FORRSLAG UDARBEJDET AF

BESKYT AARHUSBUGTEN NU
Bekymrede borgere i Aarhus
4. september 2017

Tangkrogen
2.1
FR A EN T EN-EL L ER T IL BÅDE-OG!
Op til - og i løbet af - høringsperioden har præmissen for
debatten været et ‘enten eller’. Altså enten bevarer vi den
nuværende kystlinje - eller også skaber udvikling i henhold
til helhedsplanen. Den køber vi ikke. Et visionært bud kan
sikre, at vi får både udvikling til gavn for Aarhus og bevarer et
særligt aktiv for nuværende og kommende Aarhusianere og
turister.

2

Tangkrogen Projektet

INDHOLD
-

BAGGRUND		3

HVEM ER VI		

4

HISTORIEN		6

ALTERNATIVT FORSLAG		

8

KOMMUNENS FORSLAG		

24

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING SIGER		

35

LÆSERBREVE		36

3

Alternativt debatoplæg af “Beskyt Aarhusbugten Nu”

D
PERSPEKTIV
Borgergruppen ‘Beskyt Aarhusbugten Nu’ startede i
juni

2017 en facebook

gruppe, hvor det ovenstående

billede blev brugt til at illustrere det berørte område
i helhedsplanen.

Trods det, at billedet tog afsæt

i

helhedsplanen, afviste politikere billedet som stærkt
fortegnet og svarede igen med en illustration der viser
området fra

Nord. Samme område

men med meget stor

forskel i perspektiv og indsigt i omfang.

Udgangspunktet for diskussionen og borgergrup-

manglende kendskab til planen og den for planen

pens indsigelser, handlede i særdeleshed om

favorable timing, satte gang debatten med aktiv

strandpromenaden langs Strandvejen på stræknin-

deltagelse af bekymrede borgere, lokale medier

gen fra Oddervej til Tangkrogen. En strækning som

og politikere. 11.000 underskrifter er indsamlet med

dagligt benyttes af 10.000 mennesker, der cykler,

tilslutning til at man ønsker at bevare den åbne

kører, går eller løber langs kysten.

kyststrækning.

I løbet juni blev det klart at kun få mennesker kend-

Vi er ikke nej-sigere. Vi er ja-sigere. Stort JA til ud-

te til omfanget af helhedsplanen. Det blev endvidere klart at helhedsplanen var tiltænkt en hørings-

vikling i Aarhus - til gavn for Aarhus. Dette er et visionært bud på en udvikling der tilbyder ‘både-og’

forløb placeret over sommerperioden. De tre ting;

frem for ‘enten-eller’.

udsigten til at miste den åbne kyststrækning, det

Beskyt Aarhusbugten Nu
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Mange borgere i Aarhus C og Aarhus Syd passerer kyststrækningen mellem
Oddervej og Tangkrogen hver dag. Nogle til fods og på cykel, andre i bil.
Enkelte også i kajak eller som morgenbadere. Alle har ét til fælles - de elsker
området.

,
HVEM ER VI

De 10 blev hurtigt til 300+

Ideen om at starte en underskriftsindsamling kom

som i forbindelse med underskriftsindsamlingen

Efter etablering af facebook gruppen og underskriftsindsamlingen blev de 10 hurtigt til over 300

fra en mindre gruppe af beboere og daglige brugere af
området omkring

Tangkrogen. Vi mente at vi

måtte

gøre noget for ellers ville vi blive trumlet over ef vores
byråd som jo desværre ikke består af medlemmer med
daglig dang i området.

De skulle oplyses.

havde sagt at de gerne ville være frivillige i arbejdet
på at skabe opmærksomhed på problemet samt
bidrage til at finde et alternativ.
Så vi har fået trykt flyers der er omdelt til tusinder
af postkasser i rigtig mange bydele i hele Aarhus.
Vi kunne hurtigt se, at vi ikke kunne stille med en
ekspertise som Cowi og at vi ikke havde midlerne
til at få udarbejdet et professionelt alternativ, men
der var mange som føler meget for dette og ville
bruge den fornødne tid til at snakke med eksperter
og læse op på emnerne.

Derfor har vi i grupper arbejdet med at forstå Cowi-rapporterne og undersøge de bekymringer for
miljøet der er ytret på facebook. Mediegruppen
har arbejdet med kommunikation - både trykt og
digitalt - og har forsøgt at sikre en god sober og
oplyst debat på specielt facebook. For at sikre en
ensartet kommunikation blev en talsmand - Martin Klode - udpeget som ansvarlig for dialog med
og i medierne. Området omkring Tangkrogen har
mange tråde til landsudstillingen i 1909 og derfor
har arkitektur- og historiegruppen arbejdet med de
oprindelige tanker for at kunne komme med et sobert alternativ der er visionært men med respekt
for områdets historie. Derfor præsenterer vi i dette
dokument både vores bekymringer og vores alternative forslag.
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11.000+ UNDERSKRIFTER
På bare

en uge blev over

en facebook kampagne.

10.000

underskrifter indsamlet vvia

Jyllandsposten og Aarhus Stiftstidene

bragte et utal af artikler og læserbreve
med

10-tommer søm

var det slået fast

K

at dette ikke bare var nogle få fortørnede

husejere der ville msiten en udsigt.
ned i kernen af det

- ny

Man bliver rørt
når en kvinde
trods kroniske
smerter ønsker at
dele flyers ud

Kommunen havde ramt lige

Aarhus mange elsker - lige

Martin Klode
Talsmand
Bevar Aarhusbugten Nu

der hvor strand

møder skov møder by.

De sociale medier
sparkede døren ind til
politikerne

I håb om at råbe politikerne op blev der etableret hjem-

pote, og den ellers annoncerede høringsfrist på 8 uger i

meside og facebook side med det formål at fortælle bor-

Aarhusianernes sommerferie blev pludselig ændret til 13.

gerne i Aarhus hvad der i sommerferien var planlagt at

september.

I begyndelsen af kampag-

for at give deres mening til kende via en underskriftsind-

nen var kommentarerne på
de sociale medier ofte at nu
har politikerne bestemt sigog

blive vedtaget i byrådet. Vi gav Aarhus borgerne mulighed
samling mod helhedsplanen. Efter en sløv opstart tog
både likes af facebooksiden og underskriftindsamlingen

så nytter det ikke for de hører

pludselig fart. Gentagne gange troede vi at nu var top-

ikke efter den almindelige

pen nået, men det vidste sig hurtigt, at utroligt mange

borger, men efterhånden som

var enige i at helhedplanen ikke tilgodeser Aarhus og

kampagnen udviklede sig
skiftede retorikken fra politikerne - nu skulle hørings

Aarhus borgernes interesser. På under en uge kom der
over 10.000 underskrifter, et utal af positive tilkendegivelser, opmuntrende kommentarer, alternative forslag, tilbud
om assistance og meget mere. Lokale som nationale medier fik interesse for sagen, og flere borgerne udtrykte deres utilfredheds gennem læserbreve. Det massive pres gav
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Tangkrogen
- Unik naturskøn, arkitektonisk og kulturhistorisk perle i Aarhus
Alle århusianere elsker Tangkrogen med den fantastiske udsigt til Aarhus bugtens store åbne rum

R

med den vidstrakte udsigt til de stejle skrænter på
Mols, Halvøen Helgenæs og øerne Samsø og Tunø

OMRÅDETS HISTORIE
Området omkring Strandvejen er et historisk
vigtigt område som, ud over at samle by, vand

Byhistoriker Lars Holleufer

her et indblik.

giver

landskabsmæssige forudsætninger, som oprindeligt kendetegnede området, som man så vidt
det overhovedet var muligt gik langt for at bev-

mod syd øst.

are.

