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’HVIS KONGELUNDEN ER SVARET  
-HVAD VAR SPØRGSMÅLET SÅ?’ 

Debatindlæg af Rune Chr. Bach og Jens Christian Pasgaard 
 

I Aarhus Kommunes nye budgetforlig er der afsat 250 mio. 
kroner til det område der for nyligt er blevet døbt Kongelunden. 
I Aarhus-regi er det et uforholdsmæssigt stort beløb set i 
forhold til at området allerede i dag rummer ekstraordinære 
grønne og rekreative kvaliteter til glæde for hele byen.  
 
Aarhus vokser og fortættes ganske markant både befolknings- og 

bebyggelsesmæssigt. I de senere år er Aarhus vokset med næsten 5.000 

mennesker årligt og hvis prognoserne holder stik skal vi inden 2050 finde 

plads til ikke mindre end 100.000 nye aarhusianere. Aarhus bliver således 

en markant tættere by og i den forbindelse er det afgørende at 

investeringer i grønne arealer og grønne mellemrum matcher byens 

investeringer i strategisk byggemodning. Det forekommer derfor 

mærkværdigt at Aarhus Kommune på nuværende tidspunkt vælger at 

investere så massivt i et allerede særdeles attraktivt grønt område. Især 

når man tænker på hvad en sådan investering kunne have udrettet i byen 

som helhed i forhold til at etablere og fremtidssikre nye rekreative 

områder. 

 

Det primære ærinde med denne artikel er, med afsæt i 

Kongelundsprojektet, at adressere kommunens helhedsplanlægning og 

helhedstænkning. Hvilke bymæssige spørgsmål burde være stillet forud 

for vedtagelsen af Kongelundsprojektet? Hvis man kunne tage et par skridt 

tilbage i tiden og ændre kommunens villighed til at sælge ud af 

arvesølvet, så kunne de 500 millioner kroner i donationer fra de 

ressourcestærke og klarsynede borgere muligvis været brugt til at øge 

mængden af rekreative områder i Aarhus. Og kommunen kunne have 

brugt sine 250 millioner på grønne rekreative områder, som rent faktisk 
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ikke fandtes i forvejen. ’Kongelunden’ har nemlig allerede i dag en lang 

række kvaliteter, som er værd at bevare som de er. Der er måske ikke brug 

for at investere 250 mio offentlige kroner her, når der er en lang række 

andre bydele eller udviklingsområder, der på sigt kommer til at savne 

grønne kvalitetsrum, og som i højere grad burde prioriteres gennem 

kommunens strategiske investeringer. 

Sekundært ønsker vi med denne artikel at sætte fokus på 

Stadionområdets iboende kvaliteter, som potentielt kan være truede som 

følge af ellers velmenende ønsker om at lave en helhedsplan for området.  

 

 
Fra stadion til Kongelund  
Hvis vi først retter fokus mod Kongelundens tilblivelse, så er det 

interessant at nærstudere hvordan vi nåede frem til netop dette projekt og 

denne projektkonstruktion.  

 

Diskussionen om fornyelse af Aarhus Stadion har været ført længe. 

Ønsket om at få et moderne og mere intimt fodboldstadion (uden 

atletikbane) er gennem årene kommet til udtryk i flere mere eller mindre 

spekulative projektforslag. Debatten førte til at Aarhus Kommune i 2018 fik 

udarbejdet en ’Analyse af mulighederne for en udvikling af 

stadionområdet’. Analysen indeholdte fire forskellige scenarier for 

områdets udvikling. Fælles for scenarierne var at de alle indtænkte 

arealerne i tilknytning til stadion som en del af planen. Og fælles for 

scenarierne var at de indeholdte større eller mindre områder til 

arealudvikling. Nye boligbebyggelser skulle dermed indgå i projektets 

overordnede økonomi. Som omtalt i lokale medier var flere politikere, 

anført af Bünyamin Simsek (V) og Rabih Azad-Ahmad (R), fortalere for et 

af de mere ekstreme scenarier der indbefattede flytning af 

væddeløbsbanen og med meget omfattende arealudvikling syd for 

stadion. Scenarierne ledte til en hidsig og kompleks debat hvor mange 

aktører udtrykte kritik af de forskellige planer og deres 

finansieringsmodeller.  

