
Byomdannelse og fortætning i by- og havneområder i 
relation til oversvømmelse, klima og 

risikovirksomheder



Aarhus Kommune ønsker vækst, både inden for indbyggere og 
erhverv – målet er 2500 arbejdspladser og 5000 indbyggere om 
året.

Vi har en stor erhvervshavn med mange 
produktionsvirksomheder

Vækst er ikke kun nye virksomheder, men også at pleje de 
eksisterende.

Der er store ønsker om at komme til at bo og arbejde i de 
centrale dele af byen. 

Vi er i gang med at planlægge både for havnen og 
naboarealerne. 

Det kræver afvejning af interesserne. 

Hovedprincipperne



Udbygning af Østhavnen og en ny 
containerterminal

Udvikling af Aarhus Ø (ca. 10000 
indbyggere og 8000 arbejdspladser)
• Den ydre del er godt på vej
• Aktuelt udviklingsplan for den indre 

del af Aarhus Ø
• Derefter kommer der en 

udviklingsplan for Pier 3

Molslinjen flytter i efteråret 2020 til 
Østhavnen
• Vigtigt med en god placering, så 

Aarhus fortsat er basis for færgerne

Aarhus havn, Aarhus Ø og Molslinjen



• Masterplan for havnen og etablering af Østhavnen
• Plan for udvikling af de bynære havnearealer
• VVM for Østhavnen
• VVM for flytning af Molslinjen
• Miljøvurdering af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret
• Udlæg af havnen til produktionserhverv med en bufferzone

Lokalplanlægning baseret på havneaftalen med inddragelse af:
• Støj
• Lugt og luftforurening (OML)
• Risiko

Klimatilpasningsplan
• Sluse på Aarhus Å
• Letbanen som dige
• Kote 2.5 som mål (byudvikling på havnearealer)

Udviklingen i forhold til miljø



• Hidtil højeste 1.83 og vi har brugt kote 2,5 
meter til planlægning

• Særkørsel fra DMI der peger på højere 100 års 
hændelser

• Kortlægning af oversvømmelsesrisiko

• Der er lave arealer med udfordringer

• Der viste sig tre kritiske emner
• En lav central adgangsvej
• Salt i kloakkerne som afledt kan 

ødelægge balancen på renseanlægget
• Transformerstationer (de er dyre at skifte 

og det tager lang tid)

Oversvømmelse



• På den ene side er en tæt by mere 
bæredygtig end en spredt by

• På den anden side er den udbredte 
anvendelse af beton en klimamæssig 
udfordring

• Forsøg med varmepumpe
• Slushice
• Interesse for køling
• OBS husk Kystdirektoratet

• Overskudsvarme fra virksomhederne
• Afgiftsmæssige udfordringer
• Investeringssikkerhed

• VE plan på vej med forslag om vindmøller på 
havnen

Klima



• Sydhavns kvarteret (eksplosion og gift i form af 
ammoniak)
• Uden for 10-6
• Inden for maksimal konsekvenszone for 

ammoniak
• Der findes ikke data så der kan foretages 

statistiske beregninger
• Mellemarmen (flash fire)

• På kanten af konsekvensområdet
• Meget lav sandsynlighed
• Planmyndighed har betalt en beregning af 

den samfundsmæssige risiko
• Færgeterminalen

• Avancerede beregninger i VVM (CFD)
• Der ér risiko for dødsfald (gift i form af 

chlor)
• Risikoen er meget lille (mindre end ved at 

køre ud til færgen fra Skanderborgvej)

Risiko



• Der ligger en række vanskelige vurderinger bag 
risikoberegninger og der er en betydelig usikkerhed

• Ved eksplosion og brand  tager beregninger af den maksimale 
konsekvensafstand ikke hensyn til skærm effekter

• Det er ikke et problem ved flashfire, men her er gnistkilder 
afgørende

• Ved giftudslip foretages vurderingen efter AEGL-3, der er en 
dosis, dvs mænge over en angivet tid (f.eks. 30 min).

• Softwaren (Phast, Aloha m.m.) tegner kurven, hvis 
koncentrationen overskrides, men tager ikke hensyn til tiden 
og dermed er der ikke nødvendigvis en dødsfaldsrisiko inden 
for konsekvenszonen for giftudslip, der er stadigvæk risiko for 
varige skader.

• Der er forskel på tung og let gas, hvilket heller ikke indgår i 
beregningen af den maksimale konsekvensafstand

• Moralen er at der skal foretages detaljerede og konkrete 
vurderinger samt at der skal stilles kritiske spørgsmål til 
risikomyndighederne og den reelle risiko.



Nu er det tid til spørgsmål