Den kærlighed som vi føler for dette sted har vi fået

Helt afgørende for Arkitekt Hack Kampmanns

fra vore forældre og bedsteforældre. Den har i høj
grad baggrund i områdets spændende historie og
enestående natur og kulturhistorie. Det opfattes
af mange med rette som ”Arvesølv” – noget vi har
modtaget fra de tidligere generationer, skal passe
på og give videre.

og skov, også har en arkitektonisk historisk
betydning.

vejen. Byplanen tog også udgangspunkt i de

Omdrejningspunktet i byplanen
Da Aarhus by købte herregården Marselisborg,
med de vidstrakte marker syd for den daværende bygrænse ved Skt. Pauls Gade udarbejdede
Arkitekt Hack Kampmann sammen med Stadsingeniør Chr. Ambt i 1898 den første større sammenhængende byplan i Aarhus.
Planen blev visionær, smuk og harmonisk, og bød
på langsigtede trafikale løsninger, som anlæggelsen af blandt andet Dalgas Avenue og Strand-

byplan var Tangkrogen med den fantastiske
udsigt til Aarhus bugtens store åbne rum. Den
blev således omdrejningspunktet for udformningen og anlæggelsen af Dalgas Avenue, Skovbrynet og Strandvejen således at Tangkrogen blev
mødet mellem byen, Aarhus bugten og skovene
– Den rolle har Tangkrogen bevaret til i dag.
Unikt rekreativt offentligt rum
Tangkrogen og Strandvejen blev århusianerne
foretrukne promenade, når turen gik til Stranden
eller til de vidtstrakte Marselisborg skove, som
dengang var det foretrukne mål for byens borgere når man skulle på udflugt. Også i dag løber,
cykler og spadsere århusianerne på Dalgas Avenue, Tangkrogen og Strandvejen og glæder sig
over udsigten til bugtens åbne rum. Og områdets

Det mest oplagte at nævne er selvfølgelig den
nærhed, man har til skov og strand, uanset
hvor man bor i byen og det er virkelig et
privilegium for byen

JACOB BUNDSGAARD
Information den 3 SEP 11
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betydning i det offentlige rum er blevet

åbne bugt.

mere markant, som centrum for Kulturfes-

som

tivalen ”Sculptures by the Sea”, talrige
årlige motionsløb, blandt andet det store
Marselisløb og som centrum for ”Classic
Race”.

gang

fantastiske strandpromenade
blev

skabt

er

stadig

Landsudstillig

og malerkunst

Landsudstillingens arkitekt Anton Rosen havde
flyttede derfor

efter anlæggelsen af

Dalgas Avenue

placering
og

Strandvejen omkring år 1900 gik et omfattende

Ustillingen

ved

Strandvejen

og

Vennelyst

til

Tangkrogen,

Dalgas Avenue,

hvor særligt

mødet med den store åbne

Aarhus

omdrejningspunktet

byens dengang mest fremtrædende arkitekter

udstillingens plan og arkitektur

Hack Kampmann, S. F. Kühnel, R. Frimodt

Clausen, Egil Fisher og Thorkel Møller.
Byggeriet blev fulgt med stor interesse af byens
borgere og blev forbillede og stildannende for
mange af de villaer som blev opført i
i årene op til

Strandvejen

Aarhus

Landsudstillingen 1909. Særligt

er rig på spændende arkitektur og

sjov kulturhistorie.

Villaerne

på

Strandvejen

har alle en spændende historie og sit eget
arkitektoniske udtryk

–

tegnet af visionære

arkitekter og udformet ud fra den afgørende
forudsætning, at de alle skulle ligge ud til den

Han

fra den oprindelige

og spændende villabyggeri i gang tegnet af

som

meget

interessant og væsentlig at bevare.

også øje for områdets helt unikke karakter.

Forbillede for villabyggeriet
Kort

den

Den

og

helt

bugt blev

afgørende

for

Der er således et helt unikt område i Aarhus vi
har med at gøre.

En

opfyldning af arealerne ved

og langs

Strandvejen

Tangkrogen

og byggeri af et nyt

rensningsanlæg vil efter min opfattelse være
totalt ødelæggende for oplevelsen af den natur,
arkitektur og kulturhistorie som knytter sig til
området og som er væsentlige forudsætninger
for at

Aarhus har udviklet sig til den by som vi

kender og holder af.

Der er altså grund til at tænke sig rigtig godt
om

– det handler om hjerteblod.
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2
ALTERNATIVT
FORSLAG
Beskyt Aarhusbugten Nu ønsker
at bidrage til dialogen om at
forbedre området.

Forslaget

er

således ikke et modspil, men en
videreudvikling af kommunens
visioner

- dog med

ambitionen

om, samtidig at bevare den åbne
kyststrækning.

1

2

3

4

STRANDEN

EVENT OMRÅDET

LYSTBÅDEHAVN

RENSNINGSANLÆG

Stranden i området begrænser sig ikke til strandarealet ved Tangkrogen
og bådlauget, men tæller
også de små vige mellem
høfterne. De rekreative
muligheder forbedres ved
at gøre stranden bredere så den inderste krog
fjernes og vigene forbedres
med bredere strand.

Det nuværende område
er stort og en fin ramme
for events. De grønne arealer kalder på at man laver en strandpark med læog skyggegivende træer
samt bedre rekreative
faciliteter for brugerene.
Som eventområde halter
infrastrukturen i dag ved
mindre events og en udvidelse vil medføre en gold
og vindblæst plæne. Vores
forslag giver 10.000m²
mere plads end nu

Lystbådehavnen får mere
plads - både til vands
og på land. Fremfor at
supplere havnen med et
appendix, udvides mod
øst og ind i landet mod
nord. Det bidrager med
harmoni, æstetik og god
funktionalitet for sejlerne.
De erhvervsdrivende bevarer nærheden til havet og
en nødvendig afstand til
renseanlægget.

I den oprindelige masterplan for Aarhus Havn er
en udvidelse af østhavnen
planlagt mod syd med
plads til et nedgravet
rensningsanlæg. Denne
plan foreslår vi hvis muligt
genoptaget så anlægget kommer længere ud
i bugten og graves ned.
Det er en bedre løsning ift
æstetik, miljø og sundhed
og til gavn for restauranter, gæster og erhvervsdrivende.
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RENSNINGSANLÆG

Rensningsanlægget placeres på den eksisterende
havn, f.eks. hvor der nu skal være ressourcecenter
eller længere mod øst. Aarhus Vend lejer jorden
som alle andre kunder på havnen

GRØNT BÆLTE TIL PARKERING OG BÅDOPLAG

Et 120 meter bredt bælte giver masser af plads
til parkering, bådoplag og skyggende træer. Her
bliver plads til op mod 3.000 biler som om
vinteren bruges til bådoplag.

DEN RØDE LINIE
Den sydlige

linie vedtaget i

ikke må bygges syd for.

1980’erne hvor der

HAVNEN UDGRAVES MOD VEST OG UDVIDES MOD ØST

Udvidelsen giver plads til 450 ekstra både og en
ekstra service/klub/restaurant ø.

HØFTER LANGS STRAND OG HAVN
Anlæggelse af

en række høfter skaber konsistens

med med stilen langs strandvejen og giver en
række små sandstrande

- ikke kun hvor

men også langs lystbådehavnen.

de er nu,

Forslaget

her har rensningsanlægget på det eksisterende havneareal.

Området der
Ressourcecenter kan
- spildevandet skal renses i dette område.

tiltænkes ressourcecenter bliver i stedet til rensningsanlæg.
ligge mange andre steder
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STADIG PLADS TIL HAVNEUDVIDELSE

I tråd med

havnens masterplan er der stadig

plads til udvidelse af industrihavnen
eller uden “den brækkede arm”

RENSNINGSANLÆG

Østmolen udbygges

med

100 meter for at få

anlægget længere væk fra havnen og kysten.

Alternativt kan rensningsanlægget placeres
på den eksisterende hav.

GRØNT BÆLTE TIL PARKERING OG BÅDOPLAG

Et 120 meter bredt bælte giver masser af plads
til parkering, bådoplag og skyggende træer. Op til
3000 biler kan parkere her.

HAVNEN UDGRAVES MOD VEST OG UDVIDES MOD ØST

Udvidelsen giver plads til 450 ekstra både og en
ekstra service/klub/restaurant ø.

HØFTER LANGS STRAND OG HAVN
Anlæggelse af

en række høfter skaber konsistens

med med stilen langs strandvejen og giver en
række små sandstrande

- ikke kun hvor

men også langs lystbådehavnen.

de er nu,

Dette forslag er baseret på en udvidelse af østmolen der tager udgangspunkt
Aarhus Havns Masterplan. Er overskrides den røde linie med ca. 100 meter.

i

- med
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Hvis

der er behov for plads til havneudvidelsen kan rensningsanlægget

indskrænkes og tage lidt af parkeringsområdet.
med

100 meter.

Den røde

linie overskrides
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1

A

STRANDEN
Når

Den nuværende krog mod nord ind mod lystbådehavnen fjernes og erstattes af en bredere strand
med 30 meter ekstra strandareal for at minimere
tangophobningen og give ekstra plads til badende.
Der etableres høfter til at holde på sandet og sikre

man kommer fra søsiden er kystlinjen og stranden

- med

KROGEN SUPPLERES MED 20 METER EKSTRA
STRAND

sin umiddelbare nærhed til byen

- porten

mere og bedre sandstrand.

til

Aarhus. På landsiden er nærheden til havet en åben
horisont, et minde om en historisk og strategisk vigtig
beliggenhed og for de mange daglige brugere er den et
storslået mentalt pusterum med sine åbne vidder

- om

B

man kommer til bens, på cykel eller i bil.

Kombinationen af

- såvel æstetisk

Ved de mange små vige mellem høfterne langs
Strandvejen forlænges høfterne så der naturligt
samles mere sand og bedre strande. De solba-

by, hav og skov er et vartegn fra såvel

dende får mere private småstrande og børnefamilier kan lege i fred og ro uden at forstyrre de øvrige

land som søsiden og vi ønsker en løsning der styrker
denne oplevelse

BEDRE STRAND I DE SMÅ VIGE LANGS VEJEN

badegæster.

som funktionelt.

