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Natur og Miljø begynder nu arbejdet med en Parkudviklingsplan og starter ud med tre lokalsam-

fund som pilotprojekter: Harlev-Framlev, Lystrup-Elsted-Elev og Hasle. Hvert lokalsamfund får 

udarbejdet en delplan, der understøtter den overordnede Parkudviklingsplan. 

 

Denne delplan omhandler lokalsamfundet Hasle og sammenfatter en række ideer og ønsker til 

lokalsamfundets grønne udvikling. Planen beskriver målene for Hasle, både set fra et lokalt og et 

kommunalt synspunkt og anskuer lokalsamfundets udvikling som en del af Århus bys udvikling. 

 

Baggrunden for arbejdet er, at Natur og Miljø ønsker at skabe større sammenhæng i de grønne 

områder i lokalsamfundene og fastlægge hvilke pleje- og udviklingsarbejder, der kan gennemfø-

res.  

 

Et vigtig element i delplanen er at udvikle samarbejdet og dialogen med de enkelte lokalsam-

fund. Derved skabes et fælles grundlag i samarbejdet med borgerne, når det gælder tiltag i og 

udvikling af parkerne.  

 

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra midler i Byrådet til udviklingsprocessen, men til 

hvert af de tre pilotprojekter har Natur og Miljø i 2009 afsat 300.000 kr. Se bilag 2.   

 

Pilotprojekterne skal være med til at belyse de økonomiske rammer og muligheder for anlæg, 

drift og omlægninger. Natur og Miljø gør derfor opmærksom på, at planen først og fremmest an-

giver udviklingsmuligheder. Det er dermed ikke fastlagt, at alt bliver udført.  

 

Delplanen for Hasle skal også undersøge om andre kommunale planer og eventuelle forventede 

investeringer i lokalsamfundet fra offentlig og evt. privat side, kan bruges som løftestang til at 

skabe en helhedsorienteret udvikling på det grønne område. 

Indledning - baggrund og strategi 

D  e  l  p  l  a  n      



 

3 

Udgangspunkt - Hasle 

 

Identitet og profil skal fremhæves, 

samtidig med at området skal klæ-

des på til at møde de udfordringer 

samfundet som helhed står over for 

på f.eks. klima- og sundhedsområ-

det. 

   f  o  r    H  a  s  l  e
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Parkudviklingsplanen i Århus Kommune 

”Den LEVENDE park tæt på brugerne”  

 

Den overordnede vision for parkerne i Århus Kommune handler om det gode liv for mennesker, 

dyr og planter kombineret med en fremsynet effektiv drift, der kan tilpasses det forventningsni-

veau, borgere og politikere fastlægger for parkerne i Århus.  

 

Parkudviklingsplanen omfatter alle offentlige parker i Natur og Miljøs regi, i alt 550 ha. Planens 

konkrete dele udarbejdes løbende i en tiårig periode frem til 2018 for hvert lokalsamfund i kom-

munen. De arealer, der administreres af andre magistratsafdelinger eller forvaltninger vil blive 

nævnt, men først inddraget i senere faser af udviklingen af et lokalområde. 

 

 

Parkudviklingsplanen omfatter 
 
 Et parkprogram, der angiver værdigrundlag og Århus Kommunes vision for par-

kerne 

 

 En strategi, der overordnet beskriver fremgangsmåde, arbejdsmetoder, tidsplan, 

planrammer, koordination med andre planer og udstikker de økonomiske rammer. 

Strategien sikrer forventningsafklaring med borgerne 

 

 Delplaner udarbejdes løbende i tæt samarbejde med borgerne i perioden 2009-

2018, og viser den konkrete udvikling af parkerne på lokalsamfundsniveau. Delpla-

nerne holdes årligt op mod den overordnede strategi med henblik på at justere og 

koordinere med anden planlægning. 
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Hvilke mål har vi sat os? 

 

Kommuneplan 2009 beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Århus 

Kommune samt retningslinier med uddybende redegørelser. På baggrund af Kommuneplan 

2009, Klimaplan, Århus Kommunes vision for parkerne og en længere proces med borgerinddra-

gelse i udvalgte lokalområder, er følgende mål defineret for alle parker i Århus. Konkrete tiltag, 

se side 16, understøtter den overordnede målmængde ud fra de potentialer og ønsker, der er 

fundet under den løbende proces og dialog med lokalsamfundet. 

 

 

Mål for parkudviklingsplanen inden 2018 
 
 Antal besøg i lokalsamfundenes byparker øges med 40% 

 Der er lavet mindst ét sundhedsfremmende initiativ i hvert lokalsamfund 

 Tilgængeligheden til mindst én park i hvert lokalsamfund forbedres 

 Den biologiske mangfoldighed øges 

 Udvikling af parkerne skal prioritere miljøet i en hensigtsmæssig drift 

 Udvalgte parker er koblet til grønne ruter eller giver mulighed for gennemkørsel for 

cyklister 

 Selvbetjening på nettet forbedres, så det er nemmere at lave arrangementer i ud-

valgte parker 

 Der laves yderligere 4 ordninger med nedsivning af regnvand inden 2018, betinget 

af at første forsøg falder positivt ud 

 Der er oprettet 8 aftaler (i en tredjedel af lokalsamfundene) med borgerne om an-

svar for drift af definerede områder 
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Parkudviklingsplanens indsatsområder 

 

På baggrund af Århus Kommunes målsætninger og vision for udvikling af parkerne samt pilot-

projekternes konklusioner, fokuseres på nedenstående indsatsområder. Der vil blive arbejdet ud 

fra indsatsområderne i alle delplaner, så lokalsamfundene sikres et ensartet udgangspunkt i pro-

cessen.    

 

 

Gennemgående indsatsområder i alle lokalsamfund 
 
 Udvikling og udnyttelse af potentialer (landskab, kultur og naturindhold) 

 Beskyttelse - herunder sikring for fremtiden 

 Benyttelse - herunder sundhed og motion 

 Afstand, adgang og tilgængelighed 

 Forbindelser og ruter 

 Dialog med borgerne 

 Kvalitet i oplevelsesværdi og drift 

 Synergi og sammentænkning—tværmagistratsligt samarbejde 
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Delplan for Hasle 
 
Kort fra Forslag til Kommuneplan 2009 

 
I Forslag til Kommuneplan 2009 hedder det blandt andet 
om den Ydre grønne ring, ved Hasle: 
 
”I overgangen mellem de gamle forstadskvarterer og de 
grønne kiler opstår endnu en grøn ring - den ydre grøn-
ne ring. Formålet med denne ring er at formidle maksi-
mal kontakt mellem den tætte by og de bynære landska-
ber…. Og det sker blandt andet ved hjælp af grønne ru-
ter.” 
 
De Grønne ruter eller knudepunkter realiseres gradvist, 
efterhånden som mulighederne opstår. Det kan for ek-
sempel ske i forbindelse med byomdannelse, byfornyel-
se eller lignende. 
 
   
  

HASLE 
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Organisering af arbejdet med delplanen for Hasle 

 

Arbejdet med delplanen sker primært i en arbejdsgruppe, der skal stå for det praktiske arbejde 

og koordination - under ledelse af Natur og Miljø. Gruppen består af en lokalt valgt ad hoc-

gruppe i samarbejde med lokalsamfundets fællesråd og Natur og Miljø. 

For at fremme arbejdet med parkudviklingsplanen, har Natur og Miljø internt taget initiativ til et 

Tværgående Grønt Forum med deltagelse af alle magistrater, for at sikre kontinuiteten i parkud-

viklingsplanen i forhold til eventuelle andre projekter og planer.  

 

Hasle Fællesråd repræsenterer beboere i det oprindelige Hasle By område og i parcelhuskvarte-

ret ”Kalenderkvarteret” beliggende nord for Hasle Ringvej. Herredsvangs fællesråd er p.t. ikke 

eksisterende. Det er således hensigtsmæssigt at afgrænse dette pilotprojekt til de fire parker, 

som Hasle fællesråd på nuværende tidspunkt dækker. Dog er det nødvendigt at lade pilotprojek-

tet relatere sig til de øvrige parker i lokalsamfundet, samt de stier, der forbinder Hasle med nabo-

samfundene og andre grønne områder. 

