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INDLEDNING

Aarhus Kommune oplever i disse år en stor  lvækst af nye indbyggere og virksomheder, som 
skal have en plads f.eks. i den nye bydel Lisbjerg. Den nye bydel Lisbjerg ligger i den nordlige 
del af kommunen og vil fuldt udbygget komme  l at huse op imod 25.000 nye indbyggere 
og tusindvis af arbejdspladser. Byudviklingen forventes at ske over de kommende mange år.

I august 2018 vedtog Byrådet en Udviklingsplan for Lisbjerg. I udviklingsplanen er den 
overordnede strategi for Lisbjerg, at byudviklingen skal tage udgangspunkt i eksisterende 
kvaliteter og poten  aler som det kuperede terræn, de storslåede udsigter over landskabet,  
Aarhus by og store dele af bugten. Den nye bydel Lisbjerg skal understø  e disse kvaliteter 
og derfor lægge sig som en bakkeby, der følger landskabet med en overordnet vejstruktur, 
som følger højdekurverne i landskabet. Bebyggelser skal placeres, så de skaber en by, 
bymidte, tæthed og mangfoldighed. Grønne og blå byrum skal ligge som øer i byen. 
Lisbjergs landskabs- og kulturhistorie er et vig  gt afsæt for den kommende byudvikling. 
Den landskabelige placering, middelalderkirken og kirkes  en samt de gamle hovedgårde 
og levende hegn er alle elementer med store kvaliteter, der skal synliggøres og formidles. 
På denne måde skabes en stærk iden  tet og en historisk forankring, der kan fi ndes og 
genkendes i den kommende by.

For at sikre inten  onerne beskrevet i Udviklingsplanen for Lisbjerg er nærværende 
designmanual udarbejdet. Designmanualen fastlægger overordnede retningslinjer for 
områdets udformning af gaderummene samt et katalog over materialer, inventar og 
belysning, som kan anvendes i Lisbjerg. 

I e  erfølgende detailprojektering af konkrete projekter skal der tages nærmere s  lling  l 
detaljer, pladskrav, dimensionering og sammens  lling af elementer i de konkrete projekter. 
Der henvises i øvrigt  l Aarhus Kommunes standarder for anlægsarbejder samt gældende 
vejregler m.m.

INDLEDNING

.
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VEJE OG GADERUM
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VEJE OG GADERUM

STEDETS SÆRLIGE KVALITETER

Lisbjergs landskab og kulturhistorie er et vig  gt afsæt for den kommende 
byudvikling. Eksisterende kvaliteter som den landskabelige placering i det bakkede 
landskab, den nemme adgang  l naturen og grønne rekrea  ve områder samt de 
levende læhegn er alle elementer med store kvaliteter, der skal tydeliggøres. På 
denne måde skabes en stærk iden  tet og en historisk forankring, der fi ndes og 
genkendes i den kommende by. 

GADERUM

Vejene skal understø  e det karaktergivende bakkede landskab. De overordnede 
veje placeres således langs landskabets naturlige højdekurver som ringe i vand. 

Vejhierarkiet består af fi re vejtyper: Trafi kveje, fordelingsgader, boliggader og 
lokalgader. Disse fi re vejtyper udgør  lsammen et samlet netværk, der har  l 
formål at lede trafi kken gennem de enkelte kvarterer og bebyggelser for at sikre 
bevægelse gennem byen. Gaderummene kendetegnes ved deres vejtræer, grønne 
vandrender, kantzoner samt uformelle mødesteder. 

Trafi kvejene er de overordnede veje, hvor det primære formål er at sikre god 
fremkommelighed for biltrafi kken. Langs trafi kvejene etableres cykels  er og 
vejtræer.

Fordelingsgaderne og boliggaderne sikrer forbindelse mellem de enkelte bydele. 
Fordelingsgaderne etableres med eller uden cykels  er a  ængigt af gadens 
funk  on og behov.  Der etableres desuden fortove i begge sider af gaden, vejtræer 
samt parkering.

