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SPARK-MarselisborgCentret er et projekt, der har 
fokus på rehabilitering for MarselisborgCentrets 
brugere og en klimatilpasningsindsats for de men-
nesker, der bor i bydelen. SPARK betyder Sunde 
ParkAktiviteter Rehabilitering og Klima. Drømmen 
er at skabe et attraktivt område, hvor mødet mellem 
mennesker er i centrum - et grønt forsamlingshus 
midt i Aarhus for beboere, foreninger samt brugere 
og ansatte på MarselisborgCentret og besøgende 
fra nær og fjern. 

Der er udarbejdet en rækkeforundersøgelser som 
bidrager til at skabe et solidt og præcist grundlag for 
at træffe beslutningen omkring, hvordan et realise-
rings projekt er realistisk og meningsfuldt. 

Denne forundersøgelser omhandler selve byrum-
met, som Marselisborg Centret er beliggende i - og 
har særligt fokus på tilgængelighed, arealbenyt-
telse og sammenhæng med de omkringliggende 
områder.

Byrumsanalysen har til hensigt at undersøge:

- områdets historie og de gældende planforhold

- byrummets sammenhæng til den omliggende by

- byrummets rumlige karakter, væsentlige ”land-
marks”

- byrummets tilgængelighed forstået som adgange 
og infrastruktur 

- byrummets anvendelse og den bylivskarakter, 
som er til stede

- barrierer i byrummet og analyse af, hvorvidt de 
udgør en hindring for dels den nuværende anven-
delse men også en fremtidig ændret disponering

Byrumsanalysen er udført på baggrund af besigtigel-
ser i februar/marts 2015 - dels i hverdage og week-
end. Dog vil anvendelsen af byrummet og udeare-
alerne være meget forskelligt henover året, og der 
er derfor også gennemført interview med projektets 
nøglepersoner for at tilvejebringe en uddybende vi-
den omkring anvendelsen.

Forundersøgelsen er udarbejdet  af Møller & Grøn-
borg A/S for MarselisborgCentret, Center for Byens 
Anvendelse og Aarhus Vand og er støttet af Realda-
nia. 

De anvendte fotos i forundersøgelsen er primært ta-
get af fotografer i Aarhus Fotografiske Amatørklub, 
som  har fotodokumenteret udviklingen i området 
igennem mere end et år. Fotografens navn angivet i 
illustrations- og fotolisten s. 50.

forord
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1. - 2. Luftfoto og skråfoto over Marselisborg 
Centret og parkenden bymæssige relation

Luftfotoet viser projektomådet, som både omfatter 
MarselisborgCentret, Muskelsvindsfonden samt 
Crecea og parken. 

Området er beliggende i en bymæssigt kontekst i 
den sydlige ende af Aarhus C.

Området afgrænses af Skanderborgvej, Marselis 
Boulevard, Jyllands Allé, Kongvangs Alle samt P. P. 
Ørumgade. 

området idag

280 m

330 m
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området historisk set

Nedenfor ses et historisk kort fra 1925 - blot 12 år 
efter indvielsen. Her ses det tydeligt, hvorledes ho-
spitalet blev bygget udenfor byen på en lille bakke 
i det åbne landskab. Hospitalet blev opbygget med 
fritliggende bygninger i en meget åben bebyggel-
sesplan, som havde til formål at hindre smittespred-
ning. 

På luftfotoet ovenfor fra 1932 er hospitalet stadigt 
beliggende udenfor byen med små lave huse mod 
syd. 

3. Historisk skråfoto

4. Historisk plantegning 5. Ortofoto 2014

den bymæssige relation

Langsomt udbygges byen omkring hospitalet, så-
ledes at det idag fremstår i højere grad som en lille 
landsby i byen. 
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planmæssige forhold

Området er beliggende på rammeområde nr. 
120109OF - Langenær og er omfattet af Kommu-
neplan 2013

Området er udlagt til offentlige formål.
Det kan anvendes til hospital samt offentlige og pri-
vate virksomheder indenfor sundhedssektoren el-
ler lignende. Den maksimale bebyggelseshøjde er 
4 etager og den maksimale bebyggelsesprocent er 
60 %.

Der foreligger ingen lokalplan for området.

Der planlægges en ny forbedret vejforbindelse til 
Aarhus Havn på Marselis Boulevard, hvor der an-
lægges en tunnel under boulevarden. Marselis 
Boulevard vil stadigt fremstå som en 4-sporet vej, 
hvor primært den tunge lastbilstrafik vil anvende 
tunnellen. Der foreligger lokalplan 875 for fremtidig 
vejforbindelse.

6. Lokalplan // kommuneplan oversigt

Lokalplan 875

Rammeområde 120109OF

den bymæssige relation
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bystruktur / infrastruktur
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Marselis boulevard // 4 spor // 36 m bred

Søndre Ringgade // 4 spor // 29 m
 bred

Kortet herover viser den sydlige del af Aarhus og 
den bystruktur, som omkranser MarselisborgCen-
tret - og parken. Marselis Boulevard syd for områ-
det definerer et tydeligt skel mellem karrébebyggel-
serne mod nord og villabyen mod syd.

Tre store veje er med til at afgrænse området, eller 
den lille bydel, som centret ligger  i. De store veje 
giver en nem adgang til MarselisborgCentret, hvis 
brugere kommer fra hele Jylland. 
Samtidig udgør vejene også en barriere for de ude-
frakommende brugere af parken, som kommer fra 
det helt nære opland.

den bymæssige relation

Byrummenes struktur og vejene er med til at defi-
nere mange forskellige retninger i byrummet (vist 
med blåt). 
Selve den gamle hospitalsby er defineret af Skan-
derborgvej med en aksial struktur vinkelret herpå. 
Selve grundens afgrænsning defineres af Kong-
vangs Alle, Jyllands Alle, P. P. Ørumsgade og Mar-
selis Boulevard. De mange retninger indenfor par-
ken giver flere steder de grønne rum i kanten af 
haven en karakter af at være restområder.

