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Mulige aktører 
 Der bor ca. 15.000 mennesker indenfor 500 

meter fra området 
 10.000 mennesker besøger ugentlig stedet 
 Der er 350 ansatte  
 450 frivillige i brugerorganisationer og foreninger 
 25 organisationer 
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Indledning 

De øgede nedbørsmængder og skybrud på grund af klimaændringer risikerer at medføre 
store økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis ikke de håndteres. Derfor er det 
attraktivt at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster afløbssystemet. 
Investeringer i klimatilpasningsløsninger forventes i de kommende år at beløbe sig til 30-35 
milliarder.   

 
MarselisborgCentret vil være et eksempel på hvordan disse investeringer kan blive til nytte for 
både miljø og mennesker. Projektets ambition er at demonstrere at et udeareal, hvis det 
indrettes optimalt både kan tilføre mere kvalitet til arbejdet med rehabilitering og fremme af 
sundhed, samtidig med at det løser lokale udfordringer relateret til klimatilpasning. Dermed 
kan projektet danne model for klimatilpasningsanlæg med de nævnte kvaliteter. Endvidere er 
målet at gøre parken til et lokalt samlingspunkt – et grønt ”forsamlingshus” midt i Aarhus for 
lokalområdets beboere og foreninger, brugere og ansatte på MarselisborgCentret samt 
besøgende fra nær og fjern. 

 
I perioden oktober 2014 – marts 2015 gennemførte et konsortium anført af 
MarselisborgCentrets og Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania en række foranalyser, 
der skulle afdække potentialet for en større omdannelse af udeområderne omkring 
MarselisborgCentret. Projektet er døbt SPARK-MarselisborgCentret. Det står for Sundhed, 
Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima – fem ord, der skal karakterisere de omdannede 
arealer.  
 
Denne rapport er en tværtematisk opsamling på de analyser, der er gennemført i perioden, og 
udgør grundlaget for at træffe en beslutning om, hvorvidt omdannelsen er realistisk og 
meningsfuldt at realisere. Rapporten og foranalyserne udgør endvidere grundlaget for at 
udarbejde konkurrence- og udbudsmateriale for det eventuelle realiseringsprojekt, ligesom at 
analysernes resultater indgår i overvejelserne omkring valg af proces i forbindelse med 
konkurrence-, udbuds- og realiseringsfaserne. 

 
I det følgende afsnit 1 præsenteres baggrunden for projektet, herunder dets visioner og 
værdier. I afsnit 2 præsenteres de gennemførte foranalyser, deres formål og konsortiet bag 
dem, mens afsnittene 3-7 præsenterer hvert af de fem centrale temaer, som er blevet 
identificeret gennem den tværtematiske analyse: 

 De mange rum (afsnit 3) 
 Adgang og tilgængelighed (afsnit 4) 
 Sammenhæng, samarbejde og fællesskab (afsnit 5) 
 Klimatilpasning og multifunktion (afsnit 6) 
 Anlæg, drift og organisering (afsnit 7) 

Under hvert tema redegøres der for såvel de identificerede potentialer som de centrale 
udfordringer, der skal håndteres, for at projektet kan realiseres og leve op til dets visioner og 
værdier.  
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1. Baggrund 

1.1 MarselisborgCentret – rammen om nyskabende rehabilitering 
MarselisborgCentret er et nationalt center for rehabilitering. Centret er organiseret som en 
klyngeorganisation med rehabilitering som omdrejningspunkt – både forskningsmæssigt og 
klinisk. Det ejes i fællesskab af Aarhus Kommune og Region Midtjylland og består af både 
offentlige, private organisationer og patientforeninger. 

 
Med denne konstruktion og bestyrelsens opfordring til at stedet fungerer som 

eksperimentarium, hvor der kan udvikles og afprøves nye modeller for samarbejde mellem 
offentlige myndigheder og civilsamfundet, giver det stedet en gunstig position i forhold til at 
udvikle og forankre SPARK.  
  

Stedet blev etableret som rehabiliteringscenter, rygraden i etableringen var 
patientforeningerne Muskelsvindfonden og Gigtforeningen foruden Hjælpemiddelinstituttet, 
Revalideringsklinikken og Hjerneskadecentret, Hjælpemiddelcentralen og Geriatrisk afdeling.  

 
Rehabilitering er en helhedsorienteret indsats, der er rettet mod menneskers hele 

livssituation. Samarbejdet på tværs af sektorer, fag og discipliner er derfor indarbejdet som en 
naturlig del af stedets faglighed. 

 
I forbindelse med MarselisborgCentrets 100 års jubilæum i 2013 blev der sat spot på 

fortiden og historien, men fokus blev også rettet fremad. Ambitionen er at gentænke området 
og samspillet med lokalområdet og sætte nye standarder for rehabilitering og lokalforankret 
rehabilitering.  

 
Blå, grå og grønne mødesteder – rehabiliterings spots - forbindes med stier. 
 

1.2 SPARK-projektet: Visioner og værdier 
SPARK-projektet har til formål at håndtere flere komplekse samfundsmæssige udfordringer. 
Udfordringer der går på tværs af forvaltningsområder og sektorer, på tværs af lokalsamfund 
og offentlige institutioner, på tværs af faglighed og civilsamfund. Ambitionen er at løse 
centrale samfundsmæssige udfordringer på tværs og i fællesskab og på en måde, som skaber 
værdi for både mennesker og miljø. 
 

DRØMMEN ER et state of the art, rehabiliterende udearealer for mennesker og miljø. Et 
sted hvor samfundsmæssige udfordringer i forhold til rehabilitering og klimatilpasning er løst 
sammen og derved skaber merværdi for både mennesker og miljø. 
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FORESTIL DIG et sted der oser af liv, bevægelse, fordybelse og rekreation og et sted 
hvor unge og gamle udlever leg gennem bevægelse og træning. Et sted hvor handicap ikke er 
en hindring. 

 
FORESTIL DIG konkrete løsninger, der medvirker til at bygge bro mellem mennesker 

med og uden handicap og et område, der er gentænkt med respekt for områdets historie, 
arkitektur og natur. 

 
FORESTIL DIG et sted der åbner sig udadtil, og inviterer folk ind samtidig med, at man 

føler sig afskærmet fra det pulserende byliv. Og forstil dig at alt dette er kombineret med 
beskæftigelse og forskning, der producerer viden og skaber grundlag for udvikling af praksis.  

