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Orientering til Teknisk Udvalg om Eskelunden og NorthSide 
Festival 2022

I forlængelse af afviklingen af NorthSide Festival 2022 i Eskelunden har der 

lydt kritik af publikumshåndteringen og udgangsforholdene efter festivalens 

sidste koncert lørdag nat, hvor et stort antal mennesker efter endt koncert 

skulle forlade eventområdet på én gang.

Dette har medført en række spørgsmål fra medlemmer af Teknisk Udvalg. 

Notatet er til baggrund og orientering om historik, ansvarsfordeling og 

fremadrettede tiltag. 

Baggrund og historik for etablering af området Eskelunden  

Det nye natur- og eventområde Eskelunden afløser Ådalen som lokation for 

afvikling af NorthSide Festival. Området blev officielt åbnet 1. maj 2021. 

Eskelunden består af skov og krat med stisystemer samt plejede plæner, der 

udgør henholdsvis ét stort, et medium samt et mindre 

sceneområde.Sidstnævnte område kan rumme to små scener.

Området har brede ind- og udgange mod syd / sydøst. Der er også en bred 

åbning i sydvest, men den er tænkt som en brand- og redningsvej og ikke 

som publikumsvej (den vil lede folk direkte ud på Viby Ringvej). Mod nord / 

nordøst ligger Aarhus Å.

Etableringen af Eskelund var forankret i en styregruppe og projektgruppe 

med repræsentanter fra Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice samt 

Borgmesterens Afdeling. Teknik og MIljø har som bygherre haft ansvaret for 

etablering af området og infrastrukturen, samt efterfølgende givet tilladelse til 

brug af området.

NorthSide Festival/Down the Drain har været inddraget i forløbet og har haft 

mulighed for at byde ind med anbefalinger råd til, hvad en sådan plads skal 

kunne, når der afholdes større arrangementer og festivaler. Det er DanJord, 

som har haft hovedentreprisen, mens Rambøll har været tilknyttet som 

bygherrerådgiver. 

I forbindelse med etableringen af eventområdet udfærdigede Rambøll en 

rapport og en simulation af Eskelundens publikumskapacitet i forbindelse 

med evakuering. Der er simuleret på en samlet personbelastning op til 

50.000 i et scenarie, hvor hele Eskelunden er i brug.

Da der ikke er allokeret parkeringspladser til området, er der indrettet et 

shuttlebus-spor i forbindelse med afkørselsrampen fra Åhavevej til Viby 

Ringvej, så der er mulighed for at aflevere/hente publikum nær 

eventområdet. Taxaer kan også benytte sporet.
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Kapacitet i forbindelse med konkrete arrangementer

Det er individuelt fra arrangement til arrangement, hvor stort et publikum 

pladsen kan rumme alt efter arrangørens opstillingsplan, typen af event samt 

hvor store dele af området, der er aktiveret.

Myndighed i forhold til publikumsstørrelse er Østjyllands Brandvæsen, som 

også har myndighedsopgaven med at tilse at et igangværende arrangement 

lever op til kravene. 

Det er Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen der fastsætter de 

færdsels- og afviklingsmæssige vilkår, der er nødvendige i forhold til at 

tilgodese de sikkerhedsmæssige forhold. Det er i sidste ende 

eventarrangørens ansvar at håndtere disse forhold.

Myndigheder og ansvarsfordeling 

Når der skal gives en tilladelse til et stort arrangement som for eksempel

NorthSide Festival, er der en række forskellige myndigheder i spil, og den 

samlede ”tilladelse” består af lang en række tilladelser og godkendelser fra 

respektive myndigheder og arealejere. 

Emne Myndighed Bemærkninger

Sikkerheds-
planer –
evakuering 
og flugtveje

Østjyllands 

Brandvæsen

Sikkerhedsplaner udfærdiges af 

arrangøren og godkendes ved 

beredskabet. Østjyllands Brandvæsen er 

myndighed på den endelige godkendelse 

af arrangementets sikkerhed i forhold til

evakuering / flugtveje. 
Sikkerhedss
pørgsmål –
herunder 
terrorsikring 
og færdsels-
regulering

Østjyllands 

Politi

Østjyllands Politi er myndighed i 

sikkerhedsspørgsmål – herunder for 

eksempel. terrorsikring. 

I forbindelse planlægningen af NS22 har 

Østjyllands Politi også været involveret i

forhold til potentielle udfordringer med 

Åhavevej ved hel og delvis afspærring,

men også i forhold til sikkerhed, hvis 

personer for eksempel skulle forvilde sig 

ud på Åhavevej efter endt koncert. 

Færdselsregulering i øvrigt sorterer også

under Østjyllands Politi.
Shuttlebus-
spor

Østjyllands 

Politi

Østjyllands Politi er myndighed.