Øvrige veje udformes som deleveje, hvor det også er sikkert at cykle på vejbanen.
I fordelings- og boliggader prioriteres en række bymæssige kvaliteter ved at 
fremme disse som en del af byens rum. Blandt andet gennem ak  ve kantzoner og 
kantstenparkering.  Det betyder, at  lgængelighed og fremkommelighed  lpasses 
således, at bl.a. trafi kken naturligt foregår ved lav has  ghed. Fordelings- og 
boliggader skal skabe forbindelse  l de grønne byrum og videre ud i landskabet og 
Lisbjerg Skov. 

I gaderummene skabes grønne strukturer ved vejtræer, der plantes med en 
jævn rytme. Langs de overordnede veje placeret på de naturlige højdekurver 
plantes store og mellemstore træer af forskellige arter. Arter vælges primært ud 
fra egenskaber som le  e kroner med stort lysgennemfald og tolerance over for 
byklima, salt og fugt. Træerne er primært anbefalede som gade- og vejtræer. 
Sammensætningen af forskellige arter sikrer god fl eksibilitet på de veje, hvor 
træerne plantes både i belægning, åbent bed og regnbed og giver et varieret 
visuelt udtryk. I forbindelsesgaderne plantes små  og mellemstore træer af 
samme art. Også her vælges arter ud fra egenskaber som stort lysgennemfald 
og tolerance overfor byklima. Herudover vælges arter med en særlig karakter for 
eksempel blomstring eller e  erårsløv, der giver hver gade sit eget udtryk.

Djurslandmotorvejen

El
ev

ve
j

Larsmindevej

Elstedvej

SIGNATUR
BYUDVIKLINGSOMR
TRAFIKVEJ
FORDELINGSGADE
BOLIGGADE

Larsmiarsmiarsmiarsmm dededede ejejjej
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VEJE OG GADERUM
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VEJE OG GADERUM
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Trafi kvejene er de overordnede veje, hvor has  gheden forventes at blive 50-70 km/t - med 

cykels   på begge sider. Regnvand opsamles i raba  erne, hvor der plantes træer og lav 

beplantning. Bygaden er ligeledes en trafi kvej men med letbane i midten. 

TRÆTYPER TIL TRAFIKVEJE

Avnbøg, (Bygaden) 

Kejserlind

Vintereg, Frynseeg

(Se afsni  et om trætyper s.40)

Supplerende beplantning i 
raba  er
Foto: Rue Henri Sellier, Ris 
Orangis, Frankring.

Vejtræer
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VEJE OG GADERUM   TRAFIKVEJE      



Cykels  Rabat Rabat Kørebane

Kørebane

Rabat Cykels  Rabat
500 2000 1500 var. 6500  - 8000

16000

1500 2000 500

Planudsnit 1:100

Cykels  Cykels  

Vejudlæg
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VEJE OG GADERUMTRAFIKVEJE     

KørebaneKørebane Cykels  Cykels  



Opsamlingsrende med 
beplantning, fi ltermuld og 
dræn.

Belysning, Nyx 330
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VEJE OG GADERUM

FORDELINGSGADE MED REGNVANDSOPSAMLING  I ÉN SIDE

Vandet samles i en grøn opsamlingsrende i den ene side af kørebanen. Hele kørebanen, 

cykels   og fortov afvander direkte  l renden i den ene side. I den anden side afvander fortov 

og cykels    l en vandrende i midten, herfra ledes vandet under vejen  l den grønne rende

Fordelingsgader kan etableres med og uden cykels  er.

TRÆTYPER TIL FORDELINGSGADER

Robinia, Hvidpil, Småbladet Lind

(Se afsni  et om trætyper s.29)

Kørebane med ensre  et
sidefald.

Grøn rende
Tåsinge plads, København

Vandrende med 
rendestensriste

Grøn rende
Ecoqua  er du Raquet, Douai, Frankring.

  FORDELINGSGADER    
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VEJE OG GADERUM
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Vejudlæg
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FORDELINGSGADER     

         ETABLERES MED OG UDEN CYKELSTI
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VEJE OG GADERUM

Regnbed med granitkant 
Langelinie, Odense.

Kørebane med dobbeltre  et
sidefald.

Træer i regnbed. Tåsingeplads, Østerbro, 
København.

