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1 Oversigtskort 
Udviklingsområdet er placeret på Aarhus Sydhavn, jf. figur 1. Udviklingsområdet er om-
kranset af dels banelegemet mod nord og øst og af Spanien og Kulkransporet mod vest 
henholdsvis syd samt af Kalkværksvej, Jægergårdsgade, Kulkranssporet og Danske Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 

Der vil forventeligt være en bindende retningslinje om en respektafstand fra spormidte 
til byggefelt på 13 m. Køber opfordres til at indgå i dialog med Banedanmark herom. 

 
I øvrigt henvises til bilag 9.11 for grundkort over arealerne.  
 

 

Udviklingsområde 
 
igur 1: Oversigtskort 
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1.1 Den Rekreative Forbindelse 

Der etableres en rekreativ forbindelse, der grænser op til Udviklingsområdet, jf. Figur 2. 
 

 
Figur 2: Den Rekreative Forbindelse 

 
 

Den Rekreative Forbindelse vil i fremtiden strække sig fra Riis Skov i nord til Marselis- 
borgskovene i syd og udgør ét af de bærende elementer i Helhedsplanen for de Bynære 
Havnearealer. Den Rekreative Forbindelse vil forløbe gennem Sydhavnskvarteret, hvor den 
i princippet følger den oprindelige kystlinje, jf. figur 2. 

 
Den Rekreative Forbindelse forløber gennem den nordlige del af Sydhavnskvarteret som 
hovedsti og vil udgøre den primære nord-sydgående forbindelse for gående og cyklister 
gennem området. Forbindelsen forløber parallelt med den sydlige del af Kalkværksvej og 
passerer mod nord under havnesporet, hvor den følger et forløb øst om Filmbyen. 

 
Den Rekreative Forbindelse udlægges som en kombineret cykel- og fodgængerforbindelse 
med en integreret grøn zone, hvor det vil være muligt at etablere vandelementer.  
Den Rekreative Forbindelse har en minimumsbredde på ca. 8,5 m.

http://www.niras.dk/
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Den Rekreative Forbindelse vil æstetisk og materialemæssigt få et kvalitetsniveau som be- 
skrevet i Værdi- og Kvalitetskataloget for Sydhavnskvarteret. Udtrykket vil samtidig være 
råt og afspejle fortællingen om havnens historie. Referencebilleder fremgår af Figur 3-4. 

 

  

Figur 3: Referencebillede, se 
nærmere beskrivelse i Værdi- og 
Kvalitetskataloget for 
Sydhavnskvarteret 

Figur 4: Referencebillede, se nærmere beskrivelse 
i Værdi- og Kvalitetskataloget for Sydhavnskvar-
teret 

http://www.niras.dk/
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2 Affaldsløsninger 
 

2.1 Erhvervsaffald 

Da Udviklingsområdet skal anvendes til erhverv, skal der etableres erhvervsaffaldsordnin-
ger for restaffald og genanvendeligt affald i henhold til Aarhus Kommunes regulativ for er-
hvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18/12/2012). Derfor skal der af-
sættes passende plads til containere på privat areal og med mulig adgangsvej til tømning 
af containerne. Virksomhederne skal selv lave aftaler med private aktører. For vejledning 
vedr. areal og volumenbehov kan AffaldVarme kontaktes på affald@aarhus.dk  

 

Der henvises til regulativer for erhvervsaffald ved AffaldVarme Aarhus. 
 
 

 

AffaldVarme Aarhus 
Bautavej 1 
8210 Aarhus V 
T: 8940 1600 
E: affald@aarhus.dk 

Henvisning: 

”Regulativ for Erhvervsaffald” 
Aarhus Kommune 
 
https://affaldvarme.aarhus.dk/er- 
hverv/services/affald-takster-regulativer- 
og-retningslinjer/regulativ-for-erhvervsaf- 
fald/ 

 
2.2 Bygge- og anlægsaffald 

I forbindelse med de kommende nedrivninger af de eksisterende bygninger vil der opstå 
en del byggeaffald, som skal anmeldes senest 2 uger inden nedrivningen påbegyndes. 
Derudover skal bygningerne potentielt kortlægges for skadelige stoffer, inden anmeldel-
sen kan udfyldes. Denne eventuelle kortlægning skal også med i anmeldelsen. Anmeldel-
sen skal ske til AffaldVarme på byggeaffald@aarhus.dk. 

mailto:affald@aarhus.dk
mailto:affald@aarhus.dk
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/services/affald-takster-regulativer-og-retningslinjer/regulativ-for-erhvervsaffald/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/services/affald-takster-regulativer-og-retningslinjer/regulativ-for-erhvervsaffald/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/services/affald-takster-regulativer-og-retningslinjer/regulativ-for-erhvervsaffald/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/services/affald-takster-regulativer-og-retningslinjer/regulativ-for-erhvervsaffald/
mailto:byggeaffald@aarhus.dk
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3 Forsyningsforhold 
Nærværende afsnit beskriver entreprisegrænser imellem Aarhus Kommune, forsyningssel- 
skaberne og Køber af de kommende byggefelter i relation til byggemodningen. 

 
Afsnittet behandler følgende forsyninger: 

 
3.1 Spildevand 
3.2 Regn- og grundvand 
3.3 Brugsvand 
3.4 Sprinklervand 
3.5 Fjernvarme 
3.6 El- og informationssystemer 

 
 

Der henvises i øvrigt til LER-oplysninger, jf. bilag 9.7, hvorefter der skal tages særlige forholds-
regler ved indføring af afløbs- og forsyningsledninger til området, da direkte udlagte ledninger 
uden for bygninger risikerer at få sætninger – specielt i forbindelse med eventuelle opfyldninger 
omkring bygninger. 

http://www.niras.dk/
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3.1 Spildevand 

Køber af den byggeret, der først påbegyndes i Udviklingsområdet, planlægger, etablerer 
og bekoster nødvendige spildevandsforanstaltninger, hvad angår bygværk således, at om- 
rådet vil kunne fungere i sin endelige udformning ved fuld udbygning uden yderligere byg- 
værkstiltag. 

