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Byudvikling og trafikal infrastruktur i Østjylland:

Tre principskitser

Udviklingsstudier for Skov og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Institut for By & Landskab, Arkitektskolen Aarhus
Tom Nielsen, Rune Chr. Bach, Stefan Darlan Boris, Thomas Juel Clemmensen.
Endelig rapport, 150607.

Kolofon

Rapporten er lavet af Institut for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus på opdrag
fra Skov- og Naturstyrelsen/Landsplanområdet (herefter SNS/LPO).
Forfattere til rapporten er Rune Christian Bach, Stefan Darlan Boris, Thomas Juel
Clemmensen og Tom Nielsen.
Morten Daugaard har bidraget til diskussionen af rapportens pointer.
Arbejdet er udført som konsulentarbejde i perioden 23. maj – 15. juni 2007.


Indhold

Introduktion: Opgaven og rapportens formål

4

Forudsætninger

6

3 Principskitser

12

Perspektiv

48



Introduktion: Opgaven og rapportens formål

Rapportens formål og opgavens udgangspunkt
Udgangspunktet er udviklingen af det der i Landsplanredegørelse 2006 udpeges
som den Østjyske byregion og de særlige udfordringer der knytter sig til de vækstvilkår regionen udvikler sig under i disse år.
Rapportens formål er at beskrive alternative muligheder for den fremtidige byvækst
og trafikale infrastruktur i det østjyske område, specielt i båndet af byer langs det
vestlige ben i det infrastrukturelle H, fra Randers til Kolding.
Målet har været at undersøge og redegøre for mulige udviklings- og planlægningsstrategier der sikrer at Østjylland set i forhold til erhvervs- og infrastrukturudvikling
er velfungerende; at det er attraktivt som bosætningsområde og som rekreativt
landskab og at der tages hensyn til særlige landskabelige og kulturelle værdier. Der
er blevet anlagt både en funktionel og en æstetisk tilgang til opgaven.
Rapporten beskriver 3 forskellige principskitser. Det er hensigten fra opdragsgiveren, SNS/LPO, at projektet skal fungere som et forprojekt til et efterfølgende dialogprojekt om udvikling af Østjylland. Principskitserne skal altså ses som en undersøgelse af mulige retninger et videre arbejde kan bevæge sig i.
Med begrebet principskitser forstås skitser der er baseret på nogle klare og diskuterbare principper. Det er altså ikke tænkt som egentlige planer, og ingen af
principskitserne er valgt som bedre end den anden. Principskitserne er i udgangspunktet udelukkende et diskussionsgrundlag for Landsplanområdet i forhold til den
igangværende proces med at koordinere og kvalificere udviklingen i Østjylland: et
grundlag der belyser muligheder i forhold til et samspil mellem udbygning af infrastruktur, byvækst samt udnyttelsen og beskyttelsen af landskabelige værdier.
Formålet har netop været at belyse principielt forskellige løsninger.
Principskitserne inkluderer grundlæggende overvejelser om henholdsvis vej- og
jernbanebaseret udbygning af infrastrukturen. Dermed er deres udgangspunkt også
principper for løsninger af de kapacitetsproblemer som en øget pendling og en generelt stigende trafik skaber i vækstområdet Østjylland.
Principskitserne adresserer denne problemstilling ved at undersøge hvordan principielt forskellige løsninger giver forskellige vilkår og muligheder for udlæg af byområder, for hele områdets overordnede bymønster, men også for konkrete dele af det
overordnede territorium.
De tre principskitser indeholder overvejelser om konsekvenser af principper på
både en overordnet regional skala, og en mere lokal skala. Det er centralt for det
fremlagte resultat at principskitserne er blevet undersøgt og illustreret på forskellige skalaer. Det er tanken at de skitsemæssige overvejelser om hvilke fysisk-rumlige
konsekvenser de forskellige overordnede principper har, kan hjælpe til at kvalificere
debatten i en fremadrettet proces. De principskitser der præsenteres i denne rapport skal altså forstås som principielle overvejelser, men på flere forskellige skalaer
og i forholdt til både rent kvantitative og rent kvalitative præmisser.
Rapporten er lavet som et uafhængigt konsulentarbejde baseret på kontrakt med
SNS/LPO.
Der er taget udgangspunkt i eksisterende tilgængelige data. SNS/LPO har hjulpet
med at fremskaffe og sortere en del af datagrundlaget.
Afgrænsningen af det område principskitserne dækker er foretaget ud fra hvilke
kommuner der i første omgang vil blive påvirket af en infrastrukturel opgradering.



Opgaven og rapportens formål

Rapportens struktur
Rapporten er delt op i tre dele.
Første del gør rede for de forudsætninger der har ligget til grund for arbejdet.
Derefter følger de tre forskellige principskitser. Her gøres der indledningsvis kort
rede for de grundlæggende ideer der er blevet undersøgt med skitsen. Herefter beskrives de henholdsvis i hovedtegning over Østjylland, i diagrammer der beskriver
principperne, og endelig i nogle diagrammatiske udsnit der viser udvalgte konsekvenser og overvejelser om de mere direkte landskabelige og bymæssige muligheder og konsekvenser.
Tredje del er en perspektivering af arbejdet.
Her diskuteres principskitsernes relation til eksisterende planer og lovgivning, der
gøres rede for det ’landskabsurbanistiske’ perspektiv der er blevet anlagt på arbejdet, og tilgangens muligheder og begrænsninger overvejes i forbindelse med en
diskussion af en mulig fortsættelse af arbejdet.



