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VÆKSTAKSEN – VIDENSAKSEN

Aarhus er inde i en rivende udvikling og byrådet har i 

forbindelse med Kommuneplan 2017 udpeget en nordlig 

vækstakse som følger Randersvej, Nehrus Allé, Olof Palmes 

Allé og letbanen fra Aarhus Midtby til Via University College, 

Aarhus Universitetshospital, Agro Food Park og en lang 

række virksomheder inden for Business Park Skejby. 

Vækstaksen har tilnavnet ”Vidensaksen”, fordi der i udpræget 

grad er tale om et område, hvor der er rigtigt mange 

offentlige og private virksomheder og institutioner, og de er 

alle højt specialiserede og vidensbaserede. De tilhører i øvrigt 

alle de erhvervsklynger, som er tiltænkt en særlig rolle som 

”drivere” i udviklingen af Aarhus. 

Helt overordnet er det byrådets ambition at Aarhus skal 

vokse med 4.000 indbyggere og 2.000 arbejdspladser 

pr. år, foreløbigt frem til 2050. Det kræver store offentlige 

såvel som private investeringer i byudvikling og ambitionen 

er, at de projekter som gennemføres i meget høj grad skal 

medvirke til en forskønnelse, forbedring, omdannelse og 

fortætning af den eksisterende by, så byen får et kvalitetsløft 

byrumsmæssigt og arkitektonisk og så der kommer en 

stærkere sammenhæng mellem infrastrukturudviklingen og 

byudviklingen i øvrigt. Byrådet taler om at geare Aarhus til at 

blive en storby. 

En fortsat udvikling kan – og skal - medvirke til mere byliv, 

mere mangfoldige bydele og kvarterer, bedre udnyttelse af 

den kollektive trafik og fremme af cyklisme. Herved reduceres 

inddragelsen af nye arealressourcer til byudvikling og det 

samlede ressourceforbrug til transportarbejde. 

Vidensaksen har et meget stort potentiale. Her er mulighed 

for yderligere virksomheder, studiepladser og arbejdspladser 

og her er mulighed for en betydelig boligudbygning m.v. En 

stor del af vidensaksen er omfattet af højhuspolitikken som 

en del af de områder, hvor høje huse ikke som udgangspunkt 

er udelukket. 

Infrastrukturelt er Randersvej vidensaksens rygrad, der 

forbinder området med motorvejsnettet, ringvejssystemet, 

ringgadesystemet og Midtbyen, og den rummer som sagt 

letbanetraceet såvel som flere buslinjer. Hertil kommer 

Supercykelruten fra Midtbyen til Lisbjerg, der ligeledes 

medvirker til at sammenbinde vidensaksens mange boliger 

og arbejdspladser med hinanden og med omverdenen.

Nu hvor Universitetshospitalet er ved at være 

færdigudbygget, er et af de største udviklingsprojekter i 

vidensaksen for tiden omdannelsen af Kommunehospitalet 

til en blandet bydel med plads til et betydeligt antal nye 

studiepladser, arbejdspladser og boliger mm. 

Vækstaksen - Vidensaksen 
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AARHUS NORD-BYDELEN OG OLOF PALMES ALLÉ- 

KVARTERET

I kommuneplan 2017 er Aarhus opdelt i en række 

lokalsamfund, bydele og kvarterer. Aarhus Nord-bydelen 

ligger ud til det rekreative område Vestereng og de bynære 

landskaber omkring landsbyen Brendstrup med ca. 5 km til 

Aarhus City og ligeledes ca. 5 km til motorvejsnettet mod 

nord. 

Aarhus Nord-bydelen og dermed Olof Palmes Allé-kvarteret 

er en del af vidensaksen. Bydelen har over en længere 

årrække været under omdannelse fra et område til offentlige 

formål og erhverv til et mere blandet område, idet der 

på flere ejendomme er planlagt og delvist opført boliger. 

Samtidig er mange erhvervsbygninger nyopførte eller 

renoverede mens andre er ved at være nedslidte og trænger 

til fornyelse.

DE NORDLIGE EJENDOMMENE MELLEM OLOF 

PALMES ALLÉ OG VESTERENG

De Nordlige Ejendommene mellem Olof Palmes Allé og 

Vestereng er ejet af Olav de Linde, Damgaard-Jensen, 

Sinding & Co., Tækker Group og Proark v. EjendomsInvest 

- herefter udviklerne. Ejendommene omfatter adresserne 

Brendstrupgårdsvej 21-29 og Olof Palmes Allé 35-49 svarende 

til Aarhus Markjorder 141e, 141f, 141b, 141d og 13k. Mellem 

141d og 13k forløber den vestlige del af Margrethediget, 

der tidligere markerede bygrænsen. Denne del af diget har 

matrikel nummer 13r og er ejet af Aarhus Kommune. Tillige er 

medtaget en del af en oval omkring letbanestationen på Olof 

Palmes Allé, der ligelides er ejet af Aarhus Kommune.  

Det samlede areal udgør 80.687m2, hvoraf Margrethediget 

udgør 5.033 m2.

De fem ejendomme huser i dag trykkeriet Damgaard-Jensen, 

Falck, Integrationsnet, Solar, Aarhus Produktionsskole og 

Aleris-Hamlet m.fl. offentlige og private virksomheder. Det er 

vurderingen at ejendommene har et stort potentiale i forhold 

til en omdannelse og udvikling, der kan bidrage positivt til 

fremtidens Aarhus Nord.