 
MÅLET ER, at SPARK skal være præget af aktivt involverende medborgerskab – et 

projekt hvor borgere, kommune og region mødes og samarbejder på tværs af fællesskaber. 
 
MÅLET ER at skabe rehabiliterende udearealer, der indbyder til oplevelse, ophold, leg 

og bevægelse og spiller sammen med den omkringliggende by og danner skole for fremtidig 
redesign af parker og grønne områder.  

 
Ovenstående drømme, mål og forestillinger for realiseringsprojektet spiller sammen med 

flere af de strategiske satsningsområder, der er formuleret af Aarhus Kommune, Region 
Midtjylland, MarselisborgCentret og Realdania. 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan udearealerne både skal danne rammen om 
indbydende og effektiv rehabilitering, om et lokalt fællesskab og om et bedre fysisk 
arbejdsmiljø med klimatilpasningsløsninger som løftestang. 
 
 
Figur 1 – Rehabilitering, lokalt fællesskab og god arbejdsplads med klimatilpasningsløsninger som 
løftestang 
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2. Om foranalyserne 

Der er gennemført i alt ni foranalyser med fokus på mennesker, miljø, økonomi og drift. 
Analyserne er fokuseret på målgruppernes ønsker, behov, ressourcer, de fysiske, 
naturmæssige og kulturelle forhold samt økonomi mht. projekt, anlæg og drift. Der er 
gennemført analyser og kortlægninger for ca. 800.000 kr.  

 
Derudover er der identificeret en oversigt over relevant litteratur samt udarbejdet en 

synopsis, der beskriver følgeforskningsmuligheder i forhold til SPARK; både mht. processen og 
efterfølgende i forhold til det realiserede projekt. 

 
Analysearbejdet er afsluttet i marts 2015. Herunder er en oversigt over hvilke analyser, 

der er gennemført, deres indhold og hvem der har været hovedansvarlig: 
 
Foranalyse Beskrivelse Ansvarlig 
Interessent analyse 
 

Kortlægning af Marselisborg-
Centrets organisationere. 
Målgruppers og interessenternes 
brug af området samt deres 
kompetencer, ressourcer og 
behov mhp. uderehabilitering 

MarselisborgCentret 

Kulturhistorisk analyse Historisk og kulturel analyse med 
fokus på stedets funktion, 
arkitektur og centrale værdier 

MarselisborgCentret 

Økonomisk analyse Afdækning af nuværende 
driftsbudgetter samt modeller for 
projekt- og anlægsøkonomi 

MarselisborgCentret 

Demografisk undersøgelse Kortlægning af befolknings-
sammensætningen og 
boligmassen i nærområdet 

Center for Byens Anvendelse; 
Aarhus kommune og  
MarselisborgCentret 

Analyse af social bæredygtighed Analyse af potentiale for fremme 
af social bæredygtighed samt 
kortlægning af potentiale for 
rehabiliterings-løsninger baseret 
på LAR. 

Teknologisk Institut 

Analyser af biodiversitet  Kortlægning af områdets 
naturindhold, naturværdier og 
potentialer 

Naturhistorisk Museum 

Tilgængelighedsanalyse 
 

Kortlægning af tilgængelig for 
naboer, tilgængelighed internt 
på området samt de bygnings- 
og tilgængelighedsmæssige 
udfordringer klimatilpasnings-
løsninger medfører 

Statens Byggeforsknings 
Institut 

Analyse af potentiale for 
klimatilpasning og LAR 

Beregning af regnvand samt 
fordeling og flow af 
vandmængder. 

Orbicon 

Byrumsanalyser Kortlægning af arealbenyttelse, 
tilgængelighed, og sammenhæng 
med omkringliggende områder. 
Parkeringsforhold, landmarks og 
byrumskarakterer. 
 
 

Møller & Grønborg 
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I den tværtematiske analyse, der er foretaget på baggrund af foranalyserne, og som 
præsenteres i de efterfølgende fem afsnit, er der identificeret følgende centrale temaer: 

 De mange rum 
 Adgang og tilgængelighed 
 Sammenhæng, samarbejde og fællesskab 
 Klimatilpasning og multifunktionalitet 
 Anlæg, drift og organisering 

 
Det første tema ”De mange rum” har fokus på karakteristika ved de fysiske rammer. Det 
næste tema ”Adgang og tilgængelighed” har også fokus på rammer, men inddrager i højere 
grad en beskrivelse af kvaliteter og værdier ved de fysiske rammer i forhold til rehabilitering.  
Det tredje tema ”Sammenhæng, samarbejde og fællesskab” samler op på analyserne i forhold 
til værdier og kvaliteter ved MarselisborgCentret. Temaet ”Multifunktionalitet” har fokus på 
kvaliteter ved funktionelle forhold, og det sidste tema fokuserer på potentialer og barrierer 
ved netop drift og forankring. De enkelte temaer kan betragtes isoleret med er i høj grad 
hinandens forudsætning. 
 
Temaerne beskrives i de følgende fem afsnit, og der redegøres for de potentialer og 
udfordringer, der knytter sig til de enkelte temaer.  
 
 

 
 

 

3. Tema 1: De mange rum 

I dette afsnit er der primært fokus på karakteristika ved områdets fysiske rammer.  
Området kan betragtes som et samlet område afgrænset af Skanderborgvej, Kongsvangs Allé, 
Marselis Boulevard, Jyllands Allé og P. P. Ørums Gade. Det samlede areal er på knap 70.000 
kvadratmeter, det grønne areal udgør ca. 42.000 kvadratmeter – resten er befæstede arealer 
og tagflader – ca. 13.000 kvadratmeter af hver. 

 
 

Området 
 Samlet areal knap 70.000 kvadratmeter 
 Grønt areal ca. 42.000 kvadratmeter 
 Tagflade ca. 13.000 kvadratmeter 
 Befæstede arealer ca. 15.000 kvadratmeter 
 70 enkeltstående træer 
 Bunkeranlæg 6 stk. 
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Grønne områder, befæstede areal og bygninger         De 25 rum i området til håndtering af regnvand 

 
 
 
Hele femkanten fremstår som 25 rum med forskellige karakteristika og kvaliteter. De 

rum, som i dag er mest benyttet af mennesker, er den nordlige del af parken, samt de 
nordligst placerede rum i det bebyggede område (herefter den røde by), dette gælder både 
den offentlige benyttelse og benyttelsen i forhold til rehabiliteringsaktiviteter. De sydøstlige 
placerede uderum er til gengæld de rum, der indeholder største naturværdier og har mindst 
urbant skær. Det vil være både udfordrende og hensigtsmæssigt at bygge videre på denne 
forskellighed, samtidig med at sammenhængen sikres. 