 
Denne køber afholder således den samlede udgift for de nødvendige spildevandsforan-
staltninger, idet Aarhus Kommune forholdsmæssigt godtgør køber for de resterende byg-
geretter i Udviklingsområdet. Godtgørelse sker løbende jf. månedlige stadeopgørelserr. 

 
Spildevandsanlæg skal foranlediges direkte tilkoblet til eksisterende spildevandsledninger i 
området. Regn- og spildevandsanlæg skal for området anlægges for separatanlæg. Koor- 
dinering herom skal ske direkte med Aarhus Vand A/S, og Køber skal således også have 
indtænkt en midlertidig udbygning af området således, at området til alle tider vil være 
fuldt funktionsdygtigt – også ved taktvis udbygning. 

Endelig spildevandsløsning skal godkendes ved både Aarhus Kommune og Aarhus Vand 

A/S. Der henvises til gældende betalingsvedtægt for Aarhus Vand A/S. 
Aarhus Vand A/S har oplyst, at der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag for kloak- 
forsyning for matr.nr. 1a Århus Bygrunde og del af matr.nr. 7000l. 

 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på eksisterende ledninger i området – ikke mindst 
tværgående ledninger i drift, jf. nedenstående figur 5. Yderligere informationer fremgår 
af LER-oplysningerne, jf. bilag 9.7. 

 

 
Figur 5: Uddrag af ledningsoversigt, Aarhus Vand A/S 

http://www.niras.dk/
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Der henvises ligeledes til ”Spildevandsplan, 2017 – 2020”. 
 

 
Aarhus Vand A/S Gun-
nar Clausens Vej 34 
8260 Viby J 
T: 2429 6825 
E: planogprojekt@aarhusvand.dk 

Henvisning: 

”Spildevandsplan 2017 – 2020” 
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og- Mil-
joe/Vand/Spildevand/Spildevandsplan-2017-2020/Spildevandsplan20172020.pdf 

http://www.niras.dk/
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
http://www.aarhus.dk/%7E/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Spildevandsplan-2017-2020/Spildevandsplan20172020.pdf
http://www.aarhus.dk/%7E/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Spildevandsplan-2017-2020/Spildevandsplan20172020.pdf
http://www.aarhus.dk/%7E/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Spildevandsplan-2017-2020/Spildevandsplan20172020.pdf
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3.2 Regn- og grundvand 

Køber af den byggeret, der først påbegyndes i Udviklingsområdet, planlægger, etablerer 
og bekoster det nødvendige afløbssystem, hvad angår bygværk til bortledning af hen- 
holdsvis grundvand og regnvand således, at området vil kunne fungere i sin endelige ud-
formning ved fuld udbygning uden yderligere bygværkstiltag. 

 
Denne køber afholder således den samlede udgift for de nødvendige regn- og grund-
vandsforanstaltninger, idet Aarhus Kommune forholdsmæssigt godtgør Køber de reste-
rende byggeretter i Udviklingsområdet. Godtgørelse sker løbende jf. månedlige stadeop-
gørelserr. 

 
Køber skal foretage en beregning af regnvand, herunder overfladevand. Afløbskoefficient 
oplyses af Aarhus Vand A/S. 

 
Regn- og overfladevand opsamles og ledes i åbne vandrender på terræn og videre til Den 
Rekreative Forbindelse gennem Udviklingsområdet, hvorfra vandet føres til udløb i bassin 
4. Dette anlægges og bekostes af Køber af den første byggeret med samme godtgørelse, 
som beskrevet ovenfor. 
 
Køber skal, som for spildevand, ligeledes have indtænkt en midlertidig udbygning af om-
rådet således, at området til alle tider vil være fuldt funktionsdygtigt – også ved taktvis 
ud- bygning. 

 
Endelig løsning skal godkendes ved både Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S.  

Tilslutningspunkt skal koordineres med Aarhus Vand A/S. 

Der henvises til gældende betalingsvedtægt for Aarhus Vand A/S. 
 

Aarhus Vand A/S har oplyst, at der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag for kloak-
forsyning for matr.nr. 1a Århus Bygrunde og del af matr.nr. 7000l (vejlitra). 

 
Der henvises i øvrigt til bilag 9.4, ”Håndtering af overfladevand i Sydhavnskvarteret” samt 
”Skitseforslag for regnvandshåndtering – Sydhavnskvarteret”, jf. bilag 9.5. 

 
Jf. bilag 9.1, Geoteknisk resumé foretaget af GEO, forventes grundvandsspejl omkring 
kote 0. For yderligere oplysninger om grundvand henvises til bilag 9.1 samt øvrige geotek-
niske bilag. 

 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på eksisterende ledninger i området – ikke mindst 
tværgående ledninger i drift, som er tinglyst, jf. nedenstående figur 6. Enkelte ledninger 
må forventes at skulle bevares. Yderligere informationer findes i LER-oplysninger, jf. bilag 
9.7. Endelig afklaring skal dog ske i samarbejde med Aarhus Vand A/S. 