C

MERE STRAND OG PLADS TIL SPIL OG LEG
Den brede strand giver mere plads til udfoldelse
og rekreative aktiviteter som beachvolley. Med nye
små strande langs lystbådehavnens ydermole,
vil den i langt højere grad kunne alsidigt for flere
forskellige målgrupper til spil, leg og strandbar.
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YDERMOLEN BLIVER OGSÅ STRAND

Udvidelsen giver næsten 600 meter

ekstra strand til gavn for badeklubber,
dykkere og andre rekreative formål.

NUVÆRENDE HAVNEINDSEJLING BLIVER TIL STRAND
Der tilføjes 300 meter ekstra strand fra

den

nuværende tangkrog til den nye indsejling.

TANGKROGEN FORBEDRES MED HØFTER OG SAND
Høfterne

holder på sandet og sikrer at sandet

samles på stranden og ikke i bugten.

EKSISTERENDE HØFTER FORLÆNGES
De mange små høfter der i dag

er langs

strandvejen forlænges så der samles mere sand.
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2

A

vokse sig for store til Tangkrogen. Ved at udvide
uden at ødelægge pladsen. Meget store events

eventområde dækker et stort

areal med rig mulighed for at lave strandpark og
fortsat gennemføre events der matcher området og
infrastrukturen.

Kun ganske få af de nuværende events er ved at
cirkuspladsen (gruspladsen) vil events kunne vokse
kræver bedre infrastruktur og en større nærhed til

EVENT OMRÅDET
Det nuværende

OMRÅDET ER STORT NOK

Hovedparten af

de events der er i dag,

motorvej og letbane - såfremt man har ambitioner
om rimelig tilgængelighed for gæster.

B

BEDRE PLADS TIL REKREATIVE AKTIVITETER
Når strandene udvides mod øst gives der mere
plads til aktiviteter som beachvolley, udendørs fitness og sågar en strandbar. Flere af disse aktiviteter

udnytter sjældent hele arealet, men har dog en volumen

vil vi placere på østsiden af havnen ved den nye

der betyder at der er mangel på parkeringsmuligheder.

strand.

C

10.000 M² MERE PLADS TIL EVENTS
Området indeholder i dag 300 parkeringspladser
som indlemmes i eventområdet. Det giver 10.000
m² mere plads til events der hjælper arrangementer som Food Festival og Kræmmermarked.

C

BEDRE PARKERING
Bag eventområdet og bag lystbådehavnen kommer et stort parkeringsområde i sommerhalvåret
og opbevaring af både i vinterhalvåret. Det giver
plads til over 1.500 biler om sommeren.
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En søndag morgen hvor tangkrogen besøges

af

Cirkus Summarum optager kun

en ganske beskeden del af eventpladsen selv om det er det største af de besøgende
cirkus.
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3

A

Havnen udvides mod vest via udgravning som er
langt billigere end opfyldning ud i havet. Den nye
udvidelse kunne f.eks. anvendes til småbåde som
ungdomssejlere, kajakker, SUP’ere, roere etc. God
plads til flere klub- og bådhuse, ledsagerbåde etc.

LYSTBÅDEHAVNEN
Vores forslag til

lystbådehavnen er at holde den smalle

front mod syd og udvide mod øst og vest.

På den måde

får alle pladser fortsat god havudsigt og med en ekstra
service-ø kan der etableres klubber, restauranter etc på
en attraktiv lokation.
giver plads til ekstra

Samtidig bliver

UDVIDELSE MOD VEST

Udvidelsen vi

her har skitseret

450 både - altså en fordobling.

B

UDVIDELSE MOD ØST
Havnen udvides mod øst. Her gives der plads til
flere sejlere og vi introducerer husbåde og bedre plads til helårsbeboere. Mere liv hele året på

der via det store parkeringsområde

havnen giver også mere omsætning hele året for
restauranter og butikker.

også mere plads til både pladsejere og besøgende på
havnen som så om vinteren udnyttes til oplagring.

D

EKSTRA Ø
Der er gjort plads til en ekstra service ø som kan
anvendes til klubber, restauranter, erhverv etc. Det
kan give et attraktivt miljø med mere liv på havnen,
flere indtægter og muligheder.
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EKSTRA Ø

En ekstra service-ø giver mulighed
for flere restauranter, butikker,
kontorer og klubber.

TUNNEL TIL SMÅBÅDE
Der etableres

en ekstra indsejling

til småbåde som kajakker,

SUP’ere etc.

Indsejlingen flyttes 300 meter mod øst så den

UDGRAVNING MOD VEST
Havnen

forstørres mod vest ved at

grave havnen ud

- ind

mod land.

Det er

økonomisk en fordel at grave frem for
at fylde op.

NY INDSEJLING LÆNGERE MOD ØST

kommer fri af sandbanker og giver god central
adgang til havnen.

ØSTHAVNEN

Der udvides med en ny havn mod
øst. Området er allerede udlagt til
rekreativt område og bør derfor
bruges til lystbådehavn og ikke til et
rensningsanlæg.

18

Tangkrogen Projektet

A

KLUB- OG BÅDHUSE
Langs havnen mod Tangkrogen er der plads til klublivet og med småbåde skal der være masser af
plads til både og grej.

VESTHAVNEN
Den nværende vesthavn

udvides ved at der graves dybere

ind i havnen mod nord-vest.
vender mod

Vesthavnen (på

Tangkrogen) er på

del af havnen.

Det er her vi

SUP’ere etc. Der vil

den del der

mange måder den unge

samler ungdomssejlerne,

B

Sejlerskolen og ungdomssejlerne har mange klubbåde som skal være let tilgængelige når de skal
rigges til og af. RIB både er en nødvendig hjælp

være plads til leg og klubliv

til både forældre og trænere. Marselisborg Sejlk-

og gode forhold for både der skal op og i vandet
mange gange om dagen

KLUBBÅDE OG LEDSAGERBÅDE

lub har brug for bedre forhold for ungdomssejlerne

- til gavn for ledsagerbåde til

som man ser i andre klubber som f.eks. i Vejle og

kapsejladser, trænere etc.

Aarhus Sejlklub.

C

SMÅBÅDETUNNEL
Kajakker, SUB’er og andre småbåde får egen udsejling så der er let og hurtig adgang til havet.

Alternativt debatoplæg af “Beskyt Aarhusbugten Nu”
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A

PLADS TIL MASSER AF BÅDE
Den foreslåede havneudvidelse giver plads til 450
både. Både i dag er langt bredere end da Marselisborg havn oprindelig blev bygget. Med havneudvidelsen bliver der god plads - også til de helt store
og brede både, katamaraner etc. Masser af plads

ØSTHAVNEN
Området øst for den nuværende

til at få afviklet ventelisten på plads til store både
og god plads til gæstesejlere. Dette giver flere indtægter til havnen.
lystbådehavn er udlagt

til rekreativt område og derfor er det oplagt at bruge
området til en udvidelse af havnen.
give

450 ekstra pladser

Da udvidelsen vil

som vil tage rigtig mange år

at sælge hvis udviklingen er som de sidste

30 år, så

B

foreslås det at anvende en del af østhavnen til husbåde

FASTLIGGERE ELLER LIGN.
Der har i de seneste år være en eksplosiv interesse
for at bo på nye måder og havnen kunne afprøve
forskellige former for muligheder for at folk kunne

og helårsbeboere.

bo mere permanent på havnen. De 450 ekstra
pladser vil tage mange år at få solgt og det giver
mulighed for at prøve nye former for beboelse etc.

C

AKTIVITETER
Der er afsat en del plads så der kan etableres baner til basketball, beachvolley etc. Med de strande
der etableres langs ydermolen vil der også her
være langt bedre forhold for badeklubber og dykkerklubber ligesom der kunne etableres beachklub, strandbar, fitness område - nu er det fantasien
og ikke pladsen der sætter græserne.

Alternativt debatoplæg af “Beskyt Aarhusbugten Nu”

VESTHAVN MED EKSTRA SERVICE-Ø
Service øen

for flere restauranter, butikker,

klubber og kontorer.

YDERMOLEN MED STRANDE

Udvidelsen giver næsten 600 meter
ekstra strand mod syd. Et bynært paradis
for de solbadende.

AKTIVITETSOMRÅDE MED PLADS TIL BANER

Mulighed for basket baner, beach volley etc.
Strandene her kan bruges til flere aktiviteter som
f.eks. kitesurfing, surfing, badeklubber og dykning.
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A

Der er et stort område frit på havnen. Aarhus Vand
kan leje sig ind på lige fod med andre lejere og
betale Aarhus Havn for leje af området. På denne
måde kan arbejdet med rensningsanlægget starte

RENSNINGSANLÆG
Aarhus har brug

ANLÆG PÅ NUVÆRENDE HAVN

med det samme.

for et større og mere tidssvarende

rensningsanlæg og med klimaforandringerne kan
det ikke gå hurtigt nok.

