
Som borger i Viby, matrikelejer (Rugholmvej 48) og nabo til Eskelundspladsen – Aarhus’ 
forventede nye Natur og Eventplads, ligger det projekterede emne mig og min familie meget på 
sinde.  
Vi bor tæt op ad den del af Brabrandstien, der fører hen forbi Eskelund, og vi er daglige brugere af 
Eskelundsområdet, som rekreativt område, hvor vi nyder naturen på flere daglige gåture med 
hunden. Brabrandstien fungerer desuden som trafikåre til Viby og til Aarhus, ikke blot for os - men 

for flere tusinde cykelister hver morgen og eftermiddag. Passage ad Brabrandstien er derfor et 
vigtigt element i den daglige logistik, hvor Stavtrup- og Viby borgere bruger cyklen som 
transportmiddel.  
 
Vi har med stor interesse læst lokalplanen, og fulgt med i informationsmødet, der har været 
afholdt i Brabrand d. 20. oktober.  
Vi er meget positive omkring den del af planen, der omhandler forbedringer af stier og øvrige 
forhold der øger områdets rekreative værdi. Det er flere steder nævnt, at området Eskelund har 
været ’glemt’ af byen, og dette synspunkt kan vi godt tilslutte os – især set ud fra et 
naturplejesynspunkt. Området er for store dele upasset natur, og også meget vådt og 
utilgængeligt i den del af året, hvor store dele af stierne står under vand, på grund af regn og kva 
de mange lavtliggende omgivende vådområder og Aarhus Å. Vi bifalder derfor Kommunens ønsker 
om at optimere på forholdene, så flere borgere året rundt, kan få glæde af den bynære natur.  
Vi håber dog ikke på at området skal forvandles til en park i den forstand, at det naturlige islæt 
forringes.   
 
I forhold til den del af planerne der omhandler afholdelse af større events, som koncerter og 
festivaller, bliver vi bekymrede for følgende problematikker: 



1) hvordan afviklingen af sådanne store arrangementer, 
der med op- og nedtagning af scener, boder og 
indhegning strækker sig over 6-8 uger, (som beskrevet 
i Miljørapporten s. 21) vil påvirke den daglige brug af: 
 
a) Brabrandstien som trafikåre, herunder 

trafiksikkerheden for ”bløde trafikanter” (altså alle 
de vanlige brugere af Brabrandstien) – når store 
lastbiler med udstyr og forsyninger skal krydse 
Brabrandstien, for at komme ind i området, både 
før, under og efter de større arrangementer. 

 
b) Eskelunden som dagligt rekreativt 

område. 
 
Ad 1.a)  
Som tidligere beskrevet bruges 
Brabrandstien som cykelvej (markeret med 
blå på billedet) i den daglige transport for 
tusindvis af mennesker hver eneste dag, når 
der pendles mellem centrale dele af Aarhus, 
Marselis Boulevard-området, Viby og 
Stavtrup.   
Det er svært at forstille sig hvordan store lastbiltog skal passere ind i området, uden at man lukker 
af for al trafik af cykler, motionister og fodgængere, så længe arrangementerne står på (altså 
potentielt 6-8 uger udenfor sommerferieperioden, dette forventeligt 2 gange om året). 
 
Alternativet kan være personskader, når den daglige trafikstrøm af bløde trafikanter skal passere 
tunge lastbiler, der skal krydse Brabrandstien, og risiko for at krydsende publikummer påkøres af 
cyklister under afvikling af events. På diagrammet nedenfor, hentet fra lokalplanen, markeres med 
røde cirkler hvor Brabrandstien planlægges at skulle krydses, for at kunne lede tung trafik eller 
publikummer ind i området. 
 
Ad 1.b) Den samme problematik rejses angående adgang til Eskelund som rekreativt område, i de 
mange uger af sommerhalvåret, hvor større eller mindre arrangementer forventes afviklet i 
området.  
Det lyder jo skønt at området opgraderes rekreativt, men hvis pladsen er lukket af for 
”uvedkommende” i hele perioder, hvor events klargøres, afvikles, og opryddes – ja så er gevinsten 
noget begrænset!  
 
 
 
Bekymringen går altså på, hvordan Kommunen har tænkt sig at håndtere og sikre den daglige brug 
af området i perioder med events, hvor der må forventes megen tung trafik i et befærdet område, 



hvor alle øvrige trafikanter (cyklister, rulleskøjteløbere, motionsløbere, fodgængere), også skal 
passere uden risiko for personskader? 
 

 
 
2) Trafik og støj under koncert-arrangementer. 

Det er naturligvis befriende at høre at Kommunen kun påtænker at afvikle 2 større 
musikarrangementer om året, når man bor ca. 300 m i luftlinje fra en ny koncertplads!  
Støjen fra de omkring liggende veje lever vi alle med i dagligdagen, så weekenderne i haven i 
sommerhalvåret er et skattet frirum, hvor trafikstøjen er markant mindre end i hverdagene. 
Ingen tvivl om vi derfor bliver bekymrede, når vi finder ud af at hovedscenen ligger på 
plateauets højeste punkt. Dybere bliver rynkerne i panden, når vi læser lokalplanens bud på 
afvikling af trafik til de forskellige events – eller mangel på samme, vil måske være det rigtige 
ordvalg. Til orienteringsmødet i Brabrand 20. oktober, nævnte man (igen) at ”Hesteengen” var 
i spil som muligt parkeringsareal. Den eneste adgang for biltrafik til det omtalte areal, går 
igennem en villavej, der for nyligt er blevet trafiksaneret, hvilket gør vejen uegnet til tæt trafik.  
For os beboere – og i sommerhalvåret, alle de mange århusianere der bor i de mange 
kolonihaver i området, er det aldeles uacceptabelt at dette overhovedet overvejes!  
Vi vil stå i en situation hvor behov for akut beredskab bliver til en meget kritisk situation, når 
ambulancen ikke kan nå frem på grund af trafikalt kaos, hvor Hjemmeværn og politi står med 
en umulig opgave – at holde styr på et par tusinde parkeringsøgende bilister! 
Det er uansvarligt hvis Kommunen søger at løse parkeringsproblematikken denne vej. 
 