 

Teknisk Udvalg 

Borgerne 

 
 

Arbejdsgruppe 
 

Lokalt valgt ad hoc-gruppe 

Fællesrådet 

Natur og Miljø 
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Tidsplan for Hasle delplan 

 

Tidsplanen vises her sideløbende med den overordnede tidsplan for Parkudviklingsplanen 

Begivenheder relateret til Hasle er markeret med mørkegråt. 

 

2008 Maj  Parkudviklingsplan påbegyndt 

  Juni  Projektbeskrivelse for tre pilotprojekter færdiggjort 

  Juli  Pilotprojekter igangsat 

  August Debat med udgangspunkt i vision om den LEVENDE park 

  September Evaluering af 1. etape i pilotprojekter 

  November 2. etape af pilotprojekter igangsat 

  November Opstart af arbejdsgrupper med Fællesråd 

 

2009 Maj  2. etape af pilotprojekter afsluttet 

  Maj  Delplan færdiggjort 

  August Samlet evaluering og afrapportering til Rådmand og Teknisk Udvalg 

  Juni-  Udvalgte tiltag virkeliggøres - mulighed for partnerskaber i projek-

  November ter tilbydes 

  Oktober Parkudviklingsplanens parkprogram og strategi behandles politisk 

   

2009-2018   Parkudviklingsplanens delplaner for resten af kommunen udarbejdes 

 

2010 -    Flere projekter og tiltag kan realiseres. Delplanen holdes årligt op 

    mod parkudviklingsstrategien 
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Introduktion til Hasle lokalsamfund 

 

Lokalsamfundet Hasle afgrænses mod vest af skovplantningsområdet Århus Vest. Bydelsgræn-

se mod øst er Paludan Müllers Vej og Vestre Ringgade. Mod Syd grænser Hasle op til Åby langs 

bl.a. Fenrisvej, Klokkervej og Dr. Holsts Vej. Hasle er således omsluttet af andre bydele mod øst 

og syd.  

Bydelen grænser op til store trafikveje og gennemskæres af Hasle/ Åby Ringvej, Viborgvej samt 

Herredsvej. Der er ikke planer om ændringer i den overordnede  trafikstruktur i området.       

 

Der er tre bycentre i lokalsamfundet: Hasle Torv, Frydenlunds Allé og Kappelvænget. Boligområ-

derne anses for fuldt udbyggede. Ud over byomdannelsesmuligheder ved Hasle Torv og er-

hvervsområdet ved Hasle Ringvej er det ikke hensigten, at der skal ske væsentlige ændringer i 

bebyggelsesstrukturen.  

 

Hasle rummer adskillige parker, idrætsanlæg, kolonihaveområder og kirkegårde. Fra Klokkerpar-

ken er der via Ryparken let adgang til Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Hasle Bakker og viderefø-

relsen af det grønne bælte udgør en del af den ydre grønne ring (se side 11). Mod nord grænser 

grønningen op til Eldalen og øst herfor ligger Marienlystparken. Fra Frydenlund er der let adgang 

til Botanisk Have.  

 

Læs mere om forslaget til Kommuneplan 2009 på www.aarhuskommune.dk 

 

 

 

Bevæg Århus 
 

Århus Kommunes overordnede vision siger blandt andet, at ”en god by er en sund by”, 

hvor der skal være gode muligheder for at bevæge sig i det offentlige rum og for at dyrke 

motion og idræt.  

Det kan eksempelvis ske i de ovennævnte grønne områder og via stier, der forbinder 

dem. For at hjælpe motivationen på vej arbejder Århus Kommune nu målrettet med pro-

jektet ”Bevæg Århus”, for at synliggøre de eksisterende tilbud og muligheder for bevægel-

se og motion.  
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Kort over Hasle lokalsamfund 

Brendstrup skov 

Klokkerparken 

Præstevangsparken 

Bispeparken 

Ryparken 

Marienlystparken 

Hasle Bakker 

Kolonihaver 
Hasle Skov 
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Parkernes udgangspunkt 

 

Man kender i dag kun de oprindelige mål for enkelte parker i Hasle. For de andre af parkerne 

findes disse mål ikke beskrevet. I stedet anvendes generel viden og oplysning fra de pågælden-

de planperioder: De nyeste dele af Hasle er planlagt sidst i perioden 1960’erne - 1990’erne.  

 

Parkerne er planlagt som arealer, der 
 
 Medvirker til at skabe struktur i byen 

 Skaber grønne kiler mellem kvartererne 

 Understøtter overordnede grønne sammenhænge og stiforbindelser 

 Funktionelt supplerer haveboliger og etageboliger 

 Giver kvartererne identitet 

 Opfylder børns behov for leg og spil, samt voksnes behov for at gå en tur 

  

Målene for parkerne i 2009 - i forhold til tidligere mål - styrkes i retning af, at de skal tilbyde unik-

ke oplevelser, invitere til aktiv brug og fælles aktiviteter, give ramme for gode opholds– og møde-

steder, give stærk identitet og fortælle en historie. Desuden skal parkerne indeholde biologisk 

mangfoldighed og understøtte klimaforbedrende tiltag. De lokale forhold betyder, at de generelle 

og overordnede mål og indsatsområder vægtes forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, fra 

park til park. 
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Livsværdier anno 2009 

 
I 2009 er vores livsværdier ændret i forhold til situationen på anlægstidspunktet af diverse par-

ker. Parkerne skal i dag  kunne konkurrere med mange andre tilbud i oplevelsessamfundet, 

eksempelvis computerspil og events. Også dagligdagen og livsmønstret er ændret. For eksem-

pel er børnenes udeaktiviteter og leg knyttet til institutionerne og sportsklubberne om eftermid-

dagen og ikke så meget til hjemmets nære omgivelser.  

Debatten 

 

Debatten har taget udgangspunkt i parkernes udviklingsmuligheder, mål for parkudviklingspla-

nen, temaer og tendenser, der rører sig i tiden i dag såvel politisk som i befolkningen. Elementer 

i debatten har været undersøgelser, der generelt vedrører parker, parkkvalitet og friarelaer og 

den faglige vurdering med henblik på at optimere udviklingen af de eksisterende landskabelige 

og bevoksningsmæssige potentialer.  

 

På borgermødet i august 2008 var hovedsynspunkterne i debatten: 

 

 Borgerne i Hasle vil gerne styrke tryghedsfølelsen i lokalsamfundet 

 Der skal være sammenhæng mellem de grønne områder - eksempelvis et rutenet af stier 

 Mulighed for aktivitet, leg og motion - løberuter 

 Forbedringsmuligheder i Klokkerparken 

 

Der er generelt en stor bevidsthed om, hvordan man bruger parkerne og hvordan de ser ud og 

plejes. Der er også en interesse for god og konstruktiv dialog med Natur og Miljø.  

 

Arbejdsgruppen startede ud fra følgende grundlag: 

Input til arbejdsgruppen fra Hasle 
 
 Et lokalsamfund med fokus på tryghed for alle 

 Et lokalsamfund der prioriterer motion og leg 

 - Punktvise oplevelser og muligheder 

 Et lokalsamfund der gerne vil inkluderer flere borgere i bevægelse og motion 

 - Information og fælles motionsarrangementer 

 ved hjælp af ruter og forbindelser mellem grønne områder 

 Plejetiltag og beplantning, der understøtter brugen af ovenstående 

 Et lokalsamfund med rene parker og grønne områder 

 Klokkerparken er udgangspunkt for aktiviteter i de grønne områder 
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De konkrete ønsker og tiltag i parkerne i lokalsamfundet Hasle sammenholdt med Århus Kom-

munes overordnede indsatsområder. For udspecificering af tiltag se bilag 2, side 22 

 

 

 

Udvikling og potentialer 

 Udvikling af to områder til leg og aktivitet i Klokkerparken  

 Vandløbet i Klokkerparken skal synliggøres og udvikles til en rekreativ åre i parken 

  (kort over Klokkerparken bilag 4) 

 Bispeparken skal være et koblingspunkt til cykelrutenettet. Mulighed for fysiske aktiviteter 

 Ryparkens vandmiljø skal udvikles i rekreativ retning 

 

Beskyttelse  

 Foryngelse af bevoksninger og tilførsel af nye i tre parker 

 Fokus på renligholdelse forstærkes via oplysning, kampagner og lokalopmærksomhed 

 

Benyttelse 

 Vigør aftener skal udbygges og synliggøre 

 Skøjtebanen ved Klokkervej undersøges med henblik på mulig genåbning 

 Der skal opstilles bænke ved udpegede opholdsarealer 

 

Afstand, adgang og tilgængelighed 

 Der anlægges ny stiforbindelse til Ryparken fra lokalcentret 

 Stien i Ryparken renoveres på særlige strækninger 

 

Forbindelser og ruter 

 Forbindelsen fra centrum til Skjoldhøjkilen via Klokkerparken skal forbedres 

 

Dialog med borgerne 

 Dialogen mellem Natur og Miljø og borgerne i Hasle skal forstærkes, så det aktive ejer-

skab til parkerne udbygges 

 

Konkrete tiltag for parkerne i Hasle  
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Driftskonsekvenser 

 

Udbud af driften af parkerne for den næste treårige periode 2009 - 2011 tager udgangspunkt i 

budgetter og plejeniveauer som i 2006. Udbuddet kan forlænges i 2 år. På forhånd er der ikke 

planlagt omlægninger af driften i denne periode. Arbejdsgruppen har med afsæt i de valgte tiltag 

for Hasle vurderet muligheder og ønsker til eventuelle omprioriteringer af plejeniveauet inden for 

det nu fastlagte budget. Fokus ligger overordnet på hyppigere klipning af græs samt pleje og 

oprydning i beplantningen. 