7. Bystruktur / infrastruktur
1:12500
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800m // 10 min

500m // 6.5 min 

250m // 2.5 min 

Skoleskoven

Teknologisk institut

Langenæs

rekreativt område

Frederiksbjerg

Kongsvang

Marselisborg

Hareskoven

Aar
hus å

idrætsanlæg

Tivoli Friheden

NRGi arena

Kortet herover viser de grønne offentlige rekrea-
tive områder i den sydlige bydel, som omkranser 
MarselisborgCentret og parken.

Nord for centret findes kun få grønne offentlige om-
råder, samtidig er der mange af gårdrummene i de 
nærliggende karrebebyggelser, som fremstår origi-
nale og uden nævneværdige rekreative kvaliteter. 
Det er primært på den østlige del af Frederiksbjerg, 
at der er lavet gårdrenoveringer.
Mod syd er adgangen til store naturområder nær - 
med Skoleskoven og Hareskoven som forbinder til 
Marselisskoven og vandet. 

8. Fodgængerafstande til parken
1:12500

rækkevidde til grønne arealer til fods

den bymæssige relation

De blå ringe viser den omtrentlige afstand som fod-
gænger til parken. 
Der vurderes at være et stort potentiale for at til-
trække brugere fra nærområdet til en ny attraktiv 
park - særligt fra området nord for centret.
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På denne side sammenlignes parken ved Mar-
selisborgCentret med en række af Aarhus´ andre 
kendte parker, hhv. parken på Psykiatrisk Hospital 
i Risskov, Rådhusparken, Universitetsparken og 
Mølleparken.

Parken har en størrelse, som kan give den en vigtig 
betydning og en rolle i Aarhus. 

Hvis arealet mellem bygningerne på Marselisborg-
Centret og de grønne arealer mod syd inddrages 
i vores opfattelse af en ny park - vil arealet vokse 
betydeligt.

sammenligning med andre parker
den bymæssige relation

10. Risskov Psykiatrisk Hospital park

12.  Rådhusparken

9. Aarhus Universitetspark

11. Mølleparken

13.  Parken ved MarselisborgCentret
(20.072m2)

(19.112m2)

(77.263m2) (77.945m2)

(11.728m2)
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Bolig Erhverv Detail Service

Denne side viser nærområdet omkring centret og 
parken. Det er primært beboelsesejendomme, som 
grænser op til området, kun enkelte småerhverv 
findes i ejendommene. En funktion som supermar-
kederne udgør et væsentligt omdrejningspunkt for 
hele nærområdet. 

funktioner

det nære byrum
14. Funktioner i den nære kontekst

1:2500

Kontor

Frisør

Massør

Kontor

Lokalcenter Marselis

Teknologisk Institut

Vuggestue

Fakta

Supermarked
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++ +

+

+

+

++

Denne side viser adgangsforholdene til centret og 
parken. Hovedindgang og den eneste indkørsel er 
fra P.  P. Ørumsgade. 
Indgangen fra Skanderborgvej anvendes både af 
gående og cyklister. Med årene er der opstået en 
ny stiforbindelse ud til Kongvangs Allé, da dette er 
den direkte forbindelse på tværs af området. 
Der er et terrænspring fra Jyllandsallé til centret, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da mange af lokal-
centrets brugere, som ønsker at anvende centrets 
faciliteter, er gangbesværede.

adgangsforhold
det nære byrum

15. Adgangsforhold for bilister og bløde 
trafikanter

1:2500

Der er ingen reelle indgange mellem trampe-stien 
og indgangen fra Jyllands Allé, kun et “hul i hegnet” 
som udelukkende anvendes af særdeles steds-
kendte.

Trampesti

Sekundær indgang

Port til parken

Sekundær indgang

Bagindgang

Port til hospitalet

Stiforbindelse

Trappe forbindelse

“Hul i hegnet”

Hovedindgang

Stiforbindelse
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Kortet viser, hvorledes de bløde trafikanter bevæ-
ger sig gennem området. 
For de offentlige brugere af området foregår den 
primære trafik omkring parkens nordlige hjørne og 
igennem området til Konferencecentret/Varmvand-
bassinet, som er åbent for offentligheden. Der er 
også megen trafik på tværs af området fra P. P. 
Ørumsgade til Kongvangs Allé, mens meget få an-
vender området for at krydse fra Skanderborgvej til 
Jyllands Allé eller Marselis Boulevard.

flowmønstre for bløde trafikanter
det nære byrum

16. Flow for cyklister og gående offenligt / 
gående internt i området

1:2500

Internt er der stor trafik for centrets brugere og per-
sonale mellem bygningerne, men særligt til kanti-
nen. 
Indgangen fra Skanderborgvej (som skaber for-
bindelse til indkøbsmulighederne), kantinen og kon-
ferencecentret/varmvandsbassinet udgør anker-
punkter for bevægelsen igennem området. 

Kantine
intern

Indkøb

Varmtvandsbassin
Offentlig
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Dette opslag har til hensigt at redegøre for anven-
delsen af de forskelligartede uderum i parken og 
omkring centrets bygninger.
En tæt skravering betyder en høj anvendelse, mens 
områder skraveret med større afstand angiver en 
ringere anvendelsesgrad.
På den efterfølgende side er de forskellige områ-
der, som har en højere anvendelsesgrad nærmere 
beskrevet.

17. Byrummenes anvendelse i dag 
1:2500

rummenes anvendelse
det nære byrum

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.A

2.B

3.A

4.A

4.B

3.B

3.B

6.
6.

7.

5.



Parken er offentlig tilgængelig. Aktiviteter foregår 
primært i den nordøstlige del, hvor der er mulighed 
for ophold, samt er etableret 8 nyttehaver tilknyttet 
en mindre forening. Dette område samt 6B er af-
grænset fra Skanderborgvej af en tættere beplant-
ning og det opleves derfor som værende på afstand 
af trafikken. Der findes en række bunkers som er 
tæt beplantet.

