
BYVANDRING
Den 12. november 2022
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STATUS PÅ UDVIKLINGEN AF AARHUS Ø



AARHUS Ø - FAKTA

5.081 aarhusianere bor på Aarhus Ø 
fordelt i 3.001 etageboliger

Bebygget areal (overflade): 61.751 m²
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AARHUS Ø

Indflytning fra 2022

Indflytning fra 2022

SPAHOTEL

Indflytning primo 2026



AARHUS Ø
Helhedsplan 2003

Kvalitetshåndbog 
2005

Dispositionsplan 2006 AARHUS Ø 2018

”Det er Byrådets ambition at skabe en levende og
mangfoldig bydel, der med hensyn til tæthed og
bymæssighed minder om det eksisterende
Midtbyområde.

Spændende arkitektur, miljøorienteret byggeri, god
tilgængelighed, attraktiv kollektiv trafikbetjening, store
offentlige byrum, små lokale pladser og grønne
områder, promenade- og opholdsarealer langs alle kaj-
og kanalkanter, visuel kontakt med vand og skibe, er
nogle af de ingredienser der skal medvirke til at gøre
den nye bydel særlig attraktiv.

Byrådet lægger desuden vægt på, at det nye byområde
skal indeholde spændende boligmiljøer, en
mangfoldighed af byfunktioner og boligtyper og plads
til forskellige befolkningsgrupper og har på den
baggrund konkret besluttet at 25 % af boligerne i det
første udbud skal være almene boliger.”



GENTÆNK BASSIN 7, 2013
”Udviklingsprocessen er tænkt som en evaluering af den hidtidig 

gennemførte udvikling på Aarhus Ø. Ønsket fra Aarhus Kommune er 
således at opsamle de konkrete erfaringer fra Aarhus Ø. Erfaringerne i 

kombination med ønsket om at skabe byliv på Aarhus Ø, skal derfor 
udmønte sig i en ny Udviklingsplan for Bassin 7.”

De vigtigste principper

• Mulighed for at gentænke pladserne – placering og størrelse skal 
tilgodese den menneskelige skala

• Mulighed for at gentænke antal, placering og indhold af byggefelter.

• Større tæthed, smallere gader og passager, mindre pladsdannelser

• Ændret bebyggelsesstruktur med stor variation i bebyggelseshøjden 
fra 1 til 21 etager

Udviklingsplan for Bassin 7



I efteråret 2013 blev et 
konsortium bestående 
af BIG, GEHL 
Architects, Kilden og 
Mortensen, CASA og 
MOE valgt til at 
udarbejde 
udviklingsplanen i 
samarbejde med 
Aarhus Kommune 

BASSIN 7 - PROCESSEN

Processen bygger på en 
forudsætning om, at det 
bedste resultat opnås gennem 
nye former for samarbejde 
mellem private aktører og 
Aarhus Kommune. 

Processen har omfattet en 
række workshops, hvor analyser 
og fælles drøftelser har 
resulteret i Udviklingsplanen. 
Der har været involveret en 
række relevante interessenter i 
processen. 

Samarbejdsformen mellem 
Aarhus Kommune, det 
private konsortium og de 
inddragede interessenter er 
en anerkendelse af, at nye 
samarbejdsformer med fokus 
på idéudvikling og 
erfaringsudveksling er 
nødvendige. 

3.000 ETM TIL BYLIVSAKTIVITETER
Aftalen var betinget af: 

-At køber i samarbejde med Aarhus Kommune 
udarbejdede en udviklingsplan, som kunne 
godkendes af Aarhus Kommune

-At køber kunne dokumentere at være i stand til at 
realisere bylivsaktiviteter på de 3.000 etagemeter 
umiddelbart efter overtagelsesdagen og i henhold til 
aftalt tidsplan herfor. 

2013
2018

2014: Udviklingsplan 
for Bassin 7 godkendt

Åbning af havnebadet

2019

AARhus, 
aktivitetshuse 
og teater 
indflyttet

Inddragelses-
proces med 
borgere og 
interessenter 
omkring Bassin 7 



BASSIN 7



SPAHOTEL

Ved indgangen til Bassin 7-området opføres et hotel med 
ca. 2.000 m2 spafaciliteter fordelt på de fire øverste etager. 
Her bliver også et loungeområde og en skybar.

Bygningen får en udvendig adgang til toppen.

