TILLADELSE til Classic Race Aarhus 2018 - Tangkrogen, Mindeparken og Strandvejsbræmmen

Sagsnummer: 9421445

Arrangementsareal

Tangkrogen, Mindeparken og Strandvejsbræmmen

Tidspunkt

Se nærmere vedr. tidspunkter i nedenstående tilladelse

Titel

Classic Race Aarhus 2018 - Tangkrogen, Mindeparken og Strandvejsbræmmen

Ansøgeroplysninger

Nina Hansen

Tlf.: 51302010
Email: nina@craa.dk
CVR nr: 32268331

Kontaktperson på dagen:
Mike Legarth
Tlf.: 40444069
Email: mike@craa.dk

Som svar på din ansøgning kan der hermed gives tilladelse til kortvarig råden over areal på Tangkrogen,
Mindeparken og Strandvejsbræmmen i forbindelse med Classic Race Aarhus 2018.
Arrangementet består efter det oplyste af, at der afholdes et motorløb med en rute ad Strandvejen,
Oddervej, Kongevejen og Carl Nielsens Vej. Der vil være opstilling af materiel langs vejene, samt der ud over
på Tangkrogen, i Mindeparken og på Strandvejsbræmmen. Tilladelse til opstilling af materiel på vejene
fremgår af særskilt tilladelse her til.

Opstillings- og nedtagningsperioder på arealerne:

Tangkrogen:
Opstilling start: 18.05.2018 kl. 8.00
Arrangement start: 25.05.2018 kl. 8.00
Arrangement slut: 27.05.2018 kl. 18.00

Oprydning slut: 01.06.2018 kl. 14.00

Mindeparken:
Opstilling start: 15.05.2018 kl. 8.00
Arrangement start: 25.05.2018 kl. 8.00
Arrangement slut: 27.05.2018 kl. 18.00
Oprydning slut: 01.06.2018 kl. 14.00

Strandvejsbræmmen:
Opstilling start: 16.05.2018 kl. 8.00
Arrangement start: 25.05.2018 kl. 8.00
Arrangement slut: 27.05.2018 kl. 18.00
Oprydning slut: 31.05.2018 kl. 14.00

Opstilling og nedtagning må kun udføres i tidsrummet mellem kl. 8.00-22.00 - dog accepteres det, at I i
natten mellem søndag og mandag den 27.-28. maj kan foretage nedtagning på Kongevejen og på de
havnenære dele af Tangkrogen i tidsrummet kl. 22.00-05.00. Det forudsættes, at alle jeres aktiviteter
begrænses til disse to områder og at aktiviteterne gennemføres med størst mulige hensyntagen til de
nærliggende beboelser.

Ovenstående tidsrum må ikke overskrides og ved periodernes slutning skal al materiel og affald være
fjernet fra arealerne.

TILLADELSEN GIVES PÅ FØLGENDE BETINGELSER:

ANDRE MYNDIGHEDER MV.
1.
Politiets, brandvæsenets og præhospitalets anvisninger til forebyggelse af fare og ulemper
for den øvrige færdsel skal efterkommes.
2.
Såfremt der sælges fadøl eller andre alkoholiske drikkevarer forudsætter dette en
lejlighedsbevilling fra Østjyllands Politi.
3.
Brandvæsenet skal godkende alle opstillinger på områderne, og deres anvisninger skal
efterkommes, idet I til enhver tid har det fulde ansvar for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på
områderne, herunder tilstedeværelsen af fornødent førstehjælpsudstyr.

4.
Det forudsættes, at lydniveau i forbindelse med arrangementet afklares særskilt med Center
for Miljø og Energi, Aarhus Kommune, v. Carsten Ryom (tlf. nr.: 89404018) eller Kim Friedrichsen (tlf. nr.:
89404554).
5.
For håndtering af madvarer m.v. skal I overholde de vilkår, der fremgår af Fødevarestyrelsens
hjemmeside:
1.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-madlavning-ogf%C3%B8devarevirksomhed-under-bagatelgr%C3%A6nsen.aspx
2.