1.  bygningsnære udearealer

2. tekniske funktioner

3. de tomme uderum

4. uderum på tværs af bygningerne

5. barakken (bygning)

6. parken

7. parken

Anvendes af personale, når det er godt vejr

2A. Areal til skraldecontainere, der alle er samlet ét 
sted. Der findes ellers ingen skraldespande i ude-
rummene nær bygningerne. Dette ses som en stor 
kvalitet.
2B. Areal til opbevaring af byggematerialer

3A. En flad græsplane omkranset af parkering. Be-
nyttes få gange årligt.
3B. Benyttes af og til ved arrangementer i 
bygning 8.

4A. Området benyttes, i kraft af sin rumlige opde-
ling med bakker og opholdspladser, til trænings- og 
frokostområde. 
4B. Græsplænen udnyttes til Krolf af patienter og 
personale fra flere af bygningerne.

I denne del af parken er der etableret bænke, hvor 
de lokale øl-drikkere har deres mødested. Dette 
vurderes af være velfungerende og genener ikke 
parkens øvrige brugere nævneværdigt.

Barak-bygningen forventes nedrevet indenfor den 
nære fremtid, og der vil fremtidigt være mulighed 
for udvidelse af grønt areal.

18.  eksempel på nært udeareal v. bygning 6

20.  Det tomme uderum

19.  Containerområde til skrald

21.  Fælles trænings- og frokostarealer

22.  Grønne opholsarealer

23. Nyttehaver i parken
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parkering // antal vs behov
det nære byrum

Området ved MarselisborgCentret er kendetegnet 
ved at der er ”vild vest” tilstande mht. parkering. Der 
er ingen parkeringsvagter eller parkering forbudt 
skilte på området. Marselisborg Centret har truffet 
det som et bevidst valg og skal ses som et udtryk 
for at der skal være plads til alle. 

Flere af de grønne områder er i perioder vanskelig 
tilgængelige pga. en jernring af parkerede biler hele 
vejen omkring de grønne område. Dette samme 
gælder forbindelsen til parken, der i dag afgrænses 
af en barriere af biler.

Den halvdel af området som grænser op mod P.P. 

24. Parkering idag + mulige 
fremtidige parkeringsarealer
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35

55

100

25

69 Nye

48 Nye

Ny indgang for biler

22 Nye

Ørums Gade (A. og C.) benyttes til parkering om nat-
ten i weekender og i ferier af de omkringboende. 
Parkeringspladserne ved MarselisborgCentret bliver 
også benyttet som ”pendler-parkeringspladser”. 

På kortet ovenfor er optalt de eksisterende parkerin-
ger. Der er desuden lavet principielle undersøgelser  
på hvor der kan etableres alternative p-pladser (an-
givet med blåt på kortet ovenfor). 

Det er ikke muligt at etablere inkørsel fra Jyllands 
Allé, da trafik og veje ikke tillader dette, og det syd-
østlige hjørne er derfor ikke udnyttet til parkering.

Se bilag 2 for uddybende p-analyse
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Optalt parkeringspladser i dag: 
380 På området (Omfatter både registrerede og 
“steder” hvor parkering er muligt)

Nye altenative p-pladser:
139

Behov: (se bilag 2 s. 37)
365

mulighedsrum for parkering

Koncept 1
Antal fjernet: 109
Antal tilføjet: 139

Koncept 2
Antal fjernet: 191 
Antal tilføjet: 139

det nære byrum

25. Koncept 1 // Friholdelse af det centrale rum i 
den røde by

26. Koncept 2 // Parkering langs med kan-
terne, parken trækkes ind i den røde by

Ved etablering af de nye alternative parkeringsplad-
ser, opstår  mulighed for at andre områder kan fri-
holdes for parkering. 

Koncept 1 arbejder med en friholdelse af det cen-
trale rum i den røde by, for at skabe bedre adgang  
til uderummene. Konceptet vil skabe yderligere 30 
pladser til området, og ses derfor som en mulighed.

Koncept 2 forsøger at nedbryde barrieren mellem 
parken og den røde by, ved at fjerne parkerings-
pladserne langs Hospitalsvej. Der vil i dette koncept 
kræves en større reduktion af antal p-pladser. Og 
der vil derfor være behov for at nye parkeringstak-
tikker for området.

De nuværende pendlerparkeringer på området kan 
evt forbydes og der kan ved hjælp af skiltning sikres 
plads til de ansatte. 
En opfordring til flere tager cyklen og en bedre ud-
nyttelse af ’dobbeltparkering’, ved de offentligevej-
rarealer i tidsrummet 8 - 16, vil også skabe flere 
parkeringspladser til området.

Behovet idag, på 365 p-pladser, synes efter rund-
spørge, at virke højt, og antallet kan muligvis sæn-
kes ved nærmere bearbejdning af dette.
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beplantning med særlig karaktér

2.
3.

4.
5.

1.

6.
7. 11.

12.
8.

9.

10.

13.

14.

15.16.

17.

27. Beplantning med særlig karakter

det nære byrum

På kortet ovenfor er udpeget den del af beplantningen som 
medvirker til at styrke de rumlige oplevelser på stedet og som 
har en særlig karakter. Eventuelle karakterfulde træer som 
har sygdomme eller hvor levetiden vurderes begrænset er 
ikke angivet i ovenstående. 

Se bilag 3 for registrering af de enkelte træer.



19

1.  15.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

17. 

16. 