Forudsætninger

Udgangspunktet for arbejdet med principskitserne har været den tendens til vækst
i det østjyske område der både kan iagttages kvantitativt og kvalitativt. Kvantitative undersøgelser af vækst i arbejdspladser, vækst i befolkningsandel, vækst i pendling og trafik i det hele taget, peger alle på at Østjylland, sammen med Sjælland,
adskiller sig fra det øvrige Danmark, ved have en højere vækst, og ved at fungere
som magneter for befolknings- og erhvervs-lokalisering.
Men også mere kvalitative aspekter er inddraget. Oplevelsen af at bo i en sammenhængende byregion, iagttagelsen af at motorvejen, E45 i stigende grad bliver rygrad i noget der kan opfattes som et sammenhængende bymæssigt system er også
en væsentlig forudsætning. Væksttal og statistik bliver kun relevante for planlægningen når de fysiske forandringer af ændringerne viser sig, og når disse betyder
ændrede livsvilkår for de mennesker der lever i regionen.
De vigtigste tendenser der er taget udgangspunkt i er:
•

Befolkningstallet stiger. Prognoserne peger på at 115.000 flere indbyggere
vil være bosatte i regionen i 2030. En samlet forøgelse på 11%. Opgjort i
nødvendig arealressource til nye boliger svarer det til 11,5 km² ved en
meget tæt bymæssig bebyggelse (’kartoffelrækkerne’), til 46 km² i tæt-lav
by og til 115 km2 i åben-lav (parcelhuskvarter). Hvis de nuværende tenden
ser fortsætter vil tallet i 2030 være nærmest de 115 km², da en åben-lav
beboelsesform er den foretrukne hvis man ser på de seneste års udbyg
ningsmønster.

•

Erhvervsarealet vil stige fra ca. 100 km² til ca. 140 km2 i 2030. Eller en
vækst på ca. 40%. (Dette tal er meget usikkert ikke mindst på grund af
uvisheden omkring fremtidige erhversvirksomheders arealforbrug. Der er
stor forskel på hvor meget areal henholdsvis lager og kontorarbejdspladser
forbruger).

•

Biltrafikken stiger. Prognoserne peger på en stigning på nationalt plan på
68% frem mod 2030 i et lavt estimeret scenario, og 91% i et højt estime
ret (Kilde: Langsigtet fremskrivning af vejtrafik. Indikation af fremtidige problemområder
Hovedrapport fra Insfratrukturkommisionen, 8. marts, 2007). Der foreligger ikke tal
for Østjylland, men da en stor del af væksten inden for erhverv og bosæt
ning kommer til at foregå her, vil stigningen sandsynligvis ligge i den høje
ende af dette vækstspektrum.

•

Togtrafikken vokser kun svagt. Prognoserne peger på en stigning på 5%
frem mod 2030 i et lavt estimeret scenario, og 10% i et højt estimeret.
(Kilde: Rammeprognose for banetrafik 2030. Tetraplan, 2007)

•

Pendlingen stiger fortsat kraftigt i den Østjyske region. Tendensen er at
der bliver færre, men større pendlingsoplande, at flere pendler langt, og
færre kort. Ca. ¼ af alle arbejdspladser i Århus kommuner er besat af folk
der pendler. Dette tal er i 2006 steget med ca. 2 %. (Kilde: Sick Nielsen og 		

Hovgesen: Pendlingsmønstre i Østjylland. Oplæg på møde om dialogprojekt, Horsens 30.01.07.
Desuden ”Flere by-pendlere”, 24timer/JP-århus, 12.06.07)



•

Landbrugsarealet falder. Frem mod år 2030 vil der givet det eksisterende
fald i landbrugsareal pr. år (0,5 %) fortsætter være 12 % mindre landbrugs
areal. Samtidig vil der være færre, men større landbrugsenheder. (Denne
fremskrivning er naturligvis også behæftet med stor usikkerhed. Politikken
for støtteordninger sætter afgørende præmisser for at drive landbrug.)

•

Skovarealet stiger. Der sker en kontant skovrejsning, efter planen om at
Danmark skal være dækket af 20-25% skov i 2080. Forudsat at Østjylland

Forudsætninger | nyt program
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Forudsætninger | spredning og koncentration

følger landsgennemsnittet, rummer regionen i dag 946 km² skov. I 2080 vil
dette tal være mellem 1721-2152 km². Det svarer til en reel forøgelse på
mellem 775-1206 km². Eller omkring en fordobling.
Udover dette kan man pege på en række andre markante tendenser som en fremtidig planlægning bør forholde sig til.
•

By og land-grænsen er under pres:
Der er en meget stor interesse for bosætning i eller tæt på naturskønne om
givelser, både til helårsbeboelse og fritidsbeboelse. Tilsvarende er antallet af
hobby- og fritidslandbrug er i vækst.
Herudover sker der en stadig stigning i både permanente og midlertidige
rekreative aktiviteter i naturområder og i landzonen.

•

Urbaniseringen af Østjylland sker som samtidig koncentration og
spredning:
Vi ser både en koncentration af aktiviteter og beboelse omkring de større
urbane centre, men også en øget spredning og tendenser til længere pend
lingsafstande. Befolkningen bevæger sig over stort set hele territoriet i
forbindelse med shopping, forlystelser og andre rekreative aktiviteter. Denne
spredning resulterer i at hele den Østjyske byregion udgør et sammenhæn
gende urbaniseret territorium. (På trods af at der selvfølgelig stadig findes
mange lokaliteter med en entydigt landlig atmosfære.)

