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Eskelunden – natur og eventområde  
 

Målet med udviklingen af Eskelund  
Indbyggertallet i Aarhus Kommune vokser og der er behov for bynære attraktive grønne områder for at 
imødegå et stigende behov for rekreative hverdagsoplevelser hos aarhusianerne.  

Som et andet vigtigt mål, indgår det i Aarhus Kommunes arbejde at fastholde og tiltrække koncert- og 
kulturarrangementer. Til den anvendelse er der behov for at udvikle et område med mulighed for at 
afholde større events. Behovet er aktualiseret af at Vestereng udgår som koncertlokalitet og at festivalen 
NorthSide ikke kan blive på sin placering i Ådalen efter 2020.  

Et velfungerende natur- og eventområde ved Eskelund vil give Aarhus et attraktivt rekreativt område i 
hverdagen. Herudover vil det - primært i perioden maj-september - give en række nye muligheder for at 
tiltrække koncerter og andre arrangementer til en spændende og anderledes eventplads med en særlig 
atmosfære. 

Aarhus Byråd har derfor ved tidligere beslutninger og en startbevilling ved budget 2018-2021 sat gang i 
arbejdet med at udvikle Eskelund som rekreativt naturområde med mulighed for at afholde større events.  

Nuværende tilstand og anvendelse   
Eskelund har været beboet af mennesker siden stenalderen og der findes derfor en meget rig kulturhistorie 
i området med mulighed for værdifulde arkæologiske fund. I nyere tid er området blevet anvendt som 
losseplads, men i 1990érne er det blevet genskabt som et rekreativt grønt område.   

Området ligger afgrænset af Århus å mod nord og øst og af de to større veje Ny Åhavevej og Ringvejen på 
de andre sider mod syd og vest. Inden for området veksler terrænet mellem åbne områder og tilgroede 
eller tilplantede bevoksninger med løvtræer. I kanten mod Aarhus Å er der en bræmme af fugtige områder 
med rørskov. Området veksler mellem naturprægede områder og mere kulturpåvirkede arealer særligt ud 
mod Åhavevej, hvor den primære cykelforbindelse via Brabrandstien passerer gennem området. Arealerne 
har henligget uden nævneværdig drift eller pleje siden 1990’erne og den rekreative anvendelse af området 
i dag er ret begrænset. Sandsynligvis med henvisning til manglende formidling af området og begrænset 
vedligehold af veje og stier, der gør området vanskeligt farbart - særligt i vinterhalvåret.  

Siden 2014 har Aarhus Kommune samarbejdet med Arkitektskolen, Aarhus og Københavns Universiteter, 
Naturhistorisk Museum og andre interessenter om etablering af et Landskabslaboratorium på området. 
Dette initiativ, som allerede er startet op i det små, undersøger menneskets indvirkning på naturen 
foreløbigt via landskabsworkshops og landskabseksperimenter. 

 
Kommende aktiviteter – til hverdag og fest 
Formålet med udviklingen af Eskelund er, at området skal være et velfungerende og attraktivt rekreativt 
område med tiltrækningskraft for hele kommunen. Det gælder i hverdagen, hvor det skal anvendes til 
friluftsaktiviteter som den daglige tur med hunden, løbeturen, boldspil, familiens tur med madkurv eller 
andre hverdagsaktiviteter som bidrager til livskvalitet og sundhed.  
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Landskabslaboratoriet vil hen over året være med til at skabe attraktionsværdi og liv med eksperimenter og 
workshops. Tanken er, at området skal bruges som et levende eksperimentarium hvor studerende, forskere 
og undervisere fra de deltagende undervisningsinstitutioner kan arbejde med synlige eksperimenter, 
landart, forskningsforsøg og aktiviteter. Eksperimenter der også for de øvrige brugere kan give inspirerende 
oplevelser. Det gælder både i hverdagen og i forbindelse med særlige arrangementer hvor resten af byen 
inviteres ind.   