Bevaring af nyplantede solitære træer. 
Hovedsageligt: acer, prunus og crateagus

Velfungerende 
Pinus sylvestris / Skovfyr

Velfungerende
Grupper af frugt / prydtræer

Nyplantet 
Juglans regia / Valnød

Velfungerende solitær, 
Acer saccharinum /Sølvløn

Beboerhaver, aktive medborgere

Velfungerende solitære træer
Pinus, Prunus, Crateagus, Betula

Stærk rumdannede karakter, 
Acer Campestre / Naur
Dog begrænset levetid

Velfungerende solitært træ
Pyrus comunis / 

Stynet linde allé, stærk karakter 
Understreger grid struktur

Velfungerende, solitært træ
Pyrus Comunis

Karakterfuldt solitært træ

Stærk samlende karakter
Pinus nigra / Østrigsk fyr

Velfungerende 
Picea omorika / Serbisk søjlegran

Velfungerende
Betula / Birk

Velfungerende solitær træ
Fagus Sulvatica / Bøg

Velfungerende Frugthave
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SAMMENFAtNiNg
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28. Oplevelsen i rummene
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de oplevede rum

sammenfatning

a. “parken”

b. den røde by

c. bagsiden og de andre

Kortet på modstående side viser, hvorledes ople-
velsen af byrummet inddeler sig i tre karakteristike 
ormåder eller zoner hhv; Parken, Den Røde By og 
Bagsiden med de De Andre.
Hvor de foregående sider har registreret anvendel-
se, funktioner osv. er dette snarede de subjektivt 
oplevede rumligheder.

De gamle hospitalsbygninger fremstår idag meget 
flotte og karakterfulde og samler området til en hel-
hed, også selv om nye bygninger med meget for-
skellige arkitektoniske udtryk er kommet til gennem 
tiden. 
Området er præcist afgrænset mod parken af 
både beplantning og parkerende biler, 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 uderum-
mene markant, og skaber en barriere ift. en ændret 
anvendelse af uderummene. 

Ud mod Marselis Boulvard og Jyllands Alle danner 
en tæt og vildtvoksende bevoksning samt et  terræn-
spring en ryg for Marselis Centret. Det er hensigt-
mæssigt, da Marselis Boulevard er meget trafikeret, 
men lukker også af for omverden  og byen mod syd.  
Muskelsvinsfonden og Crecea orienterer sig ud 
mod Kongvangs Allé og opfattes idag ikke som en 
del af området.  

Hele området ud mod Skanderborgvej opleves som 
en samlet park, offentlig tilgængelig og indeholden-
de tradionelle parkmuligheder og karakterer. Dog 
findes der også en række velfungerende beboerha-
ver, som er små nyttehaver der dyrkes af beboere 
fra nabolaget. 
Herudover er   der relativt få funktioner, og parken 
fungerer derfor som et grønt åndehul og en grøn 
smutvej mere end en attraktion, man vil bevæge 
sig langt efter. Parken er overskuelig i sin størrelse 
og tydeligt afgrænset fra vejen og fra Marselisborg 
Centret.
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a. “parken”
- Opholdssted om sommeren

- Offentlig tilgængeligt

- Stierne gennem parken agerer smutvej fra beboerne 
i nærområdet og til indkøb. 

- Enkelte områder synes utrygge om aften => beplant-
ningen lukker området for omgivelserne

- Det røde tårn udgør et tydeligt landmark fra byen

- De to primære indgange markeres af søjler, som en 
port til området.

- Mod syd afgrænses parken af et massiv parkerings-
bånd, samt tæt beplantning, der afskærmer mod den 
røde by.

- Bunkerne er en historisk reference, og udgør i kraft 
af de omklamrende bakker et interressant rumligt ele-
ment i parken. I dag er de fleste dog gemt væk under 
bevoksningen. 
Da de ikke længere er i brug, kan de let sløjfes.

- den historiske akse der leder fra indgangen af parken 
til hospitalet

- Parken indbyder i dag, ikke til mange uformelle aktivi-
teter. Nyttehaverne er et foreningsprojekt.

29.  “Parken“
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b. “den røde by”
- Området opleves semi-privat, men er offentligt til-
gængeligt

- Den velbevarede karaktergivende bebyggelse giver 
oplevelsen af at være i en lille by - “den røde by”.

- Byen omkranser rummene og skaber en god visuel 
barrier til de omkringliggende veje. Uderummene ople-
ves derfor rolige og lokale.

- Sigtelinier på tværs af byen og langs byens akser 
skaber sammen med de store fyrretræer en stærk vi-
suel forbindelse mellem uderummene og skaber en ar-
kitektonisk og landskabelig sammenhæng i byen.

- Parkeringen foregår overalt og udgør idag en stor 
barriere rundt om uderummene og afgrænser flere ste-
der brugen af rummet.

- Vejrummene opleves i dag meget brede, pga de man-
ge uformelle parkeringspladser langs uderummene. 
Den Røde By står nærmest i en stor parke-
ringsplads

30.  “Den Røde By“
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- Området udgør en barriere på godt og ondt.

- Topografien afkobler området fra den røde by, samt fra den 
omkringliggende by.

- Beplantningen og topografien skaber en både visuel og 
auditiv barriere - indefra og ud / udefra og ind.

- Høj biodiversitet

- Der findes ingen tydelige indgange, mere en alternativ 
bagindgang og trampestier.

- Muskelsvindfonden og Crecea vender bagsiden ind mod 
området og bliver derved afkoblet fra den resterende ‘by’, der 
underbygges af deres primære indgange fra Kongsvangs Allé

c. bagsiden og de andre

31. “Bagsiden & De Andre“
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32. Udfordringer og potentialer

33. Særlige karakteristika i området
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opsamling

sammenfatning

På denne side gives en opsamling af de væsentlig-
ste pointer ved byrumsanalysen

Parken og områdets potentiale
MarselisborgCentret og parken har en størrelse og 
central placering i den sydlige del af Aarhus C, så 
det vurderes at være et stort potentiale for besø-
gende fra nærområdet - særligt nord for området. 

Udearealernes anvendelse
I parken er det primært det nordøstlige hjørne som 
anvendes, dels til passage eller forskelligt ophold.
Der findes få egentlige funktioner eller muligheder i 
parken - udover nyttehaverne.
I den røde by er det primært det centrale grønne 
rum som anvendes til træning, samling mv. Herud-
over anvendes de nære bygningsarealer når det er 
godt vejr. En række af de grønne plæner er uden 
egentlig anvendelse udover nogle få gange årligt. 
Det skyldes forventeligt at de indeholder meget rin-
ge rumlige oplevelser, aktivitetsmuliogheder eller er 
omkranset af parkerende biler.

