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Danmarks Radio flytter ind i Dokk1 

Aarhus Kommune har indgået en 10-årig lejeaftale med Dan-

marks Radio om etablering af tv-studier i Dokk1. DR Sporten 

og DR Vejret vil fra 2018 sende deres udsendelser fra Aarhus’ 

prisbelønnede multimediehus.  

 

Danmarks Radio besluttede i april 2016 at flytte produktionen af DR 

Sporten og DR Vejret til Aarhus. Jagten på en studielokation er nu 

slut, og valget er faldet på byens multimediehus og hovedbibliotek 

Dokk1. Lejeaftalen, som omfatter 220 kvm, indebærer 10 års uopsige-

lighed for begge parter, samt at alle udgifter i forbindelse med etable-

ringen af tv-studierne afholdes af Danmarks Radio. Efter indgåelsen af 

lejeaftalen med Danmarks Radio er ledige arealer i Dokk1 nu fuldt ud 

udlejet. 

 

Tv-studierne vil blive etableret på Dokk1’s niveau 1 med mulighed for 

udendørs optagelser på Dokk1’s terrasse med udsigt over havnearea-

lerne, Aarhus midtby og Aarhus Bugt. 

 

Aftalen betragtes som særdeles fordelagtig for både Danmarks Radio 

og Aarhus Kommune: 

 

”Vi har valgt at placere os et sted, hvor man kan mærke byen og dens 

udvikling, hvor mennesker mødes og hvor man kan se årstiderne og 

vejrets skiften uden for studiet. Hele ideen er at skabe et studie set-

up, hvor man fornemmer byen i højere grad end man gør i et almin-

deligt tv-studie. Vi ønsker så at sige at give seerne en fornemmelse 

af, at Vejret og Sporten er ”i byen” mere end i et tv-studie, som i 

princippet kunne ligge hvor som helst, ” forklarer underdirektør i DR, 

Anders Kern Boje. 

 

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard: 

”Jeg er på Aarhus’ vegne rigtig glad for aftalen. At få DR Sporten og 

Vejret i Dokk1 er en gevinst for hele byen, når DR’s seere hver aften 

får Aarhus som baggrundstæppe for udsendelserne. Daglige lands-

dækkende udsendelser vil kun være positivt for husets profil og vil ud-

brede kendskabet til Dokk1 i hele landet.”     

 



 Side 2 af 2 

 

Som følge af at sekretariatet for Kulturhovedstad 2017 lukker ned ved 

udgangen af 2017 opstår et overskydende areal, som åbner for DR’s 

indflytning. Etableringen af tv-studierne vil pågå i løbet af 2017.  

 

Det ventes at DR’s tilstedeværelse i Dokk1 vil medføre stigende publi-

kumstal, og at man endvidere kan forvente synergieffekter mellem 

Danmarks Radio og Dokk1, da begge har roller som folkeoplysende in-

stitutioner. I forbindelse med Danmarks Radios indflytning vil det eksi-

sterende populære børneområde blive udvidet. 

 

 

   

 

 