 
På tværs af analyserne træder det frem, at der er et stort potentiale, der kan udløses 

ved at invitere alle til at benytte samtlige uderum. Tilgængeligheden – både den fysiske og 
mentale vurderes at være en forudsætning for at binde området sammen.  

 
 En del af løsningen kan være at skabe sammenhæng og tilgængelighed til og imellem 

de vigtigste af de 25 rum. Den store diversitet mht. indhold, funktion og karakteristika anses 
for en kvalitet. Der kan være behov for guidning og nudging for at føre borgerne og 
besøgende rundt og gennem områdets rum. Der skal være ”noget at gå til” og ”noget at 
komme efter” i rummene. Udfordringen er at tænke og planlægge forskelligt og differentieret 
samtidig med at helheden bevares og opfattes som en enhed – et sted hvor alle kan færdes 
og opholde sig.  
 

Ligesom der er mentale barrierer indenfor området mht., hvor det opfattes som tilladt at 
færdes, er der også udadtil signaler, der af mange tolkes som ”adgang forbudt”. Der skal 
arbejdes bevidst med åbenheden – både den interne og den eksterne. Den røde by opfattes i 
dag som et sted, man kun kommer, hvis man har et ærinde. Udover den interne 
sammenhæng og helhed er der et stort potentiale for både mennesker og dyr ved at knytte 
området tættere sammen med det omkringliggende byrum. 

 
Klimatilpasningsanalyserne kortlægger de områder, hvortil der kan ledes vand, og 

angiver også hvor store vandmængder, der kan forventes. Dette koblet med organisationernes 
ejerskab til rummene og særlige fagligheder giver muligheder for at udvikle specifikke 
løsninger, der er tilgængelige og åbne for alle.  
 
I det følgende præsenteres udeområdernes rum mere dybtgående. Der sondres i denne 
præsentation mellem følgende tre områder: 
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 Den Røde By – en landsby i byen; områderne mellem bygningerne, semioffentlig og 
centrum 

 Parken mod Skanderborgvej – offentlig park mod nordvest 
 Bagsiden med ”De andre” – jungleagtig med høj biodiversitet, mod sydøst. De andre er 

Crecea og Muskelsvindfonden 
 

 
Den Røde By - en landsby i byen. 

     
Den røde by med centrale rum            Den røde by´s placering 
 

Den røde by, der er centrum for MarselisborgCentrets organisationer, har knap 25 rum med 
forskellige kvaliteter og karakteristika, både hvad angår naturindhold, indretning, anvendelse.  

 
Det er den karakteristiske pavillionstruktur med enkeltstående bygninger, der skaber de 
mange rum. Det vurderes hensigtsmæssigt at indrette disse rum mhp. forskellige 
rehabiliteringsmæssige kvaliteter og til specifikke målgrupper. Det fremgår af foranalyserne, 
at organisationernes geografiske nærhed til udendørsfaciliteter og -arealer er afgørende for 
anvendelse af og ejerskab til disse udendørs rum. Ejerskabet skal være inkluderende og åben 
for andre. 
Det anbefales derfor i udviklings- og etableringsfasen at samarbejde tæt med 
organisationerne om udvikling og indretning af de enkelte rum. Det fremgår af foranalyserne, 
hvilke områder, de enkelte organisationere betragter som særlig attraktive.  
 
Som minimum anbefales det at de enkelte organisationer, der primært benytter 
”nærområdet”, forelægges udkast til kommentering ift. de rum, som ligger i umiddelbar fysisk 
nærhed af organisationen. Andre organisationer, der har brugergrupper, som kommer 
”længere omkring”, bør få forelagt tegninger og skitser for hele området. 

  
De gamle hospitalsbygninger fremstår i dag meget flotte og karakterfulde og samler 

området til en helhed.  Området er præcist afgrænset mod parken af både beplantning og 
parkeringspladser, og den røde by opfattes mere som et semi-offentligt rum. Fyrretræerne på 
de grønne pletter har opnået en stor højde og giver ligeledes karakter til området. Der 
parkeres biler overalt, hvilket præger uderummene markant og skaber en barriere ift. en 
ændret anvendelse af uderummene. 

 
Det vurderes i analyserne, at netop de mange rum i den røde by har mange kvaliteter 

og medfører et stort potentiale i forhold til diversitet, anvendelse, lokalt ejerskab for de 
enkelte organisationer og drift samt involvering af offentligheden og samarbejde på tværs af 
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organisationerne på området. Trafik og parkering i den røde by er en stor udfordring, dette 
gælder både placering og antal af parkeringspladser og sammenblandingen af bløde og hårde 
trafikanter. 

 
 

Parken 

    
Parkens placering od nordvest           Motiv fra parkens blomstereng 
 

Området er placeret med grænse mod Skanderborgvej og har karakter af at høre til 
offentligheden, der er relativt få funktioner og indbyder ikke til uformelle aktiviteter. Parken 
fungerer derfor som et grønt åndehul og en grøn smutvej mere end en attraktion, man aktivt 
vil opsøge. De nyetablerede byhaver udgør en undtagelse og betragtes som model for de 
kvaliteter projektet sigter efter i forhold til lokalområdet – aktivt medborgerskab og inklusion. 

 
Parkområdet ønskes i projektet knyttet tættere sammen med den røde by. Området har 

et stort potentiale mht. rehabiliteringsfaciliteter, der ønskes placeret i et offentligt rum. Parken 
har også umiddelbart et stort potentiale mht. inklusion og etablering af socialøkonomiske 
virksomheder bl.a. i forbindelse med drift og pasning af udearealerne. 

 
Endvidere er parken hjemsted for seks bunkeranlæg med historisk reference – disse kan 

enten rives ned eller inddrages i nytænkningen af området. Det er også i parken, at de fysisk 
største klimatilpasningsfaciliteter kan placeres. 