 

Denne delplan for Hasle beskæftiger sig kun med et udsnit af parkerne i lokalsamfundet. Hvis 

arbejdsgruppen havde set på alle parkerne, havde der været et større grundlag for at vurdere 

mulighederne for omprioritering. Dog ved vi på forhånd, at de andre parker - bortset fra Marien-

lystparken - er ganske små, og netop den store park Marienlystparken har i forvejen lavt plejeni-

veau. Således er der sandsynligvis ikke muligheder for at frigive driftsmidler af betydning til om-

prioritering inden for lokalsamfundet.  

 

Driftsbudgettet i 2009 for de fem parker i Hasle giver kun ganske små muligheder for at ompriori-

tere plejen i parkerne.  

 

Se også bilag 2 

Kvalitet i oplevelsesværdi og drift 

 Oplevelsesværdien ved regnvandsbassinerne i Klokkerparken skal ved driftstiltag intensi-

veres og højnes  

 

Synergi og sammentænkning 

 Cykelsti ved Klokkerparken skal indtænkes i parkmiljøet 

 Mulighed for havemiljø i Ryparken ved lokalcenter er til stede 

    (mere om mål i bilag 3 og 4) 
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Bilag 1  Kategorisering af parkerne 

De rekreative funktioner og typen af anlæg er vigtige begreber i parkudviklingsplanen. For at give et 

overblik over parkerne i dette perspektiv kan de kategoriseres efter anlægstype og rekreativ funktion 

      

 

  

 Kerneparker  

 Store centrale parker, der kan have kulturhistorisk værdi og være udflugtsmål (eksempel Minde-

parken og Botanisk Have). Der er ingen parker i den kategori i lokalsamfundet Hasle. Kerneparker-

ne har interesse for befolkningen i hele kommunen og er mål også for turister. De er rammen om 

særlige temaer, har særlige omgivelser eller indeholder seværdigheder og nogle kan anvendes i 

forbindelse med store arrangementer.      

 

 Byparker i lokalsamfundene 

 Eksempler i Hasle: Klokkerparken. 

 De er de største parker i lokalsamfundene. De er rummelige og robuste og kan danne rammen om 

lokale arrangementer. Samtidig har de god tilgængelighed og  velfungerende stier, der forbinder 

bolig, skoler, institutioner og stoppesteder for offentlig trafik. Det er velfungerende rammer om mo-

tion og rekreation. De kan rumme aktivitetspladser, opholdspladser og legepladser, uformelle bold-

pladser, mødesteder og grillpladser.     

 

 Småparker 

 Eksempel i Hasle: Ryparken.  

 Det er mindre parker af lokal betydning, som kan indeholde elementer af lokalhistorisk betydning 

som gadekær, mindesten eller bænke. Der kan være et areal til boldspil  eller de kan være  ram-

men om en lokal stiforbindelse.   

 

 Forbindelser og rekreative landskaber  

 Eksempel i dette lokalsamfund: Hasle Bakker, der har forbindelse til den tilstødende grønne kile, 

Skjoldhøjkilen. 

 Det er arealer, hvis funktion primært er rammen om længere stiforløb, som i nogle tilfælde knytter 

sig til et landskabeligt element som en bæk, en skov eller en ådal.       
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Den økonomiske ramme for driften er som udgangspunkt 2006-niveau.  
Med udgangspunkt i driften kan parkerne kategoriseres efter plejeniveau i 2006 

 

      

 

 Driftstype 1  
 Havemiljø, blomster, formklippede træer og buske, skulpturer, stier i fast belægning, højt plejeni-

veau, intet ukrudt og affald. Omkostninger underordnes funktion.  
 
 
 Driftstype 2 

Parkpræg, blomster, få formklippede træer og buske, stier i fast og løs belægning, højt plejeni-
veau, intet ukrudt og affald. Omkostninger underordnes i høj grad funktion 
 
 

 Driftstype 3 
 Park, naturpræg i særskilte områder, ingen blomster, stier i fast og løs belægning, store  

ensartede plæner, ukrudt langs bevoksninger, der kan forekomme affald. Funktionen underordnes 
økonomi. 

 
 
 Driftstype 4 

Naturpræg, ingen blomster, stier i løs belægning, store uklippede græsarealer, ukrudt i græs om-
kring træer, langs bevoksninger og stier, affald forekommer. Funktionen underordnes økonomi. 

 

 

Nedenfor er parkerne i Hasle placeret i et skema, der giver overblik over, hvordan de er kategoriseret. 
 
Parkerne i Hasle ligger alle i driftstyperne 3 og 4. Regnvandsbassinerne er i denne plan placeret i en 
uofficiel driftstype ”0” - en kategori, der er nødvendig at bruge i den aktuelle situation. 
 

 
Pleje-
niveau 

Parkfunktion Kernepark Bypark i  
lokalsamfundet 

Småpark Forbindelse eller  
rekreative land-
skaber 

Driftstype 1     

Driftstype 2     

Driftstype 3  Klokkerparken 

Driftstype 4   Ryparken 

Bispeparken 

Hasle Bakker 

”Driftstype 0”  Regnvands-   bas-
siner 

  

Præstevangsparken 
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Projekt/ide Prioritet Partnerskab Finansiering Overslag kr. Konto 

 Præstevangsparken: arealansvarlig Natur og Miljø   

Bålplads ved legepladsen / ad 
hoc-gruppen 

1  Natur og Miljø 10.000 Pilot-    
projektet 

Bagvæg skjules med beplant-
ning / ad hoc-gruppen 

1  Natur og Miljø 20.000 Pilot-    
projektet 

Regnvandsbassin: grundlæggen-
de plejeindgreb 

1 Aftales m. Vand 
og Spildevand 
øget drift 

Natur og Miljø 30.000 Pilot-    
projektet 

Bilag 2  Prioriteret liste over mulige projekter 

Klokkerparken: arealansvarlig Natur og Miljø   

Helhedsplan for legeplads og 
sammenhæng til parken 

1 Borgere og   
Natur og Miljø  

  Pilot-    
projektet 

Første tiltag på legepladsen 
 

1  Natur og Miljø  50.000 Pilot-    
projektet 

Legeplads gøres synlig fra park 
+ rydning af bambus 

  Natur og Miljø  20.000 Grønne 
projekter 

Vestligt bassin to boldmål og 
græsklipning 2009 

1 Vand og Spilde-
vand, øget drift 

Natur og Miljø 9.000 Grønne 
projekter 

Nye træer øverst / nordligst, 6 
stk. heraf et par klatre-træer 

1  Natur og Miljø 50.000 Pilot-  
projektet 

Flere borde og bænke i parken 1  Natur og Miljø  Aftales          
nærmere 

Grønne 
projekter  

Renovering af bæk i hele forløbet 3   Ikke opgjort    

Dyrefold i det ene regnvandsbas-
sin øverst i parken 

2 Vand og Spilde-
vand samt 
Børn og Unge 

 Ikke opgjort  

Bevoksning langs regnvandsbas-
sinerne  fjernes på et stykke  

1  Natur og Miljø  40.000 Grønne 
projekter 

Bevoksning af buske mod Klok-
kervej beskæres 

1  Natur og Miljø  20.000 Grønne 
Projekter 

Afspærring af legeplads mod 
Klokkervej (planter eller hegn) 