Asfalt ved HCP

   

BOLIGGADE MED REGNVANDSOPSAMLING  I BEGGE SIDER 

Regnvand opsamles i regnbede på begge sider af kørebanen. Regnbedene indgår i vejens 

fl exzone sammen med parkeringsarealer med permeable belægninger. Kørebanen anlægges 

med dobbeltre  et sidefald således at vandet løber i fl exzonen langs kantstenen og ind 

i regnbedene. Når kapaciteten i det enkelte bed er nået, løber vandet videre inde langs 

fortovskantstenen  l det næste.

Trætyper Boliggader : Skyrækker, Fuglekirsebær, Robinia

(Se afsni  et om trætyper s.30)

  BOLIGGADER      
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VEJE OG GADERUM

Princip snit 1:100

Planudsnit 1:100
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15000
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omkring bed

Vejudlæg

Lisbjerg fortov med 
ledelinje i chaussésten
min 3 rækker

Kantsten i granit

Tilpasning 
 lstødende 

matrikel

Tilpasning 
 lstødende 

matrikel

Opsamling af regnvand
i regnbed

Ledelinie

 BOLIGGADER     
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VEJE OG GADERUM

Brosten

  LOKALGADER    

 Chaussésten Chaussésten

LisbjergfortovLisbjergfortov

Naturlig ledelinieNaturlig ledelinie

Kantsten i
granit Åbent bed

300 1650 120 5500

11640

2000 120 1650    300

Princip snit 1:100

Planudsnit 1:100

Ledelinie Ledelinie
FortovFortovKantzone KantzoneFlexzoneKørebane med 

dobbeltre  et sidefald

Vejudlæg

Vandet fra fortov og den ene side 

af kørebanen opsamles i en grøn 

rende i den ene side. Den anden 

side af kørebanen og fortov 

afvander  l brønde i vejsiden. 

TRÆTYPER TIL LOKALGADER

Jf. afsni  et om vejtræer s. 31

LOKALGADE MED REGNVANDSOPSAMLING  I ÉN SIDE
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VEJE OG GADERUM

     Rabat i chaussésten

Lisbjergfortov

Indkørsel Rampe

Brosten

Belysning, Nyx 330

Hævet fl ade m. fl iser Rampe

Træ rist

SÆRLIGE LØSNINGER  //  INDKØRSLER OG OVERKØRSLER

Indkørsler  l boligbebyggelser udføres med gennemgående fortov for at skabe gode vilkår for 

fodgængere. Der tages s  lling  l den konkrete udformning på de enkelte vejprojekter.

Naturlig ledelinie
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Indkørsel direkte  l boligbebyggelse fra Boliggade med fl exzone. Fortovets og overkørslens bredde  lpasses de 
specifi kke forhold omkring bebyggelsen for eksempel i forbindelse med svingradier for redningskøretøjer.

PRINCIP FOR INDKØRSEL   BOLIGGADE // 1:100
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VEJE OG GADERUM

SÆRLIGE LØSNINGER  //  INDKØRSLER OG OVERKØRSLER

S  krydsning med trapezbump. Bumpet sikrer niveaufri overgang for fodgængere og cyklister. Bump udformes e  er den 
givne has  ghedsbegrænsning

PRINCIP FOR VEJKRYDSNING MED TRAPEZBUMP // 1:100

Lisbjerg
fortov

Trapez
bump

Tilpasning  l
hele fl iser m.
chaussésten

Gennemgående 
fortovHævet fl adeCykels  Cykels  
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VEJE OG GADERUM

     Rabat i chaussésten
                 Naturlig ledelinie

            min. 3 rækker

Flexzone

Flexzone

Brosten

Fliserne  lpasses  l det buede forløb vha fugerne. Ved fuger over 20 mm skæres fl iser

BUET FLISEFORLØB // 1:100
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VEJE OG GADERUM

HÆVET FLADE // 1:100

KRYDSNING AF VEJE

Ved krydsninger af veje og s  er føres fortovet igennem . Der etableres 
ramper fra vejen i begge sider op  l fortovet. 

HANDICAPPARKERING

På veje med fl exzone etableres handicapvenlige parkeringspladser og 
 lhørende manøvreareal med asfaltbelægning og rampe  l fortovsniveau.

Parkeringspladser markeres med symbol.