Den bløde trafik i området
Konferencecentret/varmvandsbassinet og indkøbs-
mulighederne på den anden side af Skanderborg-
vej udgør to pejlemærker for den de bløde trafikan-
ter som krydser området. Primært i parkens nord-
lige hjørne er der mange gående og cykler.
Den interne trafik på centret foregår primært på 
tværs af den røde by til kantinen i det nordøstlige 
hjørne.

Biler og parkering
Alle biler ankommer via hovedingangen fra P. P. 
Ørumsgade. Der foregår parkering overalt på area-
lerne på MarselisborgCentret, både for personer 
som har et æringe til stedet men også udefrakom-
kommende naboer eller pendlere. Parkeringen op-
fattes ikke idag som et problem, men ift. en frem-
tidig udvidelse af de rekreative funktioner skaber 
parkeringsforholdene en række barrierer for tilgæn-
geligheden til og kvaliterne i uderummene.
Der er derfor lavet en undersøgelse, som redegør 
for nye mulige parkeringszoner, hvorved det cen-
trale rum i den røde by i højere grad kan friholdes 
for parkering.

Beplantning
Der er udpeget en række velfungerende solitærtræ-
er i parken som er med til at skabe karakter. Særligt 
de store fyrretræer, som står i både parken og i den 
røde by, binder området flot sammen. Parken har 
både områder med solitærtræer, række og tættere 
beplanting, og det giver forskellige opholdszoner og 
oplevelser. De borgerdrevne nyttehaver skaber liv i 
parken og er i øvrigt meget velfungerende. 
Mod syd findes det tætte vildvoksende hegn, som 
ikke enkeltvis rummer så store kvaliteter - det er 
som et samlet grønt rumligt element og ift. bio-
diversiteten i området.

Parkens væsentligste karaktertræk
Idag er park og MarselisborgCentret og parken ty-
deligt adskilt med både beplantning og vej. 
De væsentligste karaktertræk i parken er således 
de åbne plæner, de karakterfulde solitærtræer, nyt-
tehaverne og de forskellige rumligehder som er 
dannet af de gamle beplantede bunkers.
MarselisborgCentrets væsentligste karaktertræk er 
de mange fine gamle røde huse, som tilsammen 
udgør en lille by - med præcise akser og spæende 
sigtelinjer på tværs.Det opfattes som et semioffent-
lig rum, hvilket kan være hensigtsmæssigt - også 
fremadrettet at sondre mellem helt offentligt og 
mere privat. 
Arealet mod Jyllands Alle og Marselis Boulevard 
opfattes som en bevidst valgt bagside - og det op-
fordrer ikke til passage hele vejen på tværs gen-
nem området. Funktionerne langs med Kongvangs 
Alle er hægtet af, og har ikke samme rumlige same-
hæng til den røde by som de øvrige nyeere huse i 
kanten. 
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parkeringsanalyse 1 // abcd
bilag 2

Parkeringsanalyse  

 
 
 
 
 

Skanderborgvej  
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100 optalte pladser
37 gæster
18 firmabiler
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parkeringsanalyse 2 // centrale områder

bilag 2

Parkeringsanalyse  

 
 
 
 
 

Skanderborgvej  

Centrale område
150 optalte pladser
Vurderet behov:
80 gæster
4 firmabiler

160 optalte pladser
Vurderet behov:
50 gæster
22 firmabiler

Perifere område

P.P.Ørums Gade og Muskelsvindfonden, CRECEA og 
Kongsvangs Alle er ikke medregnet. Her findes ca. 
230 parkeringspladser

Incl Hospitaksvej
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Parkeringsanalyse  

 
 
 
 
 

Skanderborgvej  

Ansatte 250 pladser  - indgår ikke i vurdering áf behovet for central parkering

Behov for af og pålæsning: 17=ja - 7=nej

Vurderet dagligt behov for parkering for hele området

Firmabiler 25

Gæster 120

Total er der optalt 625 
parkeringspladser incl hele
P.P. Ørums Gade og Kongsvangs Alle

1
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4

5
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8
9

parkeringsanalyse 3 // samlet
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Data er tilvejebragt via optælling af eksisterende parkeringsmuligheder på området og i P.P. Ørums Gade 
og Kongsvangs Allé. Desuden er der med udgangspunkt i et spørgeskema taget kontakt til samtlige orga-
nisationer på MarselisborgCentret, med hvem der også har været en dialog om parkeringsproblematikker.

Analysens kvantitative data er fremkommet som svar på følgende spørgsmål:

1) Organisations navn og bygningens no:
2) Hvad er behov for parkeringspladser tæt på bygningen (0-20 meter) til personer, der pga. nedsat funk-
tionsevne har behov for ”tæt på parkering”. Mellem 8-16
Skriv antal:
3) Behov for ”tæt på” af- og pålæsning (0-10 meter)

Skriv antal daglige af- og pålæsninger:
4) Behov for decentral parkering. Fx ansatte eller andre der parkerer hele dagen.
Skriv antal:
5) Institutions biler 
Skriv antal

Overordnet parkeringsbehov og organisationstyper
Der er på baggrund af data og dialog foretaget en kategorisering af organisationerne i forhold til behov for 
parkering.
a) Organisationer med primært behov for parkering til besøgende i egne biler eller af- og pålæsning. Det 
kan være mhp. træning, undersøgelser eller samtaler.
b) Organisationer med firmabiler.
c) Organisationer med primært (eller stort) parkeringsbehov til ansatte og få besøgende.
d) Organisationer med behov for at gennemføre arrangementer x antal gange om året

Ansattes parkeringsbehov vil typisk dække en hel arbejdsdag, hvorimod gæster og besøgende typisk vil 
være på området i op til 2 timer, til svømning, til træning, behandling, undersøgelser, samtaler mv. 

Det vurderes at behovet for parkering til personale er ca. det dobbelte af behovet for parkering til besø-
gende og gæster til områdets partnere.
Lejlighedsvise arrangementer med mere end 100 deltagere kan slå bunden ud af alle beregninger mht. 
behov.