Spredning og koncentration



Forudsætninger | befolkningstilvækst
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Principskitse I: Den distribuerede landskabsby
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Den distribuerede landskabsby

Grid, knudepunkter og spredning.

Princippet for den distribuerede landskabsby bygger på ideen om at etablere en
øget tilgængelighed til hele regionen. En tilgængelighed der giver sig udtryk i en
spredt og netværksorienteret udbygning af infrastruktur, ny bebyggelse og nye
landskaber.
Denne ide relaterer sig til det stigende ønske om at bo i ’landskabelige’ omgivelser
med de rekreative og produktive kvaliteter sådanne indeholder, samtidig med at
muligheden for at flytte sig hurtigt mellem arbejde og bolig forbedres.
Princippet bygger på forestillingen om at sikre de landskabelige kvaliteter og naturværdier der findes i regionen, og samtidig at bruge netop disse kvaliteter konstruktivt i udpegningen af fremtidige udviklingsområder i regionen.
Udpegningen af attraktive landskaber bruges ikke blot til at sikre landskabelige
kvaliteter men udbygger dem også ved samtidig at etablere nye (by)landskaber i
forbindelse med allerede eksisterende landskaber.
Regionen opfattes i princippet som en distribueret landskabsby, der i en kombination af allerede eksisterende landskaber, nye landskaber og bybygning, skaber et
sammenhængende (by)landskab i regionen.
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Den distribuerede landskabsby | infrastruktur

Grid, knudepunkter og zoner.

Infrastrukturelt er princippet for den distribuerede landskabsby bygget op omkring
en opgradering af det ’lokale’ vejnet. En sådan opgradering af hovedvejsnettet i
stedet for af motorvejsnettet aflaster motorvejssystemet ved at kunne optage stigningen i regionens interne pendling, der i stigende grad vil komme til at foregå på
tværs af hele regionen, fordi en sådan opgradering af det sekundære vejnet skaber
mulighed for udvikling i hele regionen. En sådan løsning vil formentlig være medvirkende til at modvirke nogle af e kødannelser der sker i myldretiden omkring de
større bycentre.
Infrastrukturen fremstår på den måde som et netværk, der omfatter hele regionen.
I netværket opstår en række infrastrukturelle knudepunkter, der anses som generatorer for fremtidig by- og landskabsudvikling. Disse knudepunkter danner grundlag
for hvor udpegningen af fremtidig urbanisering i første omgang vil forekomme.
På samme måde tænkes jernbanenettet opgraderet gennem udbygning af nye
forbindelser mellem de større byer i regionen. På den måde skabes et tilsvarende
banenetværk på tværs af det regionale landskab. Tilgængeligheden til regionens
mangfoldighed af (by)landskaber øges yderligere.
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Den distribuerede landskabsby | infrastruktur
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Den distribuerede landskabsby | landskab

Fra griddets knudepunkter foregår en
spredning i forhold til landskabets elementer.

De infrastrukturelle knudepunkter ligger spredt i hele regionen og der tages afsæt i
landskabets forskellighed i udpegningen af fremtidig bebyggelse. Landskabet omkring hvert knudepunkt aflæses og analyseres for at kunne udpege egnede områder
for etableringen af nye landskabsbyer. For eksempel ved at udpege områder der i
forbindelse med allerede eksisterende landskabelige kvaliteter vil kunne øge både
landskabelige og naturmæssige kvaliteter samtidig med at bebyggelse finder sted.
Der er altså i høj grad tale om samtidig etablering af by og nye landskaber.
Princippet bygger på at tage afsæt i regionens forskellige landskabstypologier og
’dyrke’ dem i etableringen af nye bolig- og erhvervsbebyggelser. En udpegning der
både fungerer på regionalt og lokalt niveau.
På regionalt niveau, ved at aflæse og afkode de landskabsmæssige forhold der gør
sig gældende i et givent regionalt område, såsom:
- skovområder
- markante topografiske træk
- hydrologiske forhold såsom åer, søer, grundvand
osv.
På lokalt niveau ved at dyrke de lokale landskabsmæssige forhold, der gør sig særligt gældende i et givet område i tilknytning til de infrastrukturelle knudepunkter,
såsom:
- udpegningen af karakteristiske lokale topografiske træk (dødisområder, moræneflader, erosionsdale)
- lokale skovpartier (lunde, plantager, naturskove, korridorer)
- hydrologiske forhold (søer, åer)
- lokale kulturmiljøer (herregårdslandskaber, gravhøje)
osv.
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Den distribuerede landskabsby | landskab
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Den distribuerede landskabsby | principskitse

Punkter og landskabelige udpegninger.

