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1 Oversigtskort 

Byggegrund 1 er placeret på Godsbanearealerne. Byggegrunden afgrænses mod nord af Carl Blochs 

Gade og Æggepakkeriet, mod sydøst af Kulturproduktionscentret "Godsbanen" og mod sydvest af den 

kommende Arkitektskole Aarhus. 

Omtrentlig placering af byggegrund 1 fremgår af figur 1, hvor byggegrund 1 er benævnt Ejendom. 

 

Figur 1 Oversigtskort 

Udbuddet omfatter et byggefelt med kantzone til opførelse af bebyggelse til blandet bolig- og 
erhvervsformål samt et fælles gårdrum. 
 
Lokalplan 1044 er gældende for området. 

 

Lokalplan 1044 findes her: 

http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf 
 

Det nærmere areal og placering fremgår af udstykningsrids vedlagt som bilag til den Betingede 

Købsaftale.  

Koteringsplan på byggemodnet arealer fremgår af bilag 3.1. 

Bilag 

Bilag 3.1 Koteringsplan 

http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf
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2 Infrastruktur 

Området vejbetjenes fra en tilslutning til Skovgaardsgade via Kjeld Tolstrup Gade, jf. figur 1. Denne 
vejtilslutning benyttes ligeledes af Kulturproduktionscenteret "Godsbanen". 
 
Aarhus Kommune etablerer fordelingsveje uden for Ejendommen på Godsbanearealerne i form af 
bygade og stræder. 

Aarhus Kommune etablerer heriblandt stiforbindelse syd for byggefeltet mellem købers Ejendom og den 

kommende Arkitektskole Aarhus, se figur 1 samt bilag 3.13. 

Byggeriets arkitektur og design skal tage højde for den forventede byggemodning på offentligt areal jf. 

bilag 3.13. Træer og affaldsløsninger er principielt placeret, som efter nærmere aftale med Aarhus 

Kommune kan koordineres med købers byggeri i forbindelse med den kommende byggesag. 

Der skal etableres en brandvej i det fælles gårdrum, denne er illustreret i figur 1. Brandvejen etableres i 

henhold til bilag 3.2. Nabobyggeriet Æggepakkeriet etablerer brandvejen inden for Æggepakkeriets 

entreprisegrænse, der er anført i bilag 3.2. Dette til og med kørefast GAB-lag. Nabobyggeriet 

Æggepakkeriet afgrænser ligeledes brandvejen med en alu-kant og jordspyd på den side af brandvejen, 

som vender ind mod Æggepakkeriet. Afgrænsningen udføres jf. snittegninger i bilag 3.2.  

Køber skal i forbindelse med færdiggørelsen af eget byggeri færdigetablere brandvejen. Dette omfatter 

bl.a. kantafgrænsning af brandvejen for de sider, der ikke er etableret i regi af Æggepakkeriet. Køber 

skal i den forbindelse ligeledes foretage den nødvendige tilskæring og tilpasning af belægningslagene 

og vejkassen, samt reetablere disse hvor dette er nødvendigt. Kantafgrænsningen etableres i henhold til 

snittegninger i bilag 3.2. 

I forbindelse med færdigetableringen af brandvejen skal køber derudover udlægge et lag pulverasfalt 

med tilslag af diabas på hele brandvejen, uafhængigt af entreprisegrænsen i bilag 3.2. Dette i henhold til 

snittegninger i bilag 3.2. 

Køber sikrer, at byggeriet på byggefeltet med kantzone, jf. figur 1 (Delområde II jf. Lokalplan 1044), 

udformes således, at den fælles brandvej i det fælles gårdrum jf. figur 1 kan etableres. 

Det bemærkes at tegningerne i bilag 3.2 ikke er endelige, da arbejdet pt. ikke er færdigt udført. Endelige 

tegninger kan rekvireres gennem sælger, når arbejdet er udført.   

Køber etablerer og sikrer gennemgange og stier for cyklende og gående inden for Ejendommen. Dette jf. 

lokalplan 1044 for området. 