Hævet fl ade 
i fl iser

Rampe i brosten

Rampe i asfalt

Ved kanter kan forbandtet 
 lpasses med større sten

Hvor det er nødvendigt 
skæres fl iser på skrå
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VEJE OG GADERUM
LISBJERGFORTOV // TILGÆNGELIGHED

IKKE REGULERET KRYDS // 1:100

REGULERET KRYDS // 1:100

Opmærksomhedsfelt
betonfl iser 300x300

Ledelinie
Chaussésten
min 3 rækker

Fodgængerfelt

Nedsænket kantsten

Opmærksomhedsfelt
betonfl iser 300x300

Fodgængertryk

Retningsfelt
Betonfl iser 300x300

Retningspil og pilo  one
Betonfl iser 300x300

Ledelinie
Chaussésten
min 3 rækker

Opmærksomhedsfelt
betonfl iser 300x300

Ledelinie
Chaussésten
min 3 rækker

Opmærksomhedsfelt
betonfl iser 300x300

Ledelinie
Chaussésten
min 3 rækker

Nedsænket kantsten



Ubehandlet stål

Granit

Betonfl iser 

Galvaniseret stål

Hårdttræ, Lærk, Eg

Stenmel
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KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING



DESIGNMANUAL LISBJERG 23

KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

Genbrugsgranit
fl iser 

Soldaterfl iser 

300 x 900 x 100
450 x 900 x 100
900 x 900 x 100
1200 x 900 x 100

Lisbjergfortov.Lisbjergfortov
5 standard ski  er

Byens mange belægninger giver en oplagt mulighed for en samlet 

iden  tet, og blandingen af soldaterfl iser og genbrugsgranit skaber brede 

varia  onsmuligheder.

Grani  en fungerer som et af de iden  tetskabende elementer for eksempel 

omkring loopet. Grani  en fortæ  es nærmest bycentrum.

BELÆGNINGER

900

900

900

900 300

450

450

450

900

450

450

300

900

900 900 450 650

900

900 300 900 450 900

1100300300

450

450

450

1200

450 900 650

900 300 500300

450

Udvidelsen af 
fortovsbelægningen i 
fl exzonens bredde tager 
udgangspunkt i de 5 standard 
skidter  lpasset for at 
forhindre gennemgående 
fuger ved hjørner.
Hvor bredden ikke går op 
med fl isernes modulmål kan 
 lskæring være nødvendig

Dæksler  lpasses fl ise-
modulet.Hvor en  lskæring 
kan le  es ved at udski  e 
sten i forbandtet  l et 
hhv. større eller mindre 
forbandt kan de  e ske, 
dog ikke på en måde der 
giver gennemgående 
fuger. Dæksler centreres 
i fl isefeltet og hele feltet 
 lpasses med chaussésten.
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KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

Sammen med chaussésten i fortovsbelægninger og andre 
belægninger.

STANDARDFORTOV MED LEDELINJE // TÆT BY

Hvor der ikke forekommer andre naturlige ledelinjer suppleres fortovet med 3 

rækker chaussésten i fortovets bagkant

Flisebeelægningen udgøres af 5 forskellige ski  er, der gentages og indeholder 

ca. 10 % genbrugsgranit. Der anvendes soldaterfl iser i dimensionerne 

300/450/900x900x100 og chaussésten i dimensionerne 100x100x100

Soldaterfl iser 
Blandet format

300 x 900 x 100
450 x 900 x 100

900 x 900 x 100
900 x 1200 x 100

Sammen med soldaterfl iser i 
fortovsbelægninger samt overkørsler og 
andre belægninger.

Brosten / chaussésten
Københavnermix 
Grå, sorte,  røde og sandfarvede

150x160x210 / 100 x 100 x 100

FORTOVSBELÆGNINGER
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KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

NATURLIGE LEDELINJER

Hvor naturlige ledelinjer forekommer i byrum og grønne strøg prioriteres disse. En naturlig 

ledelinje kan være en tydelig tak  l forskel, for eksempel mellem et græsareal og en 

belægningen, en opkant mod et bed, håndliste eller en husmur. Fælles for alle naturlige 

ledelinjer gælder at de skal være gennemgående, logisk forbundne og uden fremspring, 

inventar eller andre forhindringer i ganglinjen.

  TAKTILBELÆGNINGER

Som befæstelser på parkeringspladser i 
fl exzoner. 