Et vigtigt mål med udviklingen af Eskelund er desuden, at det en mindre del af året skal kunne anvendes til 
både helt store events som koncerter med op til 40.000 deltagere eller til mindre og mellemstore events 
som motionsarrangementer, et marked eller et cirkus. Der har været dialog med forskellige arrangører 
frem mod udpegningen af Eskelund som Aarhus nye eventplads. Arrangørerne bag NorthSide har meldt sig 
aktivt på banen, fordi de ikke kan blive på deres nuværende placering efter 2020. NorthSide og andre 
koncertarrangører ser Eskelund som et meget velegnet sted for afvikling af koncerter, fordi området med 
sin variation og størrelse giver mulighed for en helt særlig koncertoplevelse med flere scener. Samtidig 
bliver Eskelunden indrettet med en fleksibilitet, så området er lige så velfungerende til en-dags koncerter 
med både et stort og et mindre publikum og mulighed for at placere scener af forskellig størrelse flere 
steder i området.  

Faciliteter målrettet den rekreative anvendelse  
Naturen som ramme  
Eskelund ligger tæt på byen og har gennem tiderne været stærkt påvirket af den menneskelige anvendelse. 
Ikke mindst da området fungerede som losseplads. I 1990’erne blev det genskabt som et grønt område og 
dele af det blev tilplantet. Eskelund har siden da udviklet sig til et meget varieret naturområde, der veksler 
mellem åbne sletteprægede områder med spredte træer og buske, tættere beplantninger, vandhuller, 
moseområder under tilgroning samt vådområder og rørskove i tilknytning til åen.  

Ud mod Åhavevej fremtræder området mere kulturpåvirket med tekniske anlæg som cykelsti, 
regnvandsbassin og de sedimentbassiner, der i 1980’erne blev etableret i hjørnet ved Ringvejen og 
Åhavevej.  

Den store variation i naturtyper og særligt de mere uforstyrrede områder længst ud mod åen, danner 
grundlagt for et rigt dyreliv - i særdeleshed for fugle. Samme variation giver også store 
oplevelsesmuligheder for den besøgende på Eskelund, der via sin størrelse og variation, kan give en 
oplevelse af at være langt væk fra byen. 

De naturmæssige kvaliteter, der har udviklet sig på Eskelund, er vigtige at bevare, fordi det også er dem der 
har potentiale til at gøre området til et spændende sted at besøge både til hverdag og fest. Derfor skal vi 
under udviklingen af Eskelund også gerne sikre karakteren af området, så det forsat opleves som 
afvekslende og varieret.  

Velfungerende stisystem  
Eskelund bruges i dag i meget beskedent omfang, når det sammenlignes med hvor mange mennesker der 
ellers bruger de rekreative grønne områder, der ligger tæt på byen i Aarhus.  Det er vanskeligt helt at pege 
på hvorfor, men en medvirkende faktor er at stierne i området - særligt i vinterhalvåret - er våde og 
vanskeligt farbare. En forudsætning for at området kan tiltrække mange flere i hverdagen er derfor gode og 
velholdte veje og stier, der kan danne udgangspunkt for gå eller løbeturen. Det gælder i særdeleshed også 
for dem der f.eks. kommer med en barnevogn eller er dårligt gående.  En mulighed for at skabe yderligere 
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oplevelseskvalitet og mulighed for at komme tæt på naturen, kan være at etablere mindre trampestier 
gennem beplantninger eller gangbroer i træ over vådområder.  

Formidling 
En anden årsag til at Eskelund ikke bruges ret meget i dag er formodentligt manglende kendskab til 
området og at der i dag ikke findes nogen former for skiltning, som kan medvirke til at skabe overblik. 
Mange er sikkert cyklet forbi på Brabrandstien men aner ikke hvor stort et grønt område, der egentlig ligger 
inde bag ved.  Derfor vil en vigtig udviklingsparameter også være en helt basal formidling ved at skilte 
indgange f.eks. med overblikskort og ved synliggøre oplevelser og turmuligheder rundt i området.  

Ud over den basale formidling, vil der være store muligheder i at formidle den rige kulturhistorie, som 
præger området. Det drejer sig om den ældre kulturhistorie, hvor Eskelund var en markant halvø i et 
langstrakt fjordområde langs den nuværende Aarhus Ådal, og her udgjorde et ideelt bosted for mennesker 
siden stenalderen. Der findes i vest-randen af området bopladser fra stenalderen og Moesgaard Museum 
har stærke indikationer på, at der gemmer sig store kulturhistoriske skatte under Snekkeeng i det sydøstlige 
hjørne af Eskelund. Forventningen er, at det har været her de tidligste indbyggere i Aros havde deres 
skibsværft til bygning af vikingeskibe, inden de blev søsat i den daværende Brabrand fjord og sejlet videre 
ud i Aarhusbugten. 