 
Det skal herudover påpeges, at Aarhus Kommune kan stille krav om, at der udarbejdes en 
samlet vandhåndteringsplan for området i projektfasen, og således forinden projekterne 
realiseres, såfremt det skønnes at være nødvendigt ud fra Købers forslag. Denne skal 
godkendes af Aarhus Kommune og skal være dækkende for hele Sydhavnskvarteret. 
Yderligere skal der forinden realisering søges om udledningstilladelse, herunder regn-
vandshåndteringsplan, idet projekterne ikke kan påbegyndes forinden, denne foreligger. 

http://www.niras.dk/
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Figur 6: Uddrag af ledningsoversigt, Aarhus Vand 

 
 

For yderligere oplysninger og koordinering henvises til: 
 

Aarhus Vand A/S 
Plan og Projekt 
E: planogprojekt@aarhusvand.dk 
T: 2429 6825 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø 
E: vandmiljø@mtm.aarhus.dk 
T: 8940 2213 

http://www.niras.dk/
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
mailto:vandmilj%C3%83%C2%B8@mtm.aarhus.dk
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3.3 Brugsvand 

Køber af den byggeret, der først påbegyndes i Udviklingsområdet, planlægger, etablerer 
og bekoster forsyningsanlæg for brugsvand for området, hvad angår bygværk således, at 
forsyninger er sikret for fremtidig bebyggelse. 

 
Denne Køber afholder således den samlede udgift, for de nødvendige brugsvandsforan-
staltninger, idet Aarhus Kommune forholdsmæssigt godtgør Køber for de resterende 
byggeretter i Udviklingsområdet. Godtgørelse sker løbende jf. månedlige stadeopgørel-
serr. 

 
Forsyning med brugsvand kan eventuelt ske fra Kalkværksvej, Spanien eller Sydhavns- 
gade. Endelig tilslutning og koordinering skal dog ske i samarbejde med Aarhus Vand A/S, 
idet Køber - som for øvrige forsyninger - skal have indtænkt en midlertidig udbygning af 
området således, at området til alle tider vil være fuld funktionsdygtigt. 

 
Aarhus Vand A/S etablerer vandstik og stophane frem til skel for det enkelte byggefelt fra 
offentligt ledningsanlæg. Dette bekostes af Køber af byggefeltet (Anlægsbidrag). 

 
Køber har dog pligten til at afstemme dimensioner til det enkelte byggefelte med Aarhus 
Vand A/S. 

 
Betingelser for tilslutning til vandforsyningen under Aarhus Vand A/S er gældende for om- 
rådet. 

 
For yderligere oplysninger og koordinering henvises til: 

 
Aarhus Vand A/S 
Plan og Projekt 
E: planogprojekt@aarhusvand.dk 
T: 2429 6825 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø 
E: vandmiljø@mtm.aarhus.dk 
T: 8940 2213 

 
 
 

Med hensyn til betalingsregler mv. henvises til Aarhus Vand A/S’ hjemmeside, 
[http://www.aarhusvand.dk]. 

 

3.4 Sprinklervand 

Betingelser for tilslutning til vandforsyning for sprinkler hører under Aarhus Vand A/S. 
 

Køber af den byggeret, der først påbegyndes i Udviklingsområdet, planlægger, etablerer 
og bekoster, om nødvendigt, forsyningsanlæg for sprinklervand for hele Udviklingsområ-
det hvad angår bygværk. Denne Køber afholder således den samlede udgift, idet Aarhus 
Kommune forholdsmæssigt godtgør Køber for de resterende byggeretter i Udviklingsområ-
det. Godtgørelse sker løbende jf. månedlige stadeopgørelserr. 
 
Køber skal have indtænkt en eventuel etapevis udbygning således, at området til alle tider 
vil være fuldt funktionsdygtigt. 

 
Sprinkleranlæg kan være med vandreservoir. Sprinkling skal dog være forsynet således, 
at fremtidig bebyggelse er sikret forsyning. 

http://www.niras.dk/
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
mailto:vandmilj%C3%83%C2%B8@mtm.aarhus.dk
http://www.aarhusvand.dk/
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Forsyning med sprinklervand kan ske fra Spanien. Endelig tilslutning og koordinering skal 
dog ske i samarbejde med Aarhus Vand A/S. 

 
Fra Aarhus Vand A/S er det oplyst, at der formentligt vil kunne etableres 3-4 sprinkler-
stik fra Spanien med en kapacitet på max. 1.620 l/min. 
Aarhus Vand A/S vil i så fald etablere korte stik fra Spanien, hvorefter Køber selv skal etablere 
øvrigt ledningsanlæg. Det er i den forbindelse vigtigt, at Køber får undersøgt og verificeret 
hos Østjyllands Brandvæsen, om det kan godkendes med lange sprinklerstik. Endelig løs- 
ning og godkendelse påhviler alene Køber. 

 
Med hensyn til betalingsregler mv. henvises til Aarhus Vand A/S’ hjemmeside: 
[http://www.aarhusvand.dk/]. 

 

3.5 Fjernvarme 

Udviklingsområdet er omfattet af Aarhus Kommunes kollektive fjernvarmeforsyning. 
 

Tilslutningspligten er anført i lokalplan 508, der delvist er gældende for Udviklingsområ-
det. Betingelserne for tilslutning til fjernvarmeforsyningen under Aarhus Kommune, Af-
fald Varme, er gældende for området, idet Køber vil blive pålagt tilslutningsbidrag.  

 
Tilslutningen må forventes at foregå fra Den Rekreative Forbindelse, hvori tracéet for 
fjernvarmeforsyningen vil ligge. Endelig koordinering og aftaler skal dog ske mellem Køber 
og Affald Varme. 
Eventuel etapevis udbygning skal være indtænkt og forsyning forberedt herfor således, at 
området til alle tider vil være fuldt funktionsdygtigt. 

 
I Udviklingsområdet bliver der pålagt et overordnet byggemodningsbidrag til alle nye byg- 
ninger. Det overordnede byggemodningsbidrag er af Affald Varme beregnet til 14,46 kr. 
pr. m2 samlet bygningsareal. Der tages forbehold for, at den oplyste takst kan ændres. 
Beløbet svarer til de faktiske udgifter til etablering af et nyt distributionsnet i området. Så-
fremt, der er difference mellem de arealmæssige forudsætninger anvendt af Affald Varme 
til udregning af det m2-mæssige byggemodningsbidrag og den faktiske bebyggelse, vil der 
blive foretaget en forholdsmæssig korrektion, når endeligt resultat kendes. 