Men det skal ikke være på

bekostning af naturen, badevandet og naboerne
herunder sejlere og restauranter.

B

-

iseres som enten en første fase af østhavnsspejlin-

den tager vi hul på med et
den nuværende havn.

gen eller en fuld havneudvidelse hvis havnen har et

Aarhus

umiddelbart behov.

plads i havnens

masterplan for udvidelsen med den “brækkede arm” og

120 meter bredt

bånd langs

lavet en plan for at spejle den nuværende østhavn
også planlagt et rensningsanlæg. Dette kan real-

nemlig at rensningsanlægget enten etableres på den

Vand. Alternativt er der afsat

I masterplanen for Aarhus Havn var der i sin tid
for at give mere plads til havneaktiviteter og her var

Vi ser to muligheder,

eksisterende havn som oprindelig planlagt af

ØSTHAVNSSPEJLING FASE 0.1

C

MINIMAL LØSNING
Hvis Aahurs Havn har brugt for meget plads, kan
rensningsanlægget placeres så det bruger en del
af parkeringsområdet for det udlagte område. Det
giver havnen maksimal plads til en havneudvidelse.

D

AFSTAND TIL HAVN OG STRAND
Ved at lægge rensningsanlægget længere væk og
ved at lægge de mest forurenende dele fjernest får
vi minimeret bakteriefaren på havnen og langs de
bynære strande.

Alternativt debatoplæg af “Beskyt Aarhusbugten Nu”
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?
KOMMUNENS
FORSLAG
Vi har kigget

i detaljer på

kommunens oplæg og forstår
visonerne for lystbådehavn,
strandpark og renseanlæg, men

i

ii

iii

iv

NATUREN

MILJØET

TRAFIKKEN

VISIONEN

Vi skal værne om naturen

De er vanskeligt at fores-

En større lystbådehavn,

Et rigt og visionært kul-

i et område, hvor by, skov

tille sig at en stor jordop-

en udvidelse af antallet

turliv er ikke nødvendigvis

og hav mødes. Kombina-

fyldning, et renseanlæg

af events samt størrelsen

lig med mega-events.

tionen er essensen af Aar-

i umiddelbar nærhed af

på disse events vil have

Samtidig bør visioner for

hus. Med sin herligheds-

havn, strand og restau-

en enorm indflydelse på

et Aarhus i vækst, tilgo-

værdi er naturområdet et

ranter samt mega-events

trafikken i Aarhus syd som

dese alle dele af byen, så

aktiv for Aarhus. En daglig

ikke får konsekvenser for

i forvejen er hårdt belastet.

det ikke komprimes i ét

er bekymrede for konsekvenserne

attraktion for besøgende

vandmiljøet og diversiteten

Der er ikke nogen umid-

område ved Tangkrogen,

ved at opfylde en del af bugten

fra nær og fjern, der kan

i marinelivet. Det er helt

delbar tilgang til letbanen

Mindeparken, Stadion og

nyde den umiddelbare

unødvendige konsekvens-

og helt store events kræver

Travbanen.

ved tangkrogen og miste de
meter åben kyststrækning.

400

nærhed til bugtens dyreliv

er af en helhedsplan, der

mange flere parkering-

og den storslåede udsigt til

kan gennemføres mere

smuligheder.

Mols og Samsø.

skånsomt.
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ILLUSTRATION
Oversigt over Mortens
forslag.

Kommunens

illustration viser et eksempel på, hvordan området kan indrettes
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A

NATUREN OG KYSTEN
Aarhus er byen

Vi er bekymrede

Når der fjernes 400 meter af kysten er det et smukt
område hvor by, skov og hav mødes - et smukt
område som dagligt nydes af tusinder af borgere.
Mange kører en omvej på cykel for at kunne cykle
langs vandet fra Oddervej til Filtenborgs plads.

ved skoven og havet og det syntes vi er

værd at værne om.

400 METER KYSTSTRÆKNING FJERNES

over at man ønsker

at vælge en løsning, der etableres på bekostning af en af
landets smukkeste strandpromenader.
der på mange måder er et aktiv for

- Et naturområde

Aarhus og

aarhusianerne forsvinder til fordel for en eventplads,

B

hvis placering med fordel kunne ligge andre steder.

Ved Marselis og Tangkrogen blomstrer
søliv med

Events med

De mange små vige langs Strandvejen mellem
høfterne bruges dagligt hvor man kan være sig selv
og nyde den smukke udsigt over havet. Om sommerne bruges disse små vige til at man kan ligge

det rekreative

lidt privat og sole sig. Små vige med høfter er es-

SUPs, havkajakker, havsvømning og sejlere - i

samhørighed med sæler og marsvin.

12 SMÅ VIGE LANGS VEJEN FJERNES

sensen af den Jyske østkyst og skal bevares.

tung

maskinel opsætning og ekstremt lydniveau, kolliderer
med den positive udvikling af sølivet.

C

YNGLENDE MARSVIN
Hele året ses sæler og marsvin i området og om
sommeren ser man ofte marsvin med unger jage
i området ved Tangkrogen. De følger bugten hele
vejen - tæt ved kysten - og bidrager til den unikke oplevelse det er at følge marinelivet på tætteste
hold langs strandpromenaden.
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STRANDPROMENADE FOR ALLE
Det lange stykke strandpromenade mellem strandvejen og havet er flittigt benyttet af ældre med og

D

uden gangstativ, kørestolsbrugere f.eks. fra Stefanshjemmet. Her er en unik strækning langs havet
som er let tilgængeligt på græs for de løbende og
på fortorvet for de gangbesværede. Aarhus for alle.

KULTURELLE OPLEVELSER FORSVINDER
Den succes Aarhus har haft med kunstbegivenheder langs vandet som Sculpture by the Sea får

E

svære vilkår. Størstedelen af de 500.000 besøgende som et sådant event kan trække nyder kunsten
langs strandpromenaden som er let tilgængelig. En
meget stor andel vender før Hotel Marselis. Denne
oplevelse og tilgængelighed forsvinder.

AARHUS SMUKKESTE VEJ
Den smukke tur af Carl Nielsensvej fra dronningens
rundkørsel til strandvejen får nu fjernet det smukke view til havet - noget som eventarrangørerne
der bruger området ofte har rost til skyerne - f.eks.
CRAA.

F

Da jeg så stranden, blev jeg rolig,
og da vi kom til skoven, blev jeg forelsket.
DAVID HANDLEY
Grundlægger, Sculpture by the Sea
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A

MILJØET
Med tanke på

forurenet jord. Vi er bekymret for den effekt dette
kan have over tid i forhold til planter. dyr og badende gæster.

- havsvømmere, windsurfere,

jollesejlere med videre

- er det betænkeligt

at fylde

store dele af bugten med lettere forurenet jord.

Det

er ligeledes betænkeligt at placere renseanlægget i
umiddelbar nærhed af havnemiljøets restaurationer og

B

- ligesom

STØJ FRA EVENTOMRÅDET
Kommunen opgiver ingen grænser for støj fra eventområdet. Vi kender jo alle til de høje niveauer fra
CRAA og events som Northside som kommunen

Endvidere vil mega-events kræve opstilling

planlægger at placere på dette område. Hvad er

med tungt og larmende maskinel på alle tider af
døgnet

Ansøgningen nævner at der fyldes op med lettere

det rige dyreliv og på de mange bløde

trafikanter i bugten

de badende.

OPFYLDNING MED FORURENET JORD

grænser for naboerne? CRAA er jo allerede på et
niveau hvor det kan give permanent skade at op-

arrangementerne i sig selv ofte har

et ekstremt lydniveau og mængder af affald, der også

holde sig udendørs.

påvirker det naturlige miljø negativt.

C

MILJØPÅVIRKNING I ANLÆGSFASEN
Anlægningen med opfyldning er et stort projekt
der vil strække sig over mange år. Vi er stærkt bekymrede for både miljøpåvirkningen på flora og
fauna, men også både støv- og støjforureningen og
den øgede tunge trafik i området.
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RENSNINGSANLÆG
Der er ingen tvivl om behovet for et større og mere
moderne rensningsanlæg, men vi er bekymrede for
ambitionsniveauet for dette anlæg og placeringen
lige op af lystbådehavnen og tæt ved badestranden.
•

På ansøgningstidspunktet er det ikke klarlagt hvilket rensningsgrader der renses efter - så ligger der potentielt en
bumbe under det forurenede vand der udledes?

•

Der omtales risiko for lugtgener - det kan jo blive til stor
gene for både arbejdende, gæster og bådejer på lystbådehavnen samt naboer.

•

En risiko for spredning af bakterier vil sandsynligvis
ramme en pæn del af lystbådehavnen. Hvilke koncekvenser kan det have for sejleren og de børn der dyrker
sejlads tæt på rensningsanlægget?