Forventet indflytning er primo 2026.

Der sikres adgang til havnebad og det resterende Bassin 7-
område under opførelsen af hotellet.



NICOLINEHUS

I stueetagen i bygning nord i Nicolinehus kommer en markedshal med 
stader, der indeholder mad, drikke og forskellige specialvarer. En 
attraktion, der vil gøre Nicolinehus til en attraktion og skabe en sjælden 
stemning for både beboere og besøgende året rundt.

Markedshallen forventes åbnet ultimo 2022/primo 2023.

I Nicolinehus findes Aarhus 
Øs første dagligvareforretning 
sammen med en række 
kontorer, specialbutikker, 
madmarked og mere end 
25.000 etm. boliger.

Ved siden af Nicolinehus 
anlægges Nicoline Kochs 
Plads til aktiviteter, leg, liv og 
bevægelse.

Visualisering: AART Architects Visualisering: AART Architects



Ø-LINJEN

Ø-Linjen vil strække sig på tværs af Pier 4 
fra Bassin 7 til Lighthouse, hvor den ender i 
vandet. Det grønne byrum skal indeholde alt 
fra parkourvæg og crossfitstation til 
plantekasser og legeområder. 

Projektet er realiseret på Ø2 og Ø3. 
På Ø1 og Ø4 realiseres Ø-linjen i takt med 
at byggerierne færdiggøres.



LIGHTHOUSE 2.0

LIGHTHOUSE
Private og almene boliger 
Private boliger og erhverv samt 
offentlig adgang til café og 
udsigtsplatform.

Indflytning er påbegyndt i 2022

FOTO: LuftFotoDanmarkFOTO: LuftFotoDanmark



INDRE AARHUS Ø

HÆNGSLET
Erhvervsbyggeri med bl.a. madmarked i stueetagen, forventet opstart 2023

PAKHUS B OG C - BYPORTEN
Boliger og erhverv, forventet opstart 2023. Lokalplan i høring ultimo 2022

INDRE AARHUS Ø
Indre Aarhus Ø strækker sig fra Nicolinehus og ind til Nørreport og inkluderer Pier 
2. Det bliver stedet, hvor byen og øen hægtes sammen og vil i højere grad end det 
øvrige Aarhus Ø ligne resten af midtbyen med karréer, offentlige servicefunktioner 
og intime pladsdannelser.

Visualisering Hængslet – Dorte Mandrup

Visualisering Pakhus B og C (Byporten) – Suder+Lassen Architects



BYLIV PÅ AARHUS Ø



• Under realiseringsperioden har Bassin 7 indeholdt en række midlertidige og permanente 
bylivsskabende aktiviteter såsom kabelbane, boder med mad og drikke, havnebad, aktivitetshuse 
samt teater.

• Byggepladshegnet ved Bassin 7 har haft en central, bylivsskabende funktion i form af madboder 
under udviklingen af Bassin 7.

• Boderne lukker ved udgangen af 2022 i forbindelse med færdiggørelsen af Bassin 7. Herefter 
påbegyndes realiseringen af permanente bygninger til kaffebarer og små-restauranter fordelt på 
fem enheder.

• Forventet åbning af de første enheder: maj/juni 2023. Over de næste 12-18 måneder forventes der 
at åbne ca. 8 -10 restauranter på Aarhus Ø.

BYLIV BASSIN 7

Visualisering: BIG

Visualisering: BIGBASSIN 7 - 2022

BASSIN 7 - 2023



MIDLERTIDIGE AKTIVITETER PÅ AARHUS Ø FRA START

• Aarhus Ø har en stærk tradition for implementering af 
midlertidige aktiviteter under realisering. 

• Alle de midlertidige aktiviteter har hver især både bidraget 
med læring og mulighedsudvikling til bydelen, ligesom de 
har bidraget med at løse konkrete behov.

• Nogle af aktiviteterne er drevet af private initiativer, mens 
andre er drevet af Aarhus Kommune. De private initiativer 
sker som udgangspunkt i tæt samarbejde og koordinering 
med Aarhus Kommune.

STRANDBAREN

HAVBANEN

Ø-HAVERNE



PAKHUS 77 OG KAJKANTERNE

• Pakhus 77 bliver en ny destination indenfor sport- og 
bevægelse på Aarhus Ø.