 

Men det var først i februar 2019 at udviklingen for alvor tog fart. Her 

præsenteres forslaget ’Aarhus Folkepark’ udarbejdet af developer Rune 

Kilden (initiativtager) i samarbejde med stadionområdets hovedaktører og 

arkitektfirmaerne Sleth og C. F. Møller. Forslaget er udarbejdet i 

forlængelse af kommunens egne analytiske scenarier men går i princippet 

længere i forhold til at maksimere udnyttelsen af området. Projektet lød i 

manges ører fristende i og med at udviklerne, udover et nyt 

fodboldstadion og et nyt atletikstadion, kunne få plads til alle nuværende 

idrætsfaciliteter (inklusiv væddeløbsbanen), og samtidig give plads til 
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110.000 etagemeter boliger (ca. 1.000 boliger med dertilhørende 

parkeringspladser) placeret omkring cykelbanen og i det trekantede areal 

syd for væddeløbsbanen.  

 

’Aarhus Folkepark’-projektet er tidstypisk rent bystrategisk i den forstand 

at byplanlæggere søger at få mere ud af færre kvadratmeter. Projektet er 

også tidstypisk i den forstand at der ofte tænkes kreativt i forhold til at få 

projektøkonomien til at gå op. En øvelse der sædvanligvis indeholder 

arealudvikling og dermed frasalg af jord. I dette tilfælde frasalg og 

privatisering af særdeles attraktive arealer omgivet af høje træer.  Hvis 

’Aarhus Folkepark’-projektet blev realiseret ville det være ensbetydende 

med en fundamental funktionel og bebyggelsesmæssig fortætning. Et 

betragteligt og irreversibelt indgreb i områdets overordnede grønne 

karakter.   

 

Projektet blev imidlertid standset da Henrik Lind og Salling Fondene i 

december 2019 valgte at blande sig med et tilbud om at donere 500 mio. 

til et nyt fodboldstadion. Men donationen indeholdt også et krav om at 

lave en helhedsplan for området, der først og fremmest kunne sikre dets 

kvaliteter. Grundlaget for ’Kongelunden’ var etableret: Et stort 

sammenhængende rekreativt område tæt på Aarhus centrum. En ny 

version af det eksisterende grønne område. Men den helt store gevinst for 

mange borgere og brugere (og for mange by- og landskabsarkitekter) var 

at Henrik Lind og Salling Fondene dermed fik sat en effektiv stopper for 

planerne om at indarbejde boligbebyggelser i stadionområdet. Tak for 

det! Men donorerne stillede også krav om en kommunal medfinansiering. 

Konklusionen blev at kommunen efterfølgende har vedtaget at 

medfinansiere projektet med yderligere 250 mio. Og det er jo på mange 

måder fantastisk at der kan findes sådanne beløb til rekreative områder.  

 

 
Stiller vi de rigtige spørgsmål?  
Status er at Aarhus Kommune har fået en gave på ½ milliard til et nyt 

stadion. Til gengæld har de lovet ikke at spolere områdets kvaliteter og at 

kaste en ¼ milliard i projektet. Men selvom vi er glade for at der ikke skal 

fyldes boliger i Kongelundsområdet og selvom vi altid er glade for at der 

investeres i grønne områder så står vi nu med en følelse af at kommunen 

prioriterer borgernes penge forkert. Giver det giver mening at bruge 250 

mio. på rekreative forhold, man reelt har i forvejen? Kunne man have 

investeret dem i nye grønne områder, så Aarhus i højere grad var 

kapacitetsmæssigt fremtidssikret i forhold til den store tilflytning og 

fortætning?  
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Er der reelt tale om at kommunen har følt sig presset? Eller er de blevet 

hjulpet af klarsynede borgere, der til gengæld har følt sig presset til at 

agere på byens vegne på baggrund af et spekulativt udviklingsprojekt?  

På sidelinjen kan det godt være svært at finde rundt i begrundelserne og 

motivationerne for Kongelunden. Men stiller vi de rigtige spørgsmål? Eller 

omvendt: Hvis Kongelunden er svaret – hvad var spørgsmålet så? 

 

For hvad var det EGENTLIG, der bragte os i denne situation? Hvad er det 

for et problem, man fra kommunens side bruger 250 mio. kr. på at løse? Er 

det penge til et stadion? Eller er det en nyfunden nødvendighed af at have 

et outdoor-område ’af international klasse’? 

 
 
Need to have or nice to have? 

Hvis vi starter med stadion, så er det en diskussion der har kørt meget 

længe og som ofte har trukket overskrifter i de lokale medier. På den ene 

side har skeptikerne fremført at det ikke bør være en kommunal opgave at 

yde økonomisk støtte til et børsnoteret selskab (AGF A/S).  På den anden 

side har fortalere fremført at et nyt stadion, i international klasse, vil være 

af interesse for hele Aarhus ikke mindst som en større og mere tydelig 

turistattraktion.   