Efter aftale med Teknik og Miljø, Aarhus Kommune har 

udviklerne udarbejdet nærværende overordnede vision for 

Oluf Palmes Allé-kvarteret og skitseforslag vedr.  de nordlige 

ejendomme mellem Olof Palmes Allé og Vestereng. Formålet 

er at give inspiration til en kommunal helhedsplanlægning 

for Olof Palmes Allé-kvarteret, der samtidig kan lægges til 

grund for en lokalplanlægning og en udvikling af udviklernes 

ejendomme.
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GENEREL BESKRIVELSE 

Olof Palmes Allé-kvarteret er en del af bydelen Aarhus Nord i 

lokalsamfundet Skejby-Christiansbjerg. 

Bydelen Aarhus Nord er afgrænset mod nord af 

Brendstrupgårdsvej/Skejbygårdsvej, mod øst af den gamle 

kommunegrænse til Vejlby-Risskov, mod syd af Hasle 

Ringvej/ Vejlby Ringvej og mod vest af Vestereng. 

Vestereng er et stort bynært landskab indeholdende arealer 

til en række forskellige rekreative formål. Området står i 

forbindelse med det åbne land via landskaberne omkring 

Brendstrup. 

Randersvejs gennemskærer bydelen fra syd til nord.

Bebyggelsesmæssigt rummer Aarhus Nord overvejende 

boligområder i områderne øst for Randersvej, imens 

området vest for Randersvej er mere blandet med offentlige 

institutioner, idrætsanlæg, erhverv og boliger. 

Områderne øst for Randersvej er udviklet i perioden fra 

midten af 1950’erne frem til midten af 1990’erne. 

Skejbycentret, der i kommuneplanen er bydelscenter, ligger 

mod nordøst, hvor det foruden Aarhus Nord primært betjener 

bydelen Skejby og en del af Vejlby. Umiddelbart syd for 

Skejbycentret ligger Lokalcenter Skelager. 

Bydelens skole, Vorrevangskolen, ligger i det sydøstlige 

hjørne. Imidlertid hører områderne vest for Randersvej til 

Katrinebjergskolens skoledistrikt. Skolen ligger indenfor 

Ringvejen på Katrinebjerg.

Vest for Randersvej kan Aarhus Nord-bydelen opdeles i 

et kvarter nord for Nehreus Allé/Journalisthøjskolen og et 

kvarter syd for denne linje. Kvarteret mod syd var indtil 2005 

fortrinsvis planlagt til offentlige formål. Kvarteret huser i dag 

bl.a. Aarhus Skøjtehal, flere boligbebyggelser, Aarhus Tech 

og Aarhus Akademi. En række ejendomme i området mellem 

Gøteborg Allé og Hasle Ringvej og ud mod Randersvej, er 

siden 2005 lokalpIanlagt og under udvikling til boligformål, 

fortrinsvis mindre boliger i form af kollegieboliger og andre 

ungdomsboliger. 

Nord for skøjtehallen, i direkte forbindelse med Vestereng, 

er der et større areal med boldbaner, der hører under 

Christiansbjerg IF. 

Umiddelbart nord for boldbanerne er der de senere år 

sket en helhedsplanlægning for en mindre kommunal 

ejendom og Journalisthøjskolen med henblik på dels at 

etablere en boligbebyggelse, hvor der er plads til socialt 

Aarhus Nord By Delen

Olof Palmes Allé kvarteret
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udsatte – en såkaldt storbylandsby - og en omdannelse af 

Journalisthøjskolen til et blandet bolig og erhvervsområde. 

Såvel lokalplanen for Storbylandsbyen som lokalplanen for 

omdannelsen af Jounalisthøjskolen er endeligt vedtaget. 

Helhedsplanen omfatter desuden et 20 etagers højhus i 

området øst for storbylandsbyen. Dette er foreløbigt ikke 

lokalplanlagt. 

I ingen af de nævnte boliglokalplaner opereres med 

muligheden for at etablere detailhandelsvirksomheder, men 

en del af journalisthøjskolen indrettes med fællesfaciliteter for 

bydelen.

Nord for Nehrus Allé og Journalisthøjskolen findes Danmarks 

Radio, en række større rådgivningsvirksomheder inden for 

IT, energi og miljø, diverse virksomheder med tilknytning 

til Region Midt og universitetshospitalet, sprogskolen 

Integrationsnet, privathospitalet Aleris-Hamlet, Falck og 

trykkeriet Damgaard-Jensen A/S m.fl. Herudover er der 

3 boligområder, hvor de 2 nordøst for Olof Palmes Allé er 

sammenhængende. 

Kommuneplanmæssigt og funktionsmæssigt er arealerne 

opdelt, så kvarteret indeholder rene erhvervsområder og rene 

boligområder beliggende ved siden af hinanden. Danmarks 

Radio er beliggende i et område til offentlige formål.

Aarhus Nord er i sin helhed beliggende i et område uden 

særlige drikkevandsinteresser, hvilket principielt har 

betydning for hvilken arealanvendelse, der er mulig og 

behovet for nedsivning af regnvand. 

Området vest for Randersvej er i sin helhed omfattet af 

Højhuspolitikken som en del af de byområder, hvor høje huse 

ikke som udgangspunkt afvises.
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ARHUS NORD I TAL

Aarhus Nord har i alt ca. 5.000 indbyggere som bor i 

ca. 3.000 boliger og knap 5.000 arbejdspladser. Samlet 

set indeholder bydelen således en ”god blanding”, men 

hvor de fleste boliger, bydelens center – Skejby Centret 

og Vorrevangskolen er beliggende mod øst ligger 

virksomhederne og arbejdspladserne fortrinsvis mod 

vest. Antallet af børn svarer nogenlunde til gennemsnittet 

for kommunen som helhed, men antallet af 18-24 

årige såvel som 25-34 årige ligger markant højere end 

gennemsnittet. Tilsvarende ligger andelen af etageboliger og 

ungdomsboligerne forholdsmæssigt højt, men mest markant 

er, at andelen af almene boliger ligger betydeligt højere end 

resten af kommunen. 