 
”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjern- 
varmelevering” er gældende forud for nærværende notat i tilfælde af eventuelle uoverens- 
stemmelser. Der henvises til nedenstående hjemmeside: 

 
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Varme/Be- 
stemmelser.aspx?sc_lang=da 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø 
E: byggemodningfjv@aarhus.dk 
8940 1500 

http://www.niras.dk/
http://www.aarhusvand.dk/
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Varme/Bestemmelser.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Varme/Bestemmelser.aspx?sc_lang=da
mailto:byggemodningfjv@aarhus.dk
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3.6 El 

Betingelser for tilslutning til elforsyningen under KONSTANT Net A/S er gældende for om- 
rådet. 

 
Køber af kommende byggefelter gøres opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at pla- 
cere nye transformerstationer i forbindelse med byggemodningsarbejderne for de enkelte 
byggefelter – eventuelt på flere byggefelter. Dette fastsættes og aftales med KONSTANT 
Net A/S, når der forelægger et projektoplæg med redegørelse for det forventede effektbe- 
hov for de samlede byggefelter. 

 
Transformerstationer skal integreres i bebyggelsen. Køber etablerer dette rum inkl. grund- 
indretning efter nærmere aftale med KONSTANT Net A/S. I transformerstationen bekoster 
KONSTANT Net A/S indkøb /opsætningen og tilslutningen af koblingsanlæg, transformere 
og fordelingstavle samt kabler for disse. 

 
Se i øvrigt krav til rummet af nedenstående hjemmeside til Konstant Nets hjemmeside: 

 
https://konstant.dk/net/fagfolk/etablering-af-transformerstation/ 

 

Rummet stilles vederlagsfrit til rådighed for KONSTANT Net A/S af Køber. Vilkår og krav 
omkring placeringen og indretningen af rummet aftales mellem Køber og KONSTANT Net 
A/S. 

 
Det er derfor vigtigt, at KONSTANT Net A/S kontaktes tidligt i projektforløbet for at af-
klare placering og effektrettigheder m.v. for etablering af elforsyning til områderne. 

 
Tilslutningsbidraget kan oplyses af KONSTANT Net A/S som overslag på baggrund af et 
af Køber fremsendt projektforslag på arealet. 

 
Køber af det enkelte byggefelt skal være opmærksom på, at KONSTANT Net A/S har ret 
til at benytte den integrerede transformerstation til forsyning af andre netkunder. 

 
Teknikskabe af alle slags (el, tele, belysning osv.) skal integreres i bygningerne. Indtil 
bygningerne er opført, placeres teknikskabe som midlertidige løsninger. Når bygningerne 
er opført, flyttes teknikskabe fra det offentlige rum til reserveret sokkel på privat matrikel. 
Køber af de enkelte byggefelter skal forvente at afholde omkostningerne til dette. 

For kontakt henvises til: 

KONSTANT Net A/S 
Dusager 22 
8200 Aarhus N 
E: mavh@konstant.dk 
T :7011 4509 

http://www.niras.dk/
https://konstant.dk/net/fagfolk/etablering-af-transformerstation/
mailto:mavh@konstant.dk
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4 Geotekniske forhold 
Aarhus Kommune har foranlediget et geoteknisk resumé af Udviklingsområdet, hvilket 
fremgår af bilag 9.1 og 9.3. Derudover foreligger flere gamle undersøgelser og rapporter, 
jf. bilagsoversigten, side 5. 

 
Forventelig funderingsmetode på baggrund af bl.a. geoteknisk resumé samt tidligere un- 
dersøgelser for matr.nr. 1h Århus Bygrunde er beskrevet under disse bilag.  
Ligeledes er der i bilag anført forholdsregler ved indføring af afløbs- og forsyningsledninger 
til bygninger. 

 

 

GEO 
Sødalsparken 12 
8220 Brabrand 
 
Bilag 9.1 
Geoteknisk resumé 
GEO projekt nr. 38748, 
Rapport 1. 2015-08-11 

 
Jævnfør bilag 9.1 må funderingen af fremtidige bebyggelser påregnes hovedsageligt at 
skulle ske på pæle, dels pga. dybden til bæredygtige lag, dels pga. det tertiære lers 
dårlige deformationsegenskaber. Som det også fremgår af bilag 9.1, har Udviklingsom-
rådet tidligere været fuldt udbygget, hvorfor der formentligt vil forekomme gamle jord-
relaterede konstruktioner såsom gamle jernbetonpæle og rester af bygværker, herun-
der rester fra nedgravede tank- og siloanlæg, bygningsfundamenter, betonplade mm. 
Se i øvrigt afsnit 7 for yderligere specificering.  
 

 
Endvidere har dele af området før tidligere udbygning været en del af kysten, hvilken for- 
mentlig har været beskyttet af stenkastninger. Fra tidligere byggesager på Aarhus Havn er 
der konstateret tildækkede mole- og molekonstruktioner, hvor tildækning er sket i forbin- 
delse med tidligere tiders udvidelse af havneområderne. 

 
For yderligere oplysninger henvises til øvrige bilag jf. bilagslisten, side 5. 

http://www.niras.dk/
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5 Forureningsforhold 
Udviklingsområdet er, som den resterende del af Sydhavnskvarter, kortlagt som jordforu- 
rening, vidensniveau 2, og der er dermed dokumentation for jordforurening i området.  

Se i øvrigt http://www.miljøportal.dk/. 
 