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsboder.aspx

3.
Der kan eventuelt i forbindelse med større arrangementer tages kontakt til
Fødevarestyrelsen v/Gitte Odderskær, tlf. 72 27 54 24 for evt. godkendelse af de sundhedsmæssige forhold.
HENSYN TIL OMRÅDETS BEBOERE OG ANDRE
1.
Det forudsættes, at I udviser fornøden konduite i forhold til at sikre områdets beboer adgang
til deres boliger m.v. - samme konduite skal udvises i forhold til beboernes gæster, leverandører m.v.
2.
Denne konduite forudsættes at indbefatte, at ovennævnte personer uden at vise
passerseddel, armbånd eller legitimation frit skal kunne passere gennem en sluse fra Villastien til Niels W.
Gades Vej i mellem de enkelte løb, altså når der ikke aktivt afvikles løb på banen - hvorimod passage
gennem de normale publikumsindgange kan forudsætte fremvisning af adgangsbillet eller lignende.
3.
Det forudsættes, at I opretholder en tilstrækkelig bred (fortovs)passage mellem jeres hegn
og ejendommenes skel til at ovennævnte personkreds uden problemer kan komme til og fra deres bolig
med en barnevogn, en handicapscooter og lignende.
4.
Det forudsættes, at I uden for de overordnede, daglige løbstider giver beboerne mulighed
for at køre til og fra deres boliger via de "låger" I har etableret i baneafgrænsningen.
5.
Det forudsættes endvidere, at samarbejde positivt med evt. andre arrangementer, der måtte
blive afholdt i området enten umiddelbart før, under eller efter jeres arrangement. Konkret drejer det sig i
Mindeparken om Feminas Kvindeløb den 15. maj og Fri for Mobberi Børnestafetten den 1.-2. juni samt på
Tangkrogen om Ladywalk den 28.-29. maj og Havnens Dag den 1.-10. juni.
6.
Der må ved arrangementet kun påføres de omkringboende gener, som er absolut
nødvendige for afviklingen af arrangementet.
FÆRDSELSMÆSSIGE FORHOLD - Fælles bestemmelser
1.
(version 5).

Afspærringen af området skal udføres som aftalt, jf. de godkendte afmærkningsplaner

2.
De almindelige færdselsregler skal overholdes på alle områder, der ikke er omfattet af
ændringerne, jf. de godkendte afmærkningsplaner (version 5).
3.
Motorkøretøjer må ikke køre eller parkeres på fortove eller cykelstier i forbindelse med
arrangementet.
4.
I skal sørge for at vejlede jeres publikum i forhold til, hvor de kan parkere i forbindelse med
arrangementet. I skal sætte information om parkeringsmuligheder på jeres hjemmeside og de sociale

medier i henhold til aftale på myndighedsmøde, og I skal skiltning om parkeringsmuligheder som anført i
jeres godkendte afmærkningsplaner. Skiltene skal udføres i henhold til skilteguiden, og de skal opsættes på
indfaldsvejene i god tid før arrangementsområderne, således at publikum, der ankommer i bil, anvises hen
til parkeringshuse mv., jf. de godkendte afmærkningsplaner.
5.

Passage for brand- og redningskøretøjer skal sikres.

6.
CBA vil meddele særskilt tilladelse til skråparkering på Kongevejen og parallelparkering på
Oddervej, ligesom vi ser med glæde og anerkendelse på jeres etablering af parkering på henholdsvis
Travbanen og Østhavnen, idet vi naturligvis går ud fra at parkering på disse områder sker efter konkret
aftale med områdernes ejere.
7.

Vejmyndighedens tilladelse skal opnås for opsætning af plakater, vejvisningsskilte m.v.

FÆRDSELSMÆSSIGE FORHOLD - Tangkrogen
1.
I skal i alle de tidsrum, hvor der færdes tilskuere til og fra Tangkrogen have opstillet og
bemandet henvisnings- og anvisningsskilte, som beskrevet i den vedhæftede "Tangkrogen - Skilteplan".
Som aftalt skal parkeringsforbudsskiltene på Sumatravej forsynes med undertavler "Hyrevogne undtaget",
idet det er aftalt med taxa-selskaberne, at der kan etableres hyrevognholdeplads i Sumatravejs østlige
vejbane. I kan i fornødent omfang orienteringskilte om disse hyrevognspladser.
2.
De personer I anvender til at bemande de poster, der fremgår af skilteplanen (jf. pkt. 1)
forudsættes både at være velinstruerede, kompetente, aktive og løsningsorienterede, idet de SKAL
håndhæve de vilkår, der fremgår af/er fastsat i planen.
3.
I skal sikre, at det etablerede forbud mod udkørsel ad P-pladsens første (vestlige) indkørsel
håndhæves - udkørsel fra P-pladsen SKAL således ske via den anden (østligste) indkørsel.
4.
I forbindelse med opbygning og nedtagning af jeres godkendte installationer skal arbejdet
tilrettelægges på en sådan måde, at skader på belægninger, skilte, træer og andet af arealets udstyr
undgås.
OPSTILLING - Fælles bestemmelser
1.

