens Venner, internationalt
netværk, kommunikation, partnerskaber.
Martin Thim er initiativtager for kulturprojektet Kulbroen i Aarhus
Sydhavn og står for omdannelsesprocessen fra industrispor til
kulturpark i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Madmarkeder,
bynatur, events og på sigt en grøn gangbro som international
vartegn for byen. Arkitektkonkurrencen blev vundet af Transform og
Lendager, som i samarbejde sikrer FN’s
Verdensmål indarbejdet i projektet, med fokus på SDG’er som 7, 11,
15 og 17.
AMTSSYGEHUSET AARHUS
Sammen med SLETH vandt Martin udbuddet for udviklingsplanen
for hele Amtssygehus-gunden i Aarhus. Baseret på et koncept om
genbrug af den eksisterende bygningsmasse og en innovativ tilgang
til videreudvikling af eksisterende funktioner, samt en revitalisering
af naturen, kan Amtssygehuset blive en helt ny værdiful bydel i
byen. Fokus på SDG’er 3, 6, 7, 11, 13 og 17.
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NY BYDEL VED MARIENLYST
MENINGSFULDE FÆLLESSKABER

