
9AlternAtivt debAtoplæg Af “beskyt AArhusbugten nu”

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

HAVNEN UDGRAVES MOD VEST OG UDVIDES MOD ØST
udvidelsen giver plAds til 450 ekstrA Både og en 
ekstrA service/kluB/restAurAnt ø.

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.

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 de er nu, 
men også lAngs lystBådehAvnen.

forslAget her hAr rensningsAnlægget på det eksisterende hAvneAreAl. området der 
tiltænkes ressourcecenter Bliver i stedet til rensningsAnlæg. ressourcecenter kAn 
ligge mAnge Andre steder - spildevAndet skAl renses i dette område.

DEN RØDE LINIE
den sydlige linie vedtAget i 1980’erne hvor der 
ikke må Bygges syd for.
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RENSNINGSANLÆG
østmolen udBygges med 100 meter for At få 
Anlægget længere væk frA hAvnen og kysten. 
AlternAtivt kAn rensningsAnlægget plAceres 
på den eksisterende hAv.

HAVNEN UDGRAVES MOD VEST OG UDVIDES MOD ØST
udvidelsen giver plAds til 450 ekstrA Både og en 
ekstrA service/kluB/restAurAnt ø.

STADIG PLADS TIL HAVNEUDVIDELSE
i tråd med hAvnens mAsterplAn er der stAdig 
plAds til udvidelse Af industrihAvnen - med 
eller uden “den Brækkede Arm”

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.

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 de er nu, 
men også lAngs lystBådehAvnen.

dette forslAg er BAseret på en udvidelse Af østmolen der tAger udgAngspunkt i 
AArhus hAvns mAsterplAn. er overskrides den røde linie med cA. 100 meter. 




