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BAGGRUND OG VISION
Byens parker og grønne områder spiller en vigtig rolle ift. rekreation, naturoplevelser og bevægelse og er således betydningsfulde for at øge sundheden blandt befolkningen. Nærhed mellem
bolig og grønne områder har afgørende betydning for, hvor hyppigt brugen er.
Den overordnede vision for parkerne i Aarhus Kommune handler om det gode liv for mennesker, dyr og planter, og kommunen har således en intention om at øge besøg i lokalsamfundets
byparker med 40 % inden 2018. Man taler om ”den LEVENDE
PARK tæt på brugerne”.
Parkerne skal idag kunne konkurrere med mange andre tilbud i
oplevelsessamfundet, eksempelvis computerspil og events. For
at øge brugen af vores grønne rum er det derfor væsentligt at
der i planlægningen fokuseres på at skabe unikke steder med
en stærk identitet og at der laves tiltag der invitere til aktiv brug.
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INTRODUKTION
/ RENOVERINGSPLAN

PARKCHECK 2012
Brugerundersøgelse viser efterspøgsel efter :
• borde og bænke
• udvidet legeplads
• renlighed - flere synlige affaldsbeholdere / særlige hundeskraldespande
(• særlig hundepark)
• sikkerhed - forbud for knallerter
• små oaser og mindre rum - læ.
• belysning - særligt i vinterhalvår, aftenen og om natten
• toilet og drikkepost

MÅL:
• langtidsholdbart projekt
• tryg færdsel
• aktiv park
• robust park
UDFORDRINGER, FORSLAG OG ØNSKER
• ”Clash” mellem Bispehavens beboere og villaejerne
• cykelhandligsplan går gennem parken
• mange hundeluftere - nogle agerer affaldsindsamlere
• Dårlig overflader på stier
• Bilkørsel - afspærring af indkørselsmuligheder
• Skyggegener fra træer
• Genplantning af fældede pil.
• Affald

MÅL FOR PARKER I AARHUS
mål 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
• Udviklingen 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 udvalgte 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 borgere om
ansvar for drift af definerede områder
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KLOKKERPARKEN IDAG
Klokkerparken ligger som en grøn kile på den solorientrede
skråning mellem de to villakvarterer Klokkerbakken og Klokkerfaldet. Parken blev anlagt i 1960érne som en del af villaområdet og grundejerne i kvarteret var i sin tid med til at finansiere
parken.
I planvedtægten fra 1963 er målet med parken 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.”
Beboerne i villakvarteret, som bla. består af børnefamilier og
ældre beboere, der har boet i kvateret fra bebyggelsens opførelse, værner om parken og bruger den dagligt. Generelt savnes
der dog flere aktiviteter, der henvender sig til større børn og
unge, samt foranstaltninger der gør det rart og trygt at færdes
på årets mørke tider.
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Parken er ca 72.000 m2 og strækker sig fra Klokkervej mod
syd til Ryhavevej mod nord, hvor den grænser op til boligkomplekset Bispehaven med høje betonblokke. Omkring 70 % af
beboerne har indvandrebaggrund. Sammenliget med andre
områder i Aarhus har Bispehaven en høj grad af arbejdsløshed
og kriminalitet. Særligt de nordligt liggende villaer i Klokkerområdet har været generet af indbrud, og der har været udfordringer i forhold til bil og knallert kørsel i parken.
I parkens periferi og nærområde ligger der mange daginstitutioner samt fritidsorganisationer, som med nye tiltag og aktivitetsmuligheder kan tilføre parken mere liv i dagtimerne.
Udover flere daglige hundeluftere er parken ramme om større
lokale begivenheder som f.eks. det årlige motionsarrangement
”VIGØR”. Gammelgårds skolen som ligger syd for parken på Carit
Etlars Vej bruger ligeledes parken ved idrætsdage og lign. større
udendørs arrangementer.

gymnasie / købmandsskole
folkeskole
vuggestue / børnehave
pædagogisk ledet legeplads
fritidshjem / sfo
bibliotek
Lokalcenter Hasle
spejderhytte
opførelse af ny ungdomsklub