Derudover kan det tilføjes, at Region Midtjylland i deres jordforureningssystem har noteret 
følgende om arealet: 

 
”Der er fundet op til 0,6 mg/l cyanid i vandet. Det fremgår af risikovurdering, at de kort- 
lagte strømningsforhold dokumenterer, at der ikke sker udsivning til Århus Havn og 
bugt, der er derimod en indadrettet gradient da div. kloaker mv. virker som dræn i om-
rådet.” 

 
Opmærksomheden henledes derfor på, at der i projekteringsfasen bør være særlig fokus 
på påvirkning af de påviste (mobile) forureninger. Såfremt der ændres på kloaksystemet, 
skal man være opmærksom på, om gradienten vendes således, at der pludselig sker ud- 
sivning af cyanid til bugten. 

 
Aarhus Kommune har foranlediget udarbejdelse af et resumé for forureningsforholdene 
inden for Udviklingsområdet. Resumé fremgår af bilag 9.2. Derudover ligger der flere 
gamle undersøgelser og rapporter, jf. bilagsoversigten s. 5. 

 

 

NIRAS 
Ceres Allé 3 
8000 Aarhus C 
 
Bilag 9.2 
Resumé for forureningsmæssige for- 
hold - Sydhavnskvarteret 
NIRAS projekt nr. 1024682, 
2018-08-28 

 
Det skal anføres, at jorden i området generelt må forventes at være forurenet i et ikke 
uvæsentligt omfang hvad angår både grad og mængde, idet bl.a. opmagasinering af rå- 
stoffer er foregået i området. 
Det må derfor også forventes, at der skal udføres yderligere miljøundersøgelser og udar- 
bejdes en egentlig jordhåndteringsplan, inden der kan opnås tilladelse til at bebygge om- 
rådet. Jordhåndteringsplanen skal godkendes af Virksomheder og Jord, inden gravearbej- 
det kan påbegyndes. 
Køber gøres derfor samtidigt opmærksom på, at vedlagte bilag udelukkende er at betragte 
som orienterende og dermed ikke kan indregnes som absolutte ift. den faktisk forekomne 
forurening. 

http://www.niras.dk/
http://www.milj%C3%B8portal.dk/
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Det forudsættes, at der ikke udføres kælder i projekterne, da dette vil kræve en bekostelig 
jordhåndtering og vil stille krav til afværgeforanstaltninger for miljøgener i kælderkon- 
struktionen og i den efterfølgende driftssituation. Se endvidere den betingede købsaftale. 
De nærmere vilkår for dokumentation og bortskaffelse af overskudsjord skal efterfølgende 
aftales med Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord. 

 
Det påhviler i øvrigt Køber at indhente nødvendige tilladelser, myndighedsgodkendelser 
m.fl., såfremt der vil være ønske om at genindbygge egnet jord på grunden. 

 
5.1 Jordhåndtering og -bortskaffelse 

I forhold til håndtering og bortskaffelse af jord fra området, skal der udtages repræsenta- 
tive jordprøver af den jord, der skal håndteres og bortskaffes. 

 
Undersøgelsesstrategien fastlægges på baggrund af de tidligere aktiviteter på ejendom- 
men og målrettes det konkrete projekt og de områder, hvorfra der skal håndteres over- 
skudsjord. Jf. i øvrigt: 

 
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/undersoegelse-og-klassifikation-af-jord/ 

 

Der bør tilknyttes et miljøteknisk firma med god erfaring i udførelse af forureningsunder- 
søgelser, udarbejdelse af jordhåndteringsplaner og afrapporteringer. 
Eventuel bortskaffelse af jord fra ejendommen skal anmeldes via www.flytjord.dk og god- 
kendes af Virksomheder og Jord, inden transporten iværksættes. 

Aarhus Kommune ønsker at fremme genanvendelse af overskudsjord. Derfor opfordres 
projektet til at genanvende jorden så vidt muligt. Ved eventuel genanvendelse af forurenet 
jord på ejendommen skal der på forhånd indhentes en tilladelse hertil jf. miljøbeskyttel- 
sesloven. Tilladelsen udstedes af Virksomheder og Jord: 

 
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/genanvendelse-af-jord/ 

 

Bortskaffelse af overskudsjord og eventuelt affald fra grunden skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes jordflytningsregulativ og regulativ for erhvervsaffald. 

 
For øvrig information vedrørende jord og affald henvises til: https://aarhus.dk/virksom- 
hed/miljoe/jord/ og https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/affald-i-jord/ 

For yderligere oplysninger henvises til: 

Aarhus kommune 
Teknik og Miljø 
Virksomheder og Jord 
E: jord@mtm.aarhus.dk 

 

6 Støj, luftforurening, lugt og komfortvibrationer 
Det påhviler Køber at undersøge forhold for støj og lugt, der påvirker købers byggeri.  
Køber skal sikre overholdelse af gældende myndighedskrav.  

For yderligere oplysninger henvises til: 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø 
Plan og Miljø, Virksomheder og Jord 
E: virksomheder@mtm.aarhus.dk 

 
 

http://www.niras.dk/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/undersoegelse-og-klassifikation-af-jord/
http://www.flytjord.dk/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/genanvendelse-af-jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/affald-i-jord/
mailto:jord@mtm.aarhus.dk
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
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Jernbanen omkranser Udviklingsområdet mod nord og øst, og Aarhus Kommune anbefaler 
at lade Banedanmark screene projektet for evt. påvirkninger i forhold til banedriften eller 
byggerierne og/eller byggeriernes opførelse. Der henvises til Banedanmarks hjemmeside: 
[http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=15804]. Køber af det enkelte byggefelt af- 
holder selv eventuelle udgifter forbundet med krav stillet af Banedanmark, herunder udgif- 
ter til honorering af projektleder, andre medarbejderkategorier og øvrige involverede par- 
ter fra Banedanmark eller ekstern part, såfremt dette kræves.

http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=15804
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7 Eksisterende konstruktioner i Udviklingsområdet 
Området har gennem årene tjent mange forskelligartede formål. Det kan derfor ikke afvi- 
ses, at der i undergrunden er risiko for at møde rester af fundamenter fra tidligere bygnin- 
ger, øvrige bygningsrester samt diverse installationer mv. Dette er ligeledes påpeget i det 
geotekniske resumé, jf. bilag 9.1. Der er i bilaget til de geotekniske forhold indsat histori-
ske optegnelser for området. 