Som det fremgår af tabellen er der godt 1.000 boliger på vej 

vest for Randersvej i kvarteret mod syd. Langt de fleste er 

ungdomsboliger/mindre boliger. 

Endvidere er det planen, at Journalisthøjskolen skal rumme 

en institution med plads til 64 børn.
* Note: ”Boliger på vej” drejer sig om endnu ikke opførte boliger 

i følgende lokalplaner: 1018, 1074, 1063 og 1088. Se oversigten 

nedenfor. Endvidere er der i forbindelse med helhedsplanen for 

Journalisthøjskolen mm skitseret et 20-etagers højhus. Eventuelle 

boliger her, er ikke medregnet.  

1. januar 2018

Aarhus Nord Området øst for Randersvej Kvarteret vest for Randersvej (syd) Kvarteret vest for Randervej (nord)

Areal (ha) 150 72 35 43

Indbyggere 5.001 3.608 712 681

0-15 årige 689 630 3 56

Vorrevangskolen 630 630 0 0

Katrinebjergskolen 49 0 3 46

Lisbjerg Skole 10 0 0 10

Institutionspladser 127 127 0 0

Bolig etm2 208.747 160.082 22.339 26.326

Boliger  2.934 2.010 549 375

Boliger på vej 1.050 0 1.050 0

Arbejdspladser  4.787 - - -

Erhvervs etm2  247.620 32.075 69.592 145.953

Dagligvareforsyning og 

Udvalgsvareforsyning etm2
5.093 4.938 155 0

Hotelkapacitet, værelser 0 0 0 0
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LOKALPLANER I OMRÅDET VEST FOR RANDERSVEJ

Lokalplan 231, august 1984 Naboområder til Vejlby og Hasle Ringvej

Lokalplan 315, maj 1987 Område ved Olof Palmes Allé til offentlige formål og serviceprægede erhvervsformål

Lokalplan 690, juni 2005 Ungdomsboliger mellem Hasle Ringvej og Gøteborg Allé. 94 boliger, 4.800 etm2.

Omdannelse af eksisterende erhvervsbygning.

Lokalplan 749, oktober 2005 Boligområde ved Brendstrupgårdsvej. Ca.150 boliger, 9.500 etm2

Lokalplan 810, september 2007 Boligområde ved Olof Palmes Allé. Ca. 130 boliger, 12.100 etm2

Lokalplan 817, november 2007 Boliger ved Olof Palmes Allé. 74 boliger, 4.800 etm2

Lokalplan 907, juli 2012 Letbane i Aarhus – Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup.

Lokalplan 996, november 2016 Ungdomsboliger Gøteborg Allé 5. Ca. 100 boliger, 4.800 etm2

Omdannelse af eksisterende erhvervsbygning.

Lokalplan 1018, december 2016 Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour, Ca. 300 boliger, 23.000 etm2

Lokalplan 1074, december 2017 Boligområde ved Halmstadgade, storbylandsby II, 40 boliger, 2.500 etm2

Lokalplan 1063, januar 2018 Etageboliger på Gøteborg Allé. Ca. 230 boliger, 17.800 etm2

Lokalplan 1088, oktober 2018 Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, ca. 480 boliger + erhverv, 37.000 etm2    Omdan-

nelse af eksisterende uddannelsesbygning (Journalisthøjskolen).

LOKALPLANLÆGNINGEN I OMRÅDET VEST FOR 

RANDERSVEJ

Lokalplanlægningen i området vest for Randersvej er 

overordnet betragtet foregået over 2 omgange. Først med 

planlægningen i 1980’erne af arealerne til og omkring 

Hasle og Vejlby Ringvej fortrinsvis til offentlige formål 

og boligformål samt områderne mod nord omkring Olof 

Palmes Allé til offentlige formål og erhvervsformål. De 

mellemliggende områder med Aarhus Skøjtehal, Danmarks 

Radio, Journalisthøjskolen, Aarhus Tech m.fl. var på det 

tidspunkt allerede bebygget. 

I anden omgang, i årene fra 2005 til i dag, er der udarbejdet 

9 fortrinsvis boliglokalplaner med en samlet rummelighed på 

mere end 1.600 nye boliger. Ca. halvdelen af disse boliger er 

i dag opført eller under opførelse. De resterende kommer i 

forbindelse med omdannelsen af Journalisthøjskolen og La 

Tour højhusprojektet ved Randersvej.

Den store interesse for boligudbygning i Aarhus Nord 

vest for Randersvej skal ses på baggrund af den generelle 

befolkningstilvækst i Aarhus, det stigende antal studiepladser, 

vedtagelsen af lokalplanen for letbanen og idriftsættelsen i 

2017 tillige med den store erhvervs- og hospitalsudbygning 

mod nord.