Oversigt over bydelens funktioner
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SKEJBY / RISSKOV

SKJOLDHØJ KILEN

ÅRHUS C

GELLERUP

FORBINDELSER IDAG
Parkens mange indgange (ialt 18 stk) og stierne igennem gør at
den ofte fungerer som et gennemgangsrum, både for gående
og cyklister. De to villakvarterer bindes sammen af tværgående
stier og på langs er der stiforbindelser i hver side. Alle stier er
udført i sf-sten og trænger til renovering.
Den primære forbindelse til og fra skole, synes at ligge i parkens vestlige side. Med det knap 1,5 m brede stiudlæg forekommer der visse steder problemer når gående og cyklister
skal passere hinanden.
Parken berøres i den nordlige del af kommunens cykelhandlingsplan, hvor hovedruten til Århus C har sit tracé i et forløb
mellem villarækkerne. Ruten kobles op på forbindelserne til
både Gellerup, Skejby og Skjoldhøjkilen. På den måde er Klokkerparken et interessant sted, som led i kommunens bestræbelser på at forbedre mulighederne for rekreative oplevelser i
de grønne rum, der binder byen sammen.
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skole

Udsigt mod syd og Aarhus ådal

AARHUS BUGTEN

Udsigt mod øst og Aarhus bugten

TERRÆN IDAG
Et markant kendetegn for Klokkerparken er det jævnt skrånende terræn der fra nord til syd falder ca. 20 meter.
Står man på parkens øverste punkt, kan man se byens stigende
terræn mod syd, og man får en klar fornemmelse af Aarhus
ådal. Drejes blikket mod øst (og med lidt ekstra terrænhøjde
fra en bænk) skimtes Aarhusbugtens dybe blå flade og bykernens tegltage.

ÅDALEN
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VANDET IDAG
I parkens østlige side løber et fritlagt vandløb i en kanallignende grøft med sider af granitsten. Vandet kommer fra tage og
veje der via rør ledes fra villakvartererne ud i bækken. Vandet
har en fin strøm og en god lyd, men pga. grøftens dybe profil
er vandet svært tilgængeligt. Bækken ender i parkens sydlige
del i et hegnet bassin af teknisk karakter med trådhegn og
uden rekreativ værdi.
I den nordlige ende forefindes to tørlagte bassiner som anvendes til opstuvning ved større regnskyl. Bassinernes kapacitet
skal opretholdes. Det vestlige bassin anvendes om sommeren
til græsning af dyr fra den pædagogisk ledede legeplads på
den anden side af Ryhavevej.

Vådt regnvandsbassin
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Eksisterende fritlagt vandløb

Regnvandsbassin med teknisk udtryk

Regnvandsbassin - bruges til skøjtebane om vinteren

På Klokkerfaldet ligger der i tilknytning til det store parkrum et
regnvandsbassin, der er udformet som et vådt bassin. Vandet er
skjult af græsser og øvrige vandplanter, og der savnes pleje og
generel renovering, hvis stedet skal have rekreativ værdi.
Grundvandet ligger højt i området og jorden virker generelt fugtig i parkens nederste del. Placeringen af en mindre legeplads i
denne del virker derfor uhensigtsmæssig.
Nedenfor Klokkerparken på modsatte side af Klokkervej ligger
et bassin, som i vinterhalvåret benyttes til skøjebane.

Regnvandsbassin - bruges til dyrehold om sommeren

Regnvandsbassin - fremstår lukket og sumpet

BEPLANTNING IDAG
Parkens beplantning tegner et tydeligt åbent græstæppe i kilens
midte, der mod siderne flankeres af grupper med fritstående
træer. Der er i beplantningssammensætningen en stor diversitet. Spiselig kastanje, tjørn, eg, platan, pil, ask, røn og lind sikrer
et varieret og efter årstiderne skiftende udtryk i parken.
Det stærke og enkle udtryk af træernes vandring på fladen er
tydeligst i den vestlige side. Mod øst og primært i tilknytning til
vandløbet fremstår beplantningen som massive klumper der
savner præcisering i mødet med græsset.
Som en stram og præcis geometri indrammes parken af bøgehække, der definerer mødet med villahaverne. Hækkende
varrierer i højde og er flere steder voldsomt høje.