Det har ikke været muligt at få et kvalificerede overblik over antal af og pålæsning. Derfor vil dette ikke 
indgå i den videre bearbejdning af data. Det vurderes dog at af- og pålæsning ikke udgør en parkerings-
mæssig problematik men alene skaber mere trafik på området.

Følgende kan ikke betegnes som behov men status på aktuel praksis.
 • ”Naboparkering” i dagtimer  50
 • ”Pendlerparkering”    20

Der er udarbejdet kortmateriale der viser hvor på området der er størst belastning for parkering til gæster 
og besøgende som vurderes at have behov for ”tæt-på-parkering”.
Der er ikke udarbejdet kortmateriale for ansattes parkeringsbehov.

Der er angivet følgende overordnede behov for parkeringskapacitet:
 • Tæt på parkering til gæster:  120
 • Personaleparkering:   250
 • Institutions biler:    25
 • ”Arrangements-Parkering” 100

Med afsæt i data er der foretaget tre analyser, den første opdeler området i fire områder den anden ana-
lyse opdeler i to områder den tredje analyse er en samlet analyse af hele området, denne sidste analyse 

notat om parkeringsbehov

bilag 2
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skal ses i sammenhæng med indledningspunktet: ”Overordnet parkeringsbehov og organisationstyper”

Analyse 1:
Den første analyse opdeler området i følgende fire rum. 
 • Rum A består af bygningerne 1 – 6 samt bygning 20.
 • Rum B består af bygning 7 – 15.
 • Rum C består af CRECEA og Muskelsvindfonden.
 • Rum D er Hospitalsvej.
(Illustreret ved kort 1)

Rum A ligger tættest ved hovedindkørsel, området er sammen med Hospitalsvej mest belastet af naboparke-
ring og pendlerparkering, begge dele udgør ikke noget problem i weekender og i tidsrummet 16-08, men der 
er et stigende antal langtidsparkeringer (naboparkering og pendlerparkering), pt. anslået til ca. 50-70 biler, 
den største koncentration er på Hospitalsvej, men antallet af naboparkeringer ”inde på området” er stigende.

Partnerne i dette område er kendetegnet ved at der er 16 mindre organisationer med relativt begrænset be-
hov for parkering til besøgende anslået til 37 pladser. Behovet for gæste-parkering er til gengæld koncentre-
ret omkring bygning 2 og 3 og delvis bygning 20 på P.P. Ørums Gade. Parkeringsforhold omkring bygning 3 
udgør en udfordring, dels er der mange partnere med adresse i bygning 3 dels er der mange af borgerne der 
kommer i bygningen, som benytter kørestol og andre mobilitets hjælpemidler. Området er som sagt belastet 
af et større antal ”langtidsparkeringer”.
Blandt organisationer i dette område, er der et relativt stort antal firmabiler i alt 18.
Der er mange af og pålæsninger i området.
Der er i området maximalt plads til 100 biler når alt disponibelt areal anvendes til parkering.

Grønne spots i området; der er 5 ”ikke sammenhængende” områder omkring bygning 20, to større områder 
én ved hver gavl, samt tre mindre områder, et af dem vil være velegnet til udecafé. Desuden er der et område 
ved bygning 3 og et ved bygning 1A

Rum B er placeret længere ”inde på området”, der er pt. ikke noget væsentligt langtidsparkeringsproblem, 
om end det er stigende.
Der er et mindre antal organisationer lokaliseret i området i alt seks. Til gengæld er behovet for gæsteparke-
ring større i dette område og afholdelse af konferencer mv. i bygning 8 medfører stor variation i behovet for 
parkeringspladser. Anslået behov for gæsteparkering er 80 pladser.
Der er maximalt plads til 125 biler når alt disponibelt areal er anvendt til parkering.
Området har to grønne plæneområder og området grænser op til det grønne område ved periferien langs 
Marselis Boulevard.

Der vil være en vis parkerings bufferzone mellem de to områder A og B desuden vil Hospitalsvej være buf-
ferzone. 

Rum C udgøres af Muskelsvindfondens og CRECEA´s parkeringspladser og Kongsvangs Allé. Arealet er 
ikke trafikmæssigt forbundet med område A g B og kun sparsomt forbundet med gang og cykelsti. Adgang i 
bil foregår via Kongsvangs Allé.

Rum D er Hospitalsvej hvor der er den største koncentration af nabo- og langtidsparkering. Der er maximalt 
plads til 80 biler. Koncentrationen af nabo- og langtidsparkering er størst jo tættere man er på P.P. Ørums 
Gade. Hospitalsvej er et sort bånd som virker som en markant skillelinje mellem Parken mod Skanderborgvej 
og området med bygningerne/Marselisborg Centret.

Analyse 2

bilag 2
notat om parkeringsbehov
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Den anden analyse opdeler området i ”Det centrale område” og periferien.
Det centrale område har bygning 10 i centrum består af ”torve-pladserne” foran bygning 8 og kantinen samt 
tre grønne plæner og korridoren til kantinen i bygning 20. Alle øvrige områder betegnes i denne analyse som 
”periferien”.  
(Illustreret ved kort 2)

Dette område er centrum af den ”røde by”, området er karakteriseret ved tre større grønne plæner samt kor-
ridoren til kantinen og de to ”torvepladser” ved kantinen og ved bygning 8. disse to steder kommer mange 
mennesker og det er her ansatte mødes på tværs af organisationerne. 

Parkerings- og trafikmæssigt er området karakteriseret ved at der er meget gående trafik til og fra bygning 8 
og 20. Disse bygninger udgør hjertet af fællesfaciliteterne på MarselisborgCentret. Desuden er der stort flow 
af biler til bygning 8 delvis pga. adgang til varmtvandsbassin og del pga. konferencefaciliteterne. Adgang til 
bygning 20 er til kantinen, gymnastiksal, træningssal og til Ortopædisk Genoptrænings Center.

Der er minimalt (om end stigende) med antallet af nabo- og langtidsparkering på det centrale område.

Der er forholdsvis få men store organisationer.