INTRODUKTION / KONTEKSTEN

Margrethediget

 Hovedsti

 Historisk bygrænse/ Margrethediget

OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET   AARHUS 02.05.201910

12,5%
15%

8%

65.00

+58,3m+41m

60.00 70.00

79,80

Flyvezoner omkring heliports

UNIVERSITETS 
HOSPITALET

VESTERENG

H1

H2

Støjkonsekvensområde

Aarhus Nord Bydelen

Olof Palmes Allé-kvarteret

Heliports

MARGRETHEDIGET 

Unikt for Olof Palmes Allé-kvarteret og udviklernes område 

er tilknytningen til den historiske bygrænse benævnt 

“Margrethediget”. Ifølge lokalplan 315 for området, var tanken 

at markere Margrethediget med en grøn plads. “...en stor 

pladsdannelse, som vil være samlende punkt for fremtidig 

bebyggelse, servicefaciliteter og stiforløb på arealet.” Denne 

plan blev ikke fulgt op med lokalplan 907 for letbanen, men 

matrikulært findes fortsat en stor oval, hvor Margrethediget 

og Olof Palmes Allé krydser hinanden. I letbanelokalplanen 

er beskrevet, at letbanestoppet her er tiltænkt en rolle som 

omstigningssted mellem bus og letbane.

ANDEN PLANLÆGNING MED RELEVANS FOR OLOF 

PALMES ALLÉ-KVARTERET

I forlængelse af planlægningen for Aarhus 

Universitetshospital gennemførte byrådet i 2016 en 

supplerende lokalplanlægning (lokalplan 1027) for et 

parkeringshus og 2 heliports. Lokalplanen, med tilhørende 

kommuneplantillæg og VVM-redegørelse, medfører, 

at der normalt ikke kan planlægges for støjfølsom 

anvendelse med overnatning (f.eks. boliger) inden for 

helikopterlandingspladsernes støjkonsekvensområde. 

Konsekvensområdet omfatter den vestlige del af Olof 

Palmens Allé-kvarteret. Konsekvensområdet er vist på figuren 

til højre.

Endvidere er ind- og udflyvningen sikret ved 

højdegrænseplaner der ligeledes berører Olof Palmes 

Allé-kvarteret, om end i mindre omfang. Afgrænsningen af 

flyvesektorerne er ligeldes vist på kortet. På snittet nederst 

til højre ses sammenhængen mellem højdegrænseplanet 

og terrænet. Det område af Olof Palme Allé-kvarteret 

der berøres er beliggende i en afstand fra den nærmeste 

helikopterlandingsplads (H2) på ca. 250-500 m (området ved 

Damgaard-Jensen og Falck), hvor højdegrænsen i forhold til 

terræn vil være ca. 41-58 m.
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Letbanestop

A-Bus

By-Bus

Regionalbus

Cykelrute

Super cykelrute

Aarhus Nord bydel

Olof Palmes Allé-kvarteret 

Større veje

Aarhus Nord er fra nord vejbetjent via Brendstrupgårdsvej 

og Skejbygårdsvej og fra syd via Hasle Ringvej og  Vejlby 

Ringvej. Centralt – vest-øst – forløber Nehrus Allé og 

Nydamsvej.

I retningen nord-syd udgør Randersvej den hovedakse, 

der forbinder bydelen med motorvejsnettet mod nord 

og Ringvejen, Ringgaden og Midtbyen mod syd. Centralt 

i området vest for Randersvej udgør Olof Palmes 

Allé/Halmstadgade en nord-syd forbindelse mellem 

Brendstrupgårdsvej og Hasle Ringvej. 

Trafikafviklingen på og omkring Brendstrupgårdsvej og Olof 

Palmes Allé er i myldretiden meget ringe. 

Flere regionale busruter forløber gennem området ad både 

Randersvej og Olof Palmes Allé og fra Randersvej forløber 

letbanen fra Randersvej ad Nehrus Allé til Olof Palmes Allé 

og derefter nordpå til Universitetshospitalet, Lisbjerg og 

videre til Grenå. Desuden er der A-busruter og bybusruter på 

Olof Palmes Allé/Halmstadgade, Nehrus Allé, Brenstrupvej/

Skejbygårdsvej samt på Skejby Busvej på grænsen til Vejlby.

Mod vest henholdsvis mod øst findes super cykelruterne 

mellem Midtbyen og Lisbjerg henholdsvis Lystrup. 



INTRODUKTION / OMGIVENDE BEBYGGELSER M.V.
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Alment boligbyggeri - åben blokbebyggelse i 6 etager

Erhverv: Store volumener med parkeringsarealer imellem 
i 3-5 etager

Boliger 5-8 etager. Punkthuse på flader af græs og åbne 
parkeringsarealer.

ParcelhuskvarterFinnebyen: Små enfamilie-boliger i træ.

I proces : Boligprojekt Sleth: Etageboliger, Urban tæthed

I proces : La Tour

Aarhus Universitetshospital

Planlagte højhuse i området



OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET   AARHUS 02.05.201913

Aarhus Universitetshospital Vestereng

Tilstødende erhverv. Olof Palmes Allé 44 Olof Palmes Allé

Punkthuse med boliger

Vestereng med Aarhus Universitetshospital i baggrunden

Vestereng

Vestereng

INTRODUKTION / OMGIVENDE BE BYGGELSER M.V.
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KOMMUNEPLANLÆGNING I 

INDEVÆRENDE BYRÅDSPERIODE

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 

igangsatte byrådet en række temaplaner, som skal 

gennemføres i indeværende byrådsperiode, det vil sige inden 

udgangen af 2021. Især temaplanen, der skal kortlægge alle 

erhvervsarealer og deres fremtidige anvendelsesmuligheder, 

herunder i hvilket omfang, der er plads til fremtidens vækst i 

arbejdspladser, har betydning for Aarhus Nord-bydelen vest 

for Randersvej. På den ene side kan temaplanen medføre 

at området fortsat skal kunne rumme et betydeligt antal 

arbejdspladser – måske et stigende antal. På den anden 

side kan den give mulighed for en reduktion af antallet 

af arbejdspladser eller en ændring i forhold til, hvilke 

virksomhedsklasser der kan lokaliseres i området. I begge 

tilfælde vil kommuneplanens overordnede strategi om 

udvikling i vækstaksen/vidensaksen kunne resultere i en 

omdannelse, der kan bidrage til en mere levende bydel.