•
•

Hvis der etableres slamforbrænding på anlægget, hvilke
koncekvenser vil dette få for miljøet.

•

Hvordan håndterer anlægget forhøjet vandstand grundet klimaforandringer i kombination med ekstremvandstande?

•

Hvad er risikoen for miljøet ved overløb på anlægget,
f.eks. i tilfælde af fejlsituationer eller unormalt nedbør?

D
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A

dredevis af events hvert år. Alene Mindeparken har
så de mange cirkusdage, marselisløb, kampe på
stadion, koncerter på travbanen, Sculpture by the
Sea, Classic Race, kræmmermarked etc. så er området allerede trafikalt belastet - specielt når events
sker samtidig på disse lokationer.

udfordret af en ofte ringe

afvikling af trafikken mod/fra nord

- en konsekvens

af indsnævringen af kystvejen samt spærringen ved
mindet.

Området omkring Tangkrogen har allerede hunover 50 årlige events som f.eks DHL stafetten. Læg

TRAFIKKEN
Området er i det daglige

HUNDREDE AF EVENTS HVERT ÅR ALLEREDE

De mange arrangementer i området medfører

hyppige ad hoc omkørsler og vejspærringer

- hvilket

vanskeliggør trafikken yderligere og på tidspunkter,

B

PARKERING VED STOR-EVENTS
Der tales om events med op til 40.000 daglige
besøgende og en udvidelse til sammenlagt 2000
p-pladser, så der vil fremtidigt være endnu større

hvor den øgede trafik kalder på en smidig infrastruktur.

parkeringsudfordringer - specielt fordi Letbanen jo

parkeringspladserne er ikke tilstrækkelige og ‘kreative’

ikke kommer i nærheden af Tangkrogen.

parkeringer bidrager blot til flaskehalse og gener
for områdets beboere og de billister, der skal gennem
området.

C

FLASKEHALSE
Området er allerede presset og besøgende til Aarhus C fra syd har allerede uden events svært ved at
komme til centrum. Strandvejen, der er en-såoret
har en årsdøgntrafik på ca. 17.000 biler/døgn mens
marselisboulevard har en trafik på 16.500. Den
sidste er der planer for at udvide, mens der ingen
planer er for Strandvejen. Så dermed er der kun
lidt kapacitet mod vest, mens nord- og sydgående
trafik hurtigt vil gå i en mætning.
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ET LILLE EVENT KRÆVER MEGEN PARKERING
Det er ikke kun ved store events tangkrogen er udfordret på logistikken. Sommeren 2017 viste, at selv

D

en familieevent som Cirkus Summarum med en
teltkapacitet på 2.400 besøgende var nød til at afspærre Kongevejen fra Chr. Filtensborgsplads op til
Marselisborg Grønnevej til brug for skråparkeringer. Det viser at events, som kun udnytter 10% af den
nuværende besøgskapacitet, ikke har parkeringspladser nok.

TIVOLI FRIHEDENS SUCCES KRÆVER PLADSER
Direktør i Tivoli Friheden Henrik Ragborg Olesen:
” Vi oplever, at antallet af parkeringspladser til

rådighed for bl.a. Tivoli´s gæster, når vi har store arrangementer - eksempelvis koncerter eller til “Jul i
Friheden” - er utilstrækkelig, og i de tilfælde hvor der
samtidig er arrangementer på Ceres Park, på Væddeløbsbanen, i Mindeparken eller på Tangkrogen,
ja så er problemet ganske betydeligt og har som
effekt, at vi modtager klager fra vore gæster og at
parkens naboer oplever massiv og (nogen gange)
ulovlig parkering rundt omkring i området.
Vi hilser på den baggrund en øget parkerings-kapacitet i området meget velkommen. Vand
søger som bekendt altid den nemmeste og hurtigste udvej, og på samme måde er det med gæsternes parkeringsmønstre - man søger den parkeringsplads som er tættest på Tivoli, og netop derfor
er det oplagt at øge parkerings kapaciteten på
Tangkrogen som er nem at finde og tæt på Tivoli. ”

E
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A

Tangkrogen, Tivoli, Travbanen og Stadion. Kunne
det bidrage positivt for andre bydele, at de indgik i
eventkalenderen?

om at flere og flere events søger

Samtidig vokser byen
Hvad er linjen

prioriterer.

og grundlaget for deltagere.

for at integrere hele

B

Aarhus mangler.

for arrangementerne?

Aarhus er placeret på

De mange og støt stigende arrangementer kalder på
at man fordeler arrangememterne og vurderer hvilke

naboer med i ligningen

- som

Koncert etc. kræver ikke bare meget plads. De stiller kæmpe krav til parkering, drop off zoner, offent-

til byens hovedfærselsårer, motorveje samt tog og
Letbane.

et lille

gegrafisk område med ringe tilgængelighed.

events der passer til hvilke områder.

Mega events som NorthSide, Justin Bieber, Grøn

Derfor bør den slags placeres strategisk i forhold

Mindeparken. En alt for stor del

af arrangementerne i

MEGA-EVENTS ER OGSÅ INFRASTRUKTUR

lig transport, lastbiltransport af udstyr, catering etc.

Med hvad og

hvor hyppigt er det rimeligt at belaste et populært
område som fx

Tangkrogen og Aarhus C. Mange andre smukke og
ke af de events der pt henlægges til Mindeparken,

Aarhus og det er noget Aarhus Byråd
Men visionen

Aarhus er meget mere end området omkring
egnede steder kan danne rammen for en lang ræk-

VISIONER ØNSKES
Der er ingen tvivl

AARHUS SKAL ÅBNES

Skal man tænke

C

ældre- og handicapcentre

HENSYN TIL BEBOERE
Aarhus er ikke bare en eventby, men også en by
med mange borgere der skal have en hverdag til
at fungere. Derfor bør events i også lægges hvor
de ikke er til gene for de nærmeste beboere og
samtidig fordeles over hele byen, så det ikke er de

med dårlig mobilitet?

samme naturområder der belastes hele tiden.

C

HVAD KRÆVER MEGA-EVENTS?
Det er vanskeligt at forestille sig at Tangkrogen selv med plads til 40.000 mennesker - er det ideelle
sted for en eventplads. Mange mennesker kræver
tilkørsels- og parkeringsforhold og en mulighed for
oprydning og tid til, at naturen kan ‘komme sig’.
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Aarhus har mange grønne åndehuller der kan opgraderes til eventpladser
eventsne kan komme tættere på borgerne og fordeles over hele byen.

så
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DN Aarhus ikke vil bakke op om det fremlagte forslag til en udvidelse af
Tangkrogen.
Omdrejningspunktet er for DN den foreslåede opfyldning af søterritoriet
og den medfølgende indskrænkning/ændring af kystlinjen syd for byen.
Vi mener, at den eksisterende, grønne kyststrækning med dens bynære
placering er enestående og attraktiv, og underforstået ikke bør reduceres
eller konverteres til en betonpromenade.
I øvrigt:

&

•

bart et problem i den foreslåede placering (der i vid udstrækning harmonerer med
den tidligere foreslåede, i Helhedsplan fra 2015)
•

HVAD SIGER DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING
AARHUS?
Vi har skrevet til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalafdeling i

anderkender vi behovet for et nyt og udvidet rensningsanlæg, og ser ikke umiddel-

Aarhus og spurgt hvad de

kommunens forslag.

mener om

finder vi ikke, at forslaget redegør tilfredsstillende for behovet for den markante
udvidelse af lystbådehavnen (med 500 bådepladser).

•

foreslår vi, at evt. parkeringspladser indrettes på de arealer, hvorpå rensningsanlægget i dag ligger placeret.

•

mener vi ikke, at der er et reelt og bydende behov for udvidet eventplads på
Tangkrogen, såfremt man i stedet forfølger de allerede udstukne planer for an
rekreativ anvendelse af Eskelund. Her vil såvel koncerter som cirkusforestillinger
finde rige udfoldelsesmuligheder.

Helt overordnet finder vi ikke, at det nye forslag dokumenterer et behov
for at afvige fra den helhedsplan fra 2015, som allerede foreligger.

Her er deres svar....
Sebastian Jonshøj
Formand, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus
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9
LÆSERBREVE....
Der har været hundredevis af

indlæg på de

sociale medier, læserbreve i aviserne, debatter på
arbejdspladserne, på lystbådehavnen og rundt om
grillerne overalt i byen.

En voksende

by der skal følge

med tidens efyerspørgsel på oplevelser og events vs. den
symbiose

Aarhus er kendt

for med skov, strand og by.

PETER SØRENSEN
Stiften, 8 JUL 17

Hvorfor ødelægge noget godt?