Regnvandsbassinets tætte krat langs sti

Åben mod park, lukket mod regnvandsbassin

Fra Klokkervej mod syd er parken næsten usynlig. Kratbevoksning og bøgehæk giver parken udtryk som en villahave og i
ankomsten fra syd åbner rummet sig først op sent i forløbet.
Ligeledes fremstår den nordlige beplantning med et tæt
læhegn på regnvandsbassinernes skråninger som en massiv
stopklods. De nordlige stier langs beplantningsvolumenerne
fremstår mørke og utrygge. Ved det vestlige bassin er der
partielt mod parken foretaget en rydning af skræntens beplantning. Åbenheden og kontakten til parken virker overbevisende
og som en god løsning.

Kig til heste fra parken

Beplantning langs stiforløb

Klippet hæk - parkens kant

Beplantning langs vandløb

Parkens kant mod Klokkervej
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HELHEDSPLANEN
Med udgangspunkt i registrering og analyse af de eksisterende
kvaliteter og udfordringer er helhedsplanen for Klokkerparken
struktureret ud fra 4 grundelementer.
• VANDET - centralt, synligt og rekreativt element
• TERRÆNET - udsigt, generator for leg og jordbalance
• BEPLANTNING - mødet med parken og rumligheder
• FORBINDELSER - hieraki, oplevelser og bevægelse
Det overordnede mål har været at styrke parkens eksisterende
kvaliteter og skabe en arkitektonisk helhedsoplevelse af parken.
Et sammenhængende parkrum, en smuk ramme om nye muligheder for aktiviteter og leg.
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Helhedsplan 1:2000

Stemningscollage - kig op gennem parken 13

DET BLÅ ELEMENT
Vandet i det eksisterende vandløb tilføres primært fra villakvarterets tage og veje, og mængden af vand kan varierer. Med
klimaændringer og regnvandsforøgelser for øje, er det ambitionen at regnvandet i området i videst mulig omfang frakobles
kloaksystemet, for derved at indgå som et naturligt vandkredsløb. Målet er at vandet bliver en synlig og attraktiv ressource
for parken, der bidrager til liv, aktivitet, mødesteder og øget
biodiversitet. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvor meget
vand der i sidste ende vil kunne tilvejebringes i parken, hvorfor
en nærmere undersøgelse er påkrævet.
Hovedideen omkring vandet som et centralt og synligt element
kan dog med de eksisterende forudsætninger stadig gennemføres. Med en omlægning af bækkens forløb og en flad profil
på åen, kan vandets spejl bringes tættere på overfladen. Derved
opnåes større synlighed og større mulighed for brug af vandet
til leg og ophold.
I bækkens forløb arbejdes der med et snoet forløb og på
uvalgte steder mindre opdæmninger, som sætter vandets lyd i
scene. Kanten præciseres i en kombination af sten, terræn med
plænegræs og på udvalgte steder vandtålende stauder.
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Ved de tværgående stiforbindelser etableres overgange via
træbroer, der tilsigtes etableret hvor vandet er bredest. Hermed
opstår der en umiddelbar kontakt med vandet og mulighederne
for leg og ophold højnes.
Ved bækkens afslutning i parkens sydlige ende etableres en
regnvandssø af rekreativ karakter. Der skal sikres mulighed for
ekstra opstuvning af vand, men søens skråningssider skal udformes bløde og som en naturlig terrænafvikling, så fornemmelsen og kontakten til vandet er sikret, når vandmængden også
er lav. Udformningen af området skal have fokus på at skabe et
sikkert sted for børn at lege, så stejle skråningssider der resulterer i et brat møde med vandet undgåes.