 
I henhold til nedenstående figur 7 er der i det skitserede område, under fyldlag, truffet 
beton/betonplade på ca. 25 cm med afslutning i kote ca. -2,0 m. Denne betonplade må 
arealmæssigt forventes at dække over en større del af Udviklingsområdet. 

 

 

Udviklingsområde 
 

Område for forventet beton/betonplade (minimum) 

Figur 7: Område for forventet betonplade i kote ca. -2,0. 
 
 

Det understreges, at ovenstående udelukkende er at betragte som orienterende, og at 
det dermed ikke kan afvises, at der andre steder indenfor Udviklingsområdet kan fore- 
komme lignende hindringer. 

http://www.niras.dk/
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Med henvisning til det geotekniske resumé, jf. bilag 9.1, må byggerier i Udviklingsområ-
det hovedsageligt påregnes at skulle udføres pælefunderet. Den ovenfor anførte beton-
plade skal dog forventes at give rammehindringer. 

 
Hvor der eventuelt træffes områder med større underliggende bygningsmæssige rester og 
dermed forventelige rammehindringer vurderes en udførelsesmetode, hvor der forbores til 
underside af forventelige fundamentrester/-plade for fundamentspæle, som den mest 
hensigtsmæssige, da dette vil afværge omkostningstung jordhåndtering. Forboringer må 
forventes at skulle udføres i overstørrelse dels for at imødegå tolerancer og dels for at 
forhindre direkte forbindelse mellem pæle og eventuelle bygningsmæssige rester. 

 
I forbindelse hermed gøres Køber af de enkelte byggefelter opmærksom på, at alle gæl- 
dende krav til overholdelse af komfortvibrationer påhviler Køber, og Køber skal derfor til- 
vejebringe dokumentation herfor samt afholde alle omkostninger forbundet hermed. 

http://www.niras.dk/
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7.1 Eksisterende bygninger i Udviklingsområdet 

I figur 8 fremgår en oversigt over Udviklingsområdets nuværende bebyggelse. 
 

 

 

Udviklingsområde 

Figur 8: Oversigt over nuværende bebyggelse (omtrentlig placering) 
 
 
 

Der henvises i det efterfølgende til bilag 9.6, ”Midtkraftgrunden bygningsvurdering og an- 
befaling juni 2015”. 

http://www.niras.dk/
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En kort beskrivelse af bygninger fremgår af nedenstående: 
 

2 

Kalkværksvej 7-9: Save værdi 3. 
Bygning til industri og håndværksproduktion fra 1908. 
Ved ændring af anvendelse skal bygningernes udtryk enten fastholdes 
eller understøttes. 

 

3 

Kulkransporet Kulkransporet, bygningsværk bevares / kan ikke nedrives (save værdi 2). 
Kulbro ca. 1950. 
Kulkransporet er et bygningsværk, der har karakter af landmark. Den mest mar- 
kante del løber øst - vest i områdets udstrækning. Et murstykke af beton ved 
kulkransporet vestlige del bør indtænkes i den fremtidige anvendelse af kul- 
kransporet. 

http://www.niras.dk/
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6 

Spanien 19C: Udstillingsstedet (save værdi 7). 
Kontorbygning mv. fra 1968. 

 
Bygningen er sammen med bygning 2 med til at definere et værdifuldt 
kig til havneindustri ved Aarhus Olie. Overordnet udtryk og arkitektur er 
imidlertid fremmed for området. 

10 

Kalkværksvej 11A-11B: Bylageret, (save værdi 7). Værkstedsbyg-
ning fra ukendt opførelsesår. 

http://www.niras.dk/
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Kalkværksvej 9 Garagebygning fra 2001, (save værdi 9). 

Bygning 2 frilægges ved nedrivning. 
 

Kalkværksvej Transformatorbygning, (save værdi 8). 

11 

15 

http://www.niras.dk/
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7.2 Nuværende formål 

Ud over de funktioner, der midlertidigt måtte være koblet på de enkelte bygninger, anven- 
des Udviklingsområdet i dag primært til parkeringsplads for besøgende til de kommunale 
funktioner på Kalkværksvej 10 samt som parkering for besøgende til midtbyen generelt, 
såsom Streetfood, Bruuns Galleri og den øvrige midtby. 

 
7.3 Belægninger og beplantning 

Udviklingsområdet er i dag næsten udelukkende præget af asfaltbelægninger af forskellig 
kvalitet. Overgange til beplantninger er typisk foretaget med kantsten i beton. 

 
Overgange i niveau er generelt udlagt i græs, idet der dog er enkelte trapper i beton/fliser. 

 
Beplantningen i området er varierende og fortrinsvis udlagt i græs, lave hække og træer.  

 
7.4 Eksisterende ledninger, kabler m.v. på byggefeltet 

Eksisterende registrerede ledninger, kabler m.v. i Udviklingsområdet fremgår af bilag 
9.7, LER-udtræk. 

 
Evt. tinglyste tracé skal respekteres efter anvisning fra ledningsejer, ligesom gravearbej- 
der nær ledninger og kabler skal ske jf. anvisninger fra ledningsejer. 