Kommunens og Aarhus Vands plan for Tangkrogen
er vandvid. Der mangler i den grad begrundelse for at
ødelægge det rekreative område langs kystlinjen fra
Tangkrogen til Oddervej.
Kommunen, Aarhus Vand og COWI, som står for
projektbeskrivelsen, har fuldstændigt set bort fra
det rekreative i strækningen langs den nuværende
kystlinje. At fjerne 400 meter af denne attraktive kyststrækning omtales ikke med et ord i projektbeskrivelsen.
En strækning, som benyttes til motionsløb 24 timer i
døgnet, som benyttes til at nyde solop- og nedgange
og en cykel- og vejstrækning, som nydes af mange til
og fra arbejde. Mange følger livet på vandet, fordi vej
og stier ligger så tæt på vandet.
Samtidig er det den eneste strækning, som præsenterer Aarhus fra vandsiden, og nu vil man så halvere
denne strækning. Det vil betyde, at Aarhus vil gå fra
at være kystby til havneby, da man ikke vil se byen
beliggende ved vandet udover fra havnen.
Men hvorfor ødelægge noget, som der ikke er behov
for? Kommunens projekt for Tangkrogen indeholder
fire elementer. Lad os tage dem et for et.
Nyt moderne rensningsanlæg til Aarhus Vand: En
fantastisk god ide at beskytte naturen og spare på
ressourcerne ved at skabe et moderne og tidssvarende rensningsanlæg. Men hvor er begrundelsen
for, at dette rensningsanlæg ikke kan etableres på
det i forvejen planlagte område nord/øst for Marselisborg havn. Den plads, som kommunen vil skabe
ude i bugten ved opfyldning, er ikke mere, end den
kan være på de i forvejen reserverede områder. Så
spørgsmålet er, hvorfor skabe noget godt med et nyt
anlæg ved at ødelægge noget andet godt? Hvorfor
ikke genoverveje placeringen af det nye rensningsanlæg på de nuværende arealer?
Marselisborg Havn: En udvidelse af Marselisborg
Havn til det dobbelte er en meget stor udvidelse, som
vil skabe et ganske andet miljø på havnen. Vil havnen
blive en bedre havn med en så stor udvidelse? En
mindre udvidelse, som allerede er planlagt i den
gamle plan for området, må kunne række i mange
år og skabe en mere naturlig udvikling af havnen til
gavn for de mange lystsejlere og vandsportsudøvere.

Eventområde på Tangkrogen: Tangkrogen har en
fin udnyttelse i dag med sports- og mindre kulturbegivenheder. Noget som er passende til området.
Der er mange, som gerne vil benytte området, men
samtidig falder andre væk. F.eks. er tiden ved at løbe
fra cirkus og det skaber plads til andre aktiviteter.
Men planen om at skabe en plads til 40.000 koncertgæster er ikke passende til området. Trafikmæssigt
og støjmæssigt er mange allerede i dag godt plaget
af generne fra Classic Race, både beboere langt ind i
byen og i store dele af Højbjerg-området. Kommunen
bør finde et område, hvor så store begivenheder
kan gøre brug af den nye letbane og genere færrest
mulige mennesker.
Hvis det handler om en bynær placering af et sådant
eventområde, er Eskelund en god løsning, da pladsen er omgivet af træer, som vil give læ og skabe en
ramme om en eventplads. Samtidig bør kommunen
have en vision om en stor multihal til sports- og koncertevents. Denne kunne passe ligge sammen med
eventpladsen i Eskelund eller et sted i forbindelse
med letbanen. Parkering og toiletter ville da kunne
bruges af både eventplads og multihal.
Ny strandpark: Det virker som en undskyldning, at
man vil planlægge en ny strandpark eller badestrand blot 400 længere ude i bugten. Aarhus har i
dag strand fra Risskov og så langt øjet rækker, og fra
Tangkrogen og ned til den anden side af Marselisborgskovene. Samtidig planlægges der havnebade
inde i den indre havn. Så behovet for flere badeområder eksistere simpelthen ikke.
Så hvorfor? Spørgsmål er, hvorfor det er vigtigt at
ødelægge et attraktivt område langs kystlinjen fra
Tangkrogen til Oddervej? Et område, som benyttes af
så mange, for at skabe noget, som har mange andre
muligheder og som ovenikøbet kan løses langt billigere og er hurtigere at etablere?
Tænk, hvis Aarhus kunne få en stor eventhal som
Boxen i Herning eller Royal Arena i København for
samme pris som denne plan for Tangkrogen. Og hvor
man så oveniløbet undgik at ødelægge et rekreativt
område.
Tænk...
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HEIDI BANK

Stiften, 10. MAJ 17

Tangkrogen XL. Land i stedet for vand

Læserbrev: Når borgmesteren vil udvide Tangkrogen til knap dobbelt størrelse, så er der grund til at
undres og blive bekymret. Hvorfor halvere kyststrækningen mellem Tangkrogen og Oddervej, en
af de meget få strækninger, hvor der er fuldstændigt åbent ud til vandet?
Vi er mange, der nyder udsigten og følelsen af, at
Aarhus ligger smukt ved havet. Strækningen er
ganske enkelt unik, den binder skov og by sammen. Skal det kastes væk for at give plads til et
TangkrogenXL, som vil henligge det meste af året i
græs og grus? Det håber jeg ærlig talt ikke.

9

JENS H. JENSEN

JP Aarhus, 17. JUN 17

Udvid endelig lystbådshavnen og skab et godt
rekreativt miljø. Sammenlæg gerne rensningsanlæggene et passende sted i kommunen, hvis
det langsigtet giver mening i forhold til miljø og
økonomi. Men undlad venligst at halvere en af
byens smukkeste og mest brugte kyststrækninger.
Endelig hvorfor placere et nyt rensningsanlæg
lige op og ned ad det, borgmesteren kalder en
“Strandpark”. Specielt når Lars Schrøder, administrerende direktør i Aarhus Vand A/S, har udtalt, at
beliggenheden ved havet netop hænger sammen
med det forhold at overløb, dvs. urenset vand, i så

fald kommer direkte ud i havet.
Det er ikke ligefrem fantastisk reklame for byen,
når badevandet bliver sundhedsskadeligt, eller
starten på en halv ironman må flyttes til Moesgaard Strand, fordi vandet ved Tangkrogen er
usundt at svømme i. Jeg undres, og mener ganske enkelt ikke, at helhedsplanen for området er
gennemtænkt.

Byrådet er ved at ødelægge vores enestående natur

Jeg er en af de titusinde aarhusianere, der dagligt
nyder Danmarks smukkeste strandpromenade.
Jeg elsker havet ved byen og nyder den smukke tur langs kysten, høfderne og stranden langs
Strandvejen fra Tangkrogen til Oddervej. Udsigten
mod Mols, Samsø og Tunø brydes kun af den lille
marsvinefamilie, der hver morgen svømmer helt
tæt på Tangkrogen.
Står det til Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF,
skal dette område opfyldes for at få plads til en
større 1. maj-eventplads og et renseanlæg. Hurra.
Altid smukt. Og helt unikt for Aarhus!
To tredjedele af denne strækning skal nu fyldes op
med jord i stedet for strand og hav, og forslaget
er nu med flertal fra byrådet på vej til høring hos

befolkningen.
En høringsperiode, der sjovt nok falder sammen
med, at Aarhus tager på ferie.
Det er trist, at vi har et byrådsflertal, der vil
ødelægge den smukke natur og den eneste offentlige strandpromenade i Aarhus.
Byrådsflertallet ønsker uden visioner at samle alle
aktiviteter i et meget begrænset geografisk område i stedet for at oprette grønne oaser over hele
byen med plads til familiebegivenheder, løb og så
videre.
Bevares, Aarhus har et renseanlæg, der skal
udbygges og forbedres, men det lugter (!) af, at
anlægget skal skjules af en eventplads, så man
ikke kan se, hvor meget af udsigten langs strand-

promenaden der snart erstattes af udsigten til et
rensningsanlæg.
Kan det virkelig passe, at vores visionære byråd
ikke kan gøre det bedre og bruge pengene på
varme hænder til vores børn og ældre i stedet for
at bruge 60 mio. på opfyldningsjord?
Skal borgmesterens eftermæle virkelig være en
forstørret 1. maj-plads bygget på opfyldningsjord,
flade fadøl og politiske løftebrud med udsigt til et
rensningsanlæg?
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JENS OVE CHRISTIANSEN
Stiften, 29. JUN 17

Udvidelse af Tangkrogen vil forstærke generne

At fortsætte tankegangen om, at “det er i orden at
fylde mere jord i Tangkrogen, for det har vi gjort
hidtil”, går altså ikke. Fordi der er begået fejl, skal
den ikke gentages.
Den første opfyldning i Tangkrogen var formentlig
mere i desperation end efter omtanke.
Ved afvikling af det første Marselisløb i 1972 undrede det os, at vi ikke kunne grave huller til startlinjens flagstænger. Det viste sig, at Tangkrogen
kun havde et tyndt græstæppe ovenpå en bunke
murbrokker. Det var her, resterne efter bombningen af universitetet samt fra sprængningen i
Guldsmedegade var blevet deponeret.