I den nyere historie har der ligget en gård på Eskelund, som dyrkede markerne mod åen med grøntsager og 
som havde dyr til at græsse i området. Efter anden verdenskrig blev gården opkøbt af Aarhus Kommune, 
der i 1957 åbnede et affaldsanlæg i området. Det medførte, at store mængder affald blev deponeret ud på 
de lavereliggende arealer mod åen helt frem til 1978. I 1990’erne blev der lavet en strukturplan for 
Eskelund og området blev genskabt som et grønt område til rekreative formål. I dag ligger der fortsat en 
genbrugsstation på Eskelund, hvor affaldet sorteres og køres andre steder hen for genanvendelse eller 
afbrænding. Genbrugsstationen vil forblive i området og den planlagte anvendelse af Eskelund til større 
events giver en oplagt mulighed for at tænke affaldshåndteringen ind i arrangementerne med mulighed for 
at sortere tæt på kilden. Samtidig vil der være mulighed for at lave formidling omkring bæredygtighed og 
genanvendelse af affald til deltagerne.  

 

Faciliter til ophold, leg og motion 
Med en bedre tilgængelighed på Eskelund i form af gode stier og skiltning, er det oplagt, at området kan 
danne udgangspunkt for mange former for motion og leg i hverdagen. Naturen i sig selv er en fantastisk 
ramme for dette, men området kan også suppleres med egentlig indrettede pladser til leg eller motion. 
Tanken er, at sådanne pladser skal placeres og indrettes, så de medvirker til at fastholde områdets karakter 
som naturområde – med nogle områder der er mere kulturpåvirkede end andre.  

Almindeligt inventar som spredte bænke eller borde-bænkesæt til ophold vil også bidrage positivt til 
hverdagsoplevelsen. I samme forbindelse kan nævnes en facilitet som et offentligt toilet, der vil gøre 
området tilgængeligt for en række brugergruppe, for hvem dette kan være meget vigtigt.  

Til den daglige anvendelse vil det også være vigtigt, at det er muligt at parkere sin bil eller cykel ved 
indgangen til området. Der findes allerede i dag et par p-pladser ved indkørslen til Eskelund, som kan 
opgraderes med mulighed for cykelparkering og skiltning, så de fungerer som det naturlige startsted for et 
besøg rundt på Eskelund.  
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Det åbne eksperimentarium 
Tanken med at udvikle Eskelund til et kombineret natur- og eventområde er også, at området løbende skal 
kunne udvikle sig i takt med Aarhusianernes ønsker til anvendelse og faciliteter til hverdagsbrugen.  
Eventdelen vil lægge en række strukturer og anvendelser fast, som sammen med de områder der skal 
bevares for at sikre beplantning og naturværdier, vil blive beskrevet i en lokalplan for området. Når denne 
ramme er på plads, vil der fortsat være rig mulighed for at udvikle på området i respekt for de kvaliteter der 
allerede findes. Der vil derfor blive skabt en dialog med Landskabslaboratoriet, foreninger, lokale borgere, 
øvrige aktører i området som AffaldVarme og Moesgaard Museum for at videreudvikle på faciliteter og 
formidling i området. Sammen med rammen som fastlægges i lokalplanen, er der formuleret en håndfuld 
dogmer, som skal sikre, at områdets karakter og nuværende kvaliteter som rekreativt naturområde 
bevares. Samtidigt vil vi kalde området for ESKELUNDEN, så områdets rekreative værdi i endnu højere grad 
aflæses af navnet. 

Eskelunden – Natur og Eventområde:  

 Er et naturpræget område, der ligger bynært, men giver en oplevelse af være langt væk fra byen  
 Giver plads til eksperimenter og formidling indenfor beplantninger, landskab, natur, kunst, 

arkitektur, kulturhistorie og teknologi 
 Har både natur med et vildt udtryk og mere passede områder til leg og ophold 
 Byder hverdagsgæsterne indenfor med overblik over området, tilgængelighed, overraskelser og 

formidling af områdets historier 
 Bygninger / større installationer over jorden er midlertidige. 