3) Sikkerhed under koncerter.  



a) Dette er ikke kun et problem der angår Eskelund som eventplads, men set i lyset af de 
stigende antal tilfælde af terroraktioner under events, er det svært at overskue 
sikkerheden på eventpladsen, i fald at nogle skulle få lyst til at udløse en bombe inde på 
pladsen. En eventplads med en placering, der er baseret på, at 40.000 mennesker skal 
komme dertil gående eller på cykel, og med ganske få indkørselsmuligheder, må være 
enhver indsatsleders mareridt i tilfælde af terror og større antal af personskader. Hvilke 
beredskabsplaner har Kommunen for et sådant scenarie? 

 
Vi forstår, at det er en politisk beslutning at Aarhus skal have en ny bynær Event-plads, nu hvor 
Northside og Grøn Koncert er blevet ”hjemløse”.  
Vurderingen herfra er, at Eskelunden som eventplads er et meget dyrt valg, med alle de 
udfordringer der ligger i selve området og i nabolaget: 
Det er dyrt at etablere stabile veje i et vådområde, der ingen kloakering, strøm eller internet i 
umiddelbar nærhed, da området er landzone. Der er stor usikkerhed omkring hele afvikling af 
tilstrømning af publikummer, manglende overblik over behovet for shuttlebusser, der på få timer 
forventes at skulle transportere ti-tusinder af mennesker.  Der må forventes store gener for 
borgerne, der bruger eller passerer området i den daglig transport og rekreativ udfoldelse, idet 
området må skulle lukkes af i store dele af sommerhalvåret.  
Under events er der massiv mangel på tilstrækkelig med offentlig transport i nærheden (der køre 
buslinie 6A på ringvejen tre gange i timen – nærmeste stoppested er Viby Torv eller Søren Frichs 
vej), der er ingen/dårlige parkeringsforhold og muligheder. Uafklarede forhold omkring 
taxaholdepladser, og de strømme af mennesker fra offentlig transport via Viby Torv /Søren Frichs 
vej, der skal ned til Brabrandstien via det meget lidt fodgængervenlige kryds Åhavevej/Viby 
Ringvej, hvor der ingen fortove er, og hvor cykelister, knallertkører og fodgængere skal kæmpe om 
pladsen på de 1,5-2 m vejstykke, der er afsat til cyklerne på brostykket henover motorvejen. 

 
 
Man forventer, at arrangørerne vil booke pladsen til trods for at området for dem er vanskeligt 
tilgængeligt, og formentlig mere omkostningsfuldt at bruge og renholde efterfølgende end andre 
eventpladser.  



I sidste ende kommer opgraderingen af pladsen nok til at blive mest til vores fordel, da den ganske 
enkelt nok bliver for dyr og besværlig at bruge for de enkelte arrangører.  
Bare ærgerligt hvis så mange af Kommunens penge skal begraves i Eskelundens mosejord, i et 
politisk forsøg på at gennemtrumfe en eventplads på et uegnet sted.  
Vi håber så på politisk vilje til at løse alle uløste ender, med accept af de økonomiske følger, nu 
hvor projektet formentlig gennemføres uagtet indsigelser og at der må være mere egnede steder i 
Aarhus til eventpladser.   
 
Venlig hilsen, 
 Camilla Heidemann Agger. 

  
 
 

Skæbnes ironi: De genhusede sjældne arter, må 
igen må se sig om efter et nyt hjem, da der nu skal 
være en scene på netop denne plads på Eskelund. 

Uden for emne, men som konstruktive forslag til andre beliggenheder for eventpladser i Aarhus: 
 
Ideen med at forbedre Eskelund er udmærket, området kunne også bære at være eventområde 
for mindre arrangementer. Hermed vil de økonomiske omkostninger formentlig kunne reduceres 
betragteligt.  
Et forslag kunne være at lave en stor eventplads ved Edwin Rahrsvej, tæt på Fragtmandscentralen, 
der er velforsynet logistisk, og genere relativt få beboere. Her ville man få mulighed for at kunne 
tiltrække store navne til éndags koncerter, fordi afviklingen og parkering vil kunne forløbe meget 
mindre problematisk, med plads til at folk kommer langvejs fra i bil, sådan som mange af de store 
musiknavne typisk tiltrækker. Northside kunne afvikles i Mindeparken, hvis man ønsker en bynær 
placering, og så flytte andre af Mindeparkens /Tangkrogens arrangementer til andre pladser i 
Aarhus, for nu ikke at genere beboerne, der mere end de allerede er.  
DHL kunne givetvis afvikles på Eskelund, uden der skulle stilles de samme store krav til 
bundforhold, indkørselsveje med mere.  
 