9

IB MØLLER

Stiften, 20. JUN 17

Med et stigende deltagerantal i motionsløbet
gennem de efterfølgende år blev der fra politiet
givet tilladelse til en spærring af Strandvejen i et
begrænset tidsrum. En sådan tilladelse har, til et
stigende antal arrangementer i området, vokset
sig til at strække over flere dage. Til stor gene for
områdets beboere, men endnu mere til gene for
den trafik, der skal omdirigeres ad f.eks. Jyllands
Allé og Rosenvangs Allé.
En udvidelse af Tangkrogen med flere og større arrangementer vil kun forstærke generne. Selv med
højtalerne vendt ud mod bugten, vil aftenbrisen
altid smide lyden tilbage over den sydlige bydel.
I år har vi kunnet høre motorlarmen fra Classic

Race samt bassen fra Northside.
En udvidelse af lystbådehavnen med indkørsel fra
Strandvejen vil ikke gøre trafikproblemet mindre.
Det eneste saglige argument for projektet er
etablering af et større rensningsanlæg, som ligeså
godt kunne være en del af det industrielle område
i Sydhavnen.
Det var det praktiske.
Men at ødelægge den smukke velkomst, byens
gæster får ved at køre ad Oddervej og se byen
åbne sig langs kystlinjen (som er eksakt 1000 m)
ind til Tangkrogen, vil være katastrofalt.

Kompensation for Strandvejen

Den smukkeste vej i Aarhus - og måske i Danmark
- vil miste sin attraktion, hvis en opfyldning af de
første 400 m i bugten til en yderligere udvidelse af
havnen, besluttes af byrådet. En forståelig protest
er dog rejst i sidste øjeblik herimod.
For få år siden vedtog Aarhus at udvide havnen
betydeligt. Konkurrence blev afholdt. Man var
stolte af at få vel Skandinaviens største containerhavn, men målsætningen var ikke samtidig at få
den æstetisk og miljømæssigt bedste havn. Nyt
var forslag til “en blå plan” med kanaler til især
lystbåde. En ajourføring heraf er dog ikke vist for
det nye forslag til udvidelsen.
Den tidligere havn var efterhånden blevet fyldt
op, da arealer blev tilladt til formål, der ikke var

relaterede til havnen. Den fejl er nu gentaget. Nye
kommunale planer antyder, at der med tiden kan
opstå behov for yderligere udvidelser, uden at protester fremkom. Det sker dog nu.
Strandvejen er fra tiden omkring Landsudstillingen
og bød på attraktive grunde med adgang til skov
og vand. Vejen førte ud til de attraktive områder
tæt på byen og har siden dannet fine rammer om
biler, cyklister og fodgængere. En trafikal opgave
blev løst og var samtidig en miljømæssig og
æstetisk gevinst. Da kommunen ville forny træerne,
skrev en nabo, at de ville lukke for udsigten ‘som
en Berlinmur’. Blev overhørt. Siden skiftede kommunen lamper ud med skæmmende høje master og skærende lys. De blev dog fjernet efter ny

protest.
I vor tid har især grundene nærmest byen på
Strandvejen skiftet karakter. De er solgt til firmaer
og skoler. De tidligere haver er tilladt inddraget til
udvidelser af bygninger og parkering af mange
biler. En fortsættelse heraf kan få denne fine vej til
at minde om mange indfaldsveje.
Meget af det inddæmmede areal ønskes til udvidelse af rensningsanlæg. Behovet herfor burde
have været forudset og imødekommet allerede.
Desuden foreslås havn for flere lystbåde, parkering
og grønt. Men der står intet om, hvordan kommunen kompenserer ved tabet af Strandvejen som
den særlige trafikale, æstetiske og miljømæssige
attraktion for Aarhus. Det burde være sket.
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KAI OTTO V. BARNER
JP Aarhus, 1. JUL 17

Overgreb mod kysten

Området langs Strandvejen er enestående,
derved at den åbne bræmme langs kysten kun i
ringe grad brydes af bebyggelse.
Byrådets flertal vil sløjfe en betydelig del af
kystlinjen fra Tangkrogen og udefter mod Oddervej. Det vil ødelægge et kystområde, som dagligt
er til stor glæde for massevis af aarhusianere.
Kære byrødder, prøv engang at gå turen ud ad
kystlinjen i weekenderne, så vil I se en lind strøm
af mennesker, der vandrer fra Tangkrogen og ud
mod Varna eller i modsat retning.
Området langs Strandvejen er enestående, derved
at den åbne bræmme langs kysten kun i ringe
grad brydes af bebyggelse og til sidst går direkte over i Mindeparken. Det giver et fantastisk kig
langs stranden og ned til bugten. En æstetisk

9

HARDY KJÆRGAARD

JP Aarhus, 18. AUG 17

oplevelse af de sjældne.
Og nu skal denne smukke helhed altså slås i
stykker.
Hvorfor? For at man kan bygge et nyt rensningsanlæg og udvide eventpladsen ved Tangkrogen.
Hør nu her: Der har altid været god plads på
Tangkrogen. Man kan sidde i et cirkustelt med
plads til mange hundrede mennesker og stadig
opleve, at der er masser af luft omkring teltet.
Nyd gåturen
Et andet argument er, at der skal være bedre parkeringsforhold.
Jamen, vil det være helt utænkeligt evt. at parkere
et andet sted for derefter at nyde gåturen? Eller
man kan benytte busserne. Det har da i mange

år været en udbredt mening, at presset af biler på
Aarhus skal lettes.
Det er en træls tendens i tiden, at de autentiske
oplevelser i naturen skal erstattes af gøgl, cirkus og
events, for sæt nu folket keder sig.
Nå ja, en betragtelig del af ”folket” har det
tydeligvis ganske udmærket med kysten, som den
er nu.
Cirkus Dannebrog og diverse musikarrangementer samt 1. maj-møder skal naturligvis have den
plads, der tilkommer dem. Men behøver man
smadre en dejlig kystlinje af den grund?
Det forbavser mig i den grad, at erklæret miljøvenlige partier som De Radikale og SF er hoppet med
på den galej. De får ikke min stemme til kommunalvalget.

Bevar vores fælles Strandvej, byens smukkeste indfaldsvej

Det skue, der åbner sig, når man triller ned ad
Oddervej eller dukker frem fra Marselisborgskoven, er helt unikt.
De smukkeste syn, man kan forestille sig, er ofte
naturskabte.
Aarhusbugten er et af dem. Det skue, der åbner
sig, når man triller ned ad Oddervej eller dukker
frem fra Marselisborgskoven, er helt unikt. Tusindvis af mennesker møder hver dag denne fantastiske udsigt. Om efteråret med krus på bølgetoppene, om vinteren måske med is langs kysten og i
denne tid som et fantastisk syn med Skødshoved
og Helgenæs i baggrunden.
Denne udsigt er ubeskrivelig og ubetalelig og helt
unik for Aarhus. Det kig findes kun på denne ene
strækning i hele Aarhus. Her promenerer, løber,

mødes, cykler og kører aarhusianerne og får hver
gang et kick, inden de forsvinder ind i byen.
Katastrofal beslutning
Det ville være katastrofalt at opdæmme en stor
del af dette område kun for at udvide et renseanlæg samt skabe endnu større areal til cirkus, idræt,
motorløb, kræmmermarkeder mv.
Tag i stedet at flytte en del af disse aktiviteter ind
i vores smukke nye kæmpeområde mellem Hack
Kampmanns smukke toldbod og Navitas, her er
der masser af plads og p-pladser til at rumme
mange af disse aktiviteter.
Området tilhører os alle
Området langs Strandvejen tilhører os alle, og vi er
forpligtet til at give det videre til kommende gener-

ationer i samme stand.
Pladsen til aktiviteter kan man finde massevis af
steder i og omkring Aarhus, men der er kun en
Strandvej, og den må ingen lave mindre.Lov os
aarhusianere ikke at lave ubodelig skade ved at
opdæmme vores fælles strand og derved fjerne
byens smukkeste åndehul.
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ERIK HENRIKSEN

Stiften, 16. AUG 17

Nej til opfyldning af bugten ved Tangkrogen

Strandvejens Baadelaug har diskuteret kommunens planer. Vi har som forening holdt til på
Tangkrogen siden 1945. Vi er ikke modstandere af
forandring, men byrådets nye helhedsplan må vi
sige nej til.
Vi er utilfredse med planen om opfyldning af
bugten. Vi hører kun ad omveje om byrådets planer. Man har ikke informeret os, og vi er hverken
blevet spurgt eller hørt af de mange konsulenter,
som kommunen har betalt for at lave nye planer
med Tangkrogen.
Det er skammeligt, at man vil fylde bugten op.