 

Faciliteter målrettet mod afholdelse af events  
Typer af events 

Der skal indtænkes forskellige typer af events på Eskelund. Både de helt store som en enkeltdagskoncert vil 
være eller en flerdages musikbegivenhed som NorthSide. Herudover vil der være mulighed for en lang 
række mindre events som motionsarrangementer, cirkus, udendørsarrangementer for de lokale skoler eller 
workshops og udstillinger tilknyttet Landskabslaboratoriet.  

For de store arrangementers vedkommende har den presserende dagsorden været at finde en afløser for 
Vestereng og Ådalen samt skabe en ny koncertplads, der kan supplere de områder, der findes i dag. 
Antalsmæssigt betyder det, at pladsen skal kunne rumme op til 40.000 betalende gæster. Hertil kommer 
nødvendigt personale til afvikling, hvilket kan variere meget, men kan være op til 8.000 mennesker.   

Hvor mange arrangementer der vil blive tale om, er vanskeligt helt præcist at forudsige. Sæsonen for f.eks. 
udendørskoncerter ligger i maj – september og kun få arrangører ønsker koncerter i sommerferien. 
Indretningen i forbindelse med koncerter kræver tid til opbygning og nedtagning, og der vil ofte være 
behov for at græsarealer har tid til at reetablere sig med græsvækst inden det næste arrangement tillades. 
Dermed vil der være en naturlig begrænsning for, hvor mange koncertarrangementer der vil finde sted. 
Sæsonen for de mindre arrangementer er længere, og der vil i princippet også kunne afvikles 
arrangementer i vinterhalvåret.  

Infrastruktur  
Indretningen af Eskelunden, så den kan anvendes i forbindelse med store events som for eksempel 
koncerter, stiller en lang række krav til områdets indretning. Hensynet i den forbindelse er, at deltagerne 
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skal have en god oplevelse og at der skabes de nødvendige sanitære og sikkerhedsmæssige forhold, når 
mange mennesker er samlet på et sted. På Eskelund betyder det, at det er nødvendigt at arbejde med at 
supplere den nuværende infrastruktur med yderligere indkørsler, nye veje og stier, skabe åbne pladser til 
scener og gode opholdsområder samt sikre forsyning af vand, spildevand, el og fiber.    

Køreveje  
Transporten i området vil være intensiv under opbygning og nedtagning til en koncert. Det vil kræve at 
tunge lastbiler med f.eks. sceneudstyr, toiletvogne etc. kan komme uhindret rundt i området og frem til 
der, hvor inventaret skal placeres. Karakteren af køretøjer stiller krav til en høj bærevne og brede veje på 6 
meter.  

Ved flerdages koncerter eller endagskoncerter med flere kunstnere skal transport af sceneudstyr på store 
lastbiler kunne lade sig gøre, samtidig med at der er publikum på pladsen. Når der er publikum på pladsen, 
stiller sikkerhedsmæssige hensyn det krav, at trafikken skal afvikles på ydersiden af området der er 
indrettet til publikum, så den tunge trafik ikke blandes med menneskemængderne.  

Den nuværende infrastruktur på Eskelund er udfordret af, at der i dag kun er én adgang for kørende trafik 
nemlig indkørslen ved Eskelundvej, der fører ind til bygningsmassen på Eskelund - herunder 
Genbrugsstationen. Indkørslen er samtidig det sted, hvor mange bløde trafikanter vil krydse, når de 
kommer til området til fods eller på cykel. For at sikre afvikling af trafik i området særligt under store events 
og for at beredskabet kan komme frem, skal der etableres yderligere adgange.  

Indre transport og publikumsveje 
Inden for det område der indrettes til publikum, er der særligt under opbygning behov for nogle centrale 
veje til lettere trafik med ladvogne, varebiler etc. Vejene vil under events blive brugt af publikum, men vil 
også i mindre udstrækning kunne bruges til at afvikle transport til boder mv. med lette køretøjer - samtidig 
med publikum færdes i området. 