Køber koordinerer og aftaler nærmere angående etableringen og den endelige færdiggørelse af det 

fælles gårdrum med ejeren af Æggepakkeriet. 

Omkostninger til etablering og færdiggørelse af det fælles gårdrum, herunder brandvejen, fordeles 

mellem køber og ejer af Æggepakkeriet.  

Køber og ejeren af Æggepakkeriet driver og vedligeholder i fællesskab det fælles gårdrum, herunder 

den fælles infrastruktur, og afholder i fællesskab alle omkostningerne hertil. 

Bilag 

Bilag 3.2 Æggepakkeriet Brandvej og det fælles gårdrum 

Bilag 3.13 Landskabsplan - Byggemodning 
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3 Affaldsløsninger 

 

Da Ejendommen skal anvendes dels til beboelse og dels til erhverv, skal der etableres affaldsordning i 

henhold til Aarhus Kommunes regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.  

Der henvises til Regulativ for husholdsaffald, Aarhus Kommune: 

https://cdn.aarhus.dk/media/8599/regulativ-for-husholdningsaffald-18102017.pdf 

Samt, Regulativ for erhvervsaffald, Aarhus Kommune: 

https://cdn.aarhus.dk/media/8651/regulativ-for-erhvervssaffald-07122016.pdf 

Affaldsordningerne skal være i overensstemmelse med det til en hver tid gældende regulativ. 

Ejendommen er beliggende i et område omfattet af offentlige nedgravede affaldsbeholdere til 

husholdningsaffald, der etableres og driftes af AffaldVarme Aarhus. Der etableres offentlige nedgravede 

affaldsbeholdere i Kjeld Tolstrup Gade. Disse etableres i forbindelse med etableringen af sidearealerne 

til Kjeld Tolstrup Gade.  

 

Forud for etableringen af de offentlige nedgravede affaldsbeholdere i Kjeld Tolstrup Gade etableres en 

midlertidig affaldsløsning for husholdningsaffald. Dette både for Æggepakkeriet og købers Ejendom. Den 

midlertidige løsning vil bestå af midlertidige opstillede containere. 

 

Det bemærkes, at den midlertidige løsning for nabobyggeriet Æggepakkeriet er etableret forud for 

udførelsen af købers byggeri, og skal opretholdes i hele perioden. 

 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byggemodning, står for koordinering med AffaldVarme angående 

etableringen af de offentlige nedgravede affaldsbeholdere i Kjeld Tolstrup Gade. 

 

Kontaktperson hertil er: 

 

Aarhus Kommune 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Jens Ole Madsen 

Projektleder, Teknik og Miljø, Byggemodning 

T direkte +45 89401181, E jeom@aarhus.dk 
 

For virksomheder indenfor Ejendommen skal der etableres en erhvervsløsning, ved de private aktører 

på markedet. Løsningen for erhvervsaffald skal være integreret i byggeriet inden for byggefeltet. 

Dog vil mindre erhverv, der generer affald svarende til en husstand, evt. kunne tilmeldes den offentlige 

ordning ved offentlige nedgravede beholdere. 

 

AffaldVarme Aarhus skal tidligst muligt adviseres om projektet og omfanget af virksomheder indenfor 

Ejendommen. 

 

 

https://cdn.aarhus.dk/media/8599/regulativ-for-husholdningsaffald-18102017.pdf
https://cdn.aarhus.dk/media/8651/regulativ-for-erhvervssaffald-07122016.pdf
mailto:jeom@aarhus.dk
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4 Forsyningsforhold 

Området forsynes af følgende forsyningsselskaber: 

Aarhus Vand, Brugsvand: 

Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 

Helle Matthiesen 
Projektleder, Plan og Projekt 

T direkte +45 29131238, E hma@aarhusvand.dk 

 

Aarhus Vand, Spildevand: 
Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
Esben Vigild Bro  
Projektleder, Plan og Projekt 

