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Side 1 af 2 Svar på 10 dags-forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis 

byrådsgruppe om NorthSide Festivalen   
Det Konservative Folkeparti har stillet en række spørgsmål i relation 
til NorthSide Festivalen.   
Herunder følger de stillede spørgsmål og efterfølgende svar fra borg-mesteren.  
1. Mener borgmesteren, som er øverst ansvarlig for Aarhus Kommu-nes eventforum, at NorthSide festivalen er et aktiv for Århus, både 
som musikfestival og som et laboratorium for bæredygtige løsninger?   Ja. NorthSide Festivalen er et godt bidrag til byens kultur- og eventliv 
og et stærkt aktiv for byen. Derudover er det inspirerende at opleve festivalens initiativer i forhold til bæredygtige løsninger og dens sam-
arbejde med byen generelt.     
2. Mener borgmesteren af den aktuelle behandling af NorthSide festi-valen afspejler byens respekt og begejstring for festivalen?   
Aarhus kommune har fra festivalens begyndelse samarbejdet med, bakket op om og støttet Festivalen for at sikre nogle velfungerende 
rammer i Ådalen af hensyn til både festivalen og byen. Det er min op-fattelse, at der er et godt samarbejde mellem Aarhus Kommune og NorthSide.  
  Brugen af pladsen er ikke alene udfordret af at ejerskabet er delt mel-
lem private, DSB og kommunen, men Ådalen som koncertplads er også udfordret af den byudvikling, der generelt sker i området der støder op til Ådalen. Det betyder, at de udenoms faciliteter, som 
NorthSide hidtil har kunnet leje på Fragtmandscentralen, ikke fremad-rettet vil være der. I tæt samarbejde med NorthSide søges dette løst 
ved at benytte noget af arealet i den nærliggende Kulgården som er-statning herfor. På baggrund heraf har kommunen kunnet give tilla-delse til at NorthSide kan fortsætte på Ådalen til og med 2020 velvi-
dende, at festivalen er presset i forhold til plads.   
I byrådet er der generelt stor opbakning til NorthSide og dens betyd-ning for byen. Byrådet har tidligere truffet en principbeslutning om at en mere permanent afløser for den tidligere Vestereng koncertplads 
skal være Eskelund. Det er et skønt, grønt område næsten ligeså tæt på midtbyen som Ådalen, men de foreløbige undersøgelser viser at 
det er dyrt at etablere området som koncertplads. Desuden er der umiddelbart ikke andre eventarrangører, der efterspørger en koncert-
plads på Eskelund. Disse to forhold er givetvis grunden til, at der ikke 
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Side 2 af 2 i byrådet endnu er truffet en beslutning om etablering af en ny kon-

certplads på Eskelund.   3. Agter borgmesteren personligt at stille sig i spidsen for at sikre en 
holdbar løsning for Northside festivalen, eller agter borgmesteren at videresende problemstillingen til rådmændene for hhv. Teknik og 
Miljø og Kultur og Borgerservice?   Som borgmester bidrager jeg hellere end gerne til at sikre en lang-
tidsholdbar løsning for NorthSide festivalen. Men hvis vi skal skabe en løsning på Eskelund, som også skal give byen og byens borgere 
værdi, når der ikke er NorthSide festival, så er det – i respekt for vo-res magistratsstyre – vigtigt, at vi i samarbejde på tværs af kommu-nen får udviklet en meningsfuld og holdbar løsning for området på 
Eskelund.   
4. Hvornår forventer borgmesteren at der foreligger en klar handlings-plan, der fremtidssikrer Northside Festivalen? 
  Der er skabt en løsning på Ådalen for NorthSide til og med 2020.    
Etablering af en helt ny festivalplads som også kan rumme NorthSide festivalen forudsætter finansiering, som nødvendigvis vil skulle findes 
i forbindelse med budgetlægningen, såfremt projektet skal realiseres.   
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