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AARHUS KOMMUNES DEBATOPLÆG - HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

Beskrivelse af forslaget
Renseanlægget placeres længst mod øst på det areal der i kommuneplanen er udlagt til udvidelse af lystbådehavnen. Arealet til renseanlæg er 
12 ha. Lystbådehavnen udvides primært mod syd, men der indgår også en mindre udvidelse af havnebassinet mod nordvest ved udgravning 
ind i land. Hermed skabes der plads til ca. 500 ekstra bådpladser, de nødvendige landfaciliteter og nye vandsportsaktiviteter. Tangkrogens 
eventområde og grønne fælled udvides mod syd, så der både bliver plads flere og større events og mulighed for at udvikle området til en 
egentlig strandpark med mange nye rekreative muligheder. På renseanlæggets nuværende areal etableres et område der både kan anvendes til 
bådoplag og parkering. Forslaget indeholder oplæg til et fælles samlingspunkt i området: ”Det blå Hus”. Et hus, der placeres på renseanlæggets 
grund og bl.a. skal indeholde de nødvendige mandskabsfaciliteter – men som også kan fungere som fælles omdrejningspunkt i området, fælles 
mødelokaler, cafe, undervisning og forskningsfaciliteter samt erhvervsfremmetiltag. 

Planforhold
Den udvidede del af Tangkrogen, Lystbådehavnen og en mindre del af renseanlægget ligger udenfor kommuneplanens rammer. Lokalplan nr. 
265 samt tillæg til lokalplan nr. 265 gælder for området.

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele 
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen. 
• Arealet til renseanlæg er stort nok til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive eventuelle fremtidige udvidelsesbehov.
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Den viste udvidelse af lystbådehavnen giver plads til ca. 500 ekstra bådepladser og nye vandsportsfaciliteter.
• Havneindsejlingen flyttes længere mod øst og på dybere vand.
• Der bliver mulighed for at afholde større og flere events.
• Byen kan få en egentlig strandpark med plads til nye aktiviteter.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Anlægsmæssige og økonomiske fordele ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.
• Synergimuligheder omkring ”Det blå hus”

Ulemper
• Afstanden mellem midtby og vandkanten bliver større.
• Udsigten til bugten reduceres.
• Naboer mister udsigt til vandet.
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Eventområde

Grøn fælled

Renseanlæg

Parkering/bådoplag

Lystbådehavn
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MARSELIS MILJØFORENING - ’BESKYT AARHUSBUGTEN NU’ - TANGKROGEN 2.1

FORSLAG 1

Beskrivelse af forslaget
I forslaget er renseanlægget placeret indenfor den eksisterende erhvervshavn på et ca. 8 ha stort areal, i et området nord for Østhavnsvej. 
Den nuværende ”tangkrog” ind mod lystbådehavnen fjernes og erstattes med en 30 meter bred sandstrand for at minimere tangophobningen 
og give ekstra plads til badende. Der etableres flere høfder og sandstrande langs den eksisterende kystlinje og den udvidede lystbådehavn. 
Lystbådehavnen udvides mod vest ved udgravning og mod øst ved inddragelse af det vandområde der i kommuneplanen er udlagt til formålet. 
Mod nord giver et 120 meter bredt bælte plads til op mod 3.000 biler, bådeoplag og skyggende træer.

Planforhold
Udvidelse af lystbådehavnen sker indenfor kommuneplanens rammeområde 06.05.03 RE som er udlagt til udvidelse af Lystbådehavnen. Etab-
lering af strande syd for den nye lystbådehavn, Tangkrogen og langs Strandvejen sker delvis udenfor kommuneplanens afgrænsning.
Placering af renseanlægget sker indenfor kommuneplanens rammeområde 05.03.04 ER, 05.03.05 ER, 05.04.02 ER og 05.04.05 ER på er-
hvervshavnen. Området er omfattet af lokalplan 934, Erhvervsområde ved Østhavnsvej, Aarhus Havn.