Planudsnit 1:500
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Udsigtspunkt

Terrænet udfordrer kroppen og indbyder til leg

TERRÆNET
Som en for stedet særlig attraktion indarbejdes alt overskudsjord fra parken i en blød hævet bakketop, der løfter det højeste
punkt med 3 meter. Herved forankres parkens placering i byen
med en enestående udsigt til ådalen og Aarhusbugten. Bakken
vil herudover blive en attraktor for leg og ophold på alle tider af
året. Mod det store parkrum er skråningen stejlest og vil blive
en attraktiv kælkebakke for de større børn og voksne, hvorimod
bakkens side mod nord er mindre stejl og vil passe til de små
børn. Herved sikres et legeområde, der kan indfri hele familiens
behov.
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Bakken som oplagt drageflyvningssted

Mulighed for kælkning om vinteren

Bearbejdning af skråningsside med grønne trin

Skråning og leg

AARHUS BUGTEN

Planudsnit 1:500
ÅDALEN
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Scott Amphiteather, Philidelfia. Store fritstående træer og grønne trin

Grupper af træer på fladen

skråning med lavt pleje trappe anlæg

lange græsser og lavt pleje ved legeoase

græsser og vandplanter

Grupper af træer m. kig under krone
Vandplanter

BEPLANTNING
Det eksistrende beplantningsudtryk med grupper af fritstående
træer mod randen forstærkes. For så vidt muligt bevares eksisterende træer og udtyndes i nødvendigt omfang så parkens
rum bliver spændt ud fra hæk til hæk under træernes kroner.
Eksisterende lunde i vestsiden suppleres med flere træer og der
etableres nye grupper på udvalgte steder. Særligt den østlige
side suppleres med træer. Valg af sorter og placering sker i
balance mellem det ønskede parkudtryk og uønskede skyggevirkninger. Ny plantning bygger videre på parkens eksisterende
udtryk og oprindelige hensigt i diversitet og oplevelsesværdi.
For at opnå et homogent hækforløb reduceres hækkene mellem parken og villaerne til en højde mellem 1.5 og 1.8 m, som
beskrevet i kommuneplanen for området.
Hækken og kratbevoksningen fjernes mod syd så der åbnes
op for indkig mellem grupper af træer. Den grønne forbindels
mellem skole og park forstærkes yderligere ved etablering af en
allé langs Carit Etlars Vej til skolen.
Mod Ryhavevej og den kommende letbane bevares den eksisterende beplantning på skråningen. Indgangene til parken
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Bærbuske

etableres som et tydeligt portmotiv i form af beplantning. Dog
åbnes der op for indkig til området ved hovedstiens udmunding, hvor hækken fjernes.

Vildt græs
Hæk - afgrænsning mod villaer

De øvrige skråningssider ved regnvandsbassinet ryddes for tæt
beplantning. Store træer bevares og suppleres med ny plantning så der opstår grupper af træer der ”vandrer” ned over
skråningssiderne fra parken.
På skråningssiden i det sydøstlige hjørne af det nordlige regnvansbassin etableres grønne amfitrin, hvori eksisterende store
træer samt ny plantning indgår som rumskabende elementer.
Skråningssiderne ved legeoasen suppleres på udvalgte steder
med grupper af bærbuske som f.eks. brombær, ribs og solbær.
Plejeniveauet og udtrykket ved legeoasen er mere vildsomt
hvorfor bunden etableres som vildt græs. Græsning af dyr og
legende børn er ligeledes med til at begrænse mængden af
pleje i dette område.
På udvalgte steder langs bækken etableres græsser og vandtålende stauder som f.eks iris. Udover at skabe steder med
intimitet og rum for parkens gæster højner de biodiversiteten
og skaber derved også bedre vilkår for områdets dyreliv.