T direkte +45 42125485, E esb@aarhusvand.dk 

 

Aarhus Kommune, Regnvand: 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Jens Ole Madsen 

Projektleder, Teknik og Miljø, Byggemodning 

T direkte +45 89401181, E jeom@aarhus.dk 

 

AffaldVarme Aarhus: 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Mai Engbo Boas 

Nyanlæg, Fjernvarme 

T direkte +45 41872475, E bmae@aarhus.dk 

 

KONSTANT Net A/S: 

Dusager 22, 8200 Aarhus N 

Morten Damm Egelund  

Projektleder  

T direkte +45 40868085, E moda@konstant.dk  

 

Tilslutningsafgifter og øvrige afgifter, betalinger m.v. afholdes af køber i overensstemmelse med 

forsyningsselskabernes vedtægter og takster m.v. 

 

Teknikskabe af alle slags skal integreres i bygningerne. 

4.1 Vejledende ledningsoplysninger 

Der er udarbejdet en vejledende ledningsplan for området, der er suppleret med LER-udtræk fra den 11. 

februar 2019. Dette er vedlagt som bilag 3.3. 

Det understreges, at ledningsoplysningerne kun er vejledende, og køber er derfor selv forpligtet til at 

verificere oplysningerne, herunder søge egne LER-oplysninger. I forbindelse med projekteringen skal 

køber ligeledes sikre koordinering med de enkelte forsyningsselskaber, og sikre inddragelse af disse. 

Bilag 

Bilag 3.3 Vejledende ledningsoplysninger 

4.2 Spildevand 

Godsbanearealerne er i henhold til Aarhus Kommunes spildevandsplan beliggende i kloakopland P019. 

Området er i dag fælleskloakeret og omfattet af Aarhus Kommunes strategi for adskillelse af regn- og 

spildevand. Ved nybyggeri skal alle nye kloakker/omlægning af eksisterende kloak etableres som 

mailto:hma@aarhusvand.dk
mailto:esb@aarhusvand.dk
mailto:jeom@aarhus.dk
mailto:andlu@aarhus.dk
mailto:moda@konstant.dk


 

 8 

separatkloak, hvor regn- og spildevand afledes i separate ledninger, i overensstemmelse med Aarhus 

Kommunes separeringsstrategi. 

Spildevand tilsluttes det offentlige spildevandssystem, og afledes til Marselisborg Renseanlæg. 

Eksisterende og evt. projekterede ledninger fremgår bilag 3.3. 

Der henvises til den gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 2017-2020. 

”Spildevandsplan 2017-2020”, Aarhus Kommune: 

 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/klima-energi-forsyning-og-affald/spildevandsplan-2017-

2020/ 

I øvrigt henvises til gældende betalingsvedtægt for Aarhus Vand A/S.  

 

4.3 Regnvand og grundvand 

Der er udarbejdet en afvandingsstrategi for det samlede område, denne er vedlagt som bilag 3.4. 

Aarhus Kommune udfører som en del af den overordnede byggemodning et fælles privat 

regnvandsanlæg til håndtering af regnvand på Godsbanearealerne. Principperne herfor fremgår af bilag 

3.4. 

Det fælles private regnvandsanlæg vil efterfølgende blive ejet, drevet og vedligeholdt af et fælles privat 

regnvandslaug bestående af grundejerne i området. Vedtægterne for regnvandslauget vil bl.a. indeholde 

en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme, og de endelige vedtægter vil skulle tinglyses på de 

tilsluttede ejendomme. Køber er forpligtet til at være en del af det fælles private regnvandslaug. 

Køber er ansvarlig for at opsamle regnvand på egen Ejendom og lede dette til det overordnede fælles 

private regnvandssystem efter nærmere anvisning fra Aarhus Kommune. 

Inden for Ejendommene skal der etableres afløb og etableres intern forsinkelse af regnvand på følgende 

vis: 

◼ 1 ha Ejendom skal etablere en vandbremse med afløb på 10 l/s (10 l/s/ha). 