Det er tanken at etableringen af disse distribuerede ’landskabsbyer’ ikke blot skaber mulighed for en øget tilgængelighed for deres beboere til de landskaber de ligger i forbindelse med, men også udbygger dem. De tænkes dermed som tæt integrerede både i de bymæssige, de infrastrukturelle og de landskabelige netværk. På
sigt vil en sådan udbygning være med til at skabe et sammenhængende rekreativt
landskab, med forskellige karakterer; naturpræget, rekreativt, produktivt osv. På
denne måde er det tanken at den forventede vækst i trafik og indbyggere ikke sker
på bekostning af landskabelige ressourcer, men faktisk bruges til at øge deres antal
og areal og forbindelserne imellem dem.
I forbindelse med eksisterende lokale landskabstræk placeres skovbebyggelser,
engbebyggelser, kantbebyggelser, lund-bebyggelser m.fl. En lokal gennemgribende
analyse af de eksisterende forhold er selvfølgelig nødvendig og i denne sammenhæng vil ’landskabskaraktermetoden’ for eksempel kunne danne grundlag for en
udpegning af fremtidig etablering af landskabsbebyggelser og derved udbygning af
eksisterende landskabelige kvaliteter med nye landskaber.
Det drejer sig altså om på én og samme tid at sikre landskabelige kvaliteter og
samtidig at tage dem i brug kvalitativt og konstruktivt i etableringen af regionens
distribuerede landskabsbyer.
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Den distribuerede landskabsby | principskitse
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Den distribuerede landskabsby | eksempel I

Infrastrukturelle forbindelser og landskabelige strukturer.

Landskabsby mellem eksisterende
skovpartier.

Nedslag A – skovbyen
Ved dette principielle udsnit tages der afsæt i de landskabelige karaktertræk der
er dominerende i forbindelse med det udpegede infrastrukturelle knudepunkt, hvor
fem veje i netværket mødes. Området i forbindelse hermed er domineret af et kuperet terræn med en række dalstrøg og åer, jordbrugslandskab og en række særligt
markante skovtræk. Disse dominerende landskabskaraktertræk danner grundlag for
nedslagets principielle udpegning af mulige landskabsbyzoner. Disse forholder sig i
hovedtrækkene til skovområderne, der i udpegningen ses som et næsten fuldkomment cirkelslag i landskabet.
Princippet ligger i kombinationen af skov som produktionslandskab og skov som
både boliglokalitet og rekreationslandskab. Udpegningen af mulige bebyggelsesområder udbygger skovens cirkelslag ved at placere sig imellem de allerede eksisterende skovområder. Princippet bygger på at der samtidig med bebyggelse etableres
og udpeges en mængde særlige landskabstræk, der afspejler de udpegede lokale
karaktertræk. I dette tilfælde skov (fx frugtplantager, skovhaver eller skovbryn),
der afspejler den skala hvori bebyggelsen vil finde sted. Landskabsbyen bliver på
den måde en cirkel-landskabsby opbygget af produktionsskov, boligskov og rekreationsskov.
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Den distribuerede landskabsby | eksempel I
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Den distribuerede landskabsby | eksempel II

Infrastrukturelle forbindelser, boligområde
og erhvervsenklaver.

Bebyggelsen placerer sig i forbindelse
med landskabelige strukturer, der udbygges.

Nedslag B – korridorbyen
I dette udsnit kombineres erhvervs og boligområder med en række markante landskabelige karaktertræk. Nedslaget tager afsæt i en udpegning af et infrastrukturelt
knudepunkt, hvor motorvej, udbyggede landeveje og nyetableret regional jernbaneforbindelse møder landskabet.
Området her er domineret af en række markante landskabstræk såsom ådale,
skovområder og spredt landbrugslandskab samtidig med spredt bebyggelse og
nærheden til et større sammenhængende byområde, der i forbindelse med motorvejsstrækningen opfattes som områdets sydlige kant.
På begge sider af det udpegede område findes markante landskabstræk, skov og
skovrejsningsområder og sø- og åforløb.
Princippet bygger på at skabe korridorer både imellem de forskellige vejnet og
landskabstræk der ligger nord for det sammenhængende byområde og mellem disse og motorvejen. Der udpeges en kombination af bebyggelsesområder, erhvervsområder og nye landskaber. Imellem landevejene udpeges et område forbeholdt
erhverv, der optages af et landskabsbånd af skov og længere mod nord boligbebyggelser, der forholder sig til det skov- og å-forløb der i forvejen skaber en landskabelig forbindelse på tværs af landevejene.
Erhvervsområderne forholder sig til den store skala i forbindelse med udbygningen
af de allerede eksisterende skovstrukturer og placerer sig i skovstrukturen i udbygningen af landskabskorridoren. Boligområdet forholder sig til de skalamæssigt
mindre skovbeplantninger og de topografiske forhold i forbindelse med ådalen mod
nord og placerer sig på den måde op ad eller i den allerede eksisterende landskabskorridor imellem landevejene.
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Den distribuerede landskabsby | eksempel II
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Principskitse II: ‘Urbane Landzoner’

22

Urbane Landzoner | introduktion

Eksisterende forhold by-land

Urban Landzone

Principskitsen arbejder overordnet med en udbygning af regionens større byer, hvor
det største bebyggelsesmæssige pres i forvejen findes.
De grundlæggende principper bag den urbane landzone er:
En omfattende forskydning af de større byers grænsedragning der vil sikre arealer
til at optage hele den forventede vækst.
Etablering af nye infrastrukturelle hubs og nærbaner.
Skitsen foreslår en omfattende landskabsbaseret udbygning af de eksisterende
byer. Denne vil over tid etablere en robust rumlig struktur og identitet, som kan
optage fremtidige programmatiske behov, såvel beboelsesmæssigt som erhvervsmæssigt.
Den rumlige struktur udgør et overordnet rumligt (arkitektonisk) element i de
bynære områder, hvormed der sikres en rumlig identitet og sammenhæng som er
uafhængig af hvilke bebyggelsesmæssige kompositioner der indføres. Strukturen
overlader områderne udenfor de urbane landzoner til en mere konservativ planlægning.

23

Urbane Landzoner | infrastruktur

Infrastruktur og eksisterende by
udspænder feltet for den urbane
landzone.