Allé til skole
Eksisterende læbeplantning

Stemningscollage - kig til amfitrin og multiflade til sport og leg ved det nordlige regnvandsbassin
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hovedstien, asfaltbelagt
sekundære stier i slotsgrus
kommende letbane
kommende letbane

Asflat sti og eksempler på grafisk bearbejdning
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rute for cykelhandlingsplanen

STINETTET
Den eksisterende grad af gennemsivningsmuligheder i parkens
stinet opretholdes, men differentieres i en primær hovedsti i
asfalt og en række sekundære stier i slotsgrus.
Hovedstien etableres som et 3 m bredt udlæg, som kombineret
cykel- og gangsti. Overfladen udsmykkes med en grafisk bearbejdning som understreger den lange strækning og definere
zoner til løb, cykling og gang. Mulighederne for den grafiske
bearbejdning er mange og en oplagt mulighed for, på en enkelt
måde, at tilføre fladen en større grad af mulighed for impulsiv
leg og bevægelse.
Cykelhandlingsplanens rute udføres ligeledes i asfalt, og
forløbet omlægges så cyklistens møde med parkens rum sker
i en direkte forlængelse af det eksisterende trace´ gennem
villabebyggelsen. Ruten trækkes dermed ind gennem parken
og kobler sig til Ryhavevej, på volden mellem legeoasen ved
de nordlige regnvandsbassiner. Rydning af tæt beplantning på
voldens skråningssider højner tryghedsfornemmelsen og sikre
synlighed mellem de forskellige aktiviter i området.
De sekundære stier er smalle og udlægges som oplevelsesbasserede ruter i parken. Således snor stierne sig f.eks. som
tangent til bækkens forløb, og udført i slotsgrus er stierne både
egnet til brug for kørestole og en slentretur med barnevogn.

stier i slotsgrus - udstråler ro og traditionel belægning på stier i parker.

Planudsnit 1:500
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Eksempler på prunktvis fartdæmpende foranstaltninger på hovedsti. Fokus på sikker færdsel og muligheder for leg
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TRAFIKSIKKERHED
Der er i området stor fokus på trafiksikker færdsel i parken.
De trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger skal integreres
som en del af parkens udtryk og udformning, så der opnås en
oplevelsesmæssig helhed mellem funktion og rum.
Hovedstiens belægning, bredde og stiens lige forløb ligger op til
fart og leg. For at skabe variation og muligheder for leg i stiens
forløb foreslås det, at der arbejdes med punktvise fartdæmpende foranstaltninger som integreres i stiens forløb og udtryk.
Hvor parken åbner sig op i nord og syd er der behov for, at der
skærmes for mulig indtrængen af både biler og knallerter. For
at styrke parkens møde med omgivelserne, så indkig og rumlig
kontakt opretholdes, foreslås en terrænmæssig bearbejdning
indarbejdet som løsningsmulighed på den trafikale udfordring.
Terrænet forslås derved hævet 0,5 m i en blød bevægelser fra
parkens terrænflade og afsluttet mod gadeprofil i en 1: 1,5 m
stejl skråningsafslutning.

En `Ha ha´ - kendt fra England hvor terræn afgrænser områder

Principsnit af mulig løsning på trafiksikring af parken, 1:100
23
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Stemningscollage - legeoase ved det nordlige regnvandsbassin

BEVÆGELSE OG SUNDHED
De fire strukturende grundelementer (vand, terræn, beplantning og forbindelser) skaber flere rekreative oplevelser og
anvendelses muligheder i parken. Som ekstra aktivitetsfremmende elementer er der i helhedsplanen indarbejdet områder
med særlig fokus på leg, krop og bevægelse.
De nordlige regnvandsbassiner omdannes til én stor legeoase,
hvor de eksisterende skråningssider er generator for etablering
af legemuligheder. Der indlægges f.eks. rutchebaner, svævebane, klatreribbe, amfitrin og lign. Legeoasen bindes fysisk sammen med stier der både kan etableres over volden og igennem
via store plastrør. Rørene vil udover at skabe direkte forbindelse
også være et muligt legelement.
Parkens eksisterende klatretårn foreslås flyttet og indarbejdes
som en del af områdets legeaktiviteter. Der laves udvidede
områder til dyrehold eller særligt område til fri hundeleg. I
tilknytning til etablering af skråning med amfitrin udlægges en
fast belagt multiflade, som kan danne bund for sportsleg eller
teaterudfoldelse.
For at højne succeskriteriet og brugen af den nordlige legeoase
som et sted for både villakvarteret og bispehavens beboere,
kunne der ind tænkes et samarbejde med skole/kultur omkring
bemanding og events i en opstarts periode. Herved sættes
fokus på et fælles ejerskab til stedet og en positiv integration.