Opstilling forudsættes at ske iht. godkendt opstillingsplan.

2.
Der må ikke hænges genstande i træer, buske eller i det faste inventar, som fx. lygtepæle,
skilte mv., medmindre dette er aftalt særskilt med CBA.
3.

Placering af containere SKAL ske på udlagte køreplader eller klodser.

4.
Der må under ingen omstændigheder graves huller for placering af pæle, stolper eller
lignende noget sted. Opstillinger må således alene forankres ved betonklodser eller ved anvendelse af
jordspyd i sikker afstand fra kabler, rør, trærødder m.v. og sådanne spyd skal efterfølgende optages uden at
skade terrænet.
5.
beskadiges.

Placering af telte, salgsboder m.v. må ikke resultere i at belægning eller græstæppe

6.
Opstilling af totalskyggende materiel (fx en lille container, hegnsfødder og køreplader) på
græsarealerne må kun ske hvis installationerne enten er hævet fra græstæppet, eller at de maksimalt er
opstillet på samme areal i 4 dage.

OPSTILLING - Tangkrogen
1.
Al kørsel til, fra og på Tangkrogen skal overholde de regler der fremgår af den separat
fremsendte "Tangkrogen - Brugermanual" og skal ske ad de etablerede tilslutninger til Marselisborg
Havnevej - låsekoden er i år 1956.
2.
Al kørsel på pladsen skal ske ved langsom kørsel - det gælder såvel for (last)biler som ATVere og andre tilsvarende køretøjer.
3.
Al kørsel "indenfor bommene" må kun ske for opstilling, nedtagning og vareleveringer, som
er nødvendige i forhold til arrangementet. Medlemmer af Strandvejens Bådelaug, har ligeledes kørselsret
frem til ophalingspladserne.
4.

Der må ikke forekomme parkering inden for bommene.

5.
I skal derfor sørge for, at bommene til pladsen holdes lukket og låst, så der kun bliver
parkeret på de godkendte parkeringsarealer - bemærk i den forbindelse at parkeringen langs Marselisborg
Havnevej alene er mulig for personbiler, idet kassevogne m.v. er for lange til at parkere på disse pladser.
6.
Jf. ovenstående pkt. 3 og 5 er I forpligtet til at orientere medlemmer af Strandvejens
Bådelaug om, at de har ret til på sædvanlig vis at låse sig ind og ud gennem bommene. De skal dog huske at
låse bommene straks efter gennemkørsel. CBA kan oplyse om kontaktpersoner ved bådelauget.
7.
Al opstilling skal ske i h.t. godkendt plan, og det forudsættes at al kørsel skal ske uden at
græsset beskadiges, og at der træffes foranstaltninger til sikring af at evt. olie og brændstofspild ikke
beskadiger området/græsset.
8.
Anvendelsen af jordspyd i forbindelse med opstillinger må kun ske iht. de retningslinjer, der
fremgår af "Tangkrogen - Brugermanual".
9.
Kørsel på "De rekreative udenomsarealer" - altså på arealet langs Strandvejen og på
arealerne mellem buskene og bådelaugets ophalingspladser - må KUN ske med gaitere, ATV'ere eller
tilsvarende køretøjer med lavt fladetryk.
10.
På Tangkrogens grønne arrangementsområder må kørsel alene ske med køretøjer med en
totalvægt under 3500 kg.
11.

Kørsel med tunge køretøjer (over 3.500 kg) må kun ske på grus¬arealerne.

12.
På aftalt vis må der udlægges køreplader i 5 dage, så der etableres en direkte udkørsel
(Lotusvej) fra pitområdet over "Det rekreative område" til Strandvejen, hvilket bl.a. indebærer midlertidig
demontering af en bænk.
OPSTILLING - Mindeparken
1.

Låsekoden er i år 1620.

2.
Kørsel med tunge køretøjer (>3.500 kg) må kun ske på de 2 interne, asfalterede veje, ppladsen eller på jernkøreplader.
3.