Principskitsen er baseret på en infrastrukturel model, hvor banenettet bliver opgraderet og får en større rolle i regionens udvikling end i dag.
Der etableres en ny (højhastigheds-)linje som forbinder regionens største byer:
Kolding, Vejle, Horsens, Skanderborg, Århus og Randers. Den nye linje muliggør at
den eksisterende bane i højere grad servicerer de mindre stationer på ruten.
I Kolding, Vejle, Horsens, Århus og Randers bliver den nye banes stationer placeret
umiddelbart udenfor byerne, i direkte relation til motorvejsnettet. Der bliver således etableret en række nye trafikknudepunkter, hubs, hvor der kan ske udveksling
mellem gods- og person-trafik for både vejnet og bane.
I de større byer etableres der et letbanenet, der både forbinder byens centrum
med de nye trafikknudepunkter, og som forgrener sig ud i området. Dermed sikres at byerne og deres opland ikke kun forbindes lokalt men også regionalt, og at
bosætning i og omkring de større byer etableres på baggrund af den øgede lokale
og regionale tilgængelighed. Selve vejnettet udvikles og udbygges gradvist og efter
behov, som hidtil.
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+
Regionale landskabelige strukturer...

...bindes sammen med lokale.

De urbane landzoner forbindes med et regionalt landskabeligt netværk, så den lokale landskabelige struktur indgår i en overordnet landskabelig helhed. Der etableres et netværk af ’landskabsbånd’. Det er grønne forbindelser med et volumen der
gør at de kan klassificeres som egentlige forbindelser, lokalt såvel som regionalt.
Denne landskabelige struktur erstatter princippet om en skarp afgrænsning mellem by og land i de større byer. De rumlige aspekter og kvaliteter i byernes perifere
udvikling er således ikke bundet op på en klar adskillelse af en vanskelig definerbar
og svært administrerbar afgrænsning mellem by og land, men er indlejret i en grøn
rumlig struktur, der ikke kun forbinder byens områder lokalt, men som også forbinder dem regionalt.
Den landskabelige struktur er tænkt sammensat af en række landskabelige korridorer af forskellig karakter. Det er dog oplagt at sammentænke strukturen med skovrejsningsprojektet, for på den måde aktivt at etablere og sikre en attraktiv struktur
med rumlige og landskabelige kvaliteter. Sammenkoblingen mellem skovrejsning og
boliger giver derudover muligheden for at lave attraktive bosætninger i landskabsbåndene såvel som i felterne.
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Urbane Landzoner | principskitse

Den Urbane Landzone skaber nye
forbindelser.

Den udspændte zone inddeles af landskabelige bånd, som tilsammen afgrænser
og udgør en række felter. Felterne udgøres i første omgang hovedsageligt af landbrugslandskaber og grønne områder. De vil over tid (og efter behov) kunne koloniseres og urbaniseres. Såfremt felterne ikke urbaniseres, kan de bevare deres
funktion som et produktionslandskabeligt felt, eller overgå til rekreative arealer for
byen.
Den landskabelige struktur fremstår således robust i forhold til den regionale bebyggelsesmæssige udvikling. Uvished omkring vækst og andre faktorer er ikke
gældende i samme grad i landskabsstrukturen som i den bebyggelsesbaserede
planlægning. Strukturen vil til stadighed tilføje rumlige kvaliteter til zonen uanset
hvilken bebyggelsesmæssig udvikling, den optager.
Den urbane landzone der skal kunne optage størstedelen af den bygningsmæssige udvikling i regionen, er ikke restriktiv i forhold til zonering og æstetiske krav
til bebyggelse. Dette medvirker at det åbne land udenfor de urbane landzoner kan
administreres efter mere konservative paradigmer og holdes fri for bebyggelse.
Princippets hoved-idé kan videreudvikles, så de urbane og landskabelige processer
kan sammentænkes yderligere. Man kan således forestille sig en ’produktionslandskabelig byggemodning’, hvor produktionslandskabet etableres og udvikles i strukturer som over tid kan koloniseres og urbaniseres, og hvor den oprindelige produktionslandskabelige struktur overgår til at udgøre det særlige karaktertræk for det
pågældende områdes. Eksempelvis kan man forestille sig æbleplantager, blomstermarker, ammeskove osv. som attraktive grønne elementer for kommende udvikling.
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Urbane Landzoner | eksempel I

Strukturen adapteres efter lokale
forhold.

Nedslag A: Horsens
Området nord for Horsens er tænkt som et kommende boligområde.
Felterne der følger letbanens stationer udvikles til boligområder, mens felterne
omkring den store nye infrastrukturelle hub, ved motorvejsudfletningen og langs
motorvejen overgår til erhvervsområder. Dette er et generelt princip for udvikling af
zonerne. De yderste zoner ligger hen til fremtidig udvikling og benyttes til produktion.
Den landskabelige struktur knyttes op på de i forvejen store regionale landskabstræk, så der opstår korridorer og faunapassager. Forslaget er i udgangspunktet illustreret som et rigidt net, men tilpasses naturligvis i forhold til det lokale landskabs
beskaffenhed og i henhold til båndets overordnede rolle.
Strukturen bør interagere og tage højde for lokale beplantnings-, bebyggelsesmæssige-, topografiske- og hydrologiske forhold, så eksisterende karakteristiske
landskabstræk kan dyrkes og forstærkes således at regionen på sigt bevarer sine
særpræg.
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Urbane Landzoner | eksempel II

Båndende kan have forskellig
karakter...