 
Det påhviler dog Køber at verificere LER-udtræk, idet Aarhus Kommune ikke kan 
hæfte for eventuelle ledningsarbejder udført efter udtræksdato for LER-oplysninger. 

 
Der henvises yderligere til servitutredegørelse, der er vedlagt købsaftalen. 

http://www.niras.dk/
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8 Arkæologi 
Der er indhentet udtalelse fra Moesgaard Museum i forbindelse med nærværende, tekniske 
specifikationer, jf. bilag 9.8. 

Skulle der dukke arkæologisk materiale op i forbindelse med gravearbejdet, skal Moes- 
gaard Museum straks underrettes, og museet vil inden for 2 uger foretage de nødvendige 
undersøgelser. 

Køber skal være opmærksom på, at såfremt der træffes arkæologisk materiale som nævnt 
ovenfor, skal Moesgaard Museum underrettes, jf. Museumslovens § 27, LBK nr. 358 af 8. 
april 2014. 

Udtalelser fra Moesgaard Museum er vedlagt, jf. bilag 9.8.A og 9.8.B for den nordlige 
henholdsvis sydlige del af Udviklingsområdet. 

 

 

Moesgaard Museum 
Moesgård Allé 15 
8270 Højbjerg 
T: 8739 4000 
E: ark@moesgaardmuseum.dk 

 
Bilag 9.8A og 9.8B 
Udtalelser fra Moesgaard Museum for 
Udviklingsområdet. 

http://www.niras.dk/
mailto:ark@moesgaardmuseum.dk
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9 Kulkransporet 
Tværs gennem Udviklingsområdet er Kulkranssporet placeret, se Figur 7. 
Dette er en godt 150 m lang brokonstruktion. Her kørte i industriområdets storhedstid en 
kran frem og tilbage og transporterede kul rundt i området. 

 

 

Figur 7: Placering af Kulkransporet 
 
 
 

Aarhus Kommune arbejder på at omdanne kulkransporet gennem renovering og ombyg-
ning af brokonstruktionen til et viewpoint inspireret af The High Line i New York - det vil 
sige et rekreativt, grønt og smukt byrum med mulighed for sociale, kulturelle, kreative 
eller fysisk aktiverende funktioner både på gadeniveau og i højden. 
Køber er pligtig til at forholde sig til det vindende projekt for Kulkranssporet, idet udbre- 
delsen af projektet er større end det nuværende Kulkransspor. 
Vinderprojektet er vedlagt som bilag 9.9. 

 
 

http://www.niras.dk/
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10 Byggemodningsarbejder 
Nærværende afsnit beskriver hvilke arbejder, der skal varetages i forbindelse med byggemod-
ningen af henholdsvis Aarhus Kommune og Køber. 

 
Afsnittet behandler følgende emner: 

 
10.1 Fjernelse af eksisterende belægninger, installationer og konstruktioner 
10.2 Bortskaffelse af forurenet jord 
10.3 Etablering af veje og øvrige offentlige færdselsarealer samt terrænkonstruk- 

tioner uden for matrikelafgrænsningen 
 

Det påhviler Køber at sikre omkringliggende bygninger og bygværkskonstruktioner, herun- 
der veje, stier, eksisterende bygninger og bygværk mv. 
Køber skal afholde alle omkostninger forbundet med eventuelle byggegruber, afstivnin-
ger og spuns mv. 

 
10.1 Fjernelse af eksisterende belægninger, installationer og konstruktioner 

Aarhus Kommune ejer i dag Udviklingsområdet, som i dag primært består af forskelligar-
tede bygninger med parkerings- og manøvrearealer, se afsnit 7. 

 
I forbindelse med udviklingen af området vil følgende arbejder og anlæg være udført, in- 
den området overdrages til Køber: 

 
 Afkobling af eventuelle forsyninger til Udviklingsområdet 
 Fjernelse af eventuelle skilte, tavler og master mv. 

 
Køber af de enkelte byggefelter i Udviklingsområdet pålægges at planlægge samt afholde 
samtlige udgifter og udføre alle øvrige byggemodnings- og anlægsarbejder i øvrigt i for- 
bindelse med klargøring af byggefeltet. Under dette gælder (ikke udtømmende): 

 Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende bygninger der ikke bevares 
 Opbrydning og bortskaffelse af belægningerne (inkl. parkerings- og manøvreare-

aler tilhørende bygningerne, støttemure m.v.) 
 Opbrydning og bortskaffelse af ledninger, mastefundamenter og andet udstyr 

i området 
 Opbrydning og bortskaffelse af bygværker under terræn 
 Terrænarbejder mv. samt fjernelse af alle øvrige installationer, anlæg og hin-

dringer i og under terræn 
 Fjernelse af eventuelle regn- og spildevandsledninger inkl. brønde mv. 
 Fjernelse af eventuelle øvrige forsyningsledninger og kabler 

 
Ligeledes skal eventuelle omlægninger af deklarerede ledninger afholdes af Køber. 
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Til ovenstående er der trukket ledningsoplysninger (LER, Bilag 9.7) pr. 2017.10.27 fra 
 

9.7.1 AffaldVarme Aarhus 
9.7.2 Aarhus Vand A/S 
9.7.3 Aarhus Havn 
9.7.4 Eniig City Solutions A/S 
9.7.5 Fibia 
9.7.6 GlobalConnect A/S 
9.7.7 AarhusKarlshamn Denmark A/S 
9.7.8 Aarhus Kommune 
9.7.9 NRGi (KONSTANT Net A/S) 
9.7.10 Stofa 
9.7.11 TDC / YouSee 

  
10.2 Bortskaffelse af forurenet jord 

Køber af de enkelte byggefelter forestår al håndtering og bortskaffelse af forurenet jord 
inden for det respektive byggefelt og afholder samtlige omkostninger forbundet hermed. 