 
 
Bagsiden med ”De andre” 

     
Junglens placering med Crecea og Muskelsvindfonden ”De andre” 
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Ud mod Marselis Boulevard og Jyllands Alle danner en tæt og vildtvoksende bevoksning 

samt et terrænspring en ”ryg” for MarselisborgCentret. Området har stor naturværdi, men 
lukker også af for omverden og byen mod syd. 

 
Ligesom der er særlige udfordringer ved at involvere parkområdet ved Skanderborgvej i 

rehabiliteringsindsatserne, er det en særlig udfordring at gøre den røde by mere offentlig og 
integrere områderne ved Crecea og Muskelsvindfonden som en del af helheden.  
 

Der er ikke identificeret fredningsbestemmelser, og der foreligger ingen lokalplan for 
området. 

 
 

4. Tema 2: Adgang og tilgængelighed  

 Det foregående tema ”De mange rum” er tæt forbundet og til dels overlappende med 
”Adgang og tilgængelighed”. Men hvor det foregående tema beskæftiger sig med de mange 
rum som fysiske enheder og på et generelt plan, går dette afsnit i dybden med tre særlige 
kvaliteter og karakteristika ved de mange rum, som har afgørende betydning i relation til 
rehabilitering.   
 

Tilgængelighed nævnes i flere analyser som et område, der bør være særligt fokus på i 
udformningen af de fremtidige udeområder. Temaet har flere dimensioner og knytter an til 
både fysisk, mental og social tilgængelighed, ligesom at temaet opfattes som afgørende både 
internt på området og i forhold til at være åbent for lokalområdet. Endvidere handler 
tilgængelighed om adgang til både bygninger og udendørsfaciliteter. Temaet har også en 
tidskomponent – forstået på den måde at tilgængelighed er afgørende alle døgnets timer, alle 
ugens dage og på alle tider af året.  
 
Tilgængelighed – en udfordring og et potentiale 
Flere af MarselisborgCentrets brugergrupper er i dagligdagen særlig udfordret mht. 
tilgængelighed. De kan have vanskeligheder ved at orientere sig, vanskeligt ved at se eller 
udfordringer knyttet til at komme rundt i området pga. kørestol eller ganghjælpemidler.  

                 
         Tre perspektiver på tilgængelighed 
 

Tilgængeligheden udfordres, når der etableres klimatilpasningsfaciliteter, der kan 
håndtere og lede regnvandet frem til de ønskede spots. I forbindelse med udviklingen af disse 
faciliteter kan dialog med relevante handicapgrupper, der kommer på MarselisborgCentret 
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udgøre en ressource. Handicapgrupperne kan byde ind med ekspertise omkring tilgængelighed 
og behov. Dette fordrer stor grad af involvering. 

 

 
Tilgængelighed frem til aktiviteterne – derefter varierede udfordringer 
 

De mange klimatilpasningsindsatser, der forventes at blive implementeret, er således 
både en tilgængelighedsmæssig udfordring, men også en mulighed for at udvikle og udforme 
dem på en måde, så de fremmer rehabilitering og fællesskab. 

 
I forhold til adgang og tilgængelighed er det en særlig udfordring både at flytte biler og 

parkeringspladser væk fra de centrale områder og at etablere faciliteter til rehabilitering og 
klimatilpasning og samtidig sikre at brugerne der har bevægelseshandicap kan komme frem til 
de bygninger hvor de har ærinder. En model er at sikre optimal adgang for målgrupper med 
størst behov og acceptere at andre – primært ansatte - må bevæge sig gennem området for 
at komme frem til bestemmelsesstedet. 

 
Stien 

Et konkret forslag, der er fremført af mange og i mange sammenhænge er en 
tilgængelig sti rundt på området, som binder rummene sammen, og som kan benyttes af 
mange målgrupper. 

 
Stien skal sikre fuld tilgængelighed tæt på bygninger og på selve stien rundt i området, 

derefter kan der være øgende udfordringer, dvs. mindre tilgængelighed i de perifere områder. 
Analyserne peger på, at det er sandsynligt, at mange af de konkrete rehabiliteringsindsatser 
vil foregår i umiddelbar nærhed af bygningerne. Sagt på en anden måde vil det være 
hensigtsmæssigt, at der er fuld tilgængelighed tæt på bygningerne samt maksimal 
tilgængelighed frem til alle faciliteter – herefter kan der være variation i de udfordringer 
borgerne møder. 
 
 

 
Stien skal både føre rundt om området og igennem de centrale områder i den røde by. 
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Stien skal i tillæg til de tilgængelighedsmæssige kvaliteter også have appel til en bred 
målgruppe, ligesom den kan facilitere, at området bindes sammen og opleves som en helhed.  
Endvidere vil en evt. cykel- og gangbro over Skanderborgvej og Marselis Boulevard fremme 
den lokale adgang og sammenhæng med lokalområdet. Et sammenhængende stisystem kan 
føre ind til området udefra, gennem den røde bys centrale og mest attraktive rum og 
medvirke til at ”opdage” disse, samt øge og nyttiggør den rekreative værdi for flere. 
 

 
    Adgang til området - både officielle og uautoriserede 
 
Adgang til området 

 
Adgang til området udefra, er en af de store udfordringer. De tilgængelighedsmæssige 

udfordringer handler om niveau- og terrænforskelle samt de tre stærkt trafikerede veje der 
omkranser stedet; Marselis Boulevard, Skanderborgvej og Jyllands Allé. Vejene sikrer adgang 
fra hele Jylland, men udgør til gengæld en barriere for de udefrakommende brugere af parken, 
som kommer fra det helt nære opland. Der er god adgang til MarselisborgCentret via kollektiv 
trafik.  

 
Der bor 15.000 mennesker indenfor 6 minutters gang fra MarselisborgCentrets centrum 
 

Ønsket om at binde området sammen med byens øvrige grønne rum medfører et 
behov for et gennemgående og sammenhængende stisystem – også mod syd. Det er muligt at 
etablere et stisystem fra området til de store naturområder mod syd samt sikre adgang til 
Aarhus Bugten. Denne sammenhæng har også et potentiale i forhold til at styrke 
biodiversiteten.  
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Udfordringer mht. adgang handler endvidere om fysiske barrierer i forhold til områdets 
lukkethed pga. hegn og tæt beplantning omkring området, og det handler om volumen af 
mange parkerede og kørende biler på området. Men også sikkerhedsrelaterede udfordringer 
mht. fx sparsom belysning påvirker tilgængeligheden.  