Der er optalt 151 pladser på området og behovet for gæsteparkering er anslået til 80 endvidere er der 4 fir-
mabiler

Analyse 3
Der er på området ca. 360 parkeringspladser. Desuden er der ca. 160 pladser på P.P. Ørums Gade og ca. 
100 parkeringspladser langs Kongsvangs Alle. i alt 620 pladser.
Dette omfatter både registrerede parkeringspladser og ”steder” hvor parkering er mulig.

Området ved MarselisborgCentret er kendetegnet ved at der er ”vild vest” tilstande mht. parkering. Der er 
ingen parkeringsvagter eller parkering forbudt skilte på området. Dette er et bevidst valg og skal ses som et 
udtryk for at der skal være plads til alle. 

De konkrete parkeringsforhold betyder også tiltagende problematiske forhold for gående, blinde og køre-
stolsbrugere på området. Et forhold flere i forbindelse med forundersøgelserne som har givet udtryk for. 
Flere af de grønne områder er i perioder vanskelig tilgængelige pga. en jernring af parkerede biler hele vejen 
omkring de grønne område.

Bygning 8 og 20 rummer MarselisborgCentrets fællesfaciliteter; kantine, gymnastik- og træningssal, konfe-
rencefaciliteter og varmtvandsbassin og dermed også de områder, hvor der kommer flest gående og kørende 
på besøg.

I bygning 8 er der mødefaciliteter til ca. 130 mennesker samt plads til ca. 15 personer i varmtvandsbassin. 
I forbindelse med ”hold-skift” i varmtvandsbassin er der således behov for parkering til ca. 30 personer. På 
dage med stor mødeaktivitet i konferencefaciliteter er der behov for op til 100 pladser parkeringspladser

I bygning 20 er der plads til 80 personer i kantinen samt ca. 50 i de øvrige fællesfaciliteter. Desuden rummer 
bygning 20 Institut for kommunikation og læring samt DemensCafeen/Midtpunktet og en del af Frederiksberg 
bydelens udgående team af SoSu-hjælpere og assistenter.

Der er meget gående trafik til bygning 20 fra samtlige partnere/hele området i forbindelse med frokost.

Den halvdel af området som grænser op mod P.P. Ørums Gade (Hospitalsvej samt omkring bygning 1,2,3 

notat om parkeringsbehov
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og 20) benyttes til parkering om natten i weekender og i ferier af de omkringboende. Det samme gælder par-
keringspladserne ved bygning 16 mod Kongsvangs Allé. Det anslås at dette antal er ca. 100 - 150 pladser. 
Det anslås at ca. 50 af disse køretøjer også er parkeret i dagtimerne.

Parkeringspladserne ved MarselisborgCentret bliver også benyttet som ”pendler-parkeringspladser”. Bilerne 
parkeres og man fortsætter ind til byen med bus eller cykel. Det anslås at dette drejer sig om ca. 20 pladser.

Parkeringsbehovet er varierende, følgende forhold påvirker behovet.
 • Overordnet er det største behov for parkering mellem 8 og 16
 • I weekender og aften- nattetimer anvendes store dele af parkeringsfaciliteterne af beboer i bydelen/
naboer – dette anses principielt som hensigtsmæssigt. Problemet opstår når de parkerede biler bliver stå-
ende på pladserne mellem kl. 8- og 16
 • Afholdelse af konferencer i bygning 8 påvirker behovet med op til 50-70 parkeringspladser
 • Afholdelser af mange samtidige møder i bygning 8, kan påvirke behovet med op til 30 parkerings-
pladser.
 • Afholdelse af lokale arrangementer hos partnerne; personalemøder, selvhjælpsgrupper og lignende 
kan lokalt og i tids afgrænsede perioder forøge behovet med 10-20 biler pr. arrangement – der er ikke forsøgt 
analyseret for hvornår disse arrangementer afholdes.
 • En del af partnerne på MarselisborgCentret har ”udgående funktioner” dvs. at ansatte benytter Mar-
selisborgCentret som base hvortil der returneres mellem opgaverne. 
 • Der findes pt. 22 ”firmabiler” der anvendes til opgaver ”ude i byen”. Der efterspørges mulighed for 
at have faste pladser til disse firmabiler da de benyttes af flere ansatte, som kan have vanskeligt ved at finde 
bilerne, når de parkeres på forskellige pladser
 • Behovet for parkeringskapacitet påvirkes også af vejret og årstiden. 

MarselisborgCentret 16. feb. 
Ole Mygind

bilag 2
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1. Pinus nigra / Østrigsk fyr
2. Betula pendula / Vorte-

birk
3. Betula pendula / Vorte-

birk
4. Pinus nigra / Østrigsk fyr
5. engriflet hvidtjørn
6. malus
7. Crataegus / Tjørn (evt mi-

rabel)
8. Crataegus / Tjørn (evt mi-

rabel)
9. Quercus Petraea / Vin-

tereg
10. Malus (forskellige)
11. Malus (forskellige)
12. Malus (forskellige)
13. Betula pendula / Vorte-

birk
14. Betula pendula / Vorte-

birk
15. Betula Pendula / Vorte-

birk
16. Betula Pendula / Vorte-

birk
17. Betula Pendula / Vorte-

birk
18. Crateagus pronifolia 

Splena / Tjørn (blomme-
bladet) 

19. Betula Pendula / Vorte-
birk

20. Betula Pendula / Vorte-
birk

21. Betula Pendula / Vorte-
birk

22. Acer / Ahorn
23. Prunus
24. Prunus
25. Acer campestre / Naur
26. Crateagus / Tjørn
27. Prunus
28. Buskbom
29. Acer platanoides / Spids-

løn 
30. Prunus
31. prunus
32. prunus
33. Crateagus / Tjørn
34. Prunus
35. Prunus
36. Acer campestre / Naur
37. Acer campestre / Naur
38. Acer campestre / Naur
39. Acer
40. Acer platanoides / Spids-

løn
41. Betula / Gl. Birk
42. Fagus Sylvaticus / Bøg
43. Acer platanoides / Spids-

løn 

-
-
-
-
-
-
-

-

-

Let påkørselskade (uregelmæssigt)
Let påkørselskade (uregelmæssigt)
Let påkørselskade (uregelmæssigt)
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Ny plantet
-
Ny plantet
-
-
Ny plantet
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Død
-