fitness-station: elementer i fladen,
reb fra træer, balance, stangtennis
løbebane
leg på skråning: klatring, rutchebane,
svævebane, gynger, amfitrappe,
træning, tunnel/legerør
borde og bænke: ophold, picnic
naturleg: klatring, legesti, leg ved vand,
bålsted, balance
multiflade: boldspil, scene, rulleskøjter,
krop og musik; reb fra træer, elementer
i fladen med lyd
bakken (udsigtspunkt, kælkebakke, løb
og leg, drageflyvning)
område med trådløst internet adgang
dyrehold / fri hundeleg

Langs den primære hovedsti placeres et forløb af fitness stationer som spænder fra nord til syd. De motions og krops relaterede funktioner kunne være reb fra træer til træning, balance
og strækøvelser, håndbold-stangtennis, enkeltmands trampolin
og sjipning.
I parkens sydøstlige hjørne kan der indrettes et område med
fokus på musik og leg. Instrumenterne tænkes som elemeter
der enten integreres i fladen eller som knyttes op på eksisterende beplantning f.eks i form af trommestikker der hænger i
reb.
På særligt udvalgte områder i hver ende af parken, kan indarbejdes mulighed for trådløs internet adgang.
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Uplight på træer

BELYSNING
Parken skal ses som et landskabeligt rum. For at understrege
den grønne karakter foreslås det at der i tilknytning til den primære stiforbindelse fokuseres på en rumskabende belysning af
træerne. De eksisterende træer i tilknytning til hovedstien er i
forvejen store og voluminøse, hvorfor der vil opnås en stor effekt
ved en sådan belysning. Belysning forslåes etableret i en kombination af up-light og mere traditionel belysning via parkarmatur,
så der udover den rumlige belysnings også sikres en mere fuktionel belysning af stien.
I tilknytning til legeoasen i bassinet mod nord foreslås det at der
etableres belysning med spots på master. Herved kan lyset rettes så der fokuseres på at skabe belysningsmæssige rum til de
enkelte legeaktiviteter.
Afklaring af ideer og muligheder for belysning i parken skal afstemmes med Aarhus Kommune, trafik & veje.
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Traditionel stibelysning med parkarmatur

Fermaten i Herning (SCHØNHERR, Hansen & Henneberg)
- stedet ændrer karakter og brug i aftentimerne

Kousgaardplads i Herning ( SCHØNHERR)
Mastbelysning med flere spots

Lysende stammer ved søbred - kunstner udkendt

Lysende stave i landskabet - kunstner udkendt

Lyskunst i beplantning - kunstner udkendt

Aalborg tekniske skole (SCHØNHERR , Steven Scott)
Rammekonstruktion med lys markerer indgang

LYSKUNST
Kunst i landskabet er ofte yderst integreret i det landskabsrum
det befinder sig i, og det er derfor naturligt at tænke landskabsbearbejdning og kunstplanlægning sammen. En overordnet strategi for placering af kunst i parken, vil på mange niveauer være
med til at skabe sammenhæng og en bedre helhedsoplevelse
af stedet.
Kunsten kan med fordel i Klokkerparken tænkes ind som et belysningsmæssigt tiltag og være en attraktor for liv og en anden
oplevelse eller anvendelse af parken ved aften tide. Den kan på
udvalgte steder tilføje rummet en ligefrem magisk og drømmende karakter.
Særlige fokusområder for en sådan kunstnerisk bearbejdning
kunne være i parkens sydlige ende ved vandløbets udmunding i
den lille sø. Lyskunst kunne også ind tænkes som et port motiv
ved udvalgte indgange til parken.
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