
 

 

19. februar 2021 
Side 1 af 2 

  
 

Svar på 10-dages forespørgsel om brug af kommunens søer 
Mette Bjerre fra SF har stillet en række spørgsmål til skøjteløb på de kom-
munale frosne søer. 
 
Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice har i mellemtiden igangsat under-
søgelser af isens tykkelse flere steder i Aarhus Kommune for netop at åbne 
op for flere muligheder for skøjteløb. 
  
Teknik og Miljø har til nedenstående svar på 10-dages forespørgslen ind-
hentet svar fra Kultur og Borgerservice. 
 
Spørgsmål 1: 
Kan Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udpege en håndfuld kommu-
nale vandhuller og søer, der vil være attraktive til skøjtning, vurderet ud fra 
tilgængelighed og sikkerhed? 
 
Svar:  
Teknik og Miljø har allerede igangsat et arbejde med at måle istykkelsen på 
seks søer i kommunen. Det drejer sig om søer ved: 
 
 Vilhelmsborg Skov i Beder: Beder Landevej nr. 6, 8330 Beder (parke-

ring mulig langs vejen) 
 Klokkeskoven i Stavtrup: Hjørnet af Klokkeskovvej og Jarlsmindevej, 

8260 Stavtrup (parkering ikke mulig) 
 Skjoldhøjkilen Brabrand: Lenesvej nr. 23, 8220 Brabrand.  

Man kan også kælke i området (p-plads i gåafstand) 
 Hovmarken Lystrup: Sønderskovvej 140, 8520 Lystrup (parkering ikke 

mulig)  
 Skødstrup Syd: Grenåvej 632, 8541 Skødstrup (2 store p-pladser tæt 

på søen) 
 Stadionsøerne: Stadion Allé 76, 8000 Aarhus C (gode P forhold) 

 
Se også vedlagte bilag. 
 
Spørgsmål 2: 
Kan Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø give et overslag over udgifterne 
ved at måle istykkelse, opsætte skilte mm for de udvalgte søer.  
 
Svar:  
Det vurderes, at den samlede omkostning for måling af istykkelse i 10 dage 
med to medarbejdere (en til at måle, en til evt. redning), inkl. lørdag og søn-
dage, kørsel samt produktion og opsætning af skilte koster ca. 60.000 kr.  
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Spørgsmål 3: 
Kan magistratsafdelingen for Kultur og borgerservice fortælle hvad der spa-
res på ikke at have skøjtebane ved Musikhuset i år? 
 
Svar: 
Kultur og Borgerservice oplyser, at der er en besparelse på 175.000 kr. på 
ikke at have den udendørs skøjtebane ved Musikhuset opstillet i januar og 
februar 2021. 
 
Spørgsmål 4: 
Kan pengene som er sparet på skøjtebanen bruges til at undersøge isens 
tykkelse på søerne i år? 

 

Svar: 
Ja, de ekstraomkostninger, der er forbundet med det igangsatte arbejde 
med måling af istykkelser, afholdes inden for den besparelse, der er ved ikke 
at have skøjtebane ved Musikhuset. Kultur og Borgerservice og Teknik og 
Miljø har et tæt samarbejde om tilgængeligheden på byens søer og på at 
holde det så omkostningseffektivt som muligt. 

 

Med venlig hilsen 
 
Bünyamin Simsek 
Rådmand  / 
   Henrik Seiding 
   Direktør  
 

 

Bilag: Kort over skøjtebaner 