 
 
 
 
Bløde trafikanter og parkering 
De bløde trafikanters bevægelser i områder udfordres af hovedbygningen, hvor den 
oprindelige port til området er blændet af og nu benyttes til mødelokale samt de tilhørende 
grønne områder for enderne af hovedbygningen, dette udgør en barriere i forhold til 
bevægelser nord/vest til syd/øst. 

 
   Bløde trafikanters bevægelsesmønster i området 
 

Den interne bløde trafikant krydser hjemmevant gennem området, hvorimod de 
offentlige bløde trafikanter primært færdes langs kanterne. Der er således et potentiale mht. 
at gøre adgang for offentlige bløde trafikanter gennem det centrale område mere attraktiv og 
”tilladt”. 

 
 

 

 
To koncepter der friholder de centrale områder for parkerede biler, de mørkegrå felter er parkeringsarealer 
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Parkeringskulturen er præget af, at biler i perioder og visse steder er, en barriere for 
anvendelse af udearealerne. Der er i byrumsanalysen beskrevet to koncepter som begge 
anviser områder i periferien af den røde by, hvor det er muligt at anlægge nye p-pladser til 
erstatning for nedlagte pladser på det centrale område og langs Hospitalsvej. De anviste 
steder tager hensyn til naturværdier. (se byrumsanalysen side 17 for uddybning) 
 

 
 
I forbindelse med udfordringerne knyttet til tilgængelighed, er det foreslået at opdele 

uderummene i forhold til mennesker med forskellige funktionsevnenedsættelser; blinde vs. 
bevægelsesproblematikker. Dette harmonerer dog ikke med de grundlæggende værdier for 
projektet, der har fokus på inklusion og plads til forskellighed som omdrejningspunkt. 

 
 

5. Tema 3: Sammenhæng, samarbejde og fællesskab 

I dette afsnit redegøres der for SPARK-projektets perspektiver i relation til 
sammenhæng, samarbejde og fællesskab på både politiske niveau, organisatoriske niveau og i 
forhold til mødet mellem individer og på tværs af generationer. 

 
Sammenhæng handler ligesom tilgængelighed om både fysisk-, mental- og social 

sammenhæng, og det handler om inklusion, fællesskab, generationer og værdier. Projektet er 
betinget af stor grad af tilgængelighed, og SPARK har potentiale til at bygge bro og skabe 
sammenhæng på følgende områder:  

 på det organisatoriske niveau mellem forskellige magistrater i Aarhus Kommune 
 mellem kommune og region 
 mellem system og civilsamfund 
 mellem forskellige fagligheder 
 mellem forskellige handicapgrupper 
 mellem handicappede og ikke handicappede  
 mellem generationer. 
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Fællesskab har både en historisk, en kulturel og en aktuel forankring på MarselisborgCentret, 
og grundlaget for Centrets nuværende fællesskab og klyngekonstruktion er formuleret i 
MarselisborgCentrets charter. Fællesskab som tema er identificeret i den kulturhistoriske 
analyse og den sociale analyse, og temaet knytter an til den aktuelle dagsorden mhp. 
involvering, samskabelse og frivillighed.  

 
 

Organisatorisk sammenhæng, samarbejde og fællesskab 
SPARK kan blive et eksperimentarium for etablering af anlæg der kombinerer udearealer 

til rehabilitering med klimatilpasningsindsatser gennem et tæt samarbejde mellem sektorer, 
magistrater, system, fagligheder, enkelte borgere og civilsamfund. MarselisborgCentrets 
organisatoriske forankring i både kommune og region samt klyngekonstruktionen antages at 
være et potentiale i denne forbindelse. 

 
 
Sammenhæng mellem strategiske indsatser 

Det vurderes, at koblingen af rehabilitering og etablering af klimatilpasningsløsninger i 
projektet spiller fint sammen med flere af Aarhus Kommunes og Region Midtjyllands 
indsatsområder;  

 involveringen af og samarbejde med byens borgere – aktivt medborgerskab 
 mulighed for etablering af socialøkonomiske virksomheder 
 skabelse af mere bynær natur og øgning af biodiversiteten  
 fokus på klimatilpasningsløsninger  
 regreening af parkområder et defineret indsatsområde i Aarhus Kommune. 

 
Sammenhæng i projektets faser 

Foranalyserne peger på et behov for en innovativ realiseringsproces - der skal være 
mulighed for at udvikle faciliteterne i samarbejde med interessenterne; brugergrupper, faglige 
miljøer og lokalbefolkningen. Så der er et potentiale for at skabe sammenhæng mellem 
projektets forskellige faser og mellem projektets forskellige målgrupper.  

 
Sammenhæng, samarbejde og fællesskab mellem organisationerne  

Der er udtrykt et behov fra organisationerne på MarselisborgCentret om, at de ønsker 
at anvende udearealerne på tværs af institutionerne samt at åbne området i forhold til 
lokalområdet. Der er ligeledes identificeret et ønske om primært at udvikle de områder, som 
ligger fysisk i nærhed af den enkelte organisation, dette antages at skabe størst ejerskab til 
faciliteterne. Men der er også ønsker om, at faciliteterne skal være åbne og inviterende for alle 
andre. 

 

 
 
Sammenhængen på tværs af organisationerne gælder både inspiration i forhold til de faglige 
indsatser og muligheden for social samvær på tværs af organisationerne. 
 

Det vurderes, at det vil være muligt via den forskning, der planlægges, at identificere og 
udvikle nye modeller for samarbejde – måske i horisontale netværk - mellem civilsamfund og 
system præget af pragmatisk organisering, men funderet på forpligtende fællesskaber. 
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Sammenhæng, samarbejde og fællesskab ift. lokalområdet  

Der er særligt fokus på, hvordan lokalområdet og MarselisborgCentret kan spille 
sammen på nye måder, og derved blive attraktive for hinanden. Anvendelsespotentialet er 
stort, da der bor ca. 15.000 mennesker indenfor 6 minutters gang fra området, heraf mange 
uden adgang til grønne byrum tættere på end MarselisborgCentret.  