Temaplanen er i forhøring, det vil sige en høring, hvor 

kommunen indkalder forslag og ideer fra offentligheden, 

i perioden medio marts til primo maj 2019. Først herefter 

udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og først når det 

er endeligt vedtaget, ligger rammerne fast.

Ligeledes i foråret 2019 kommer forslag til Planstrategi 

INTRODUKTION / KOMMUNEPLANLÆGNING

2019 i høring. Det forventes, at forslaget grundlæggende vil 

bekræfte den overordnede byudviklingsstrategi, som blev 

besluttet med Kommuneplan 2017 og dermed fortsat operere 

med en betydelig vækst i vidensaksen.

Blandt de øvrige temaplaner som vil kunne få betydning for 

Aarhus Nord-bydelen vest for Randersvej er især planerne 

om en grøn by med mere blåt, planen om oversvømmelse og 

erosion og den ny grundvandsredegørelse. Disse planer har 

fokus på håndtering af regnvand dels så regnvandet bliver 

mere synligt i bybilledet, dels så byen klimasikres og dels så 

grundvandet beskyttes og gendannes med rent vand i takt 

med det forbruges.

Ved siden af temaplanerne, der er tværgående 

og emnebestemte, udarbejder Aarhus Kommune 

udviklingsplaner og helhedsplaner, der retter sig mod 

konkrete områder, der typisk er større. Det drejer sig 

f.eks. om Sydhavnen, Tage Hansen Gade og Det nye 

brokvarter ved Søren Frichs Vej, men også vækstakserne 

omkring Skanderborgvej og Randersvej er genstand for 

helhedsplanlægning i indeværende byrådsperiode - både 

i sin helhed og i form af helhedsplaner for delområder. 

Udviklingsplaner og helhedsplaner medfører ikke ændringer 

i kommuneplanens rammebestemmelser; det sker typisk i 

forbindelse med den konkrete lokalplanlægning.



OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET   AARHUS 02.05.201915

VISION FOR OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET
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VISION FOR OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET

Det er udviklernes vision for Olof Palmes Allé-kvarteret, 

at der skal ske en fornyelse og forskønnelse gennem 

omdannelse og fortætning til et blandet kvarter, et kvarter 

med en stærk egen karakter, et kvarter med et center, med 

spændende arkitektur og med masser af liv; et kvarter der 

aktivt spiller sammen med omgivelserne og inddrager de 

mange arbejdspladser, den kollektive trafik og nærheden til 

Vestereng i hverdagslivet.

Visionen handler om:

• ”Mere by” og centerdannelse omkring Olof Palmes 

     Allé og letbanen

• Flere arbejdspladser

• Flere boliger

• Plads til institutioner

• Plads til vand i bybilledet og klimasikring

• Forbedrede sammenhænge med naboområderne. 

Afstanden fra Rådhuspladsen i København til Østerbro 

ved Jagtvej er stort set den samme som afstanden fra 

Rådhuspladsen i Aarhus til Olof Palmes Allé, nemlig knap 

5 km. Men de 2 byer ændrer sig helt forskelligt på de 2 

strækninger. Hvor København er forholdsvis tæt hele vejen 

og Østerbro en levende bydel med torve, pladser, parker osv., 

går Aarhus betydeligt ned i skala samtidig med at omfanget 

af solitære bygninger og store flader med parkering bliver 

det dominerende indtryk. I København hedder det store 

rekreative område Fælledparken, i Aarhus har vi Vestereng, 

der nærmere har karakter af et naturområde. Aarhus skal 

ikke være som København. Men det er udviklernes vision, 

at den tætte by skal brede sig ud fra Midtbyen, og ligesom 

i København skal der udvikles bydele og kvarterer med 

en tydelig egen karakter undervejs. I Aarhus har vi bl.a. 

Trøjborg, Frederiksbjerg og Det nye Brokvarter ved Søren 

Frichs Vej. Aarhus Nord vest for Randersvej og Olof Palmes 

Allé-kvarteret skal ikke stå tilbage for hverken for de 

københavnske eller de aarhusianske ”brokvarterer”. Aarhus 

Nord vest for Randersvej skal blive centrum i hele det 

byområde som ligger mellem Hasle Ringvej og Egådalen.

Trafikken

Trafikalt er Olof Palmes Allé-kvarteret fortsat koblet på 

Randersvej via Brendstrupgårdsvej og Nehrus Allé og til 

Hasle Ringvej via Halmstadgade. Den gennemgående trafik 

er primært den kollektive i form af letbanen og diverse 

busser. Frekvensen og dermed servicen i den kollektive trafik 

er forøget i takt med byudviklingen i Nye, Lisbjerg, Agro 

Food Park, erhvervsområdet nord for Skejby landsby og 

omkring Olof Palmes Allé. Park and Ride anlægget i Lisbjerg, 

delebilsordninger mm bidrager en bedre til trafikafvikling. 

Cykelrutemæssigt er der overordnede forbindelser til 

Skejbycentret og Aarhus Midtby via ruter i eget trace og 

langs Randersvej.

Privat og offentlig service

Området omkring Olof Palmes Allé rummer butikker, 

restauranter, servicefunktioner og institutioner mm. 