-
Risikotræ, dårlig stammevinkel
-

-

-

-

-

nyplantet

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bør fjernes: påkørselskade
-
Bevaringsværdi
Bør fjernes, Skadet 
Ny plantet
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Død
-
-
-

-
-
-
-

44. Acer platanoides / Spidsløn 
45. Acer platanoides / Spidsløn 
46. Acer platanoides / Spidsløn 
47. Crateagus / Tjørn (glansbla-

det)
48. Acer platanoides / Spidsløn 
49. Acer platanoides / Spidsløn 
50. Krat: Birk, spidsløn, Pil, Tjørn 
51. Samme som 50
52. Acer platanoides / Spidsløn 
53. Acer platanoides / Spidsløn 
54. Juglans regia / Valnød
55. Crateagus / Tjørn
56. Acer campestre / Naur
57. Fagus Sylvaticus / Bøg
58. Busk: syren
59. Prunus
60. Busk: Syren
61. Acer saccharinum / Sølvløn
62. Quercus Petraea / Vintereg

63. Carpinus / Avnbøg
64. Betula pendula / Vortebirk
65. Betula pendula / Vortebirk
66. Tilia cordata  / Lind
67. Tilia cordata / Lind
68. Betula pendula / Vortebirk
69. Betula pendula / Vortebirk
70. Prunus; domestica blomme
71. Evt malus
72. Evt malus
73. Evt malus
74. Evt malus
75. Evt malus
76. Evt malus
77. Crateagus / Tjørn
78. Acer campestre / Naur
79. Acer campestre / Naur
80. Acer campestre / Naur

68b.Krat; bl.a. rød kornel, forsythia

a. Platanus  / Platan
b. Platanus  / Platan
c. Tilia cordata / Lind
d. Tilia cordata / Lind 

område 1
bilag 3

Registreringen er foretaget i vintersæsonen.
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område 2 område 3
-
-
-
-
-
-
Bør fjernes /  kvælning
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Bør fjernes / Misvedligeholdt
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Risikotræ
-
-
-

-

-

-
-
-
Risikotræ / Dårlig stammevinkel
-
Ny plantet

Risikotræ / sygdom el aldring
-
-
-
Bør fjernes / dårlig stand
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
max 150 år 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
God stand
-
-
-
Dårlig vækst
-
ikke i god vækst 
-
-
-

-
-

81. Acer campestre / Naur
82. Forsythia / Vårguld
83. Crateagus / Tjørn
84. Forsythia / Vårguld
85. Acer campestre / Naur
86. Acer campestre / Naur
87. Tilia / Stynet Lind
88. Tilia / Stynet Lind
89. Tilia / Stynet Lind
90. Tilia / Stynet Lind
91. Tilia / Stynet Lind
92. Quercus robur / Stilkeeg
93. Aesculus hippocastanum / 

Hestekastanie
94. Malus / Æble
95. Malus baccata / Paradis æble
96. Malus baccata Paradis æble
97. Malus
98. Tilia cordata / Lind
99. Prunus (ny)
100. Pinus nigra / Østrigsk fyr
101. Pinus nigra / Østrigsk fyr
102. Podet Prunus
103. Podet Prunus
104. Fagus sylvatica / Bøg
105. Aesculus hippocastanum 

/ Hestekastanie
106. Quercus robur / Stilkeeg
107. Quercus robur / Stilkeeg
108. Frugthave 
109. Betula / Birk
110. Populus / Poppel
111.  Fagus sylvatica / Bøg
112. Betula / Birk
113. Frugtlund: Mirabel; 

Æble; blomme;brombærkrat
114. samme som112
115. samme som112
116. samme som112
117. Betula / Birk
118. Prunus
119. Prunus
120. Fagus sylvatica / Blod-

bøg
121. Betula pendula / Vorte-

birk
122. Betula pendula / Vorte-

birk
123. Betual / Birk
124. Pinus sylvestris / Skovfyr
125. Fagus sylvatica / Bøg
126. Betula / Birk
127. Pinus sylvestris / Skovfyr 
128. Prunus

129. Tilia / Lind
130. Syren 
131. Tilia Cordata / Lind
132. Tilia Cordata / Lind 
133. Tilia Cordata / Lind
134. Tilia Cordata / Lind
135. Platanus / Platan
136. Betula (busk)
137. Platanus / Platan
138. Platanus / Platan
139. Platanus / Platan
140. Platanus / Platan
141. Busket: Grøn kornel; Kris-

tjørn, Dronningebusk
142. Serbisk Søjlegran
143. Betula / birk
144. Ærtetræ
145. Betula / birk
146. Betula / birk
147. Betula / birk
148. Prunus
149. Prunus
150. syren
151. Røn Sejlerøn / ...
152. Røn Sejlerøn / ...
153. Quercus rubra / Rød eg
154. Pinus nigra / Østrigsk fyr
155. Pinus nigra / Østrigsk fyr
156. Pinus nigra / Østrigsk fyr
157. Tilia Cordata / Lind
158. Pinus nigra / Østrigsk fyr
159. Pinus nigra / Østrigsk fyr
160. Pinus nigra / Østrigsk fyr
161. Pinus nigra / Østrigsk fyr
162. Pinus nigra / Østrigsk fyr
163. Linde allé - Stynet lind
164. Prunus Comunis
165. Æste kastanie
166. Fagus sylvatica / Blod bøg
167. Tilia Cordata / Lind
168. Tilia Cordata / Lind
169. Tilia Cordata / Lind
170. Syren
171. Cornus mas / Kirsebær 

kornel
172. Betula pendula / Vortebirk
173. Betula pendula / Vortebirk

område 2/3
bilag 3

Registreringen er foretaget i vintersæsonen.
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