...og kombineres til en bred
variation af rum.

Nedslag B: Århus
Udsnittet vest for Århus er hovedsagelig tænkt som domineret af erhvervsbyggeri.
Erhverv placeres i felterne omkring hub’en og langs motorvejen, hvor eksponeringen er størst. På grund af at erhvervsområderne er placeret og afgrænset i felterne,
varieres den rumlige oplevelse i forhold til eksisterende forhold.
Oplevelsen af den urbane landzone fra motorvejen vil være en række forskellige
afgrænsede rum med hver deres programmatiske karakter og rumgivende struktur.
At køre igennem vil give oplevelsen af en sekvens af forskelligt urbaniserede felter.
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Principskitse III: Motorvejsbyer
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Motorvejsbyer | introduktion

Princippet for Motorvejsbyer bygger dels på forestillingen om at udnytte den tilgængelighed, der knytter sig til motorvejen, dels på forestillingen om at sikre generelle
landskabelige kvaliteter og naturværdier i regionen ved at åbne for udformningen af
helt nye urbaniserede landskaber i udvalgte områder.
Infrastrukturelt er princippet for Motorvejsbyer bygget op omkring etableringen af
en ny nord-sydgående motorvej, der i kombination med den eksisterende E45 danner en dobbelt streng på langs af regionen. Med udgangspunkt i vejnettets andel af
den samlede mængde af person- og varetransport, prioriteres vejnettet over jernbanenettet i forhold til de fremtidige infrastrukturinvesteringer.
På et overordnet plan søger princippet at koncentrere den fremtidige urbanisering
omkring de områder der i forvejen har en høj tilgængelighed og i vid udstrækning
allerede er urbaniseret. Samtidig skitseres et udviklingsprincip, hvor idéen om byen
og landet som to gensidigt udelukkende domæner ophæves i udvalgte områder. På
denne måde skabes rammerne for udformningen af nye landskabstyper, der kan tilgodese fremtidige behov for bosætning i ”grønne” omgivelser, rekreative faciliteter
med høj tilgængelighed, indkøbsfaciliteter og erhvervsudlæg.
Ved at lade infrastrukturen udgøre grundlaget for udformningen af disse nye landskabstyper, åbnes mulighed for at graden af tilgængelighed kan anvendes som
regulerende faktor i forhold til en langsigtet planlægning.
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Med etableringen af den dobbelte motorvejsstreng, hvortil de øvrige overordnede
veje kobler sig, udspændes et felt med høj tilgængelighed, der kan udnyttes i forbindelse med den fremtidige by- og landskabsudvikling.
Ved at lade den nye motorvej flette sig på tværs af den eksisterende motorvej, vil
de tilsammen kunne fungere som ”omfartsveje” og afhjælpe den kritiske trafiksituation omkring en række større byer (fx Randers og Vejle).
I forhold til den nord-sydgående trafik vil dobbeltstrengen i kraft af dens tværgående forbindelsesveje samtidig kunne sikre en større grad af mobilitet i forbindelse
vejarbejder og trafikuheld, idet trafikken effektivt kan ledes udenom de berørte
strækninger. Endelig kan man forestille sig at den ene af strengene for at øge trafiksikkerheden i visse perioder forbeholdes personbiler.
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Motorvejsbyer | landskab

For at sikre generelle landskabelige kvaliteter og naturværdier i regionen udpeges
en række brede korridorer af særlig interesse. Disse forholder sig til den overordnede topografi og rummer i store træk regionens væsentligste naturområder; skove,
søer, vandløb, vådområder og kyster - mange allerede fredede eller beskyttet på
anden vis. Udpegningen af korridorerne sikrer større sammenhængende naturområder og tilgodeser den frie spredning af flora og fauna på tværs af regionen. Samtidig efterlader denne udpegning en række øer af mindre natur- og landskabsmæssig interesse – områder hvor den fremtidige urbanisering vil kunne udvikle sig uden
at kompromittere regionens væsentligste landskabelige kvaliteter og naturværdier.
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En række øer i direkte eller umiddelbar tilknytning til den nye motorvej udpeges
som potentielle områder for udformningen af nye urbaniserede landskaber. Ved at
knytte sig til den nye motorvej, respekteres i vid udstrækning den landskabsæstetiske tradition, som knytter sig til den eksisterende motorvej.
Under hensyn til eksisterende landskabsarkitektoniske karakteristika i de enkelte
områder udformes disse nye landskaber på grundlag af vejnettets topologi, der skal
organisere og strukturere fremtidig bebyggelse og beplantning. Hvert landskab sin
topologi, der etableres både gennem anvendelse af eksisterende veje og anlæggelse af nye. Med anvendelse af forskellige topologier, der hver især rummer forskellige potentialer i relation til tilgængelighed og organisering af bebyggelse, podes
de enkelte landskaber i forhold til at kunne optage forskellige programmer; parcelhuse, erhvervsparker, indkøbscentre osv.
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Motorvejsbyer | eksempel I