Kørsel med personbiler/veteranbiler må ske på lette køreplader eller jernkøreplader.

4.
Kørsel med ATV-ere eller tilsvarende køretøjer med lavt fladetryk kræver ikke særlige
foranstaltninger.

5.
oliespild.

UdstiIlingsbiler skal stå på 30x30 krydsfinérplader, og I skal sikre, at der ikke forekommer

OPSTILLING - Strandvejsbræmmen
1.
Kørsel på Strandvejsbræmmen, inkl. fortov og cykelsti, må kun ske på køreplader (som
beskrevet ovenfor), med mindre det sker ved anvendelse af ATV-ere eller tilsvarende køretøjer med lavt
fladetryk.
2.
Kørslen skal begrænses til et absolut minimum – det indebærer, at levering af forskellige
former for effekter til de langs ruten opstillede telte m.v. SKAL ske fra Strandvejen/løbsruten.
3.
Til sikring af fri rekreativ færdsel mellem byen og Marselisborgskovene skal der friholdes en
minimum 3 meter bred passage mellem jeres hegn og skråningen ned mod stranden. Denne rekreative
passage skal have direkte og uhindret forbindelse op til cykel- og gangsti langs Strandvejen nord for Helnan
Marselis Hotel.
RENHOLDELSE
1.
I har ansvaret for at sikre, at der i forbindelse med jeres arrangementer ikke spredes nogen
form for affald, herunder skærende emballage (glas, metal, hård plast eller lignende) eller farvede eller
unedbrydelige effekter (konfetti, glimmer eller lignende), på nogen del af det samlede
arrangementsområde.
2.
I skal selv sørge for at opstille et passende antal skraldespande, som skal tømmes efter
behov. Rengøring af området og bortskaffelse af affald skal ske løbende, så arealet som er påvirket af jeres
arrangement fremstår renholdt.
3.

Ved afslutning af arrangementet skal alle offentlige skraldespande være tømt.

4.
I skal sørge for, at der umiddelbart efter arrangementets afslutning foretages en fuldstændig
oprydning og rengøring af området, og af de omgivende arealer der har været påvirket af jeres
arrangement. Jeres nedtagning og oprydning skal være tilendebragt ved det aftalte afleveringssyn.
5.
Såfremt det ved afleveringssynet konstateres, at I fortsat har effekter på området, at
oprydningen ikke er udført i en tilfredsstillende kvalitet, at jeres arrangement har beskadiget græsarealer,
beplantninger, belægninger eller inventar, eller at der er andre uregelmæssigheder, vil CBA iværksætte
udbedring for jeres regning. I vil blive afkrævet rådighedsleje indtil arbejdet er udført.
6.
Natur og Vej Service ved driftsformand Jan K. Thomasen, tlf.: 41 85 58 68, kan, efter aftale og
mod betaling, levere skraldespande og/eller udføre slutrengøring på pladsen. Arbejdsopgaver bestilt hos og
udført af Natur og Vej Service faktureres særskilt.
FORSYNING - Tangkrogen
1.
Mulighederne for tilslutninger på Tangkrogen fremgår af vedhæftede ”Tangkrogen Brugermanual”. Bemærk at kontaktoplysningerne til elforsyningen er ændret til: Aura Installation 87 92 55
11, kontaktperson Thomas Baiemler tlf. 21 58 78 95, eller kontaktperson Dinna Helming dh@aura.dk.
2.
Der vil skulle afregnes for forbrug af vand og el. CBA/Aura foretager de nødvendige
måleraflæsninger.

3.
I skal drage omsorg for, at de fornødne toiletfaciliteter er til stede. Alt spildevand skal afledes
som beskrevet i Brugermanualen. Såfremt det sker ved anvendelse af containere eller tanke, skal I selv
sørge for og bekoste opstilling og fjernelse af sådanne.
FORSYNING - Mindeparken
1.
I kan, mod betaling af forbrug, foretage tilslutning af vand og spildevand ved Mindeparkens
interne korsvej. CBA foretager de nødvendige aflæsninger.
2.
Endvidere er der til samme sted etableret trækrør til brug for fremføring af strømkabler m.v.
I skal selv via en autoriseret elektriker etablere den nødvendige strømforsyning.
3.
I skal drage omsorg for, at de fornødne toiletfaciliteter er til stede. Alt spildevand skal enten
ledes i en af de etablerede spildevandsledninger/-brønde eller opsamles i samletanke for efterfølgende
reglementeret bortskaffelse. I skal selv sørge for og selv bekoste opstilling og fjernelse af det nødvendige
antal containere og tanke.
4.
Såfremt I lukker de normalt offentlige toiletter inde bag jeres hegn skal I selv forestå
(betaling for) rengøringen af disse i den aktuelle periode - idet vi har fået oplyst at vi benytter samme
rengøringsentreprenør har vi bedt denne entreprenør om at forestår fordelingen af udgifterne til denne
rengøring.
FORSYNING - Strandvejsbræmmen
1.