1  Natur og Miljø  10.000 Grønne 
Projekter 

Hyppigere græsklipning maks. 
højde 10 cm i midten af parken  

2  Natur og Miljø  40.000 
(øget budget)  

Årligt drifts-
budget 

Skiltning om hundeefterladenska-
ber / Natur og Miljø 

1  Natur og Miljø        Aftales  
nærmere 

Grønne 
Projekter 

Cykelsti gennem nordlige del  3   Veje og Trafik   

Renovering og opprioritering  
af parkens stier 

3 Evt.  
Veje og Trafik 

Natur og Miljø  1.500.000  
 

Informationstavle 3 Fællesråd og 
borgerne 

Sponsor eller 
fonde 

Afhænger af 
projektet 
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Projekt/ide Prioritet Partnerskab Finansiering Overslag kr. Konto 

Ryparken: arealansvarlig Natur og Miljø   

Ny sti fra lokalcentret 1  Natur  og Miljø 35.000 Pilot-    
projektet 

Renovering af sti i vestlige park-
del 

   25.000 Pilot-    
projektet 

Beplantning i midten mod vest 
Et stk. stort hestekastanjetræ  

1  Natur  og Miljø 15.000 Pilot-    
projektet 

Bænke og borde   Natur  og Miljø 6.000 Pilot-    
projektet 

Forlængelse af plantefelt, så det 
skjuler den sorte gavl  

2  Natur og Miljø  20.000  

Flere farver i beplantningen  
(rydning og nye plantninger)  

3  Natur og Miljø 60.000  

Haveanlæg med hævede bede 
og stier / 
borgere 

2 Sundhed og Om-
sorg samt borge-
re 

 120.000 Fonde 

Øget drift på stier 2   5.000 

Øget drift af sø 2   3.000 

Hasle Bakker: arealansvarlig Natur og Miljø 

Permanente stræk–                   
og motionsredskaber   

3 Foreninger    Fonde 

Forhindringsbane 3 Foreninger   Fonde 

Fast samlingspunkt  3 Foreninger   Fonde 

Flere skilte  3  Natur og Miljø    

Løbeskole fra Fuglebakken   Foreninger    

Årligt drifts- 
budget 

 Bispehaven -  grønt areal mellem Klokkerparken og Ryparken 

Renovering i forbindelse med 
cykelhandlingsplan 

3 Trafik og Veje Ikke aftalt  Afh. af projek-
tets  indhold 
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Projekt/ide Prioritet Partnerskab Finansiering Overslag kr. Konto 

 Andre parker: arealansvarlig Natur og Miljø   

Marienlystparken      

Hasle Skov      

Brendstrup Skov      

Fuglebakkevej       

Falkevej legeplads      

Ekkodalen legeplads, fornyelse 1  Natur og Miljø 250.000 Legeplads-
strategien 

Andre grønne områder: arealansvarlig andre kommunale forvaltninger 

P.t. ikke forslag      

Ruter / stiforbindelser: arealansvarlig blandet   

   Oplysning om og bevarelse af næsten intakt stiforbindelse langs 
gamle kommunegrænser. Hasle Fællesråd.    
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Bilag 3  Parkdækning, afstand og ruter 

Parkareal pr. indbygger 

 

I lokalsamfundet Hasle  er der 60 m2 parker og skove pr. indbygger forvaltet af Natur og Miljø. 

Hele området Marienlystparken er medregnet, selvom en del af denne park indgår i andre lokal-

samfund.  

I Århus Kommune er der 78 m2 parker og skove forvaltet af Natur og Miljø pr. indbygger. Til 

sammenligning har en indbygger i København 44 m2 park. 

 

 

 

Afstand til parker og skove / park– og skovdækning  

 

På kortet herunder ses, at målet for at afstanden til parken skal være inden for 500 m er dækket 

i de største dele af lokalsamfundet Hasle. Se videre på næste side.     
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Andre offentlige grønne områder i Hasle 

 

I Hasle er der en række offentlige grønne områder, som ikke er vist på kortet . Eksempelvis ad-

ministrerer Natur og Miljø kolonihaveområderne bl.a. øst for Herredsvej langs Hasle Ringvej. De 

ligger i det hvide felt, som ikke er dækket af bufferzonen. De kan delvis kompensere for den lan-

ge afstand til de på kortet markerede parker.  

Andre kommunale forvaltninger administrerer de grønne arealer / sportsanlæg blandt andet ved 

skolerne (Børn og Unge samt Sport og Fritid).   

Endvidere findes kirkegården ved Hasle Kirke samt privatejede grønne områder, udlagt i bolig-

områder og i erhvervsområder.    

 

 

Stiforbindelser og bynære landskaber  

 

Denne plan tager udgangspunkt i det område, som ad hoc-gruppen har valgt at beskæftige sig 

med, nemlig ved Klokkervej, Ryhavevej og Hasle Bakker. Hovedstinettet angives i de overordne-

de planer, som nævnes nedenfor.      

 

I Hasle er der flere stiforbindelser gennem de mange kvarterer i lokalsamfundet. I denne plan vil 

der ikke blive redegjort for eksisterende eller manglende sammenhænge mellem de mange små 

stier i hele lokalsamfundet.  

 

Cykelhandlingsplanen og  Kommuneplanforslag 2009 viser hovedcykelforbindelser langs Hasle 

Ringvej, Paludan-Müllers Vej, Viborgvej, Ryhavevej - Edwin Rarhrs Vej.  

 

Se side 28 
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* 

 

Udsnit af kort fra Cykelhandlingsplan 

 

Klokkerparken er berørt af en forbindelse fra Viborgvej langs Præstevangvej videre ad sti i Klok-

kerbakken gennem Klokkerparken over Ryhavevej, gennem Ryparken vest om Jellebakkeskolen 

parallelt med Jernaldervej til Holmstruphøjvej. Se den røde rute på kortet ovenfor.   

 

De rekreative stier er vist i den ydre grønne ring gennem Brendstrup Skov / Marienlystparken 

videre gennem Hasle Skov, Hasle Bakker til Gellerup Skov (se side 9). I området mellem Lenes-

vej og Jernaldervej er der et rekreativt knudepunkt med stikryds og forbindelse igennem de by-

nære landskaber Skjoldhøjkilen til True Skov. Se den grønne rute på kortet ovenfor. 

 

* Cykelhandlingsplanen viser ikke, at forbindelsen fra Ellekærskolen til det nævnte stikryds alle-

rede er eksisterende og velfungerende. Denne forbindelse opleves af borgerne som hovedfor-

bindelse mellem Hasle og de rekreative områder i Skjoldhøjhøjkilen og den er i praksis meget 

brugt.    

 

Fællesrådet har i øvrigt peget på, at der er mulighed for stirute langs den gamle Hasle Kommu-

nes grænse. Forbindelsen forefindes næsten i dag.     

* 
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Bilag 4  Beskrivelser, vurdering og mål for parkerne  

Læsevejledning til afsnittet om de enkelte parker 

 

Præstevangsparken 

Klokkerparken, regnvandsbassiner og boldbaner 

Ryparken 

Bispeparken 

Hasle Bakker 

 

 

På de næste sider følger et opslag for hver park. 

Siderne afdækker de behov og udfordringer som dialogen med borgerne peger på. De vurderen-

de afsnit forholder sig til, om de oprindelige mål for parkerne stadig er gældende.    

  

  Beskrivende afsnit: beskrivelse, oprindeligt mål,  plejeniveau, planer, brug og forslag. Par-

kerne kategoriseres efter den ønskede funktion og det nuværende driftsniveau.  

 

  Vurderende afsnit: kvaliteter, potentialer, udviklingsmuligheder samt mangler og begræns-

ninger, der tager udgangspunkt i 2009 mål  

 

  Sammenfatning på baggrund af ovennævnte: særligt fokus, langsigtede mål og evt. konkrete 

tiltag i 2009 

 

  Resultatet af møderne i arbejdsgruppen findes på side 22 til 24. Det er en prioriteret liste over 

de tiltag som bør gøres i parkerne for at opnå størst mulig (rekreativ) effekt for pengene.    