Områdets børn fordeler sig fortrinsvis på Vorrevangskolen 

og Katrinebjergskolen. 

Vestereng og Margrethediget

Vestereng udvikles i stigende grad som en park, med stier, 

legepladser og mindre anlæg til motion og boldspil mm. 

Margrethediget udgør en grøn forbindelse på tværs af Olof 

Palmes allé-kvarteret og giver adgang til Vestereng for alle 

beboere både øst og vest for Randersvej.

Håndtering af regnvand

Såvel af hensyn til byrummenes arkitektoniske 

indretning som klimasikring og etablering af et 

2-streget spildevandssystem etableres åbne vandløb og 

forsinkelsesbassiner på kvarterets pladser, i gårdrum, 

atriumgårde og fælles rekreative områder. I tilfælde 

af meget voldsomme regnskyl ledes vandet til større 

forsinkelsesbassiner på Vestereng. I det omfang det er 

muligt nedsives rent overfladevand. 



BEBYGGELSERNE OMKRING OLOF PALMES ALLÉ /

Olof Palmes Allé er bydelens og kvarterets centrum. Her findes 

et mangfoldigt boligudbud, kontorarbejdspladser, offentlige og 

private servicefunktioner og institutioner, butikker og restauranter 

mm. Bebyggelsesgraden er høj, parkeringen foregår i kældre og 

byrummene er indrettet, så de fremmer et godt byliv, hvor Olof 

Palmes Allés solorientering, Margrethediget og nærheden til 

Vestereng giver et væsentligt positivt bidrag til områdets karakter.
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BEBYGGELSEN LANGS RANDERSVEJ OG 

BRENDSTRUPGÅRDSVEJ/ 

Nord og øst for Olof Palmes Allé i områderne langs Randersvej 

og Brendstrupgårdsvej er bebyggelsesgraden ligeledes høj og 

bebyggelserne anvendes primært til erhvervsformål i form af 

kontorer, forskningsinstitutioner, undervisning og laboratorier mm. 

Også her foregår parkeringen i kældre og byrummene er mindre 

haveanlæg og atriumgårde.

BEBYGGELSEN MOD VESTERENG /

Bebyggelsen sydvest for Olof Palmes Allé er fortrinsvis en 

boligbebyggelse, hvor udsigten og nærheden til Vestereng er 

bestemmende for arkitekturen og byrummenes udformning. 

Bebyggelsens opholdsarealer etableres på terrasser og som fælles 

haveanlæg indrettet til alle aldersgrupper og interesser. Også her 

foregår parkeringen under terræn og bebyggelsesgraden er høj. 

VISION FOR OLOF PALMES ALLÉ-KVARTERET
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SKITSEFORSLAG VEDR. DE NORDLIGE EJENDOMME 
MELLEM OLOF PALMES ALLÉ OG VESTERENG



SKITSEFORSLAG / PROJEKTOMRÅDET

 









PROJEKTOMRÅDET

VESTERENG
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UDVIKLINGSOMRÅDE:
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(JOURNALISTHØJSKOLEN)

ERHVERVBOLIGER

ERHVERV

ERHVERV

BOLIGER
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Projekt området er en del af et større område omkring Olof 

Palmes Allé. området ligger  i den nord-vestlige ende ud mod 

Brendstrupgårdsvej og mellem Oluf Palmes Allé og Vestereng 

oggennemskæres af Magrethediget der forbinder engen 

med Skejby og Vejlby. Placeringen tæt på Danmarks største 

Sygehus, 20 minutter med letbane fra midtbyen og op ad et 

stort grønt område, rummer et betydeligt potentiale for at 

skabe et tæt nyt byområde, der kan danne rammen om det 

gode byliv.



SKITSEFORSLAG / MØDET MELLEM BY OG LANDSKAB

Byområde

Bynære landskaber

Overordnede veje

 Letbanen

Motorvejsnettet
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Vestereng



VESTERENG TRÆKKES IND E PROJEKTOMRÅDET

Mod Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdvej, har området en urban karakter med god forbindelse til byen og dets funktioner.  Mod 

syd ligger det store landskabstræk fra Vestereng, som med sit eng- og skovområdet giver sitet tæt adgang til natur. Potentialet for 

projektområdet ligger i at udnytte overgangen fra by til land til at skabe merværdi.

SKITSEFORSLAG / DELOMRÅDER

DELOMRÅDER

Projektområdet er opdelt i 7 byggefelter på sammenlagt ca. 80.700 m². Ovenover ses arealfordelingen af de individuelle byggefelter.
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SKITSEFORSLAG / ANALYSER

URBAN VS LANDSKAB

Projektområdet får en markant urban side ud mod Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej og modsat en grøn og åben side ud 

mod Vestereng. Placeringen er reelt et epicenter midt imellem uddannelse, sygehus, natur, rækkehuse og ny byudvikling.

Med Olof Palmes Allé som den primære forbindelseåre i området og med det åbne landskab i form af Vestereng mod syd er 

projektgrundens placering et reelt epicenter midt imellem uddannelse, sygehus, natur, rækkehuse og ny byudvikling.

VIGTIGE LOKAL - FUNKTIONER
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TERRÆN

SKITSEFORSLAG / ANALYSER

Projektområdet har et terrænfald på godt 13 meter fra øst mod vest. Det giver mulighed for at udnytte området naturlige 

strømningslinjer til at aflede større mængder af regnvand og samtidigt forstærke landskabets eksisterende karakter. Terrænspringet 

skaber desuden mulighed for terrasseringer og udsyn over Vestereng.