Der findes ingen tilslutningsmuligheder for el, vand eller spildevand på Strandvejsbræmmen.

2.
I skal drage omsorg for, at de fornødne toiletfaciliteter er til stede. Alt spildevand skal
opsamles i samletanke for efterfølgende reglementeret bortskaffelse. I skal selv sørge for og selv bekoste
opstilling og fjernelse af det nødvendige antal containere og tanke - foranstående pkt. 4 gælder også for
Strandvejsbræmmens toilet.
BETALING FOR LEJE AF AREALERNE
1.
TANGKROGEN: I vil blive faktureret 4.500 kr. for hver dag, I har reserveret Tangkrogen.
Endvidere vil I blive faktureret for jeres forbrug og evt. retablering m.v. på Tangkrogen. Til brug for denne
fakturering vil vi anvende jeres oplyste CVR-nr.
2.
MINDEPARKEN: I vil blive faktureret 4.500 kr. for hver dag, I har reserveret Mindeparken.
Endvidere vil I blive faktureret for jeres forbrug og evt. retablering m.v. i Mindeparken. Til brug for denne
fakturering vil vi anvende jeres oplyste CVR-nr.
3.
STRANDVEJSBRÆMMEN: I vil ikke blive faktureret særskilt for leje af Strandvejsbræmmen,
idet lejen betragtes som indeholdt i jeres leje af Mindeparken og Tangkrogen.
4.
I skal desuden betale en gradueret publikumsafgift pr. betalende tilskuer. I skal derfor
hurtigst muligt efter arrangementet fremsende dokumentation for antallet af solgte billetter for beregning
af publikumsafgiften.
5.
Eventuelle ydelser fra Aura, Natur og Vej Service eller andre leverandører skal afregnes
særskilt med dem.
ANSVAR

1.
overholdes.

Classic Race Aarhus har overfor Aarhus Kommune ansvaret for, at ovennævnte betingelser

2.
Bruno Hansen, tlf. 2015 1333, har det overordnede pladsansvar i den lejede periode, så han
skal være tilgængelig på telefonen under hele lejeperioden.
3.

I er ansvarlige for alle aktiviteter på de lejede områder i lejeperioderne.

4.
Eventuelle skader på græsarealer, beplantning, blomsterbede, belægning og inventar samt
evt. utilstrækkelig oprydning vil blive udført af Aarhus Kommune for jeres regning.
5.
I er ansvarlige for at alle der benytter pladsen overholder vilkårene i denne tilladelse - og det
gælder også jeres løbsdeltagere, chauffører, leverandører, opstillingspersonel, bodholdere og optrædende
m.v.
6.

Tilladelsen skal medbringes under arrangementet og skal forevises på forlangende.

7.

I skal straks give CBA besked, såfremt hele eller dele af jeres arrangement aflyses.

Ved misligholdelse af de betingelser som denne tilladelse er givet under, kan tilladelsen uden yderligere
varsel inddrages. Aarhus Kommune kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab i den anledning. Anvisninger
fra Aarhus Kommune og andre involverede myndigheder skal følges, ellers vil dette kunne regnes som en
misligholdelse af tilladelsen.

Kopi af tilladelsen bliver bl.a. tilsendt:
Østjyllands Politi
Østjyllands Brandvæsen
Østjyllands Brandvæsen, Indsatslederen
Parkeringskontrollen
Center for Miljø og Energi: Carsten Ryom, Kim Friedrichsen
Center for Byens Anvendelse: Thomas Skov, Helle Holm Vinther, Birgitte E. Poulsen, Jørgen Madsen
Natur og Vejservice: Jan K. Thomasen, Kim Hviid.
Aura
Fødevarestyrelsen
En repræsentant for Strandvejens Grundejerforenings bestyrelse

