
Tekniske anlæg og udstyr 

Teknisk anlæg og udstyr omfatter en række elementer til understøttelse af friluftslivet i de grønne 
områder.  

Bænk og bordbænke sæt 
Plejen skal sikre, at bænkene er funktionelle og renholdte. 

Eksempel: Skoleparken Risskov, Belevue Strandpark og Harald Jensens Plads 
 
Tilstandskrav:  
 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt  

• Elementet skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

Affaldsstativer 
Elementet omhandler affaldsstativer, grillbakketønder og hømmerstativer.  

Tilstandskrav: 

• Affaldssativerne skal tømmes regelmæssigt og efter behov, så de ikke bliver overfyldte 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning, ukrudt eller alger/snavs 

Affaldsbeholder: 

Findes i alle parker samt ved opholdspladser i skov og naturområder. Affaldsstativerne kan have 
mange forskellige udformninger og være udført i forskellige materialer.  

Tilstandskrav: 

• Affaldsbeholderne skal være forsynet med plastpose. Plastposen isættes og foldes over kan-

ten. Posen skal stoppes godt ned i affaldskurven og være helt udfoldet 

Grillbakketønde: 

Findes ved populære opholdspladser og opsættes kun i sommerhalvåret. Tønderne anvendes til en-
gangsgrill for at undgå, at sækkestativerne nedbrænder. 

 

Tilstandskrav: 

• Grillbakketønderne stilles frem i uge 14 og hjemtages i uge 44.  

Legepladser 
Aarhus Kommunes legepladser, naturlegepladser og fitness pladser er indrettet på mange forskellige 
måder og indeholder forskellige samlinger af udstyr. Ved udstyr forstås alle former for udstyr, der 



anvendes til leg og træning. Vedligeholdelsen skal sikre, at udstyret altid fungerer, og er i sikker-
hedsmæssig forsvarlig stand.  

Eksempler: Åkrogen Legeplads, Mindeparkens lege- og fitnessplads, Naturlegeplads i Mollerup 
Skov.   

Tilstandskrav: 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 

 

Informationsmateriale 
Folderholdere og informationstavler har til formål, at informere borger og turister om forskellige 
seværdigheder, og om hvordan man færdes i området.  
 
 
Eksempel: Botanisk Have og Mindeparken. 
Tilstandskrav: 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning, ukrudt eller alger/snavs 

• Folderholder skal fyldes med foldere efter behov, så der altid er foldere tilgængeligt. Foldere 

udleveres ved henvendelse til bestiller 

Redningsposter 
Redningsposter er placeret ved Aarhus Kommunes strande. Redningsposterne skal altid indeholde 
det aftalte redningsudstyr. Redningsposternes funktion sikres gennem regelmæssig kontrol. 

 
Eksempel: Bellevue Strandpark og Moesgård Strand.  

 
Tilstandskrav: 

• Redningsposter skal være friholdt for høj vegetation, og deres funktion og synlighed må ik-

ke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 

• Redningsposter skal altid være i en funktionsdygtig og indbydende stand samt indeholde det 
aftalte udstyr.  

 
• Udskiftning. 

 

 



Badebro 
Der er placeret et antal af badebroer langs med Aarhus Kommunes strande. Vedligeholdelsen skal 
sikre, at broerne altid er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssig forsvarlige. Der skelnes mellem 2 
typer badebroer - A og B - som er henholdsvis sommerbroer og vinterbroer. 

Eksempel: Bellevue Strandpark og Moesgård Strand.   
 
Tilstandskrav: 
 

• Broerne skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Bålplads 
Der er et antal bålpladser i Aarhus Kommunes grønne områder, som folk frit kan benytte i forbin-
delse med udflugter. Det tilstræbes, at der altid ligger tørt brænde til fri afbenyttelse ved hver bål-
plads. 
 

Eksempler: Fiskerhuset på Moesgård Strand, Ajstrup strand og Lisbjerg skov.  

Tilstandskrav: 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 

• Der må ikke være flintesten i umiddelbar nærhed af bålpladsen 

Shelter 
Shelters i Aarhus Kommunes grønne områder kan frit afbenyttes i forbindelse med udflugter, kort-
varigt ophold eller overnatning. Vedligeholdelsen skal sikre, at shelters er rene og funktionelle.  

Eksempler: Hørhaven og Egå Engsø.  

Tilstandskrav: 
 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 

Trapper 
 Vedligeholdelsen sigter mod at trapperne fungerer, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
 
Eksempel: Havreballe Skov og Moesgård Skov.  
 

Tilstandskrav: 

• Elementet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 



• Løvsamlinger over 1 m2 må ikke forekomme 

Vej- og stibroer 
Vej- og stibroer findes hovedsageligt i skov- og naturområder. Særligt i de sydlige skove fører en 
række broer over slugte og ådale. Funktionen er den væsentligste, men også udformning kan, ud fra 
et ønske om et bestemt arkitektonisk udtryk, være gældende. Vedligeholdelsen har til formål at 
sikre, at elementet altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

 
Eksempel: Skåde Skov og Riis Skov. 
 
Tilstandskrav: 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt 

Skulptur, mindesten, monument 
Der er placeret et antal skulpturer, mindesten og monumenter i kommuneens parker og langs veje. 
Vedligeholdelsen har til formål af elementerne fremstår rene og pæne.  

Eksempel: Genforeningsstenen i Hasle. 

Tilstandskrav: 

• Funktionen må ikke hæmmes af bevoksning eller ukrudt. Herved forstås at tekst og element 
skal være synlig, og der skal være fri adgang 

 


