BORGERLANDSKAB
I DEN GRØNNE KILE
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UDKAST
INSPIRATIONSKATALOG FRA BYDELSKONTORET.
EN REMINDER PÅ OPRINDELIG VISION FOR AREALET.
Thor Vingolf Nielsen (2019), X-press.

BORGERLANDSKAB
I DEN GRØNNE KILE
“Den Grønne Kile er den nye borgerskabte park på godsbaneområdet i Aarhus. Gå en tur langs de gamle godsbanespor, følg
udviklingen af den nye bydel Aarhus K og vær med til at skabe
parken.”

Aarhus Kommune, 2018

Således beskriver Aarhus Kommune den kommende bypark, hvis formål er at tjene alle
borgere i Aarhus og deres kreative virker.
Teknik og Miljø har i samarbejde med COWI,
et ønske om at Den Grønne Kile skal stå som
et sammenbindende rum, med kulturelle aktiviteter for alle daglige brugere, passerende og
besøgende på kulturinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne, og bydelens øvrige faciliteter.
En væsentlige udfordring bliver hvorledes en
borgerdrevet park kan integreres med opholdsarealer, og et ønske om at trække naturen ind i
bymidten.
Landskabet skal nemlig være meget mere end
blot natur der forbinder på langs af godsbanearealet.
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Landskabet skal være meget mere end blot areal til gå/stå/sidde aktiviteter.
Kilen skal adskille sig fra andre byparker ved
at danne rammer for midlertidige projekter og
forskelligartede aktiviteter, som skal fordre liv,
aktivitet og spændende oplevelser.
Rekreative og aktive funktioner af forskellig
art, er et kommunalt ønske til de permanente
funktioner i kilen. Her har Bydelskontoret bl.a.
foreslået trinbræt, som stationer til info og aktivitet, vandaktivitet omkring regnvandsbassiner
samt introduceret et zipper-princip hvor afgrænsningen af Den Grønne Kile mod byggefelter,
veje og pladser ikke er fast defineret, men
smelter sammen.

Afgrænsning af Den Grønne Kile mod byggefelter, veje og pladser er ikke fast defineret,
men “fletter” sig ind i den fremtidige bystruktur.

Den Grønne Kile er en eksperimenterende
park der faciliterer en levende bydel... ...Den
Grønne Kile vil facilitere brede projekter på
tværs af demografiske skel.

Program: Den Grønne Kile, Center for Byens Anvendelse,
Teknik & Miljø, Aarhus Kommune, 23.06.2016, s.13

Den grønne kile, procesplan, Aarhus Kommune,
28.09.15, s.4.

Rum der inviterer til ophold, og forskellige aktiviteter ud fra godsbaneområdets visioner om
et mangfoldigt og kreativt område. Et landskab der benytter kultursporerne som en del af
byrummet.

Vision: ...arbejde med mangfoldighed som
retnings- linje for udviklingen.
Den grønne kile, procesplan, Aarhus Kommune,
28.09.15, s 5.

Program: Den Grønne Kile, Center for Byens Anvendelse,
Teknik & Miljø, Aarhus Kommune, 23.06.2016, s.8

Gennem oplysningsarbejde skal borgeren få
kendskab til den bedst mulig måde at bruge
naturenn på, dyrke grøntsager, anlægge byhaver og lave små grønne borgerdrevne initiativer, til gavn for sig selv og miljøet.
Den grønne kile, procesplan, Aarhus Kommune,
28.09.15, s 9.
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INSPIRATIONSKATALOG
Inspirationskatalog over mulige “spillebrikker“,
til aktiviteter der kan være i Den Grønne Kile.
Spillebrikkerne er ideer der kan understøtte de
borgere og interessenter som bor, besøger og
bruger godsbaneområdetområdet.

ORGERLANDSKAB
SPORT, PARKOUR, BMX mm.
Der er mange typer sport der ikke behøver
SPORT,
BMX
mm.
en gold PARKOUR,
asfalt flade, men
kan
inkorporeres i
Der
er mange
sportaktivitetsflader.
der ikke belandskabet
somtyper
interessante

høver en gold asfalt flade, men kan
inkorporeres i landskabet som interessante aktivitetsflader.