Brosten / chaussésten
Københavnermix
Grå, sorte,  røde og sandfarvede 

150x160x210 / 100 x 100 x 100

På s  er i grønne områder.

Stenmel / grus

Som ledeelement, retnings- og 
opmærksomhedsfelter
i belægninger.

Taktile fl iser
Naturlige ledelinjer i chaussésten
Retnings- og opmærksomhedsfelter i 
betonfl iser
300 x 100 x 70
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KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

KANTER OG TILPASNING

Granitkantsten anvendes  l kantning af 
kørebaner, grønne render i kørebaner 
samt regnbede.  

Granitkantsten med aff asning
Kantsten leveres stokhuggede grad 1
(6 mm fordybninger i overfl aden)
          

Anvendes ved  lpasning rundt om 
retnings og opmærksomhedsfelter i 
fortovsbelægninger,  lpasningsstykke 
langs fortov og lignende.

Chaussésten
Københavnermix

100 x 100 x 100

Anvendes  l transport af vand mellem 
cykels  er og fortov.

Åben rende i chaussésten
Vandrende med riste

300 x 300  x 100
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KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

Anvendes  l at optage terrænspring Anvendes mod større veje  l dæmpning af 
trafi kstøj 

Terrænmure
Udføres i materiale som komplementerer bygningerne eks beton / træ /cortenstål

Støjskærme
Udføres i materialer og kvalitet svarende  l 
foto
foto: Baunes plads, Aarhus
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Avnbøg har et let løv og kra  ige 
løvfarver i e  eråret.

kejserlind har hjerteformede 
blade og gule høs  arver om 
e  eråret

GADERUM // TRÆER

TRÆER // TRAFIKVEJE

• Avnbøg   Ailanthus al  ssima, åben og bredkronet, 15-20m.

• Kejserlind   Tilia vulgaris ‘Pallida’, bred kegleformet krone, 20-30m.

• Vintereg*   Quercus petraea, kegleformet  l rundkronet, 20-30m.

• Frynseeg*   Quercus cerris, kegleformet, 20-30m.

Frynseeg trives godt i jord med 
en høj pH-værdi og sæ  er fi ne 
agern.

Vintereg får gulligbrun
høs  arver
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Robinia har et let løv og hvide 
blomster.

Småbladet Lind har hvide du  ende 
blomster i juli

Hvidpil får en fl ot og let 
kegleformet krone.

Arter markeret med * kan placeres i regnbed.

TRÆER // FORDELINGSGADER

• Robinia   Robinia pseudoacacia ‘Nyirsegi’, uregelmæssig,15-25m.

• Hvidpil   Salix alba ‘Saba’, kegleformet, 20-30m. 

• Småbladet lind  Tilia cordata ‘Greenspire’, bred kegleformet, 15-20m.

ne 
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Skyrækker har en meget åben og 
karakterfuld bred krone.

Fuglekirsebær har et fi nt og 
karakterfuldt blomsterfl or.

TRÆER // BOLIGGADER

• Skyrækker   Ailanthus al  ssima, åben og bredkronet, 15-20m.

• Fuglekirsebær  Prunus avium ‘Plena’, regelmæssig ægformet, 7-12m.

• Robinia   Robinia pseudoacacia ‘Nyirsegi’, uregelmæssig,15-25m.

GADERUM // TRÆER

Robinia har let løv og krogede snoede 
forgreninger
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TRÆER // LOKALGADER

• Røn    Sorbus aucuparia ‘Sheerwater Seedling’, ægformet og åbent, 6-12m.

• Tretorn   Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, bredt kegleformet , 6-10m.

• Sort tjørn   Crataegus douglasii, bred, tæt grnstruktur, 10-12m.

Røn har et let løv og kra  ige 
løvfarver i e  eråret.

Sort tjørn trives i byklima og sæ  er hvide 
blomster og dekora  ve mørke bær.

Tretorn har et næsten lysende løv og 
giver et fl imrende lysindfald.