13,5 m

STØJ
højdegrænseplan 41 m helipad

Med 2 helipads på Skejby Sygehus kan der være en udfordring med støj som vi vil imødegå med strategisk placerede kontor- og 

erhvervsbygninger mod Brendstrupgårdsvej. 
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KLIMATILPASNING OVER VESTERENG

SKITSEFORSLAG / LANDSKABSBEARBEJDNING

Rekreativt og aktivt blågrønt område etableres som en del af LAR-strategien. Vandafledningen føres først 

til Vestereng, hvor der etableres vandhuller og vådområder. Derfra løber vandet videre omkring Skejby 

Sygehus i forbindelse med Brendstrupgrøften og videre til Egåen.

steder med aktiviteter i forbindelse med vand
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Som inspiration bruges den klassiske boligkarré der rummer kvaliteter som tæthed, 

grønne udearealer og fællesskab. Karréen har i løbet af det 20 århunderede udviklet 

sig fra af være en ”selvgroet” organisme med knopskydninger og diversitet til at være 

en stringent rektangulær bolig ”ring” omkring et gårdmiljø. 

Med udgangspunkt i karrén vil vi udvikle en moderne blandet by, med boliger, 

erhverv, centerfunktioner, dobbeltudnyttelse af arealer og ressourcer – tæt på 

Vestereng, arbejdspladser, letbanen og Aarhus Midtby. En  levende bydel.

SKITSEFORSLAG / VOLUMENSTUDIE
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1900 efter 1940



SKITSEFORSLAG / VOLUMENSTUDIE
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GREEN

URBAN

Den klassiske bolig karré Karréen forstørres så omfanget 
af det grønne fællesrum 
forøges markant

Der åbnes passager og 
skabes offentlig adgang 
gennem gårdrummet

Boligtypologierne gøres 
forskellige, husene forskydes 
og skaleres.

Gårdrummets rumligheder 
bearbejdes og der opstår 
forskellige kvalitative zoner 



SKITSEFORSLAG / SITUATIONSPLAN 1:2000
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SKITSEFORSLAG / LUFTPERSPEKTIV
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Axonometri: Bebyggelsen set fra sydvest

FORUDSÆTNINGER
OMRÅDE 04 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  179%
Grundstørrelse:   5.478 m²
Etageareal      9.829 m²
Parkeringspladser                  118

OMRÅDE 05 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  182%
Grundstørrelse:      12.525 m²
Etageareal       22.855 m²
Parkeringspladser                  155

OMRÅDE 06 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  95%
Grundstørrelse:      1818 m²
Etageareal       1.730 m²

OMRÅDE 07- Margrethediget
Grundstørrelse:      5.033m²

AREALOPGØRELSE

OMRÅDE 01 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  253%
Grundstørrelse:    16.362 m²
Etageareal    41.429  m²
Parkeringspladser               248

OMRÅDE 02 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  248%
Grundstørrelse:    17.750 m²
Etageareal    44.103 m²
Parkeringspladser               243

OMRÅDE 03 - Bebyggelsesprocent ekskl. parkeringskælder  249%
Grundstørrelse:         21.721 m²
Etageareal       54.071 m²
Parkeringspladser                267

• Opmærksomhed ift. støj fra Olof Palmes Allé og konsekvenszone støj fra 
helipad på udendørs opholdsarealer og boliger 

• Opmærksomhed på højdegrænseplan på en del af grunden
• Parkering under bygninger og udeophold. Delvist under terræn
• Bygningsdybde 12-15 m
• P-pladser i skitserede scenarier jf. gældende norm arealer tæt på letbanestop.
• Som en del af en viderebearbejdning at skitseforslaget skal den nuværende 

trafiksituation på Oluf Palmes Allé indtænkes og løses. Af samme årsag er 
den primæde adgangsvej til Projektområdet fra Brendstrupgårdsvej

• Variation i arkitekturen. Bygningshøjder fra 1-20 etager

03 

01 

02 
01 

06 

07

04 

05 



Snit 1: 1000

SKITSEFORSLAG / PRINCIPSNIT
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Bebyggelsesskitse: Kig ad Olof Palmes Allé mod syd-øst

SKITSEFORSLAG / SKITSE
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Bebyggelsesskitse: udsigt fra en gårdhave mod Vestereng

SKITSEFORSLAG / SKITSE
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Bebyggelsesskitse: Bebyggelsen set fra Vestereng

SKITSEFORSLAG / SKITSE
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Bebyggelsesskitse: udsigt fra det indre strøj mod Brendstrupgårdsvej

SKITSEFORSLAG / SKITSE
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DE GRØNNE FINGRE DEN FORBUNDNE BY DE GRØNNE HAVER

De grønne fingre skærer sig i gennem projektområdet fra nord mod syd og skaber en 

grøn forbindelse fra Olof Palmes Allé til det åbne landskab ved Vestereng. De grønne 

fingre er områdets rekreative rum med plads til leg, ophold og aktiviteter. Samtidig 

er de en del af strategien for regnvandshåndtering, hvor landskabets naturlige terræn 

udnyttes til at etablere lokale LAR-bede, som giver merværdi til beboerne, inden det 

ledes videre til Vestereng mod syd.

Projektområdet har 2 tværgående gaderum. Den nordlige langs Olof Palmes Allé 

(sort) har en urban og funktionel karakter, som tilsvare det store flow fra konteksten. 

Ved letbanestoppet strækker en plads sig på tvær af vejen og inviterer byen ind.

Den centrale akse (orange) er områdets hverdagsrum, her navigere bilister, cyklister  

og fodgængere i et shared space med grønne lommer. 