BIODIVERSITET / FLORA + FAUNA
Mange forskellige typer træer, buske og græsser kan skabe et varieret
og interessant
BIODIVERSITET,
FLORA
+ FAUNAlandskab.
Mange forskellige typer træer, buske

og græsser kan skabe et varieret og
interessant landskab.

SKATEBARE FLADER
At fordre aktiviteter i stedet for at afvise. I nogle
SKATEBARE FLADER
tilfælde kan en god overflade og et vinkeljern
Atmuliggøre
fordre aktiviteter
i stedet for at
brug af diverse sportsudøvere.

afvise. Nogle steder lave plads til ‘skate
obstacles’, andre steder blot sætte vinkeljern på elementer således at de kan
tåle fremtidig brug af diverse sportsudøvere.
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BORGERLANDSKAB
MOTION / MØDEPUNKT
Det er vanligt at borgere mødes i offentlige
SPORT
MØDEPUNKT
parker ved
motionsløb og sportsaktiviteter. Et
Det
er
vanligt
at borgere
mødes
i ofplanlagt mødepunkt
kunne huse
materiale
og
fentlige
ved motionsløb og
udstyr for parker
byens motionister.

sportsaktiviter. Et planlagt mødepunkt
kunne huse materiale og udstyr for
byens motionister.

VANDAKTIVITETER
Vand er nice! En fornøjelse at være i nærheden
af om sommeren, og muliggør aktiviteter som
VANDAKTIVITER
skøjteløb
vinteren.
Vand
er om
nice!
Fornøjelse at være i

nærheden af om sommeren, og muliggør aktiviter som skøjteløb om vinteren.

NATURBASE
Spejderlejre og forskellige typer af friluftsNATURBASE
aktiviteter kunne have en offentlig base i byens
Spejderlejre
ogafforskellige
typer af fripark til udøvelse
friluftsliv.

luftsaktiviter kunne have en offentlig
base i byens park til udøvelse af friluftliv.

AKTIVITETS- / UDSTILLINGSPLATFORME
Platforme som kan styre hvor og hvilken type
AKTIVITETSPLATFORME
aktivitet der kan opstå.

Aktivitetsplatforme kan styre hvor og
hvilken type aktivitet der kan opstå.

05

BORGERLANDSKAB
FLEKSIBILITET
Uprogrammeret areal, hvor det foranderlige og
SANDPLADS
magiske
kan opstå. Et sandareal kan invitere til
Uprogrammeret
areal, hvor det forandbrug uden at låse aktiviteten.

erlige og magiske kan opstå.
Et sandareal kan invitere til brug uden
at låse aktiviteten.

GRILL / SAMLINGSPUNKT
Reservere et areal til spise og udendørs
madlavning.
Tanken er set langs mange
GRILLAREAL
turistveje
hvor
derareal
er opsat
offentlig
Reservere et
til spise
oggrill og
spiseareal.
udendørs madlavning. Tanken er set

langs mange touristveje hvor der er
opsat offentlig grill og spiseareal.

URBANE HAVER
Selvgro og urban dyrkning er hip og er næsten
URBANE HAVER
blevet en selvfølge i alle offentlige projekter.
Selvgro
og en
urban
er hip og er
Har
dit projekt
urbandyrkning
have?

næsten blevet en selvfølge i alle offentlige projekter. Har dit projekt en urban
have???

OPHOLDSAREAL
Et areal med strømudtræk, læ og siddepladser.
CHILLZONE
Basis
for mange forskellige aktiviteter.

Et areal med strømudtræk, læ og siddepladser. Et perfekt sted at tage ud
med en pose bajer og et anlæg.
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?

SPILLEBRIK
Mulighed for andet borgerdrevet aktivitet.
Har du en ide?

Referencer:
Aarhus Kommune, web, 2019
https://godsbanearealerne.dk/livet-paaarealerne/den-groenne-kile/
Den grønne kile, procesplan, Aarhus
Kommune, 28.09.15
Program: Den Grønne Kile, Center for Byens
Anvendelse, Teknik & Miljø, Aarhus Kommune,
23.06.2016
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Bydelskontoret, Godsbanen,
Skovgaardsgade 5 A-G
8000 Aarhus K