Shuttlebus-sporet er godkendt på et 

færdselsmøde med deltagelse af Teknik 

og Miljø.
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Crowd-
management 
(publikums-
håndtering)

Østjyllands 

Brandvæsen

Østjyllands 

Politi

Det er arrangøren, der står for crowd-

management. I forhold til afvikling af 

arrangementet er det primært arrangøren, 

der har ansvaret. 

Såfremt der er noget, der udvikler sig 
uhensigtsmæssigt, har beredskabet ved 
politi- og brandmyndighederne mulighed 

for at skride ind.

Tilladelse til 
anvendelse 
af området

Teknik og 

Miljø

Det er Teknik og Miljø der, som arealejer, 

giver tilladelse til anvendelse af området 

Eskelunden. 

Trafikal 
situation

Teknik og 

Miljø

Teknik og Miljø er vejmyndighed og giver,

sammen med politiet, godkendelser og 

tilladelser til for eksempel skiltning og 

opstilling af afspærringsmateriel på 

offentlige veje i forbindelse med 

arrangementer. 

Teknik og Miljøs mobilitetsområde samt 

trafikkoordinatorer har været inddraget i 

hele den trafikale situation og i forhold til

eventuelle afsmittende effekter i 

nærområdet og på indfaldsvejene.
Hegn og 
skilte

Politiet, 

Teknik og 

Miljø

Arrangørens planer for hegning og 

skiltning indgår i tilladelsen. Skilteplanen 

godkendes i samråd mellem 

vejmyndigheden og politiet, og det er 

derefter arrangørens ansvar at etablere 

skiltningen efter de aftalte / tilladte 

præmisser. 
Telte og 
boder

Teknik og 

Miljø

Teknik og Miljø er myndighed og 

godkender blandt andet 

pladsfordelingsplan og konstruktioner 

som scener, telte og boder. 
Lydforhold Teknik og 

Miljø

Det er Teknik og MIljø, der er myndighed 

for det lydmæssige blandt andet i forhold 

til monitorering af lydniveauer og 

klagebesvarelser ved støjgener. 

Specifikt i forhold til NorthSide Festival 2022

Forud for NorthSide Festival 2022 ligger en lang planlægning med 

involvering af alle relevante myndigheder, herunder Østjyllands Politi, 

Østjyllands Brandvæsen og Teknik og Miljø. 
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finder så stort et arrangement sted i Eskelunden, har Teknik og Miljø haft 

droner i luften for at optage fotos og video af området og trafikstrømmene –

dette for at opsamle erfaringer til evaluering og eventuelle justeringer af

trafikale forhold ved kommende NorthSide Festivaler og lignende store 

events i området. 

NorthSide Festival 2022 havde etableret en shuttlebus-ordning, altså en 

ekstraordinær busrute, hvor arrangøren hyrer busser ind til at transportere

publikum til og fra festivalpladsen. NorthSide Festival 2022 havde alene 

indsat shuttlebus om aftenen. Derudover kørte Aarhus Sporveje / AarBus 

med dublet på visse ruter (for eksempel kørte flere offentlige busser end 

sædvanligt til Skanderborgvej). 

Taxa påpegede fra festivalens første dag, at taxa- og shuttle-sporet ikke 

fungerede godt. Taxa mente, at der kunne opstå farlige situationer. Teknik 

og Miljø var i dialog med Taxa af flere omgange og videregav de konkrete 

problematikker til arrangøren og Østjyllands Politi. Shuttlebus- og taxakørsel 

blev på et tidspunkt lukket ned af Østjyllands Politi, som følge af opstuvning 

af biler på Åhavevej.

Evaluering og fremadrettede tiltag 

Det er stadig kun få uger siden det første store festival-arrangement i 

Eskelunden sluttede. Efter events af størrelse som NorthSide Festival 

foretages som fast procedure en evaluering med arrangør og myndigheder.

Når der i nærmeste fremtid har været en evaluering med NorthSide, 

Østjyllands Brandvæsen, Østjyllands Politi og Teknik og Miljø vil vi have 

større indsigt i afviklingen af arrangementet. Det er således ikke muligt at 

svare fyldestgørende på alle spørgsmål fra Teknisk Udvalgs medlemmer på 

nuværende tidspunkt. 

Efter evalueringen med arrangøren af NorthSide Festival, Down the Drain og 

respektive myndigheder samt afholdelse af et ekstraordinært 

styregruppemøde for Eskelunden (intern styregruppe med deltagere fra 

MTM, MKB og BA samt invitation af Politiet, Østjyllands Brandvæsen, 

Northside Festival) vil en afrapportering til Politisk Eventforum følge. 

Politisk Eventforum består af Borgmesteren, Rådmanden fra Teknik og Miljø 

samt Rådmanden fra Kultur og Borgerservice.