9

NIELS JØRGEN RAVN SØRENSEN
JP Aarhus, 25. AUG 17

Promenaden langs Strandvejen er noget af det
flotteste i byen og bruges dagligt af mange
borgere og byens gæster. Her er der en smuk og
enestående udsigt til Mols, Samsø og Tunø.
Det hedder Tangkrogen, og mange taler dårligt
om tang. Men der kommer skam også tang, hvis
man flytter kystlinjen. Tang er naturligt i havet, og
hvorfor skal man gøre tang til et problem?
Tangkrogen har i dag masser af plads til aktiviteter som marked, cirkus og sport. Er der brug for
mere plads, så find dog andre steder i byen, f.eks.
Eskelund, som man taler meget om. At man vil

flytte rensningsanlæg og udvide lystbådehavnen,
bør ikke medføre vandalisme mod et enestående
smukt område rækkende fra Tangkrogen ud til
Oddervej.
Bevar et enestående miljø, og ødelæg ikke et område, som mange byer misunder Aarhus.

Kære aarhusianere – vågn op!

Et fremlagt forslag til helhedsplanlægning for
Tangkrogområdet indeholder en katastrofe
for vores smukke by og dens beliggenhed ved
bugten.
Planen for Tangkrogen indeholder en udvidelse
af renseanlægget for spildevand, udvidelse af
Marselisborg Lystbådehavn, etablering af flere
parkeringspladser til aktiviteterne i området og en
voldsom udvidelse af eventpladsen ved opfyldning med jord i bugten, således 400 meter af vores
flotte strandvej ind mod byen reduceres til en
landevej. Det sidste er katastrofen.
Den smukke promenade med bugten og træerne
på den ene side og de flotte huse på den anden
side, som rigtig mange aarhusianere spadserer
på, og som de fleste andre byer virkelig misunder
os, bliver næsten halveret med det ene formål at
skaffe plads til større events.
Når man betænker, hvor mange tusinde kvadratmeter jord kommunen råder over, er det svært
at forstå, at den mest oplagte mulighed for at få
denne plads er med store omkostninger at fylde
jord i Aarhus Bugt.
Første gang jeg hørte om planen, troede jeg, det
var en spøg eller en aarhushistorie.

Landinspektør Jens Aakjær har i et debatindlæg i
JP Aarhus den 17. august udtrykt det endnu stærkere ved at sige, at Aarhus er ved at begå alle tiders
største fadæse, hvilket jeg kun kan tilslutte mig.
Selvfølgelig skal rensningsanlægget moderniseres/
udvides, bl.a. for at betjene de mange nye mennesker, som ønsker at bo i vores dejlige by. Jeg
har også fuld forståelse for, at der skal skaffes
nye bådpladser, i det omfang der er behov herfor.
Men at fylde jord i bugten for at skaffe yderligere
22 ha til endnu større events på Tangkrogen er
grænsende til vandalisme af vores strandvej.
Jeg er da også vidende om, at der af andre bekymrede borgere er udarbejdet mindst to alternative
løsningsforslag, der tilgodeser de to førstnævnte
forhold, men ikke en større eventplads, hvorved
Strandvejen bevares i fuld længde som promenade.
På et møde mandag den 14. august blev helhedsplanen fremlagt af byrådsmedlem Steen B.
Andersen.
Rigtig mange aarhusianere var mødt frem, og jeg
hørte ikke en eneste – ud over byrådsmedlemmet
– tale varmt for planen. Tværtimod udtalte alle
med forskellige begrundelser kritik, nogle endda

særdeles højlydt.
De fleste udtalte bekymring over den foreslåede
amputering af Strandvejen.
Det blev også oplyst, at der foreløbig er indkommet over 12.000 underskrifter mod helhedsplanen.
Ingen af delene anfægtede tilsyneladende
byrådsmedlemmets begejstring for planen.
Derfor kære aarhusianere – vågn op, hvis I ønsker
at bevare vor smukke strandvej i fuld længde.
Tilkendegiv en mening i den igangværende
høringsfase (frem til den 13. september), eller tilslut
jer en underskriftsindsamling.
Endelig skal vi huske på, at der er valg til byrådet den 21. november. Vi kan stadig nå at redde
Strandvejen.
Som 72-årig aarhusianer, der elsker den by, jeg
har boet i hele mit liv, vil jeg bede – nej bønfalde
– det siddende byråd om at vælge en alternativ
løsning.
I vil lave menneskeskabte promenader på de
bynære havnearealer, men bevar dog for os og
kommende generationer den promenade, som
naturen har givet os, der er langt den smukkeste.
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LARS HOLLEUFER

Stiften, 25. AUG 17

Unik naturskøn, arkitektonisk og kulturhistorisk perle i Aarhus

Alle århusianere elsker Tangkrogen med den fantastiske udsigt til Aarhusbugtens store åbne rum
med den vidstrakte udsigt til de stejle skrænter på
Mols, halvøen Helgenæs og Samsø og Tunø mod
syd øst.
Den kærlighed, som vi føler for dette sted, har vi
fået fra vore forældre og bedsteforældre. Den har i
høj grad baggrund i områdets spændende historie
og enestående natur og kulturhistorie. Det opfattes
af mange med rette som “arvesølv” - noget, vi har
modtaget fra de tidligere generationer, skal passe
på og give videre.
Da Aarhus by købte herregården Marselisborg,
med de vidstrakte marker syd for den daværende bygrænse ved Skt. Pauls Gade, udarbejdede
arkitekt Hack Kampmann sammen med stadsingeniør Chr. Ambt i 1898 den første større sammenhængende byplan i Aarhus. Planen blev visionær,
smuk og harmonisk og bød på langsigtede trafikale løsninger, som anlæggelsen af blandt andet
Dalgas Avenue og Strandvejen. Byplanen tog også
udgangspunkt i de landskabsmæssige forudsætninger, som oprindeligt kendetegnede området,
som man, så vidt det overhovedet var muligt, gik
langt for at bevare.
Helt afgørende for arkitekt Hack Kampmanns
byplan var Tangkrogen med den fantastiske
udsigt til Aarhusbugtens store åbne rum. Den blev

således omdrejningspunktet for udformningen og
anlæggelsen af Dalgas Avenue, Skovbrynet og
Strandvejen, således at Tangkrogen blev mødet
mellem byen, Aarhusbugten og skovene - den
rolle har Tangkrogen bevaret til i dag.
Tangkrogen og Strandvejen blev århusianerne
foretrukne promenade, når turen gik til stranden eller til de vidtstrakte Marselisborgskove,
som dengang var det foretrukne mål for byens
borgere, når man skulle på udflugt. Også i dag
løber, cykler og spadsere århusianerne på Dalgas
Avenue, Tangkrogen og Strandvejen og glæder
sig over udsigten til bugtens åbne rum. Og områdets betydning i det offentlige rum er blevet mere
markant, som centrum for Kulturfestivalen “Sculptures by the Sea”, talrige årlige motionsløb, blandt
andet det store Marselisløb, og som centrum for
“Classic Race”.
Kort efter anlæggelsen af Dalgas Avenue og
Strandvejen omkring år 1900 gik et omfattende og
spændende villabyggeri i gang, tegnet af byens
dengang mest fremtrædende arkitekter som Hack
Kampmann, S.F. Kühnel, R. Frimodt Clausen, Egil
Fisher og Thorkel Møller.
Byggeriet blev fulgt med stor interesse af byens
borgere og blev forbillede og stildannende for
mange af de villaer, som blev opført i Aarhus
i årene op til Landsudstillingen 1909. Særligt

Strandvejen er rig på spændende arkitektur og sjov
kulturhistorie. Villaerne på Strandvejen har alle en
spændende historie og deres eget arkitektoniske
udtryk - tegnet af visionære arkitekter og udformet
ud fra den afgørende forudsætning, at de alle
skulle ligge ud til den åbne bugt. Den fantastiske
strandpromenade, som den gang blev skabt, er
stadig meget interessant og væsentlig at bevare.
Landsudstillingens arkitekt, Anton Rosen, havde
også øje for områdets helt unikke karakter. Han
flyttede derfor ustillingen fra den oprindelige placering ved Vennelyst til Tangkrogen, Strandvejen og
Dalgas Avenue, hvor særligt mødet med den store
åbne Aarhus Bugt blev omdrejningspunktet og
helt afgørende for udstillingens plan og arkitektur.
Der er således et helt unikt område i Aarhus, vi har
med at gøre.
En opfyldning af arealerne ved Tangkrogen og
langs Strandvejen og byggeri af et nyt rensningsanlæg vil efter min opfattelse være totalt ødelæggende for oplevelsen af den natur, arkitektur og
kulturhistorie, som knytter sig til området, og som
er væsentlige forudsætninger for, at Aarhus har
udviklet sig til den by, som vi kender og holder af.
Der er altså grund til at tænke sig rigtig godt om det handler om hjerteblod.

Det er vigtigt
for tusinder af
Aarhusborgere at
vi bevarer kysten
uden at stoppe
udviklingen!
Bskyt Aarhusbugten Nu