 

Som konklusion på pilotprojekterne i de tre lokalsamfund Hasle, Lystrup-Elsted-Elev og Harlev-

Framlev udarbejdes der efterfølgende en samlet evaluering, som skal danne grundlag for en 

strategi for udvikling af alle de offentlige parker i Århus Kommune. 
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Præstevangen 

Beskrivelse 

Arealstørrelse 12.993 m2. Parken er langstrakt og er en grøn forbindelse fra Viborgvej til nordsi-

den af Præstevangsvej. Grusstien gennem parken fortsætter mod syd på den anden side af 

Præstevangsvej forbi et sportsanlæg med tennisbaner og videre parallelt med Degnebakken 

mod Statsgymnasiets sportsanlæg i retning mod Fenrisvej. Parken består af åbne græsflader 

afgrænset af beplantninger af træer med underbevoksning af buske. På græsarealerne er fritstå-

ende og velvoksne træer: eg og birk med flere. I parken ligger en dagliglegeplads, som er reno-

veret i 2008. Mod Præstevangsvej ligger i parken et mindre regnvandsbassin, som er omgivet af 

selvgroet buskads med træer.      

 

Oprindeligt mål 

Konkret er dette mål ikke kendt. Arealet er anlagt som beskrevet ovenfor. Se side 35 om oprin-

delige mål.     

 

Plejeniveau 

Årlige plejeomkostninger 23.792 kr. heraf affaldsindsamling 1.742 kr. Græsset holdes som det 

såkaldte ”rabatgræs”. Det bliver op til 15 cm mellem hver klipning. Samme pleje fortsætter i den 

kommende udbudsperiode 2009-2011, der kan forlænges to år. Græsset på den slangeformede 

vold bliver trimmet højst to gange årligt. Natur og Miljø passer bevoksningen omkring tennisba-

nerne, der er administreret af Sport og Fritid. Tennisbanerne ligger på den sydlige side af Præ-

stevangsvej. Her er primært tale om beskæring i forhold til færdslen på stierne. 

 

Planer og rammer for området 

Se bilag 1 om kommune- og lokalplaner samt lovgivning. 

 

Brug 

Parken bruges dagligt til gennemgangspark og til leg. Det er ofte dagplejere, som om formidda-

gen bruger legepladsen i parken.    

   

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder  

Parken tilbyder et frodigt rum med store træer og parken giver afveksling i boligområdet. Den 

tilfører kvarteret et grønt areal og bryder boligområdet. Stien gennem parken benyttes i dagligda-

gen og giver en variation og ekstra oplevelse på turen. Legepladsen giver yderligere en dimensi-

on i oplevelsen, og der er mulighed for at gøre ophold her 

 

Særlige mangler og begrænsninger 

Plejen af regnvandsbassinet er blevet nedprioriteret. Det giver uhensigtsmæssigt kedeligt og 

utrygt  indtryk lige ved den sydlige indgang til parken.     
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Forslag 

Borgerne foreslår: Bagvæggen på hele forløbet af et garageanlæg mod øst skjules af beplant-

ning, gerne buske, der også blomstrer om foråret.  

Randbevoksningen og enkelte fritstående rosenbuske skal beskæres. Regnvandsbassin ryddes 

for væltede træer, der foretages en plejemæssig grundlæggende indsats og sikres mod adgang 

for mindre børn. Der etableres *hundetoiletter ved indgangen fra Viborgvej og Præstevangsvej. 

En naboinstitution foreslår anlæggelse af et bålsted ved legepladsen.   

 

Særligt fokus 

Præstevangsparken skal styrkes som den grønne, trygge oase den allerede er i dag, hvor den 

giver frodig oplevelse, når man kommer igennem den eller gør ophold ved legepladsen. Lege-

pladsen kan byde på lidt flere tilbud til de nærliggende institutioner.          

 

 * Hos Natur og Miljø er erfaringen imidlertid, at hundetoiletter ikke fungerer fuldt efter hensigten 

og derfor er under udfasning.  

 

Langsigtede mål 

Præstevangsparken skal fortsat være en tryg, frodig park, der understøtter stiforbindelsen igen-

nem parken med en fredfyldt oplevelse på turen. Parken skal stadig indeholde en legeplads med 

tilknyttede opholdsmuligheder.     

 

Konkrete tiltag i 2009 

Der etableres en bålplads til brug for blandt andet en nærliggende børneinstitution. Foran bag-

væggen til nabogrundens garageanlæg plantes buske og træer, der passer til parkens udtryk. 

Der foretages et grundlæggende plejemæssigt indgreb ved regnvandsbassinet: udtynding og 

oprydning.   

 
Luftfoto side 32 
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Klokkerparken, regnvandsbassiner og boldbaner 

Beskrivelse  

Arealstørrelse 71.680 m2. Klokkerparken er en grøn kile mellem de to villakvarterer ved Klokker-

bakken og Klokkerfaldet. Parken strækker sig fra Ryhavevej til Klokkervej. Parken er en åben 

græspark med fritstående træer mod randen. Det er eg, platan, ask, poppel, pil og lind. Terrænet 

falder markant: ca. 20 m fra nord til syd. Det opleves tydeligt og er en del af parkens karakter. 

Stier på tværs i parken forbinder villakvartererne. På langs er der stiforbindelser i hver side. Sti-

erne er befæstet med SF-betonsten. Gennem nederste 2/3 af parken er et vandløb fritlagt i en 

kanallignende grøft med sider af granitsten. Tæt ved Klokkervej ligger en legeplads som en del 

af parken. Flere regnvandsbassiner ligger i forbindelse til Klokkerparken. Der er to øverst i Klok-

kerparken og et  bassin i kvarteret Klokkerfaldet. Nedenfor Klokkerparken på modsatte side af 

Klokkervej ligger et bassin, der tidligere har været benyttet som skøjtebane om vinteren. De 

fremtræder alle naturprægede (se under plejeniveau). I forlængelse af det sidstnævnte bassin 

ligger en boldbane, som Natur og Miljø drifter i fællesskab med Sport og Fritid, men det er usik-

kert, om Sport og Fritid vil fortsætte med at medvirke til  driften.   

      

Oprindeligt mål  

I byplanvedtægten fra 1963 for villakvarteret er det beskrevet, at hensigten er ”at skabe et have-

boligkvarter, som med hensyn til boligværdier, udnyttelsesmuligheder, trafiksikkerhed og samlet 

udseende er bedre end hovedparten af de villakvarterer, der ellers vokser op omkring vore byer”. 

Målet for parken er beskrevet således: ”Som en bred grønning midt i villakvarteret ligger parken, 

der ønskes gjort "offentlig" i videste forstand, således at den ikke blot er til pynt, men til aktiv 

brug. I fremtiden er det sognerådets hensigt at søge parken sat i forbindelse med andre rekreati-

ve områder.”  

  

Plejeniveau 

Årlige plejeomkostninger 118.561 kr. heraf affaldsindsamling 9.711 kr. Græsplænerne i parken 

holdes som det såkaldte ”rabatgræs”. Det bliver op til 15 cm mellem hver klipning. Langs stier 

holdes beplantningen beskåret langs stier. Regnvandsbassinerne plejes ikke  og er derfor under 

tilgroning af kraftige urter samt buske og træer. Boldbanen holdes som rabatgræs.    

 

Planer og rammer for området 

Se bilag 1 om kommune- og lokalplaner samt lovgivning. Hertil føjes, at Cykelhandlingsplanen, 

se side 35, anviser hovedstiforbindelse skråt gennem øverste del af parken 

 

Brug 

Parken bruges generelt til hundeluftning - særligt sidst på eftermiddagen. Børnene bruger par-

ken til boldspil og leg både på legepladsen og andre steder. Der findes et par velegnede 

klatretræer, som børnene ofte bruger. Klokkerparken er udgangspunkt for motionsarrangemen-

terne ”VIGØR”, der afholdes jævnligt i sommersæsonen fra 2009. Regnvandsbassinerne øverst i 

parken er naturprægede og derfor ret utilgængelige.  
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(Brug forsat) 

Det ene benyttes dog i sommertiden til afgræsning af naboinstitutionens husdyr. Skøjteba-

nen syd for Klokkervej drives ikke længere til formålet. På grund af utæthed i bassinet har 

det i flere år ikke været muligt at benytte skøjtebanen. Aktuelt har Vand og Spildevand givet 

Fællesrådet tilsagn om renovering af skøjtebanen, så den kan bruges fra vinteren 2009-

2010. Boldbanen samme sted benyttes ikke af organiserede klubber.   

    

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder 

Oplevelsen af det bevægede terræn og det åbne areal i midten, der sikrer udsigten over 

byen, er parkens store kvalitet og særlige karakter. Der er muligheder for at forstærke ople-

velsen ved hjælp af nye beplantninger. Klokkerparken er et stærkt bystrukturerende ele-

ment. Adgangen til parken og stierne gennem parken er en del af det velplanlagte, sikre tra-

fiksystem. Klokkerparken kan styrkes som udgangspunkt for adgangen til Skjoldhøjkilen og 

True Skov.      