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele 
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen. 
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Den viste udvidelse af lystbådehavnen giver plads til ca. 450 ekstra bådepladser, hvilket er tæt på det vurderede behov.
• Havneindsejlingen flyttes længere mod øst og på dybere vand.
• Der etableres mere bynær strand.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Ingen naboer mister udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten bevares.

Ulemper
• Det foreslåede areal til renseanlægget på ca. 8 ha, er ikke tilstrækkelig stort til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive 

eventuelle fremtidige udvidelsesbehov. Arealet er i dag disponeret til havneaktiviteter – bl.a. Frysehuse og Miljøvirksomhed. En anvendelse 
til renseanlæg vil kræve såvel planmæssige ændringer – som at de nuværende aktiviteter flyttes et andet sted hen. 

• Med forslaget opnås kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled ved at Tangkrogens eksisterende parkeringsområde 
noget af det eksisterende renseanlæggets areal overgår til grønt område. 

• De viste sandstrande øst for den nye indsejling til lystbådehavnen vurderes ikke umiddelbart realistiske, dels på grund af vanddybderne 
dels nærheden til renseanlægget.

• Der opnås ikke de anlægsmæssige og økonomiske fordele der er ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Særlige afklaringspunkter
• Hvad siger Aarhus Havn til den foreslåede placering af renseanlægget? og er der mulighed for at udvide arealet til 12 ha? Og hvis ja – så 

med hvilken tidshorisont?
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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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MARSELIS MILJØFORENING - ’BESKYT AARHUSBUGTEN NU’ - TANGKROGEN 2.1

FORSLAG 2A

Beskrivelse af forslaget
Forslaget er baseret på en udvidelse af Østhavnen, i form af et 100 meter bredt bælte der lægges udenpå den eksisterende havn. Renseanlæg-
get placeres i den syd-vestligste del af det foreslåede udvidede område. De øvrige elementer i planen svarer til forslag 1. 

Planforhold
Udvidelse af lystbådehavnen sker indenfor kommuneplanens rammeområde 06.05.03 RE som er udlagt til udvidelse af Lystbådehavnen. Etab-
lering af strande syd for den nye lystbådehavn, Tangkrogen og langs Strandvejen sker delvis udenfor kommuneplanens afgrænsning.
Renseanlægget er i dette forslag placeret udenfor kommuneplanens rammer og er afhængig af og bør ses i sammenhæng med en evt. kom-
mende udvidelse af Østhavnen.

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen. 
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Den viste udvidelse af lystbådehavnen giver plads til ca. 450 ekstra bådepladser, hvilket er tæt på det vurderede behov.
• Havneindsejlingen flyttes længere mod øst og på dybere vand.
• Der etableres mere bynær strand.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Ingen naboer mister udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten bevares.

Ulemper
• Det viste areal på ca. 5,5 ha til renseanlæg er på ingen måde tilstrækkelig stort til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive 

eventuelle fremtidige udvidelsesbehov. Den langstrakte form af arealet gør at det vil være vanskeligt at udnytte arealet optimalt, og sikre 
at fremtidige udvidelser sker hensigtsmæssigt. Desuden vil arealets udformning betyde at øgede driftsudgifter, da vandets vej gennem 
anlægget vil blive uhensigtsmæssig. 

• Med forslaget opnås kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled ved at Tangkrogens eksisterende parkeringsområde 
noget af det eksisterende renseanlæggets areal overgår til grønt område.  

• De viste sandstrande øst for den nye indsejling til lystbådehavnen vurderes ikke umiddelbart realistiske, dels på grund af vanddybderne 
dels nærheden til renseanlægget.