• Der er indgået 4 årig lejekontrakter med formål om at få 
aktører indenfor bl.a. Padeltennis, Skate, Parkour, 
Community baseret træning og Breakdance. Herud over 
integreres enkelte udøvende kunstnere indenfor lyd og lys.

• Der vil løbende være dialog med nye aktører, der kan 
bidrage til bylivsaktiviteter i området.

• Event Aarhus arbejder på et årligt tilbagevenden 
internationalt event på Pier 3, som vil få et 
omdrejningspunkt i outdoor sportsgrene som Wake Board, 
Skate, Parkour, Breakers mv. 

• Pakhus 77 åbner i slutningen af 2022. De udendørs arealer 
aktiveres i løbet af 2023

PAKHUS 77

Aktører i Pakhus 77

Hovedaktør: 
• Peter Hildebrandt –

Padel Tennis 

Delaktører:
• Sport X – Outdoor gym
• SIMA – Lydkunst
• Playhub –

Kontorfællesskab
• Skateducate og Aarhus 

Skatescene
• Refurbish Bikes



MIDLERTIDIGE VANDAKTIVITETER I DE INDRE HAVNEBASSINER

Bassin 7 i dag
• Havnebad
• Kabelbane
• Vinterbadning

Muligheden for vandbaserede aktiviteter i og omkring havnebassinerne på Aarhus Ø 
afhænger i vidt omfang af vandkvaliteten og de sundhedsmæssige anbefalinger

Teknik og miljø er på vej med en undersøgelse af, hvordan vandkvaliteten i hele 
Bassin 7 kan sikres til glæde og gavn for flere vandaktiviteter i hele Bassin 7. 

Kabelbanen er 
udvidet til to 

baner

Pakhus 77 vil være en 
bylivsaktivitet frem til 

udgangen af 2025



UDVIKLING AF PIER 3



PIER 3

Pier 3

FOTO: LUFTFOTODANMARK

Siden Molslinjen i 2020 flyttede 
til sin nuværende placering på 
Østhavnen, har Pier 3 haft flere 
forskellige funktioner blandt 
andet til midlertidig parkering og 
som hjemsted for et af Aarhus’ 
største tests- og 
vaccinationscentre. 

”Det er intentionen, at de nye byområder kommer til 
at indeholde den samme mangfoldighed af 
byfunktioner og aktiviteter, herunder boligtyper med 
varierede ejerformer, som kendetegner de 
eksisterende Midtbyområder. Generelt vil placering og 
udformning af nyt byggeri skulle afvejes i forhold til 
udsigten over havn og bugt fra de nye byområder, 
såvel som fra den eksisterende by. Nye, spændende og 
eventuelt eksperimenterende bebyggelsesformer og -
strukturer skal karakterisere de nye byområder om 
nærheden til havn og bugt skal afspejles og udnyttes i 
områdernes arkitektoniske og byplanmæssige 
dispositioner. Markante byggerier og ‘landmarks’ vil 
kunne kendetegne byen som helhed, men også de 
enkelte delområders identitet.”

Tests- og vaccinationscent 
Foto: Jens Thaysen



VISIONER OG PLANER FOR AARHUS Ø
Helhedsplan 2003

Dispositionsplan 2006 

”Det er Byrådets ambition at skabe en levende og mangfoldig bydel, der med hensyn til tæthed og
bymæssighed minder om det eksisterende Midtbyområde.

Spændende arkitektur, miljøorienteret byggeri, god tilgængelighed, attraktiv kollektiv trafikbetjening, store
offentlige byrum, små lokale pladser og grønne områder, promenade- og opholdsarealer langs alle kaj- og
kanalkanter, visuel kontakt med vand og skibe, er nogle af de ingredienser der skal medvirke til at gøre den
nye bydel særlig attraktiv.

Byrådet lægger desuden vægt på, at det nye byområde skal indeholde spændende boligmiljøer, en
mangfoldighed af byfunktioner og boligtyper og plads til forskellige befolkningsgrupper og har på den
baggrund konkret besluttet at 25 % af boligerne i det første udbud skal være almene boliger.”

PIER 3



ØNSKER OG FORSLAG FRA FÆLLESRÅDET, BYRÅDET OG BYEN

- Rekreative grønne arealer

- Rammer for etablering 
af midlertidige og 

permanente faciliteter

- Mangfoldighed i boligsammensætningen, 
herunder ejerforhold

- Understøttelse af ”det gode byliv” både på land 
og i vandet ved Bassin 7.