DESIGNMANUAL LISBJERG32

KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

Klippede græss
supplement  l ho

BEPLANTNING I DE GRØNNE OMRÅDER

GRØNNE STRØG // SKRÅNINGER OG FLADER

BEPLANTNINGER GENERELT

Nye beplantninger i Lisbjerg sammensæ  es så de bidrager  l ønsket om mere bynatur. Derfor er der primært fokus på 

hjemmehørende og robuste arter som understø  er insekt- og fugleliv sam  dig med at behovet for dri   så vidt muligt 

holdes nede. Langs gader i tæ  e urbane områder  lstræbes en mere kulturpræget beplantning som må forventes at 

have et højere dri  sniveau, mens grønne strøg  ltænkes et naturligt præg med lavt dri  sniveau. 

ETABLERING OG UDTRYK I GRØNNE STRØG

Skråninger og fl ader i grønne strøg beplantes med inspira  on fra landskabets tørre og næringsfa   ge bakkelandskaber. 

Alle arter er hjemmehørende og med lavt dri  sbehov. Naturgræs og blomstereng etableres uden muldlag i en blanding 

af sand og råjord.

Solitære rosenbuske på skråningerne. Tjørn solitært eller i mindre grupper får en karakteris  sk 
skulpturel vækst.

BUSKE // SOLITÆRT OG I GRUPPER

• Engrifl et hvidtjørn  Crataegus monogyna, stor busk eller lille træ, 6-12 m.

• Hunderose   Rosa canina, busk med opret  l overhængende vækst, 2 m.



DESIGNMANUAL LISBJERG 33

KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

 er gennem græseng som 
oveds  net.

Felter med blomstrende eng skaber varia  on på de skrånende fl ader og  ltrækker insekt- og fugleliv.

ENG // NATURGRÆS

Frøblanding:

• Kamgræs  Cynosurus cristatus

• Fåresvingel Festuca ovina

• Mosebunke Descampsia cespitosa

ENG // BLOMSTRENDE

Blanding af blomstrende urter, der trives på de noget tørre skråninger. Blandt andre:

• Smalbladet klokke    Campanula persicifolia

• Hvid okseøje     Leucanthemum vulgare

• Almindelig djævelsbid    Succisa pratensis



DESIGNMANUAL LISBJERG34

KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

GRØNNE STRØG // VANDRENDER, BASSINER OG FORDYBNINGER

ETABLERING OG UDTRYK

Vandrender, bassiner og fordybninger beplantes med inspira  on fra  lavtliggende fug  g eng. Her anvendes også 

udelukkende hjemmehørende arter, der kan tåle dels våde forhold men også arter, der kan tåle varia  onen mellem tørke 

og fugt.

Træer plantes primært i lavtliggende områder og der vælges arter med løse kroner og stort lysgennemfald. Træer plantes 

som en blanding af højstammede, fl erstammede og stambuske.

Træer plantes samlet i grupper for at bevare de mange kig ud i landskabet. Piletræer med forskellig karakter 
supplerer hinanden.

TRÆER // SOLITÆRT OG I GRUPPER

• Rødel   Alnus Glu  nosa, uregelmæssig omvendt ægformet, 20-25 m.

• Almindelig Hæg  Prunus padus, ellipsoid eller omvendt ægformet, 10-15 m.

• Orangebarket pil  Salix alba ‘Chermesina’, opret kegleformet, 20 m.

• Sølvpil   Salix alba ‘Sibirica’, bred pyramideformet, 15-20 m.

• Hængepil   Salix alba ‘Tris  s’, opre  e udbredte hovedgrene med hængende 

    sidegrene, 15-20 m.
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Varieret beplantning med mange blomstrende urter i en vandrende. Beplantningen  lpasser sig rendens fugtgradient og vil derfor helt 
naturligt få et varieret udtryk.

ENG // VANDHÅNDTERINGSAREALER

Blanding af græsser og urter egnet  l fug  g jord, men som også 

tåler periodevise tørre forhold. Blandt andre:

• Kamgræs   Cynosurus cristatus

• Mosebunke Descampsia cespitosa

• Alm. Rapgræs Poa trivialis

• Mjødurt   Filipendula ulmaria 

• Trævlekrone  Lychnis fl os-cuculi

• Ka  ehale   Lythrum salicaria

• Dagpragtstjerne  Silene dioica 
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Bænkene placeres på pladser, langs loopet 
og i grønne strøg. 

Hvor der er behov for en åben cykelparkering, 
for eksempel letbanestop, pladsdannelser 
og langs Bygaden og Randersvej.