 
10.3 Etablering af veje og øvrige offentlige færdselsarealer samt ter-

rænkon- struktioner uden for matrikelafgrænsningen 

Aarhus Kommune bibeholder den eksisterende adgangsvej til området via Kalkværksvej. 

Infrastrukturen indenfor Udviklingsområdet planlægges i forbindelse med Bydelsplanen jf. 
den betingede købsaftale med bilag. Forbindelsens endelige udlæg skal godkendes af Aar-
hus Kommune (Drift og Anlæg).  

Køber af den første byggeret afholder således den samlede udgift for de nødvendige byg-
gemodningsarbejder, idet Aarhus Kommune forholdsmæssigt godtgør Køber for de reste-
rende byggeretter i Udviklingsområdet.  

Godtgørelse sker løbende jf. månedlige stadeopgørelser.  
 
Som udgangspunkt indregnes et standardudlæg på vejene på 5,5 m uden fortov, jf. 
bilag 9.10. Aarhus Kommune har vurderet, at en rimelig udgift hertil er kr. 5.000,- 
ekskl. moms pr. lbm. Såfremt vejudlægget ændres fra det af bilaget viste, vil eventu-
elt overstigende beløb ligeligt blive fordelt og tillagt den enkelte byggeret. 

 
Forbindelsen skal til enhver tid kunne fungere som brand- og redningsvej til hele området. 
I den forbindelse skal Køber indtænke, at forbindelsen både skal kunne fungere midlerti- 
digt under udvikling – eventuelt i etaper – samt i den færdigudbyggede situation. 

 
De viste forbindelser på figur 8 er ikke et krav, idet denne blot angiver en mulig udførelse. 
Dog vil forbindelsen fra Kalkværksvej være krav for tilslutning. Køber skal i forløbet af-
klare endelige placering, idet denne skal godkendes af Aarhus Kommune (Drift og Anlæg) 
og Østjyllands Brandvæsen. Eneste krav er tilslutninger i henholdsvis syd og nord.  
For yderligere oplysninger og koordinering henvises til: 
 

 

E: nh@ostbv.dk  
T: 86767705 

E: byensanvendelse@aarhus.dk 
T: 8940 4400 

  

Østjyllands Brandvæsen 
Forebyggende Afdeling 

Aarhus Kommune        
Drift og Anlæg 
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Mulig tilslutning 
 
 
 
 
 
 
 

Krav om tilslutning 

Den Rekreative Forbindelse (Planlægges og udføres af Aarhus Kommune) 
 

Vejforbindelse til området bibeholdes 
 

Forbindelse planlægges af Køber, men udføres af Aarhus Kommune 

F 
 
Figur 8: Vejforbindelse gennem områderne 
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11 Byggeplads 
 

 Køber kan disponere over eget byggefelt til byggeplads. 
 

11.1 Supplerende byggepladsarealer 
 

Såfremt Køber af de enkelte byggefelter har behov for yderligere byggepladsareal til 
skurby, parkering eller materialeoplag, vil der eventuelt være mulighed for at leje et areal 
til byggepladsformål i et vist omfang og i en nærmere aftalt periode. Nærmere aftale om 
arealer og periode træffes ved henvendelse til Aarhus Kommune. 
Arealerne kan dog ikke i nogen henseende forventes klargjort for byggeplads, hvorfor 
denne eventuelle udgift vil skulle afholdes af Køber. 
 
Areallejen udgør 7 kr. pr. m² pr. måned. 
 
Snerydning og renholdelse af arealerne varetages af brugerne (Køber). 

 
11.2 Byggepladsveje 

Adgang til Udviklingsområdet og de enkelte fremtidige byggefelter vil ske via Jæger-
gårdsgade og Kalkværksvej. 
 
Fra Kalkværksvej påhviler snerydning, ren- og vedligeholdelse af Udviklingsområdet 
samt byggepladsveje mv. Køber af de enkelte byggefelter. 

 
11.3 Byggepladshegn 

Aarhus Kommune har lagt en strategi om at udnytte det store potentiale, der ligger i at 
formidle byens udvikling på de mange byggepladshegn, der popper op i de store udvik- 
lingsområder. Projektet kaldes for ”Livstegn, kunst til dig mens vi udvikler”. 
 
Køber skal derfor påregne, at der skal etableres et fast og ensartet pladehegn i min. højde 
på 3-4 meter omkring de enkelte byggefelter. De nærmere detaljer aftales mellem Køber 
og Aarhus Kommune.  

 
11.4 Parkering 

Ved parkering af ”håndværkerbiler” udenfor købers byggefelt pålægges parkeringsafgift. 
Parkering udenfor byggefeltet skal ske på de offentlige parkeringspladser i området.  

Supplerende byggepladsarealer kan anvendes til parkeringsarealer såfremt, at arealet 
ikke har status af vejudlæg. 

Parkeringsforhold i øvrigt fremgår af den betingede købsaftale. 

 
 
 
 
 

http://www.niras.dk/


35  

 
 
 

   

Tekniske specifikationer 

Sydhavnskvarteret 

12. september 2018 www.niras.dk

 
11.5 Tilkørselsforhold 

Adgang til Udviklingsområdet og de enkelte fremtidige byggefelter vil ske via Jægergårds- 
gade og Kalkværksvej. 

 
Større leverancer såsom elementleverancer mv. ønskes tilkørt hovedindfaldsveje og såle- 
des via Marselis Boulevard og Sydhavnsgade til Jægergårdsgade. 

 
Det må påregnes, at tilkørselsforhold til tider vil være udfordret grundet trafikale spidsbe- 
lastninger under den generelle myldretidstrafik. Køber skal derfor planlægge byggerierne 
således, at større transporter fortrinsvis foregår uden for disse tidsrum. 
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