Nedslag A: ”Skovbevokset bosætningslandskab”
I et område karakteriseret ved store skovbevoksninger og spredt bebyggelse langs
et finmasket vejnet etableres et nyt skovbevokset bosætningslandskab.
Med anlæggelse af et særskilt tilslutningsanlæg til den nye motorvej, udformet som
et ensrettet loop, der flere steder kobler sig til det eksisterende finmaskede vejnet,
øges områdets tilgængelighed markant. Det gør tilsammen med den umiddelbare
nærhed til skov og jernbanestation området attraktivt i forhold til bosætning.
Ved at åbne mulighed for etableringen af bebyggelsesbånd langs det eksisterende
vejnet og gennem en omfattende skovrejsning udformes over tid et særegent bosætningslandskab karakteriseret både ved sin afsondrethed i kraft af skoven og ved
sin høje tilgængelighed i kraft af motorvejen. Efterhånden som den nye skov rejser
sig etableres nye skovbryn og anlægges nye bebyggelsesbånd for at udnytte områdets potentiale fuldt ud.
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Motorvejsbyer | eksempel II

Nedslag B: ”Kombineret erhvervs-, indkøbs-, og rekreationslandskab”
Med den nye motorvej åbnes mulighed for at etablere et kombineret erhvervs-,
indkøbs- og rekreationslandskab med gode forbindelser til byerne Vejle, Frederica,
Kolding, Billund, Esbjerg og transportcenteret i Taulov.
Som grundlag for udformningen af dette nye landskab anlægges et gitter af veje,
der over tid kan udbygges og findeles efter behov. Den nye motorvej med tværgående forbindelse til den eksisterende motorvej kobles direkte til denne gitterstruktur, for at sikre optimal tilgængelighed i de udpegede udviklingsfelter og samtidig
friholde de mellemliggende områder for trafikal belastning.
Gitterstrukturen skaber en relativ høj tilgængelighed på tværs af udviklingsfelterne
og sikrer dermed en vis fleksibilitet i forhold til placering af arealkrævende funktioner.
Udviklingsfelterne gennemskæres af landskabskorridorer udpeget som områder
med særlige landskabelige kvaliteter og naturmæssig værdi. Disse har karakter af
brede dalsænkninger i et vidtstrakt dyrkningslandskab. Dette forhold anvendes som
landskabsarkitektonisk princip internt i udviklingsfelterne, ved at friholde grønne
forbindelser langs den overordnede gitterstruktur. Disse vil tegne det nye landskabs
rumligt-arkitektoniske karakter og samtidig fungere som passager for flora og fauna
i området.
De nye motorvejsforbindelser gennemskærer både udviklingsfelter og landskabskorridorer og iscenesætter oplevelsen af den landskabsæstetiske kontrast mellem
de to forskellige landskaber.
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De tre principskitser er, som nævnt i introduktionen, tænkt som diskuterbare og
principielt forskellige, men ikke som planer der umiddelbart skal kunne implementeres.
I forhold til en videre proces, der evt. skal kunne føre frem til en plan der kan
anvendes som egentligt plangrundlag, er det væsentligt at afklare hvilke af de
grundlæggende principper der politisk set er bæredygtige. Det drejer sig naturligvis
særligt om de infrastrukturelle modeller som principperne er bygget op omkring,
men også hvilke grader af centralisering og decentralisering man vil satse på.
Det er i en videre proces derfor også vigtigt mere direkte at relatere arbejdet til det
lovmæssige grundlag. Arbejdet med principskitserne har ikke taget udgangspunkt
i den eksisterende planlægning der ligger for området, men er i stedet gået ud fra
at udpegningen af Østjylland som vækstregion og hele initiativet til en dialogbaseret koordineret planlægning af området, både kan og bør føre til en revurdering af
eksisterende zoneinddelinger og grænsedragninger.
Principskitserne udfordrer dermed det eksisterende plangrundlag gennem en form
for idealtænkning omkring hvordan regionen kan udvikles som en velfungerende
byregion med klare arkitektoniske kvaliteter i samspillet mellem bebyggelse, landskab og infrastruktur.
Det er oplagt at ideerne om den urbane landzone i den centraliserede model (’Urbane landzoner’) eller de store nye urbaniserede landskaber omkring en nyanlagt
motorvej (’Motorvejsbyer’) ville kunne udfordre en eksisterende praksis, og kræve
betydelige omlægninger fra landzone til byzone, ligesom eksisterende udlæg i mange tilfælde kan sløjfes. Ideerne om en decentraliseret boligbebyggelse tæt knyttet
til markante landskabstræk (’Decentraliserede landskabsbyer’) vil yderligere udfordre den eksisterende planlægning i det udlæg af relativt mange små nye byenklaver der kan ses som et grundlæggende brud med by- og landzoneprincippet. Det er
dog forfatternes vurdering at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan.
Faktisk er det vores opfattelse at alle principper vil kunne realiseres uden ændring
af planlovgivningen. Det er grundlæggende for dem alle at fredninger og naturbeskyttelsesområder er respekteret. Disse grænser anser vi som værende de primære
idet de beskytter de ressourcer som det giver overordentlig god mening at beskytte.
By- og landzonelovgivningen kan i høj grad fortolkes og defineres politisk. Den er
grundlæggende en æstetisk funderet lovgivning der tager udgangspunkt i ønsket
om at fastholde (eller etablere) billedet af en klar adskillelse mellem bymæssige og
landskabelige atmosfærer. Disse atmosfærer har naturligvis deres oprindelse i traditionelle produktionsformer som i mange henseender må siges at være forsvundet
og i en landskabsforståelse som hænger tæt sammen med bl.a. guldaldermalernes
perspektiv.
Under alle omstændigheder er der tale om en æstetisk fortolkning af hvad der er
landskab og hvad der er by. Det er oplagt at den nye situation som afspejles i den
anden måde at leve og organisere livet på, der er opstået i løbet af det seneste årti
også i Østjylland, bør føre til en revurdering af hvilke æstetiske parametre vi anvender i reguleringen af dette liv.
Et (landskabsurbant) perspektiv
Den grundlæggende tilgang til arbejdet med principskitserne skal ses netop som
en del af en sådan revurdering, og skal ses i en forståelse af det bebyggede og det
landskabelige som en del af det samme generelle landskab. I en kraftigt urbaniseret region som Østjylland giver det umiddelbart bedst mening at se udviklingen af
både de større byer, landsbyerne, de mindre bysamfund, de bynære landskaber og
naturlandskaberne som dele af en samlet storby, fordi de mennesker der befolker
og bruger disse områder uomgængeligt må betragtes som en del af den samme
økonomi og kultur. Men samtidig er der også i Østjylland et stigende antal indbyggere bosat i landzonen som er beskæftiget i byerne og som primært bor ’på landet’
pga. af de særlige æstetiske og livsvilkårsmæssige kvaliteter der findes her. Ende46
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lig er der sket den ændring at moderne landbrug i dag i stor udstrækning fungerer
som en industri, der primært kun adskiller sig fra øvrige industrivirksomheder ved
et meget stort arealforbrug. Under alle omstændigheder er det oplagt ikke at tage
udgangspunkt i en absolut forskel mellem by og land, men snarere at se hele Østjylland som et urbaniseret landskab bestående af bebyggelser, landskaber og infrastruktur.
Det har været intentionen at undersøge hvordan disse forskellige elementer, som
hænger uløseligt sammen, bedst kan udvikles og bedst kan fungere sammen som
en velfungerende byregion og hvordan en stor tilgængelighed og udveksling mellem
bebyggelse og landskab bedst kan skabes. Dette perspektiv betyder sammen med
det store pres der eksisterer for at etablere bosætning i karakteristiske og smukke
landskaber at alle principskitser opererer med blandingen af bebyggelse, landskab
og infrastruktur.
Gældende for alle principper er altså at der ligger overvejelser om at udnytte
vækstsituationen til generelle forbedringer af livsvilkårene for indbyggerne i regionen. Både i forhold til at sikre nem adgang til virkeligt kvalitative rekreative ressourcer tæt på hvor de bor, og på at strukturelle løsninger der kan medvirke til at
løfte presset på de tætteste centre i myldretiden.
Man kan altså se disse planprincipper som en ny generation ’velfærdsby-planlægning’ som forholder sig til andre overordnede problemstillinger end 1950’erne og
60’ernes planlægning. Netop spørgsmålet om stor og lige adgang til rekreation og
mobilitet er vigtigt i sådan en forståelse.