Cykelsta  v

Bøjle i stål , Galvaniseret

Cykelsta  v

Model Noah fra Veksø, 
Galvaniseret

Bænke med ryglæn 

Jessing listebænk
med lister i naturtræ eller Frederiksberg 
grøn RAL 6009 

INVENTAR

Inventaret udgør et vig  gt element i den samlede inden  tet for Lisbjerg. Farver og materialer 

går igen, ligesom grafi sk mønster kan indtænkes i for belægninger. I urbane områder lakeres 

cykelstandere, aff aldsspande og andet i antracitgrå eller udføres i galvaniseret stål, mens 

inventarelementer i grønne strøg holdes i grøn og ubehandlet stål.

Det viste byrumsinventar er et oplæg  l videre udvikling.

INVENTAR



DESIGNMANUAL LISBJERG 37

KATALOG OVER BELÆGNINGER, BEPLANTNING, INVENTAR OG BELYSNING

Aff aldsbeholderen placeres e  er behov og kan 
funderes i jordfug  g beton eller boltes fast.
Vælges med lukket overdel.

Aff aldsbeholder

Urb-E Maxi , Galvaniseret

Omkring træer plantet i fortovsbelægninger.
Passer ind i belægningernes modulmål og kan lægges uden  lskæring 
af sten.
Alterna  vt anvendes kantafgrænsning i 10 mm ubehandlet jern.

Træhulsrist

Med ribber 1800x1800, støbejern
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Til afvanding af pladser og større belægningsfl ader. I render og ved øvrig 
punktafvanding.

I regnbede og grønne render.

Linjeafvanding
med ribber, støbejern

Rendestensrist
Støbejernsrist med V profi l 
290x290

Kuppelrist
Kuppelrist m. skørt i 
støbejern 

AFVANDING
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BELYSNING 

Til store veje - eks. Trafi kveje hvor 
NYX 330 ikke er  lstrækkelig 
anvendes
NYX 450, Galvaniseret

Til alle veje - fordelingsveje, 
boligveje og lokalgader 
anvendes NYX 330, 
Galvaniseret

Til eff ektbelysning som 
uplights under træer 
og markeringslys i 
belægninger 

Til grønne områder og 
i rekrea  ve s  er kan 
anvendes SKY PARK fra
Focus Ligh  ng

Til pladser og i rekrea  ve 
områder kan anvendes 
lysarmaturer med spots 
som Turn Spot fra Focus 
Ligh  ng

Vejbelysning Vej - og s  belysning Parklampe Plads - og eff ektbelysning
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Her beskrives særlige opmærksomhedspunkter vedrørende anlæg, dri   og vedligehold af belægninger. Der henvises derudover 

 l Aarhus kommunes egne dri  s- og plejebestemmelser.

ANLÆG AF FLISER

Ved udlægning af betonfl iser skal fl iser fra fl ere paller blandes for at opnå et jævnt spil i betonens naturlige farvevaria  on. 

UDSKIFTNING AF STEN VED BESKADIGELSE

Alle anvendte fl iseformater er standardformater, der tåler trafi k. Hvis der mod forventning fremkommer skader kan sten udski  es 

med større eller mindre formater uden at bryde med det overordnede belægningsprincip. De  e må dog ikke gøres på en måde 

så der fremkommer gennemgående fuger.

DRIFT

For at undgå kantskader skal alle fuger  l en hver  d holdes fyldte. De  e kræver især opmærksomhed på belægninger hvor der 

anvendes fejemaskiner. 

Ledelinje, retnings- og opmærksomhedsfelter renholdes på lige fod med den øvrige belægning. Alle belægninger tåler saltning i 

vinterhalvåret. 

ENG OG GRØNNE RENDER

Arealer med naturgræs og blomsterende engbeplantning på skråninger og langs vandhåndteringsarealer anlægges uden muldlag 

i en blanding af sand og råjord. E  erfølgende plejes de ekstensivt med en særlig opmærksomhed på at bevare de næringsfa   ge 

forhold. E  er a  lomstring står aks, blomster- og frøstande e  eråret og vinteren igennem, hvorved arealerne bevarer deres 

engkarakter og frøplanter har mulighed for selvsåning. I det  dlige forår slåes beplantningen ned og alt a  lippet materiale  ernes 

for at undgå ophobning af næringsstoff er.