 

Særlige mangler og begrænsninger 

Parken mangler i nogen grad invitation til aktivitet og ophold. Det bevægede terræn, som 

oplevelsesmæssigt giver stor kvalitet er omvendt ikke velegnet til boldspil, der kræver plane 

arealer.  

Stierne trænger til renovering. Befæstelsen af SF-betonsten er meget ujævn.  

 

Forslag  

Der ønskes mere aktivitet i parken. For større børn og unge f.eks. mulighed for at de kan 

spille bold i det vestlige øverste regnvandsbassin. I det andet bassin græsning for den nær-

liggende institutions husdyr. Legeområdet nederst i parken, for børn op til 12 år, må gerne 

inddrage parkens areal evt. punktvis eller som forløb. Stillingtagen  til vandløbet savnes. 

Opholdsmuligheder og mødesteder ønskes i parken. Bedre skiltning f.eks. til hundeejerne. 

Hyppigere græsklipning først og fremmest i midterste del af parken. Hvis der skal differentie-

res i græsplejen, så ønsker beboerne færrest klipninger uden for stierne og flest på den sto-

re midterste græsflade frem for omvendt. Grundige udtyndinger udvalgte steder og nyplant-

ning af træer øverst i parken. Nye træer, der kan udvikle sig til klatre-træer. Forbedring af 

stiernes belægning.  

 

Særligt fokus  

I parken kan mulighederne for ophold og aktiv brug forbedres. Leg til børn op til 12 år for-

bedres ved den eksisterende legeplads. Aktivitetsmuligheder for de ældre unge knyttes til 

regnvandsbassinerne i den nordlige ende af parken. Der er i 2009 afsat midler på Natur og 

Miljøs konto ”Grønne Projekter” til at rette op på et efterslæb, der vedrører målrettet pleje 

ved udtynding og fornyelse af beplantning (se skema side 22). Stierne bør renoveres.    

 

 

 



 

36 



 

37 

Visuelt og trafikalt knudepunkt 

Aktivitet og leg - Børn 10 - 16 år 

Aktivitet og leg - børn 10 - 16 år 

Cykelhandlingsplan 

Aktive punkter - Opholdspladser 

Leg i parken 

Aktivitet og leg - Børn 0 - 12 år 

Omlægning af vandløb 
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Beskrivelse 

Arealstørrelse 18.027 m2. Parken er græsklædt, omgivet af beplantning af blandede løvtræer 

bl.a. eg. I østsiden af parken -  ud for lokalcentret - frugttræer og en lille sø. I parken er der en 

cirkulær grussti med forbindelse til lokalcentret. Langs denne sti er plantet lind. Ryparken er gen-

nemskåret af hovedstiforbindelse med belysning fra Ryhavevej til Skjoldhøjkilen. Stien ligger i 

øvrigt niveauforskudt på stibro over Hasle Centervej og i tunnel under Åby Ringvej.  

 

Oprindeligt mål 

Konkret er dette mål ikke kendt. Arealet er anlagt som beskrevet ovenfor. Se side 11 om oprin-

delige mål.     

 

Plejeniveau 

Årlige plejeomkostninger 20.839 kr. heraf affaldsindsamling 1.812 kr. Græsset holdes som det 

såkaldte ”rabatgræs”. Det bliver op til 15 cm mellem hver klipning. Der er dog udlagt områder 

med kun to årlige slåninger. Det er dels under frugttræerne dels på arealet vest for asfaltstien.  

 

Planer og rammer for området 

Se bilag 1 om kommune- og lokalplaner samt lovgivning. Hertil føjes, at Cykelhandlingsplanen, 

se side 35, anviser hovedstiforbindelse gennem parken. 

 

Brug 

Børneinstitutionen Myretuen benytter parken som udflugtsmål. Parken bruges i øvrigt næsten 

kun til  hundeluftning, fodring af ænder og som gennemgangspark.                                                                       

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder 

Parken er et grønt åndehul og en oplevelse på turen ad hovedstien. Der er muligheder for at 

supplere med nye plantninger og redefinere målet for parken.    

 

Særlige mangler og begrænsninger   

Parken er noget karakterløs og byder ikke på oplevelser bortset fra den lille sø. De forskelligarte-

de bygninger dominerer rumafgrænsningen. Der mangler opholdsmuligheder i parken. Den vest-

lige del af parken er anonym, ubrugt og virker ”glemt”. 

 

Forslag  

Generelt ønskes bedre vedligeholdelse. Andre forslag: En ny stiforbindelse fra lokalcentret til 

parken og bedre kvalitet af stiernes overflade vil få betydning for tilgængeligheden til parken for 

beboerne ved lokalcentret. Samtidig ønskes genopretning af den eksisterende nedslidte og 

vandlidende stiforbindelse i vestlige del af parken. Indkørslen fra Hasle Centervej sikres med en 

bom, så der kun er adgang for gående og cyklister. Eksisterende beplantning ved søen bør bibe-

holdes.  

Ryparken 
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(Forslag forsat) 

Opsamling af affald fra søen bør være hyppigere. Flere bænke i parken og eksisterende bænk i 

parken flyttes nærmere lokalcentret. Flere træer eller ét stort træ vest for hovedstien, og nyplant-

ning i forlængelse af eksisterende beplantning langs de mørke husfacader i nordlige side af par-

ken. Mere farve i beplantningen. Der skal tages nærmere stilling til den vestlige del af parken. 

I samarbejde med lokalcentret etableres et havepræget område tæt ved lokalcentret med blom-

sterbede m.m. Det vil give sundhedsfremmende udendørs aktiviteter for beboerne. Børneinstitu-

tionen Myretuen ønsker en gangbro ud i søen, så de kan komme i tættere kontakt med vandet.      

 

Særligt fokus 

Der bør skabes bedre adgangsmuligheder og oplevelser for beboerne i lokalcentret. Det vil bety-

de, at de i hverdagen kan komme på småture, der kan give dem indtryk af årstider, vejr og natur. 

Oftere klipning af græsset mellem frugttræerne vil øge muligheden for beboerne til at samle og 

plukke frugt. Den vestlige del af parken trænger til et karakterløft og til renovering af vandlidende 

arealer og stien på netop dette sted. 

 

Langsigtede mål  

Parkens østlige side bør indeholde flere tilbud for beboerne på lokalcentret. Bedre tilgængelig-

hed til et havepræget miljø, der også kan fungere såvel som opholdssted som uderum for fysisk 

træning og beskæftigelse. Der bør indgås samarbejde med Sundhed og Omsorg om et sådant 

projekt.    

Opholdsområde for ture fra nærliggende børneinstitutioner. I øvrigt skal parken være en grøn 

oase, der giver en særlig oplevelse fra hovedstiforbindelsen gennem området. Der kan plantes 

mere den vestlige i den vestlige del af parken. Det vil på lang sigt give en billigere drift på nogle 

af arealerne. På den måde kan der prioriteres mere drift på græsarealerne. Tilplantningen skal 

dog ske på en måde, så det stadig opleves trygt at færdes igennem parken.  

 

Konkrete tiltag i 2009 

Der etableres en ny sti med overflade af stenmel fra lokalcentret til parken og stierne i den vestli-

ge del af parken renoveres. Der sættes nye borde og bænke op, og der plantes et hestekastan-

jetræ vest for hovedstien. Der sættes ind med ekstra vedligholdelse af søen (herunder indsam-

ling af affald). Se dog  side 29 under driftskonsekvenser.  
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Bispeparken - mellem Klokkerparken og Ryparken  

Beskrivelse 

Den største del af området - det midterste - er benyttet til offentlig legeplads med tilhørende byg-

ninger. Hovedstiforbindelsen fra Ryhavevej til Skjoldhøjkilen går igennem arealet. 