• Der opnås ikke de anlægsmæssige og økonomiske fordele der er ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Særlige afklaringspunkter
• Hvad siger Aarhus Havn til at renseanlægget indgår i planen for havneudvidelsen?
• Hvordan er tidsplanen for havneudvidelsen i forhold til behovet for at et nyt renseanlæg står færdig i 2025?
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MARSELIS MILJØFORENING - ’BESKYT AARHUSBUGTEN NU’ - TANGKROGEN 2.1

FORSLAG 2B

Beskrivelse af forslaget
Forslaget er ligesom forslag 2A baseret på en udvidelse af Østhavnen, i form af et 100 meter bredt bælte der lægges udenpå den eksisteren-
de havn. Forslaget adskiller sig fra forslag 2 A ved at renseanlægget er indskrænket og placeret i en vinkel omkring det sydvestlige hjørne af 
Østhavnen og tager herved lidt af parkeringsområdet. De øvrige elementer i planen svarer til forslag 1.

Planforhold
Udvidelse af lystbådehavnen sker indenfor kommuneplanens rammeområde 06.05.03 RE som er udlagt til udvidelse af Lystbådehavnen. Etab-
lering af strande syd for den nye lystbådehavn, Tangkrogen og langs Strandvejen sker udenfor kommuneplanens afgrænsning.
Renseanlægget er i dette forslag placeret udenfor kommuneplanens rammer og er afhængig af og bør ses i sammenhæng med en evt. kom-
mende udvidelse af Østhavnen.

Vurdering - fordele og ulemper

Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen. 
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Den viste udvidelse af lystbådehavnen giver plads til ca. 450 ekstra bådepladser, hvilket er tæt på det vurderede behov.
• Havneindsejlingen flyttes længere mod øst og på dybere vand.
• Der etableres mere bynær strand.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Ingen naboer mister udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten bevares.

Ulemper
• Det viste areal på ca. 4,1 ha til renseanlæg er ikke tilstrækkelig stort til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive eventuelle 

fremtidige udvidelsesbehov og,
• – som det foregående forslag (2A) – dog er er arealets uformning endnu mere uhensigtsmæssig i forhold til fremtidig fleksibilitet og kom-

mende driftsudgifter.
• Med forslaget opnås kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled ved at Tangkrogens eksisterende parkeringsområde 

noget af det eksisterende renseanlæggets areal overgår til grønt område. 
• De viste sandstrande øst for den nye indsejling til lystbådehavnen vurderes ikke umiddelbart realistiske, dels på grund af vanddybderne 

dels nærheden til renseanlægget.
• Der opnås ikke de anlægsmæssige og økonomiske fordele der er ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Særlige afklaringspunkter
• Hvad siger Aarhus Havn til at renseanlægget indgår i planen for havneudvidelsen?
• Hvordan er tidsplanen for havneudvidelsen i forhold til behovet for at et nyt renseanlæg står færdig i 2025?
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ALL IN ONE... ALTERNATIVT FORSLAG AF ARKITEKT URS WAGNER

VERSION 1

Beskrivelse af forslaget
Forslag ”All in One” er et kompromisforslag som skitserer en alternativ mulighed for en mere skånsom udvidelse og påpeger samtidig nogle 
løsningsmodeller til kommunens forslag.
I ”All in One” er renseanlægget placeret som i kommunens forslag, dog er arealet reduceret for at give plads til udvidelse af lystbådehavnen. 
Lystbådehavnens udvidelse foreslås reduceret fra 500 til 350 nye pladser. Det sker dels ved at undlade udvidelsen af det eksisterende havne-
bassin mod nord dels ved at udvide havnen i to selvstændige etaper syd for lystbådehavnens østlige molearm. Nuværende strandlinje foreslås 
flyttet moderat mod syd og den eksisterende parkeringsplads flyttes mod nord på det areal renseanlægget flyttes fra. Herved opnås en udvidel-
se af Tangkrogens oprindelige fælled og eventområde med ca. ¼.

Planforhold

Renseanlægget er som i kommunens debatoplæg placeret i det område der er udlagt til udvidelse af lystbådehavnen. Den nye sandsstrand og 
hovedparten af lystbådehavne udvidelsen ligger uden for kommuneplanens rammer. 