 
Et eksempel på dette er etableringen af nyttehaver i parkområdet. Udover at være et konkret 
eksempel på aktivt medborgerskab, har nyttehaverne også en betydningsfuld social 
dimension, og den særlige kvalitet at de styrker det lokale fællesskab . Det er almindeligt,at 
besøgende i parken stopper op og falder i snak med ”havefolket”, og dette landsbyagtige 
fællesskab er de seneste år blevet en del af MarselisborgCentrets dna. 

Der er forbundet både potentiale og udfordringer ift. at udvikle lignende platforme og 
aktiviteter, der besidder de samme egenskaber, som stimulerer sammenhæng, fællesskab, 
aktivt medborgerskab og samarbejde på tværs.  

 
Etage og karrébebyggelsen i området er koncentreret mod nord, vest og øst. Der 

vurderes at være et stort potentiale for at tiltrække brugere fra nærområdet til en ny attraktiv 
park - særligt fra området nord for Centret. Beboerne i dette område er yngre mennesker, 
mange studerende og boligerne er forholdsvis små sammenlignet med landsgennemsnittet. 
 
Den sociale analyse viste følgende fælles behov 

Noget andet og mere 
Et sted for alle 
Fællesrum og oaser  
Åbent, æstetisk og indbydende  
Natur og biodiversitet 
Leg og læring  
Motion, rehabilitering og bevægelse 
Multifunktionelt og fleksibelt 

Disse syv kvaliteter og behov understøttes af de påtænkte klimatilpasningsløsninger. 
 
Følgende tre kvaliteter og behov fra den sociale analyse byder på særlige udfordringer i 
forhold til at etablere klimatilpasningsfaciliteter: 

Tilgængelighed 
Tryghed 
Bringe husene sammen 

 
Sammenhæng, samarbejde og fællesskab i øvrigt i SPARK 

Inklusionspotentialet i SPARK er stort – muligheden for at etablere tilgængelige og 
handicapvenlige faciliteter, der virker attraktive på borgere uden handicap, giver en mulighed 
for ”omvendt” inklusion. Desuden er perspektivet mht. etablering af nyttejobs og frivillige 
netværk i forbindelse med driften af området en mulighed for at skabe et sted med plads til 
alle. 

 
Der er blandt organisationerne i Centret viden om, at rehabilitering i naturlige 

omgivelser giver et større overføringsværdi til borgernes hverdagsliv. Der er således mulighed 
for via projektet at skabe en hensigtsmæssig sammenhæng mellem 
rehabiliteringsindsatserne, og det hverdagsliv folk lever. 
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Der er i analyserne identificeret potentiale for at skabe platforme, der bygger bro 
mellem leg og træning og mellem generationer. Aktiviteter baseret på tilstedeværelsen af 
vand kan virke samlende og dermed give mulighed for at etablere et naturvidenskabeligt 
lærings- og oplevelsesrum  

Der skabes sammenhæng mellem rehabilitering og klimatilpasning, og der skabes 
sammenhæng mellem sundhed og biodiversitet, endvidere skabes der sammenhæng mellem 
mennesker i lokalområdet. 

Der redegøres for potentialet i den fysiske sammenhæng og nærhed mellem de mange 
rum i og inden for området i afsnittet ”De mange rum” 

En del af potentialet i dette afsnit sammenhæng, samarbejde og fællesskab knytter an 
til, at faciliteter og platforme skal opfylde visionen ”to-i-én” – det skal være multifunktionelt. 

 

 
 
En væsentlig barriere i forbindelse med at skabe sammenhæng mellem nærområdet og 

Den Røde By er, at stedet opfattes som semiprivat eller hel-offentlig – et sted ”man” ikke har 
lov til at komme, hvis man ikke har et ærinde i forbindelse med rehabilitering. 

 
Muligheder i denne sammenhæng kan være i det forhold at døgnvariationen, og den 

faglige ”affolkning” af området i aften og nattetimerne samt i weekenden og ferieperioder 
åbner op for et område midt i byen med stort potentiale for udstillinger og offentlige 
arrangementer – der skal være noget at komme efter fx veteranbiludstilling, arbejdende 
værksteder eller ”lommekoncerter” – de mange rum giver en spændende arena for mange 
typer af arrangementer. 

 

6. Tema 4: Klimatilpasning og multifunktionalitet 

”To, tre og fire-i-en” 
Det er en samfundsmæssig udfordring at etablere anlæg, der på samme tid har et 

klimatilpasningspotentiale og kan anvendes af mennesker i rehabiliteringsforløb. Denne 
dobbelte funktion, hvor regnvand og skybrud håndteres og samtidig tilfører byen mere værdi 
til gavn for borgerne er grundlæggende i SPARK. 

 
Det er efterhånden udviklet klimatilpasningsløsninger, som forholdsvis enkelt kan 

skabe mere natur i byen og fremme biodiversiteten. Ambitionen med SPARK er i tillæg til 
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dette, at skabe klimatilpasningsanlæg som fremmer rehabilitering og sundhed gennem leg, 
læring og samvær. 

 
Ambitionen med SPARK er at udvikle disse ”dobbelt-fungerende” platforme på en måde 

hvor motorik, kognition og perception bringes i spil samtidig. Der findes i dag begyndende 
evidens for, at netop denne kobling skal være tilstede for, at træning er effektiv. Funktionerne 
er tæt forbundne, og den ene ikke kan foregå uden involvering af de andre. 

 
Ambitionen er, at samtlige faciliteter foruden at håndtere regnvand også skal kunne 

anvendes af mindst to organisationer og målgrupper og derved fremme inklusion, dialog og 
samvær. Principielt kan SPARK rumme en skaterbane, hvis skaterne og skaterbanen 
inkluderer fx ældre med rollator eller børn med trehjulede cykler. Samtlige faciliteter skal 
udfordres på at opfylde et behov for fællesskabet eller formå at gå på ”på tværs”. 

 
Der skal udvikles platforme, hvor mennesker med forskellige former for 

funktionsevnenedsættelse kan træne optimalt; kørestolsbrugere og andre 
bevægelseshandicappede, mennesker med hjerneskade eller nedsat syn mv. Det er ikke 
entydigt i analyserne om, der ønskes udviklet særlige og afgrænsede platforme til disse 
målgrupper, så det betragtes mere som en ambition og vision, at SPARK-projektet skal 
udvikle faciliteter, der på samme tid har plads til alle. Målet er, at børn i kørestol med fx 
muskelsvind kan anvende faciliteterne i fællesskab med børn, der ikke sidder i kørestol eller 
har handicap. Mottoet er; Fællesskab på tværs - af handicap, køn og generationer. 