 

Oprindeligt mål 

Konkret er dette mål ikke kendt. Arealet er anlagt som beskrevet ovenfor. Se side 11 om oprin-

delige mål.     

 

Plejeniveau 

Årlige plejeomkostninger 7.503 kr. heraf 287 kr. til affaldsindsamling Græsset holdes som det 

såkaldte ”rabatgræs”. Det bliver op til 15 cm mellem hver klipning.  

 

Planer og rammer for området 

Se bilag 1 om kommune- og lokalplaner samt lovgivning. Hertil føjes, at Cykelhandlingsplanen, 

se side 13, anviser hovedstiforbindelse gennem arealet. 

 

Brug 

Området bruges til offentlig legeplads med de nødvendige bygninger og til gennemgang for 

færdselen på hovedstien. 

 

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder  

Arealet kan udvikles til et synligt knudepunkt i kvarteret. Her kommer cykelstiforbindelsen igen-

nem og her er aktivitet knyttet til institutionerne.    

 

Særlige mangler og begrænsninger 

Området er karakterløst og udstråler ”midlertidig løsning”, idet formidling af hovedstiens kobling 

til Ryhavej virker ufærdig.    

 

Forslag 

Adgangen fra Ryhavevej forbindelsen til Klokkerparken bør forbedres funktionelt, samtidig med 

den kommende anlæggelse af hovedcykelstiforbindelsen. Stedet bør synliggøres som et mar-

kant punkt. Belægning, overkørsler, belysning, skiltning og plantning af træer er elementer der 

kan medvirke til at skabe en klar løsning.     

 

Særligt fokus  

Området skal have et kvalitetsløft, der styrker karakteren af knudepunkt.  
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Langsigtede mål 

Arealet skal være et aktivt område, der kan fungere som omgivelser til hovedcykelstiforløbet og 

institutionerne. Desuden skal det have karakter af orienterings– og knudepunkt. Gerne ved hjælp 

af høje træer.      

 

Konkrete tiltag i 2009 

Herværende plan prioriterer ikke tiltag i 2009.  

 
 
 
Oversigtskort og luftfoto 
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Hasle Bakker 

Beskrivelse 

Arealstørrelse 156.420 m2. Hasle Bakker er på det højeste 105 m. Bakkerne er kunstigt skabt af 

overskudsjord fra  bygge- og anlægsarbejder i Århusområdet i slutningen af 1900-tallet. Hasle 

Bakker er et landemærke for store dele af Århus, og fra toppen er der udsigt over det meste af 

Århus by og det nærmeste åbne land. Bakkerne er græsklædte. Gennem området er der etable-

ret grusstier, blandt andet i serpentine- og spiralforløb til toppunkterne. Hasle Bakker ligger som 

porten mod vest til Skjoldhøjkilen og er en vigtig grøn forbindelse med stier til True Skov og det 

åbne land vest for Århus. Mod nord er der sammenhæng til Hasle Skov og  mod syd er der for-

bindelse til Gellerup Skov og Brabrand Sø. (Ikke vist på kortet).   

 

Oprindeligt mål 

Udsigtspunkt og udflugtsmål for omliggende lokalsamfund og borgerne i Århus. Ifølge lokalplan 

474  er formålet rekreative anvendelser (fritids-, idræts- og kunstneriske formål). Arealet er an-

lagt som beskrevet ovenfor. Se side 11 om oprindelige mål.     

 

Plejeniveau 

Naturpræg. Årlige plejeomkostninger 10.522 kr. heraf affaldsindsamling 1.561 kr.   

 

Planer og rammer for området 

Se side 35 bilag 1 om kommune- og lokalplaner samt lovgivning. Hertil føjes, at Skjoldhøjkilen 

og Hasle Bakke landskabet er under etablering / facilitering / skiltning som aktivt rekreativt områ-

de. Foreningen Hasle Bakker har sammen med Børn og Unge, Sport og Fritid samt Natur og 

Miljø aktiv del i denne proces.   

 

Brug 

Bakkerne er på grund af udsigten et populært udflugtsmål. Bakkerne bruges i forbindelse med 

Skjoldhøjkilen til motionsaktiviteter og konditionstræning. Områderne benyttes aktuelt mere og 

mere til organiserede såvel som uorganiserede friluftsarrangementer. IT læring, naturformidling 

og motionsløb er nogle af de tiltag, som er sat i gang. ”Foreningen Hasle Bakker” er initiativtager 

til en del af aktiviteterne.        

 

Særlige mangler og begrænsninger 

Terrænet er de fleste steder for stejlt til aktiviteter - f.eks. vintersport. Der skal være gode af-

spærringer ved adgangen fra de omliggende veje, idet området er populært at køre i med motor-

køretøjer.   

 

Særlige kvaliteter, potentialer og udviklingsmuligheder  

Det markante sted har fortsat potentiale til udnyttelse til friluftsformål.   
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Forslag 

Bedre skiltning i området er dog p.t. på vej. En af sportsklubberne ønsker en forhindringsbane 

og permanente "redskaber", strækbomme, balancebomme, klatrestativ mv. for styrketræning. 

(Strækpavilloner er på vej i Skjoldhøjkilen). Der ønskes et fast "samlingspunkt" i form af et læ el 

lignende, ved forhindringsbanen og ved startpunkt til motionsruterne.(evt. med drikkepost). For-

hindringsbanen kan etableres mellem startpunkt til ruterne og bakkerne.    

En eventuel "løbeskole” kan have udgangspunkt fra Fuglebakken/KFUM klubhus. Bedre skiltning 

fra parkeringspladser ved Lenesvej, Jernaldervej og klubhuset.  

  

Særligt fokus 

Der skal sikres fortsat samordning og koordination af de forskellige initiativer og friluftsinteresser 

i området, ligesom synergi mellem private og offentlige initiativer skal forsøges udnyttet i videst 

muligt omfang. Brugen af Bakkerne øges i disse år. Der skal være god skiltning i området. Der 

skal være opmærksomhed på at løse eventuelle uforudsete konflikter. Mulighed for at skaffe af-

fald af vejen er væsentlig.      

 

Langsigtede  mål   

Stedet er fremtidigt et aktivt område, der danner ramme for mangesidige friluftsaktiviteter: moti-

on, udflugt, ophold og leg. Området skal være robust og naturpræget.    

 

Konkrete tiltag i 2009    

Herværende plan prioriterer ikke tiltag i 2009. 

 

Oversigtskort og luftfoto  
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Præstevangsparken 

Parken ligger i kommuneplanens rammeområde 130406 RE, med bestemmelser: Området skal 

friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt 

rekreativt område.   

 

Klokkerparken 

Parken ligger i kommuneplanens rammeområde 130409 RE, med bestemmelser: Området skal 

friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt 

rekreativt område og regnvandsbassin. I byplanvedtægt Hasle nr. 4 fra 1963 står i deklarationen 

om parken: ”Det på deklarationsridset viste offentlige parkområde anlægges af Hasle Kommune. 

Tidspunktet for anlæggets udførelse og omfanget af offentlighedens adgang og færdsel på area-

let fastsættes af Hasle Kommune.” 

 

Ryparken 

Parken ligger i kommuneplanens rammeområde 130309 RE med bestemmelser: Området skal 

friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt 

rekreativt område og regnvandsbassin. Lokalplan 172 har følgende bestemmelser for parken: 

Området må kun anvendes til offentlige rekreative formål i form af en bypark. I området må ikke 

opføres bebyggelse, bortset fra bebyggelse, der er nødvendig for at drive området som offentligt 

rekreativt område, samt bebyggelse til forenings- og klubformål, der har en naturlig tilknytning til 

lokalområdet. 

 

Bispeparken 

Parken ligger i kommuneplanens rammeområde 130314 RE, som må anvendes til rekreativt om-

råde. Lokalplan 133 har følgende bestemmelser for parken: Områdets anvendelse fastlægges 

dels som offentligt friareal og park. Området skal friholdes for anden bebyggelse end de til drif-

ten nødvendige i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal, såsom offentlig 

legeplads.  

Der anlægges en gang- og cykelsti fra eksisterende boligområde til Ryhavevej. Den vestlige del 

fastlægges som offentligt friareal og er reserveret til civilforsvarsmæssige formål. 