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen.
• Kystlinjen langs strandvejen bevares cirka som i dag
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Indsejlingen til det nye havneafsnit ligger på dybt vand.
• Den eksisterende ”tangkrog” fyldes op og der etableres en større bynær sandstrand.
• Tangkrogens oprindelige fælled og eventområde udvides i alt med ca. ¼. 
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Anlægsmæssige og økonomiske fordele ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Ulemper:
• Det viste areal på ca. 10,6 ha til renseanlæg er ikke tilstrækkelig stort til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive eventuelle 

fremtidige udvidelsesbehov.
• Med forslaget opnås kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled ved at Tangkrogens eksisterende parkeringsområde 

noget af det eksisterende renseanlæggets areal overgår til grønt område. 
• Med den viste udformningen af lystbådehavnen skabes en indelukket lagune, hvor tilsandingen og tangophobningerne sandsynligvis vil 

blive forstærket.
• Udvidelsen af lystbådehavnen giver kun plads til 350 nye bådpladser.
• Den eksisterende indsejling til lystbådehavnen bibeholdes og tilsandingsproblemerne vil blive forstærket. 
• Havnen deles i to, uden indbyrdes kontakt.
• Naboer får reduceret udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten reduceres i mindre grad. 
• Reduceret synergi og økonomiske fordele mellem renseanlæg og lystbådehavn (lange fritliggende moler på lystbådehavn)
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ALL IN ONE... ALTERNATIVT FORSLAG AF ARKITEKT URS WAGNER 

VERSION 2

Beskrivelse af forslaget
Forslaget adskiller sig blandt andet fra version 1 ved at kystlinjen justeres og strandparken udvides mod syd og afsluttes med en sandstrand/
havbiotop. Herved undgås stillestående vand og lugtgener fra forrådnet tang. Forslaget adskiller sig endvidere fra version 1 ved en ny indretning 
af havnebassinerne og en justering af arealet til renseanlægget.

Planforhold
Renseanlægget er som i kommunens debatoplæg placeret i det område der er udlagt til udvidelse af lystbådehavnen. Den nye sandstrand og 
hovedparten af lystbådehavne udvidelsen ligger uden for kommuneplanens rammer. 

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen.
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Arealet til renseanlægget er på ca. 12 ha og er derfor stort nok til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive eventuelle fremti-

dige udvidelsesbehov.
• Indsejlingen til lystbådehavnen flyttes længere mod øst og på dybere vand.
• Den eksisterende ”tangkrog” fyldes op og der etableres en større bynær sandstrand.  
• Tangkrogens oprindelige fælled og eventområde udvides væsentligt.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Anlægsmæssige og økonomiske fordele ved at placere renseanlæg, lystbådehavn og strandpark ved siden af hinanden.

Ulemper:
• Udvidelsen af lystbådehavnen giver kun plads til 200 - 250 nye bådpladser. Det vurderes dog at dette antal kan komme højere op ved en 

mere optimal udnyttelse af havnebassinet.
• Der etableres husbåde i et område hvor der ikke er planlægningsmæssig mulighed for det.
• Eksisterende klubhuse bibeholdes, og kommer for tæt på det nye renseanlæg. Planen giver dog mulighed for at placere klubhusene mere 

hensigtsmæssigt.
• Naboer får reduceret udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten reduceres.
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FRILUFTSRÅDET - ARBEJDSSKITSE

Beskrivelse af forslaget
Forslaget indeholder en mindre udvidelse af eventområdet mod syd samt en ny bynær sandstrand som strækker sig fra Tangkrogen og ned 
langs kysten til Mindeparken. Ude i vandet foreslås etableret en ø i form af en sandstrand som kan fungere som rasteplads for kajakker m.m. 
Lystbådehavnen udvides i det område der er udlagt til formålet i kommuneplanen og renseanlægget foreslås placeret inde på Østhavnen (sam-
me placering som Marselis Miljøforenings forslag 1). Et bredt bånd i den nordlige del af området foreslås anvendt til parkering og bådeoplag. 

 
Planforhold
Udvidelsen af eventområdet og strandarealerne ligger udenfor kommuneplanens rammer.