- Muligheden for opdeling i større og mindre byggefelter uden at 
sammenhængen mellem de enkelte byggefelter og byggerier går tabt.

”De tre søstre” Pier 3



ØNSKER TIL OG MULIGHEDER FOR VANDAKTIVITETER I BASSIN 7 OG 5

Planerne for vandaktiviteter i Bassin 5 og 7 er en del 
af processen omkring udviklingsplanen for Pier 3, 
idet funktioner og bebyggelser omkring kajkanterne 
på Pier 3 får betydning for vandaktiviteterne. 

Tre faser med inddragelse, hvor ønsker til vandaktiviteter kan afleveres:

1 2 3



PROCES FOR UDVIKLING AF PIER 3

Udvidet 
inddragelsesproces 
med borgere og 
interessenter med 
udgangspunkt i 
strategiske 
pejlemærker

Efter udvidet inddragelse 
defineres de vigtigste tematikker 
der i sammenhæng med de 
strategiske pejlemærker danner 
baggrund for udbud og det 
endelig valg af investor.

Politisk involvering: Rådmand, TU, Byrådet

Investor udarbejder 
udviklingsplan sammen 
med Aarhus Kommune

Borgerinddragelsesproces og 
udviklingsplan udarbejdes og 
gennemføres af det af investor 
valgte rådgiverteam i et 
samarbejde med Aarhus 
Kommune.

Godkendt
Udviklingsplan 
inklusiv plan for 
vandaktiviteter i 

Bassin 5 og 7

Arealudviklingsselskabet
Arealudviklingsselskabet stiftes 
efter godkendt udviklingsplan.

Inddragelses- og 
samskabelsesproces 
i realiseringsperiodenUDBUD HVOR 

INVESTORTEAM 
UDPEGES

Udmøntning af 
udviklingsplanen 

inklusiv vandaktiviteter i 
Bassin 5 og 7 – evt. 

suppleret med plan for 
flere vandbaserede 

aktiviteter på og 
omkring Aarhus Ø



HAR DU EN IDÈ? SÅ AFLEVER DEN TIL OS HER: 

Deltag på vores 
borgermøder, 
workshops, 

byvandringer. 
Tilmeld dig på 

deltag.aarhus.dk/
begivenheder

Bylageret (Hveensgade 1, 8000 
Aarhus C, 5. sal): 
Torsdag kl. 14-16
Fredag kl. 10-12

Her opstilles en postkasse, hvor 
skrevne forslag kan afleveres. 

I Bylageret kan du også se en 
model over det samlede 

udviklingsområde.

Send digitalt via 
hjemmesiden 

byogvand.aarhus.dk

Dialogmøder med 
områdets foreninger, 
fællesråd, aktører og 

brugere.

Lyt til digitale byvandringer 
via byogvand.dk.

Gå på opdagelse på Aarhus 
Ø efter QR-koder rundt på 
Aarhus Ø, som indeholder 
informationer om Aarhus Ø

Hold dig opdateret om 
kommende 

arrangementer på 
Facebook: Vi udvikler 

Aarhus



Udpegning af strategiske temaer for Pier 3HVAD SKER DER MED DINE IDÈER?

Inddragelsesproces 
omkring udviklingen af 
Aarhus Ø igangsættes med 
borgermøde den 27. 
oktober 2022

Teknisk Udvælger de 
strategiske tematikker, 
som skal ligge til grund for 
udviklingen af Pier 3.

De valgte tematikker 
danner grundlag for 
udbud, hvor 
investorteam udpeges.

Det valgte investorteam udarbejder i 
samarbejde med Aarhus Kommune en 
udviklingsplan for Pier 3 med udgangspunkt 
i de valgte strategiske tematikker

UDVIKLING AF PIER 3 OG VANDAKTIVITETER BASSIN 5 OG 7

På baggrund af de indkomne idéer udarbejder Aarhus Kommune en samlet plan for 
kommende aktiviteter i bassin 5 og 7, som integreres i Udviklingsplan for Pier 3

     

Udviklingsplan 
inklusiv Plan 
for  
vandaktiviteter 
i Bassin 5 og 7

Alle indkomne inputs 
fra borgere, naboer, 
interessenter, 
erhvervsliv m.m. 
indsamles og puljes

Realisering
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