 

Hasle Bakker  

Hasle bakker ligger i kommuneplanens rammeområder 130508 RE: rekreativt område,  

Lokalplan  474 har bl.a. følgende bestemmelser: Lokalplanområdet er udlagt til offentligt rekreati-

ve formål. Efter endt opfyldning og beplantning skal området etapevis anvendes til rekreative 

formål (fritids-, idræts- og kunstneriske formål). I området må kun opføres bygninger til anvendel-

sen og driften af det rekreative område.  

Hasle Skov (ikke vist på kortet) ligger i rammen 130541 RE med bestemmelser: Området skal 

friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som offentligt 

rekreativt område. Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for let trafik.  

Bilag 5  Rammebestemmelser og lovgrundlag  
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Bilag 6  Planer og puljer som har betydning for lokal 
   samfundet 

KOMMUNE- OG LOKALPLANER  

De relevante bestemmelser, kan ses i bilag 5. Se i øvrigt Planinfo.dk  - her findes en oversigt 

over alle lokalplaner i Århus Kommune. 

* betyder at Fællesrådet kan søge penge til et initiativ. 

 

NATUR OG MIlJØ 

*Grønne Projekter 

Grønne projekter er projekter af 1-2 års varighed, hvor der lægges vægt på projekter med stor 

natur- eller miljømæssig gevinst og projekter, der har en særlig betydning for borgernes oplevel-

se af natur- og miljøområdet ved blandt andet at forbedre de rekreative forhold. Aktuelt er der 

afsat 150.000 kr. til renovering af Klokkerparken.   

 

Legepladsstrategi 

Legepladsstrategien gennemgår alle kommunens offentlige legepladser under Natur og Miljøs 

ansvar i et samlet løft på kvalitet og opdatering i forhold til behov og demografi. I Hasle er lege-

pladsen i Præstevangsparken renoveret i 2008, legepladsen ved Ekkodalen renoveres i 2009 

og en ny udflugtslegeplads i naboområdet Skjoldhøjkilen indvies i foråret 2009.   

 

Bevæg Århus 

Bevæg Århus er i december 2008 overdraget fra Sport og Fritid til Natur og Miljø. Planen  tager 

udgangspunkt i en af Århus Kommunes visioner om at være en sund by. Århus skal være en 

god by at bevæge sig i og derfor skal det også være nemmere at være fysisk aktiv. I forhold til 

naturområder og parker i lokalsamfund fokuseres der på gode forbindelser, markering af cykel-

ruter, markering af stier, skiltning, motionsinventar og belysning. 

 

TRAFIK OG VEJE 

Cykelhandlingsplan 

Cykelhandlingsplanen er et trafik- og sundhedspolitisk tiltag, der over en årrække vil forsøge at 

skabe fysiske og trafikale rammer, der kan imødegå det stigende transportbehov.  

Et sammenhængende grønt cykelstisystem skal forbinde byens parker og andre steder med en 

hurtig vej ind til byen.  

 

BØRN OG UNGE 

*RULL projektet. Bogstaverne står for Rum for Leg og Læring.    

Til denne pulje skal der søges via områdechefen i det pågældende skoledistrikt. Proceduren 

afventer og er ved at blive udarbejdet. Grundlaget bygger i høj grad på, at lokale kræfter skal 

lægges bag initiativerne. Der er et projekt i gang med opbygning af en ”Børneby” på udearealer-

ne ved Ellekærskolen. Natur og Miljø har dog ikke arealer som nabo til skolen.     
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SPORT OG  FRITID 

*Administrerer en såkaldt  Anlægspulje. Der er ansøgningsfrist for 2010 i efteråret 2009. Der er 

ikke aktuelle planer i Hasle, bortset fra aktiviteterne ved Hasle Bakker.  

 

SUNDHED OG OMSORG 

Umiddelbart er der ikke overordnede planer eller budgetter, der kan udmønte sig i et lokalt tiltag 

i de offentlige grønne områder. Der kan måske opbygges et lokalt samarbejde f.eks. ved fonds-

søgning.  

 

VAND OG SPILDEVAND   

Hasle er spildevandssepareret. Spildevandsplan 2009-11 er færdigudarbejdet og angiver to nye 

regnvandsbassiner nordvest for Brendstrup Skov, det er dog lige uden for Hasle lokalsamfunds 

grænse. 

 

For de allerede eksisterende regnvandsbassiner bør der løbende være et nært samarbejde 

mellem Natur og Miljø, Vand og Spildevand samt Fællesrådet om at skabe grundlag for god 

rekreativ udnyttelse. Se side 16-17 under Klokkerparken.   

 

EJENDOMSFORVALTNINGEN 

Ingen oplysninger herfra. 
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Fond/Navn Beskrivelse Hjemmeside Postadresse 

Lokale og An-
lægsfonden  

Udvikler og støtter byggeri inden 
for idræt, kultur og fritid. Desuden 
rådgivning på området.  

www.loa-fonden.dk  

Friluftsrådet  www.friluftsrådet.dk  

Naturrum Fælles fond Filuftsrådet +,  Lokale- 
og Anlægsfonden + Arbejdsmarke-
dets feriefond.   

www.friluftsrådet.dk  

Nordeafonden Ansøgning om støtte skal sendes 
til Nordea-fondens postadresse 

www.nordeadanmark
fonden.dk 

Nordea-fonden 
Postboks 850 
0900 København C 

Trygfonden  www.trygfonden.dk  

Folkeoplysnings-
forbundet 

Undersøges nærmere   

Grønne Partner-
skaber   

Ansøgere: grupper med 2-flere 
parter, med et fælles ønske om at 
gennemføre et lokalt projekt, der 
gavner naturen, friluftslivet el. viden 
om naturen.  

www.groennepartner
skaber.dk 

Skov- og  
Naturstyrelsen 

Forslag til frilufts-
faciliteter 

Kun forslag. Frist 20. maj 2009  www.skovognatur.dk/
Nyheder/ forslag 
_til_friluftsfaciliteter 

Skov- og  
Naturstyrelsen 

Bilag 7  Oversigt over relevante fonde uden for Århus  
   Kommune 
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Bilag 8  Arealansvar og ansvar for drift og sikkerhed 

KOMMUNE- OG LOKALPLANER  

De relevante bestemmelser, kan ses i bilag 5. Se i øvrigt Planinfo.dk  - her findes en oversigt 

over alle lokalplaner i Århus Kommune. 

* betyder at Fællesrådet kan søge penge til et initiativ. 

 

Natur og Miljø gør opmærksom på, at arealansvar blandt andet betyder, at den arealansvarlige 

institution eller kommunale forvaltning altid skal give tilladelse til - og godkende nye initiativer, 

projekter, arrangementer og byggeproces, eksempelvis arbejdskørsel.   

 

Hvis borgerne i lokalområdet etablerer et anlæg eller opsætter elementer på kommunal jord, 

skal der stå en forening bag, således at denne forenings ansvar for sikkerhedsgodkendelse af 

nye legeanlæg, den daglige drift, reparationer, renligholdelse, senere fjernelse af anlægget og 

sluttelig renovering kan aftales. Sideløbende med herværende plan (marts 2009) udarbejder 

Natur og Miljø et grundlag for at disse aftaler kan indgås.     

 

For anlæg til aktiv brug, som ligger inden for en forenings ansvar, skal foreningen stå for en år-

lig sikkerhedsrapport, der skal indsendes til Natur og Miljø. Se adresse  under kontaktoplysnin-

ger om Århus Kommune. 

 

Løbende ansvar for sikkerhed på Natur og Miljøs legeredskaber og legepladser hører under 

Natur og Miljøs årlige tilsynspligt.  

 

 

 

 

Bilag 9  Myndighedsansøgninger 

Natur og Miljø gør opmærksom på, at de fleste anlæg skal godkendes af kommunens myndig-

heder via Bygningsinspektoratet. Eksempelvis skal der søges byggetilladelse til permanente 

udendørs atletikredskaber. 
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Bilag 10  Kontaktoplysninger om Århus Kommune,  
    Natur og Miljø 

Århus Kommune 

 

Teknik og Miljø 

Natur og Miljø 

Valdemarsgade 18 

Postboks 79 

8100 Århus C 

 

Tlf.:  8940 2755 

mail: nm@aarhus.dk 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 

Birgitte E. Poulsen   Landskabsarkitekt, projektleder 

Pernille T. Villesen  Konsulent 

Søren Peder Knudsen Driftsansvarlig 

 

 



 

53 



 

54 