REGNBEDE OG GRØNNE RENDER

Regnbede og grønne render skæres på lige fod med engbeplantning ned i det  dlige forår. Igen bevarer de  e bedets karakter 

vinteren igennem og giver planter, der sæ  er frø mulighed for selvsåning. Alt a  lippet materiale  ernes for at forhindre 

ophobning af næringsstoff er samt sikre infi ltra  on af vand i beddet. Bede og render skal holdes fri for aff ald og blade omkring 

indløb, afl øb samt overløb  l andre bede eller kloak. Derudover kan der løbende være behov for at jordoverfl aden løsnes igennem 

vækstsæsonen. I perioder med ekstrem tørke skal regnbede og grønne render grundet vækstlagets øgede infi ltra  onsevne vandes. 

I grønne render med skrå sideanlæg skal der være særlig opmærksomhed på erosionsskader som følge af kra  ige regnhændelser. 

GADETRÆER

For alle træer langs veje og s  er gælder at de frem  l 30 års alderen skal opbygningsbeskæres samt opstammes hvert 2.  l 5. år 

alt e  er artens væksthas  ghed. Here  er opstamning og kronepleje hvert 6.-8. år. For træer i grønne områder gælder at kroner 

skal lø  es for at skabe frit udsyn, men ellers kan træer  llades at vokse mere frit.

GLATFØREBEKÆMPELSE

Regnbede og grønne render samt træplantehuller med  lløb fra gang- og vejarealer, etableres med beplantning og træer, der 

tolererer et højere niveau af salt i rodzonen. Salt påvirker jordens struktur, overfl ade og pH-værdi som alle er vig  ge parametre 

for træer og den øvrigr beplantnings vækst, derfor bør saltning begrænses så vidt muligt på veje og især  lstødende arealer. E  er 

vintre med hyppig saltning skal træplantehuller vandes godt igennem før løvspring for at skylle salt ud og opbløde overfl aden.

Derudover er der behov for særlig opærksomhed på pleje, e  ersåning og eventuel genplantning på arealer med saltpåvirkning.
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ELEMENT STR OG FARVE

BELÆGNINGER

Kantsten granit LYS GRÅ 

Fliser i beton soldaterfl iser 300X900X100
450X900X100
900X900X100

Grani  liser (genbrug)

BROSTEN KØBENHAVNERMIX

CHAUSSESTEN KØBENHAVNERMIX

STENMEL

TAKTIL ELEMENTER

LEDELINJE TAKTILFLISER I BETON / CHAUSSÉSTEN, KØBENHAVNERMIX  

RETNINGSFELT TAKTILFLISER I BETON

OPMÆRKSOMHEDSFELT TAKTILFLISER I BETON

AFVANDING

ÅBEN VANDRENDE I CHAUSSÉSTEN KØBENHAVNERMIX

LINJEAFVANDING GH FORM, DOCK LINE  LINIEAFVANDING ,STØBEJERN, 140X500 MM AT.11.6021

RENDESTENSRIST STØBEJERN

KUPPELRIST ULEFOS 315 MM KUPPELRIST I STØBEJERN MED SKØRT

INVENTAR

BÆNK JESSING LISTEBÆNK, NATUR ELLER FREDERIKSBERGGRØN RAL 6009

CYKELSTATIV SV/C4 CYKELPULLERT, HITSA, GALVANISERET
NOAH NOE / TYPE 60, GALVANISERET

AFFALDSBEHOLDER URB E MAXI, GALVANISERET

TRÆHULSRIST 10 MM JERNKANT / ALTERNATIVT GH FORM, DOCK LINE TRÆHULSRIST, 

STÅLRIST/OVERGANG UBEHANDLET STÅL

BELYSNING

VEJBELYSNING MED NYX 450/330 GALVANISERET,FOCUS STANDARD FARVE SILVER MW300D. 

PARKBELYSNING M SPOTS, TURN SPOT, GALVANISERET, FOCUS STANDARD FARVE SILVER MW300D. 

PARKBELYSNING, SKY PARK, FOCUS GALVANISERET, FOCUS STANDARD FARVE SILVER MW300D. 