 

Vi underkender ikke at det kan være et ganske legitimt ønske at få et nyt 

fodboldstadion uden atletikbane. Men her er det også vigtigt at diskutere 

om det ikke er et luksuriøst ønske med tanke på den nuværende brug af 

stadion? Stadion har i dag en kapacitet på 19.433 siddende tilskuere. 

Kigger man på de seneste års tilskuerantal for AGF’s hjemmekampe, er 

gennemsnittet 8.293 tilskuere pr kamp (sæson 09/10-16/17). 

Gennemsnitligt (over 8 sæsoner) bruges ca. 40% af stadionets kapacitet.  

Dertil kan man indvende at atletikbanen rent faktisk sikrer at det 

nuværende stadion er flerfunktionelt og kan bruges af et bredere 

befolkningsudsnit. Og vi må også være ærlige at sige at der findes langt 

større klubber (der også spiller europæiske kampe) med en atletikbane 

omkring fodboldgrønsværen. 

 

Et andet spørgsmål har været om stadion er godkendt til Europæisk 

fodbold. I førnævnte forundersøgelse fra 2018, udarbejdet af PWC og 

CFBO (nu Grandville), arbejdede man med alle fire af UEFA’s 

stadionklasser (I-IV). Det er forståeligt nok klasse IV, man ønsker at sigte 

efter, da det er den største stadionklasse, bedst egnet til europæiske 

kampe. I PWC og Grandvilles rapport får man indtryk af, at der er et 

kapacitetsmæssigt krav på 20.000 siddende tilskuere til et klasse IV-

stadion. I UEFA’s rapport, er kravet til et klasse IV stadion på 8.500 
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siddende tilskuere. Det er derfor kritisabelt, at en af de væsentligste 

baggrundsrapporter eller beslutningsgrundlag er misvisende på netop 

dette område.  
 
Som fodboldentusiaster kan vi sagtens forstå, at løbebanerne er et 

forstyrrende element, der giver en unødvendig afstand mellem tilskuere 

og spillere. Men spørgsmålet er om de forstyrrer nok til at man bruger 250 

mio. offentlige kroner på at skille sig af med dem? Og dernæst: udløser et 

nyt stadion nødvendigvis at vi skal opføre et nyt atletikstadion, gentænke 

Mindeparken, Forstbotanisk Have, Hestefolde, Cykelbanen, 

Væddeløbsbanen, osv.?  

 
 
Området er unikt som det er 

Hvis vi et øjeblik ser bort fra ønsket om at gentænke stadion og ønsket om 

at omplacere atletikbanen, så er det interessant at området i sin 

nuværende tilstand synes at være særdeles velfungerende. På trods af at 

en del af områdets individuelle bygninger og konstruktioner står foran 

større renoveringsopgaver, så vil vi argumentere for at området aktuelt 

udgør en af byens vigtigste og mest oplevelsesrige åndehuller. Man kan 

finde den ønskede ro i Forstbotanisk have, man har sommerlivet i 

Mindeparken, man kan få en international koncertoplevelse, spille tennis 

mellem høje træer, finde blomster og kastanjer i de uplejede områder der 

flankerer væddeløbsbane og hestefolde. Man kan gå på opdagelse og 

man kan blive væk. 

 

En af de ting der gør området unikt er, at man har en bynær skov der kan 

rumme både store attraktioner såsom Tivoli, Stadion, Travbane og 

Cykelbane men også foreningskulturer med uformelle rekreative tilbud. 

Oplevelsen af at gå i en skov med høje træer er stadig tilstede på trods af 

en allerede intensiv udnyttelse med punktvise spidsbelastningssituationer. 

Det kommercielle sameksisterer med det ikke-kommercielle. Området 

rummer både en orden men også en tiltalende uorden i form af et 

tilnærmelsesvist vildnis i visse kantzoner.  

 

Som planlæggere er vi (næsten altid) tilhængere af planer der evner at 

skabe sammenhænge og at skabe forbindelser på tværs af hegn og 

matrikelskel. Men i dette tilfælde kan man forsigtigt rejse spørgsmålet om 

en helhedsplan for hele Kongelundsområdet reelt er ønskelig. Når man 

taler trafikafvikling ved store events giver det rigtig god mening at tale 

sammenhæng. Men i forhold til stedets brug og nuværende karakter er en 

helhedsplan ikke nødvendigvis rigtig eller nødvendig. Måske er det lige 

præcis en pointe af de forskellige funktioner har sine individuelle 
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domæner, sine individuelle livsformer og sine grønne karakterer.  

 

Det er ikke nødvendigvis rigtigt at fjerne hegnene mellem funktionerne. 