Principskitserne og modeltænkningens perspektiv og begrænsninger
Tilgangen med at tage udgangspunkt i principielle modeller har selvfølgelig sine
begrænsninger, men den har også sine muligheder.
Der er ikke tale om egentlige planer. Principperne er tænkt ’rene’, men approprieret
til en realistisk situation. Det er imidlertid vores opfattelse at vi med de tre principskitser, og ved at følge en vej med rene principper tilvejebringer nye perspektiver
og nye måder at forstå Østjylland som et bylandskab på. Vi mener selv at vores
undersøgelser viser at væksten kan være med til at skabe både et mere velfungerende og et æstetisk mere interessant landskab. I forhold til et videre arbejde med
den østjyske byregion er følgende ting nødvendige at tage nærmere stilling til:
Det må overvejes hvilke præmisser der kan/skal vægtes og hvilke eventuelle absolutter der skal indføres som forudsætning for arbejdet. Fx er forudsætningen om
en hensyntagen til beskyttelse af de landskabelige ressourcer her ret bredt defineret. Det vil være oplagt at præcisere hvilke værdier der er de vigtige. Her kunne en
kortlægning efter ’landskabskaraktermetoden’ være nyttig.
Opgraderingen af infrastrukturen og udlæg af nye bebyggelseszoner til nye boliger
og erhverv, er formuleret i nogle ret brede rammer. Arbejdet i retning af en decideret plan for områdets udvikling vil kræve nogle mere klare præmisser om fx prioritering af henholdsvis bil- og togtrafik, et klarere estimat på erhvervsudviklingen
og dens lokaliserings og pladsbehov, og et klarere estimat af hvilke boligtyper der
faktisk vil være behov for.
Det bør også diskuteres om helt andre grundlæggende modeller skal bringes ind. Vi
har i arbejdet med disse modeller haft flere andre ideer i spil, der ville kunne give
helt andre løsninger. De vigtigste kan her nævnes:
En meget centraliseret udvikling omkring Århus som regionens primære center.
En centraliseret udvikling omkring Århus og Trekantsområdet som de to primære
infrastrukturelle centre.
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En radikalt distribueret model hvor udlæg af nye byområder sker jævnt over hele
regionen.
En decideret New Town Model, hvor det meste af det nye byomfang samles i en eller nogle få nye byer der bygges op fra grunden med ny infrastruktur.
Princippet om at tænke rene modeller, og en kombination af disse som udgangspunkt for et mere detaljeret og realistisk planarbejde åbner netop muligheden for
inddragelse af mange forskellige perspektiver.
Mulige andre grundlæggende principper:

Byerne er radikalt distribueret.

Byvæksten koncentreres omkring
to centre: Århus og trekantsområdet.
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Byvæksten koncentreres omkring
Århus som regionens absolutte
center.

Byvæksten placeres i en række
New-Towns.