Sceneområder 
Der planlægges mulighed for at etablere scener 4 steder i området af varierende størrelse. 
Sceneområderne skal placeres i tilknytning til de planlagte køreveje, så materialer kan aflæsses fra en 
velfunderet vej. Der vil være stor færdsel både af mennesker og køretøjer omkring scenerne, og derfor vil 
sceneområderne skulle funderes så samme måde som de større køreveje. 

Materialeplads   
I tilknytning til sceneområder vil der være behov for en materialeplads, hvor der kan opbevares og 
håndteres sceneudstyr og andet grej. For at minimere transporten rundt i området placeres 
materialepladsen tæt på det største sceneområde. Der vil også være behov for arealer til affaldshåndtering 
og bespisning af frivillige i områder uden for publikumspladsen.  

Ankomstområder, indgange og flugtveje.   
Den naturlige ankomstvej til Eskelunden til fods og på cykel vil være ad Brabrandstien på arealerne ud mod 
Åhavevej. Når området skal anvendes i forbindelse med store arrangementer, vil det være vigtigt, at der er 
mulighed for, at mange mennesker kan spredes ud på arealerne, som de ankommer. Foran indgangene kan 
der opstå flaskehalssituationer og der skal være plads og indretning, så folk kan opholde sig på arealerne i 
god ro og orden. Der vil også være brug for ekstra cykelparkering til store arrangementer og 
erfaringsmæssigt er det afgørende, at den ligger tæt på indgangen for at undgå tilfældigt henstillede cykler 
i ankomstområdet.     
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Når mange mennesker skal ledes ind i området, er der behov for at etablere indgangsområder af en vis 
bredde for at sikre, at folk kan komme sikkert ind på området og ikke mindst ud igen. Beredskabsmæssige 
krav gør, at det det vil være nødvendigt at etablere ind- og udgange på sammenlagt ca. 40 -50 meter fra 
sceneområder ud mod ankomstarealerne ved Åhavevej.  

Der etableres ikke parkeringsarealer til personbiler på selve Eskelund. De fysiske rammer i området giver 
ikke mulighed for at reservere større arealer til parkering. Arrangører vil derfor i samarbejde med 
kommunen skulle pege på parkeringsmuligheder i nærheden og betjene sig af løsninger som shuttlebusser 
og offentlig transport, når der ansøges om arrangementer. Ud mod Åhavevej skabes mulighed for 
afsætning med shuttlebus.  

Opholdsområder 
Områder til boder 

Ved større events skal der kunne opstilles boder, hvor det er muligt at købe mad og drikkevarer. Boderne 
vil typisk blive placeret i periferien af åbne områder, som folk passerer hen over for at komme mod scenen. 
Placering af boder kræver, at terrænet er rimeligt jævnt og at der af hygiejniske årsager i forbindelse med 
håndtering af mad, er mulighed for at slutte til vand, el og spildevand. Da megen betaling i dag foregår 
uden kontanter, skal der også være fremført fiber til områderne.  

Atmosfæreområder  

Alt efter karakteren af events, vil der også være behov for områder, hvor folk kan spredes sig ud fra 
sceneområderne og tage en pause fra trængslen. Det vil både være mere rolige områder med muligheder 
for at passere igennem beplantede arealer f.eks. på mindre stier, men der vil også være behov for at der 
placeres områder i periferien, der kan indrettes med mulighed for at sidde ned og opholde sig i længere tid. 
Hvor der er mulighed for at integrere noget af den eksisterende beplantning eller evt. plante nyt, vil det 
give mulighed for at opholde sig i skygge på varme sommerdage.  

Forsyning  
Afholdelse af store arrangementer kræver mulighed for tilslutning til el, vand og spildevand i dele af 
området. Med den stigende anvendelse af fiber til både betaling og kommunikation, vil det være 
hensigtsmæssigt, at det er muligt at koble på denne forsyning også. El, vand og spildevand vil være centrale 
for at sikre, at der opretholdes god hygiejne i forbindelse med håndtering af madvarer, og at toiletvogne 
kan fungere uden kontinuerlig transport af slamsugere under afvikling af events. El anvendes desuden ved 
scenerne til lys og lyd.  

 

 