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen. 
• Såfremt arealet er 12 ha, er placeringen for så vidt acceptabel. Jf. dog kommentarer til forslag 1.
• Arealet til renseanlæg ligger godt i forhold til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Udvidelsen af lystbådehavnen giver plads til ca. 500 nye bådpladser.
• Forslaget giver mulighed for at flytte havneindsejlingen til det nye havneafsnit ud på dybere vand.
• Den inderste ”tangkrog” fyldes op og der etableres en større bynær sandstrand.
• Parkeringsforholdene i området forbedres.

Ulemper:
• Forslaget indeholder kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled. 
• Havnen deles i to, uden indbyrdes kontakt. 
• Øen vil forværre ophobningen af tang, da det vil blive fanget mellem øen og kystlinjen.
• Forslaget giver ikke mulighed for at forbedre de nuværende, utilstrækkelige adgangs- og parkeringsforhold
• Naboer får reduceret udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten reduceres i mindre grad. 
• Der opnås ikke de anlægsmæssige og økonomiske fordele der er ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Særlige afklaringspunkter
Er der tilstrækkeligt areal til renseanlægget på Aarhus Havns arealer?
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BEVAR TANGKROGEN OG NUVÆRENDE KYSTLINJE - JENS FJORD THOMSEN
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Beskrivelse af forslaget
Forslaget tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes idéskitse til helhedsplan, som var i offentlig høring i 2015. Idéskitsen udlagde ca. 9 ha til 
renseanlæg og en udvidelse af lystbådehavnen med plads til ca. 245 både. 
Forslaget supplerer den oprindelige idéskitse med en bredere strand i forbindelse med Tangkrogen samt en strandpromenade hele vejen fra 
Tangkrogen og ud til Hotel Marselis. Langs strandpromenaden foreslås der en lang række nye aktiviteter der relaterer sig til vand og strandliv. 
Forslaget indeholder endvidere en udbygning af lystbådehavnens østlige molearm, så der bliver plads til et større klubhusområde og et par 
mindre sandstrande. 

Planlægning
Forslaget holder sig stort set indenfor kommuneplanens rammer bortset fra en mindre justering af kystlinjen ved Tangkrogen og udbygningen af 
den østlige molearm.

Vurdering - fordele og ulemper
Fordele
• Renseanlægget er placeret i god afstand fra boligområderne ved Strandvejen.
• Renseanlæggets placering medfører ikke omfattende udgifter til udvidelse af det eksisterende ledningsanlæg.
• Den inderste ”tangkrog” rettes ud og der etableres en større bynær sandstrand.
• Adgangs- og parkeringsforholdene i området forbedres væsentligt.
• Ingen naboer mister udsigt til vandet.
• Den nuværende udsigt til bugten bevares.
• Anlægsmæssige og økonomiske fordele der er ved at placere renseanlæg og lystbådehavn ved siden af hinanden.

Ulemper:
• Det viste areal på ca. 9 ha til renseanlæg er ikke tilstrækkelig stort til at kunne rumme et fremtidssikret renseanlæg inklusive eventuelle 

fremtidige udvidelsesbehov.
• Udvidelsen af lystbådehavnen giver kun plads til ca. 245 nye bådpladser. 
• Med forslaget opnås kun en mindre udvidelse af eventområdet og den grønne fælled ved at Tangkrogens eksisterende parkeringsområde 

noget af det eksisterende renseanlæggets areal overgår til grønt område.
• Forslaget giver ikke mulighed for i nødvendigt omfang at forbedre de nuværende, utilstrækkelige adgangs- og parkeringsforhold.
• Selve renseanlægsarealets placering betyder at betydelige dele af det nuværende anlæg skal indgå i et kommende anlæg. Det vil betyde 

betragtelige udgifter til interimsforanstaltninger (=omkobling fra gammel til nyt anlæg og øgede, midlertidige driftsudgifter i anlægsfasen)
• Der frigøres ikke nye arealer til parkering og bådoplag.