 
”Fællesskab på tværs” skal videreføres og udvikles på den måde at alle, som ønsker at 

tage del i udviklingen af området, vil blive udfordret på at tænke på de konkrete initiativer og 
platforme således, at disse kan involvere mennesker med eller uden rehabiliteringsbehov. Hvis 
den konkrete platform eller facilitet udelukkende henvender sig til en afgrænset og lille 
målgruppe, er initiativet ikke interessant at understøtte i SPARK.  

 
Realiseringen af projektet vil give mulighed for at producere nyttig viden om, hvordan 

klimatilpasningsløsninger kan kvalitetsudvikles, så de i tillæg til at have et miljøfokus også kan 
bidrage til at skabe bedre byer for de mennesker, der bor her, ved at skabe rammer for 
fællesskaber og social bæredygtighed. 

 
De multifunktionelle rum og faciliteter skal medvirke til at flere organisationer på 

MarselisborgCentret på samme tid kan anvende faciliteterne – på denne måde bliver 
videndeling konkret og en del af hverdagen. 

 
Endvidere vil de multifunktionelle faciliteter på en meget konkret måde fremme 

inklusion, dialog og samvær. I kraft af bl.a. vands appel til det legende menneske er der i 
SPARK et potentiale til at udvikle faciliteter, der kobler alvoren i rehabilitering med leg, læring 
og motivation. 
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7. Tema 5: Anlæg, drift og organisering 

Dette afsnit indeholder en redegørelse for realiseringsprojektets folkelige, faglige og 
organisatoriske forankring, samt de anlægs- og driftsmæssige potentialer og udfordringer 
projektet rummer.  
 
Anlæg gennem unikke samarbejder. 
Den beskrevne vision kan realiseres gennem et samarbejde på tværs af sektorer og 
magistrater, hvor Aarhus Kommune og Region Midtjylland gennem deres fælles 
samarbejdsplatform MarselisborgCentret i samarbejde med relevante fonde og Aarhus Vand 
etablerer et eksemplarisk anlæg, der kombinerer klimatilpasning, rehabilitering, leg og 
bevægelse.  
 
Økonomi 
Anlægsfinansiering tilvejebringes gennem bidrag fra de involverede partnere samt 
fondsmidler. Der er enighed om et ambitionsniveau på minimum kr. 35 mio. til realisering af 
projektet. Der udarbejdes en fordelingsnøgle, som fremgår af bilaget om økonomi. Der 
forventes at være behov for yderligere ekstern støtte.   
 
Ansvaret for den fremtidige drift af de etablerede anlæg varetages af Ejerforeningen 
MarselisborgCentret på vegne af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Overdragelse af 
budget og driftsansvaret af den offentlige park til MarselisborgCentret fra nuværende 
driftsherrer har været diskuteret. Indstillingen til dette er positiv og det er besluttet at 
dialogen om overdragelsen genoptages når der foreligger en beslutning om et 
realiseringsprojekt.  
 
Nyskabende drift baseret på involvering 

Driftsansvaret varetages entydigt af ejerforeningen MarselisborgCentret. Endvidere er 
et af projektets potentialer i forhold til den efterfølgende drift, at det er muligt at afprøve 
modeller der involverer både handicapgrupper, civilsamfund og faglige miljøer indenfor 
rehabilitering i driften af faciliteterne. Desuden medfører SPARK´s placeringen på 
MarselisborgCentret en umiddelbar formidlingsmæssig adgang til både nationale og 
internationale rehabiliteringsmiljøer 

 
Området er udlagt til offentlige eller private virksomheder indenfor sundhedssektoren el-

ler lignende, det betyder, at nye indflyttere vil være beskæftiget for social, sundheds- og 
beskæftigelsesområderne. 

 
Stedets særlige historie med en lang tradition for brugerinvolvering er et aktiv i 

realiserings- forankrings- og ejerskabsprocessen. Stedet har også en særlig rummelighed, fx 
stilles der gratis kontorfaciliteter til rådighed for socialøkonomiske virksomheder i 
opstartsfasen.  

 
Sammen med de målgrupper, der har til huse eller kommer på besøg på 

MarselisborgCentret, er det mulighed for på sigt at afprøve driftsmodeller, hvor social økonomi 
og fællesskaber spiller en rolle. Der er allerede flere eksisterende eksempler på dette i 
MarselisborgCentret. Centret er en klyngekonstruktion med patientforeninger/frivillige 
organisationer og offentlige organisationer samlet under samme hat. Dette giver gode 
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muligheder for udvikling og afprøvning af modeller for samarbejde mellem netop disse aktører 
og civilsamfundet. 
 

De centrale værdier i MarselisborgCentret; samarbejde på tværs, inkluderende 
fællesskaber og plads til alle, kan understøtte anvendelsen, driften og forankringen af SPARK. 
Alle initiativer vil i denne forbindelse blive afprøvet ift. deres evne til at skabe fællesskaber, 
dialog og samvær.  
 

Den arbejdsmæssige anvendelse af området finder primært sted mellem 8-16, hvorfor 
der er ledig kapacitet i aftentimerne og i weekender. Det vil sige, der er ekstra ledig aktivitets-
område-kapacitet for lokalområdet i disse tidsrum. 
 

Nyttehavefællesskabet har den kvalitet, at områdets gæster og forbipasserende 
stopper op taler med dem, når de arbejder. Denne kvalitet, hvor aktivitet medfører dialog og 
interesse for hinanden, ønsker vi i videst muligt omfang at overføre til samtlige nye udendørs 
faciliteter. Der skal i driften af området planlægges aktiviteter, der besidder de samme 
kvaliteter – at få besøgende i området til at stoppe op og interessere sig for de aktiviteter, der 
udfoldes, og det liv der leves, fx arbejdende værksteder, spil, div. udstillinger mv.  
 
Samspil med viden og forskning 

På MarselisborgCentret er der mange kompetencer både indenfor kliniske fagligheder og 
forskning. Der er umiddelbar god adgang til faglige ressourcer via ansatte og borgere indenfor 
mange forskellige målgrupper. Det medfører stor viden om og erfaring med mennesker, der 
både er kognitivt, social og fysisk udfordret i hverdagen. 