Det at have grænsedragninger er ikke altid dårligt. Der er simpelthen 

aktiviteter der udspiller sig indenfor hegnet, som ikke ville udspille sig, 

hvis hegnet var væk. Og spørgsmålet er hvor mange af aktiviteterne, der 

er klar til at være fuldt åbne. Bliver stadion, væddeløbsbane eller 

cykelbane tilgængelige? 

 

Jacob Bundsgaard har fremhævet at man ønsker at ”samle alle gode 

kræfter i en fælles ambition om at skabe landets bedste legeplads”. Men 

spørgsmålet er om det eksisterende kludetæppe af funktioner indlagt i 

skoven ikke netop allerede er landets bedste legeplads. Behøver byen flere 

designede legepladser? Er det bedste greb lige nu at holde fingrene væk. 

At friholde området for planstrategiske udviklingsgreb? For at bruge en 

klassisk arkitekturreference kan man måske sige at stadionområdet er 

’almost all right’ i sin nuværende tilstand. 

 

 
Grøn planlægning i den store byskala 
Hvis vi vender tilbage til artiklens indledning hvor vi omtalte Aarhus’ 

hastige vækst, så står vi overfor et helt afgørende 

planlægningsspørgsmål: Hvordan skaffer vi plads til 100.000 mennesker? 

Ganske enkelt: Hvor skal de bo? Vi har allerede bygget massivt langs 

havnen og midtbyen er ved at nå en grænse for hvor høj og hvor tæt den 

kan blive. Derfor rettes opmærksomheden på kommunens forstæder og 

opland. De bynære landskaber og bynære skove vil komme under pres 

når byen vokser. Så selvom kommunen, helt fornuftigt, arbejder med 

’byvækst i prioriterede akser og områder’ så kan man også mærke en 

stigende interesse for atter at sprede byen ud. Bünyamin Simsek (V) 

ønsker flere udstykninger til nye parcelhusområder i forhold til at kunne 

tiltrække fastholde unge ressourcestærke familier. Alt i alt betyder det at 

Aarhus som helhed bliver tættere på alle skalaniveauer. Og her kan man 

frygte at kommunen ikke har afsat nok ressourcer til at investere i nye 

grønne arealer der kan balancere denne vækst. Især når man prioriterer at 

bruge 250 mio på anlæg man har i forvejen, frem for at fremtidssikre byen 

med arealer der potentielt kunne blive fremtidens udgaver af grønne 

åndehuller som Riis Skov, Mindeparken, Botanisk Have osv.  

 

Kommunen har mange fine planlægningsinitiativer i gang i forhold til at få 

en bedre og mere bæredygtig hovedstruktur. Kommuneplanen indeholder 

fine overvejelser om hvordan by og oplandsbyer bør udvikle sig i samspil 

med blå og grønne korridorer. Men spørgsmålet er om der investeres nok 
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i disse initiativer. Man kan få rigtigt meget park og grøn struktur for 250 

mio. Og tænk hvis man havde brugt pengene og sekretariatet på: et nyt 

grønt træk i stor skala i Godsbanearealet; på ikke at skulle fortætte så 

massivt i Sydhavnen så der kunne blive flere grønne lommer; støtte 

landskabeligt op om nye anvendelser i industriområder under afvikling; 

eller, til allokering til nye samlende rum i de bynære havnearealer. Vi ved 

fra analyser i København, at det økonomisk faktisk er ganske fornuftigt at 

investere i grønne områder. Det kræver blot at man investerer og giver et 

løft, hvor det trænger og hvor der er potentiale.   

 

Vi er bevidste om at processen med Kongelunden er i fuld gang. 

Bevillingen er godkendt, et ambitiøst projektsekretariat er etableret, og 

planprocessen med visionskonkurrence og aktørinddragelse kører.  Vi ved 

også at der er mange beslutninger der formentlig ikke kan gøres om. Men 

med baggrund i ovenstående diskussion kunne vi godt drømme om at 

kommunen blev bevidste om sine iboende kvaliteter. Og tænk hvis de så 

begyndte at investere i fremtidigt arvesølv. Planlægningen i Aarhus har alt 

for længe kørt med udgangspunkt i enkeltprojekter og isolerede 

bydelsprojekter uden meget skelen til de store grønne træk, der skal sikre 

at Aarhus også i fremtiden er en attraktiv og levende by med tilgængelige 

og vedkommende grønne områder for alle.  

 

 

 

Rune Chr. Bach, adjunkt, cand.arch., PhD 
Jens Christian Basgaard, lektor, arkitekt MAA, PhD 

 