Karré-typologien skaber let genkendelige semi-private gårdrum, som er beboernes 

grønne haver. De er kvarterspladser, hvor beboerne indrette arealer til fælles ophold 

og leg. Her er plads til en rosenhave, et svømmebassin eller en lille privat urtehave.

SKITSEFORSLAG / LANDSKABS KARAKTER
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SKITSEFORSLAG / LANDSKABS KARAKTER

De træ landskabstræk fortolkes med hver sin karakter, som giver en klar organisering og skaber et naturligt hierarki i bydelen. 

Diversiteten af uderummene er med til at skabe identitet for bydelen.

DE GRØNNE FINGRE 

DE GRØNNE FINGRE 
Regnvandshåndtering som et aktivt byelement.

DEN FORBUNDNE BY - DEN CENTRALE AKSE 
Hverdagsrummet som shared space

DEN FORBUNDNE BY - DEN CENTRALE AKSE  
Ingen vertikale niveauforskelle i belægningen - den åbne flade

DE GRØNNE HAVER 
En grøn oase for beboerne

DE GRØNNE HAVER  
Gårdrum indrettes efter beboernes behov

DEN FORBUNDNE BY - OLUF PALMES ALLÉ

DEN FORBUNDNE BY - OLUF PALMES ALLÉ 
Traditionelt gaderum med kantzoner, fortov med grønt og vejareal
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MORE

Som direkte nabo til Vestereng er det oplagt at trække naturen ind i bebyggelsen og sammensmelte LAR-tiltagene med ophold, 

gader, leg og læ, således, man oplever Olof Palmes Allé-kvarteret som et meget grønt og rekreativt bykvarter.

SKITSEFORSLAG / REFERENCER OG INSPIRATION 
BY & LANDSKAB
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MØLLEHAVEN  
landskabet kommer helt ind til og op ad boligerne

ÖRNSRO 
Supervillaer i massivtræ. Naturen er integreret i det urbane landskab

CERESBYEN 
Tæt byudvikling i nærhed til store rekreative arealer

CARLSBERGBYEN - Masterplan 
Tæt urban bystruktur med institutioner, erhverv og boliger med grønne 

rekreative arealer og enkelte meget høj bygninger. 

OOSTENBURG

STIGSBORG - Masterplan EGEDAL BOLIGER

AMAGER FÆLLED BYKVARTER 



Bebyggelsen skal rumme høj diversitet i beboersammensætningen. Ved at blande boligtypologiene og blande det bedste fra 

midtbyen med det bedste fra forstaden vil vi skabe et bykvarter for alle.

SKITSEFORSLAG / REFERENCER OG INSPIRATION 
URBANE BOLIGTYPOLOGIER
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BRUSSELS

BROKVARTERET
et levende kvarter med gode rekreative og grønne byrum 

KRØYERS PLADS - COBE

MØLLEHAVEN 
åben stueetage ud til gaden

DAGENS BYGGERI

AMARYLLISHUS

FOLKHEM - Wingårdhs arkitekter 

træbyggeri med spånbeklædning

ZENHUSENE - C.F Møller
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GRUND 

Delområde 1, matr. nr. 13 k:  16.362 m²
Delområde 2, matr. nr. 141 d:  17.750 m²
Delområde 3, matr. nr. 141 d: 21.721 m²
Delområde 4, matr. nr. 141 f:  5.478 m²
Delområde 5, matr. nr. 141 b:  12.525 m²
Delområde 6 (ovalen), del af matr. nr. 7000 bz:  1818 m²
Delområde 7 (Margrethediget syd for ovalen) matr. nr. 13 r: 5.033 m²

Grundareal i alt  80.687 m²

OVERSIGT UDEAREALER     
 

Margrethediget (Delområde 7) 5.033 m²
Gårdhaver med parkeringskældre under 8.620 m²
Gårdhaver  hvor der kan plantes store træer 15.530 m²
Grønne kiler -udeopholdsarealer 10.826 m²
Altaner 5 m² pr lejl. (gennemsnit 80 m² pr lejl.) 7.794 m²
Udendørs opholdarealer i alt  47.803m²

Udearealer belastet af støj fra vejtrafik, anslået 3.089 m²
Vejareal 4484 m²

OVERSIGT 

Samlet boligareal 124.715 m²
Påkrævet udeopholdsareal (30 %) 37.414 m²

Samlet erhvervsareal 49.296 m²
Påkrævet udeopholdsareal (5 %) 2.464m²

Påkrævet udeopholdsareal i alt 39.878 m²

Bebyggelsesprocent for området*    216 %
*Den interne fordeling af bebyggelsesomfang på de enkelte matrikler skal bearbejdes yderligere 

for større jævnbyrdighed

SKITSEFORSLAG / OVERSIGT, OPHOLDSAREALER M.V.



SKITSEFORSLAG / TRAFIK FLOW

Hård trafik

Blød trafik

Busterminal

Letbanestation

Olof Palmes Alle
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Projektgrunden er velforbundet til resten af byen med sin direkte relation til Olof Palmes 

Allé. Letbane- og bustop lige uden for døren, facilitere brugen af kollektiv transport og 

reducere omfanget af biler indenfor grunden. Hård trafik har sin primære adgang til 

grunden fra Brendstrupgårdsvej langs den centrale akse. Herfra er der hurtigt adgang til 

p-kælder, som ligeledes reducere belastningen  af tung trafik.

De grønne fingres fogænger- og cykelsti, samt den centrale akses shared space giver 

gode færdselsmuligheder for fodgængere og cyklister igennem området og ud til det 

omkringliggende  sti- og cykelnetværk.
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