 
I kraft af at MarselisborgCentret har et stærkt forskningsmiljø indenfor rehabilitering, 

rummer SPARK en unik mulighed for at gennemføre forskning i forhold til effekten af 
rehabiliterende udearealer, hvilket ikke er gennemført i Danmark før. 

 
Der er i forundersøgelsesfasen blevet tilknyttet en forsker til SPARK. Målet er 

forskningsmæssigt at følge projektet gennem de forskellige faser. Endvidere er det målet at 
identificere relevante forskningsområder og -spørgsmål i forhold til det færdigetablerede 
projekt. Dette kan være indenfor uderehabilitering generelt, faciliteternes evne til at styrke 
den sociale sammenhæng eller organisationsformer og andet. Adgangen til et relevant 
forskningsmiljø medfører endvidere et potentiale for at etablere testcenter- eller livinglab 
faciliteter hvor der kan monitoreres. Det vil også være oplagt at knytte vidensdimensionen 
sammen med SPARK som et demonstrationsprojekt og et læringsrum. 

 
Forskningstilknytningen kan også medvirke til at anvise modeller og løsninger, der 

kombinerer leg og læring med behovet for miljømæssige klimatilpasningsløsninger.  
 

Forankring, formidling, vidensspredning og implementering af SPARK kan til dels foregå 
gennem MarselisborgCentrets lokale og nationale netværk, men også i forhold til lokal- og 
civilsamfundet samt via socialøkonomiske virksomheder.  
 
Organisering og styregruppe 

Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en detaljeret organisationsplan for 
realisering af anlægsprojektet i forlængelse af kortlægningen. Dette oplæg vil danne grundlag 
for det afsluttende møde for kortlægningsprojektet.  Organisationen tager udgangspunkt i en 
model for projektorganisering, hvor der etableres en styregruppe, hvor alle bidragydere til 
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projektet har en plads. Styregruppen har det overordnede ansvar med reference til de 
respektive direktioner. Desuden etableres en koordinerende projektgruppe, der varetager 
kontakt til rækken af arbejdsgrupper. Der arbejdes således frem mod en organisering, hvor 
Region Midtjylland og/eller Aarhus Kommune varetager bygherrerådgivningsopgaven, 
herunder eventuelt også varetage konkurrencesekretariatets funktionen.   

Der etableres en ekstern gruppe der udarbejder konkurrenceprogrammet, der 
indeholder projektets idé og visionsoplæg, udbudsproces samt formalia vedrørende tidsplan 
mv. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forprojektets samarbejdspartnere 
 MarselisborgCentret 
 Region Midtjylland 
 Aarhus Kommune 
 Aarhus Vand  
 Realdania 
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8. Perspektiver og anbefalinger 

Perspektiver  
De gennemførte analyser og kortlægningsarbejder viser, at der er store muligheder, men også 
udfordringer, ved at sam tænke Klimatilpasning og rehabilitering. Alle involverede og 
tilstedeværende fagligheder og interessenter omkring MarselisborgCentret udgør en helt 
enestående mulighed for at foretage denne kobling. Klimatilpasningsløsninger etableres klogt 
med anvendelighed i forhold til rehabilitering og træning, når der ikke er behov for anlægget 
til håndtering af regnvand.  
Udover at søge kloge løsninger og skabe en model på et nationalt satsningsområde og en 
global problemstilling vil dette projekt virkeliggøre flere af Aarhus Kommunes og Region 
Midtjyllands prioriterede indsatsområder, herunder sikre en høj grad af involvering af brugere, 
ansatte og beboere i lokalområdet. 
Området har potentiale til udover at være et udendørs rehabiliteringsmekka at blive et stort 
rekreativt og kulturelt aktiv for bydelen.  
 
 
Anbefalinger og ideer til anlægget 
Nedenstående anbefalingerne er uddraget af analysearbejdet og udgør et svar på følgende 
spørgsmål: Kan der laves en park, der både rummer effektive rehabiliteringsfaciliteter, som 
integrerer klimatilpasningsløsninger, og som er attraktiv for beboere i lokalområdet?  
 

1. De etablerede faciliteter skal alle kunne bruges af mindst to målgrupper og indbyde til 
at skaber liv, samvær og dialog. 

 
2. Parkeringsfaciliteterne bør/skal flyttes fra mellem bygningerne og ud til ét eller flere af 

de angivne alternative områder. 
 

3. Der udarbejdes en helhedsplan med udgangspunkt i en sti, der binder området 
sammen og en række SPARK faciliteter tæt på de enkelte organisationere, der 
stimulerer lokalt ejerskab. 

 
4. SPARK skal tilgodese områdets særlige kendetegn med den unikke kombination af 

offentlige og semi-offentlige rum. 
 

5. Der etableres adgangsløsninger udefra, der fremmer nærområdets incitament til at 
benytte udearealerne fx ved at etablere flere indgange på sydsiden og mulighed for 
sikkert at krydse Marselis Boulevard og Skanderborgvej. 

 
6. Der vælges en konkurrenceudbudsform, der tilgodeser behovet for en innovativ proces 

med mulighed for udvikling af faciliteter, der opfylder projektets formål og sikre 
ejerskab. 

 
7. at muliggøre helårsbrug fx overdækkede områder 

 
8. at gøre området mere trygt om aftnen 

 
9. at gentænke bunkeranlæggets funktion 

 
10. at skabe visuelle invitationer til at træde ind i den røde by 
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9. Tidsplan  

 
 
Fase 1: april 2015  

Kortlægning og afrapportering :  
 
Fase 2: april – oktober 2015  

Beslutningsfase, organisationsplan, aftaler i forhold til drift, politisk behandling. 
Ansøgning indsendes i løbet af fase 2 eller som afslutning på fase 2:   
 

Fase 3: oktober 2015 – april 2016 
Konkurrence og udbud  
Udarbejdelse af konkurrence program, eksterne rådgivere, etablering af 
bygherrerådgivning, gennemførelse af konkurrence m.m. 

 
Fase 4: 2016-2017 

Etablering  
 

I bilag er vedhæftet mere detaljeret tids- og aktivitetsplan.  
 
 
 