◼ 1 ha Ejendom skal etablere 226 m3 forsinkelsesvolumen på Ejendommen. 

◼ Overstiger befæstelsesgraden 80 % skal der etableres yderlige forsinkelse.  

Afløb fra Ejendom kan ske i rør til vejbrønde placeret i trug/regnbede langs veje, og der er dermed 

mulighed for at etablere afløb flere steder fra Ejendommen. 

Afløb fra Ejendom kan også ske på overfladen til regnbede langs veje. 

Der må derfor ikke afledes regnvand fra Ejendom andre steder end, hvor der er brønde og regnbede. 

Specifikt for købers Ejendom gælder, at der i regi af nabobyggeriet Æggepakkeriet etableres et fælles 

privat forsinkelsesbassin (rørbassin) for køber og ejeren af Æggepakkeriet. Dette etableres i det fælles 

gårdrum. Køber skal lede det opsamlede regnvand hen til dette forsinkelsesbassin. Tegning over 

forsinkelsesbassinet samt regnvandsledninger fremgår af bilag 3.5. Endelige placeringer af 

tilslutningspunkter kan oplyses når forsinkelsesbassinet er udført. Det bemærkes at tegningerne i bilag 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/klima-energi-forsyning-og-affald/spildevandsplan-2017-2020/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/klima-energi-forsyning-og-affald/spildevandsplan-2017-2020/
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3.5 ikke er endelige, da arbejdet på nuværende ikke er færdigt udført. Endelige tegninger kan rekvireres 

gennem sælger, når arbejdet er udført. 

 
Køber og ejeren af Æggepakkeriet driver og vedligeholder i fællesskab det fælles private 
forsinkelsesbassin og afholder i fællesskab alle omkostningerne hertil.  
 

Endelig løsning for afløb, herunder tilslutningspunkt, er efter nærmere aftale med Aarhus Kommune. 

 

Bilag 

Bilag 3.4 Afvandingsstrategi 

Bilag 3.5 Tegning over forsinkelsesbassin 

4.4 Brugsvand 

Betingelser for tilslutning til vandforsyningen, herunder sprinklervand, under Aarhus Vand A/S er 

gældende for området.  

Køber anlægger og bekoster forsyningsanlæg for brugsvand samt om nødvendigt forsyningsanlæg for 

sprinklervand. 

Eksisterende og evt. projekterede ledninger fremgår af bilag 3.3. 

Det forventes, at der kan etableres sprinklerstik fra Carl Blochs Gade. 

Tilslutningspunkt for brugsvand etableres af Aarhus Vand A/S. Dette forventeligt i Carl Blochs Gade.  

Tilslutningspunkt for både sprinklervand og brugsvand afhænger dog af det konkrete projekt, og 

fastsættes i samråd med Aarhus Vand A/S. Tilslutning koordineres ligeledes med Aarhus Vand A/S. 

Aarhus Vand A/S etablerer vandstik frem til matrikelskel og sætter en stophane af i offentligt areal. Køber 

betaler anlægsbidrag efter stikkets dimension. 

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

 

Ved etablering af nye anlæg til sprinkling skal der tages højde for, at Aarhus Vand ikke garanterer, at de 

eksisterende forsyningsforhold opretholdes. Det betyder, at Aarhus Vand A/S ikke kan garantere at 

eksisterende flow, tryk og ringforbindelse opretholdes. Den fremtidssikrede løsning er derfor at etablere 

en sprinklerløsning med et fuldt vandresservoir, og således blive upåvirket af de ændringer Aarhus Vand 

A/S foretager i ledningsnettet. 

Direkte sprinkling, hvor sprinkleranlægget trækker vand direkte fra forsyningsnettet, medfører at Aarhus 

Vand skal opretholde unødvendigt store ledninger, i forhold til Aarhus Vand A/S' primære forpligtelse - at 

levere rent drikkevand. For at sikre drikkevandets kvalitet har Aarhus Vand A/S derfor valgt at begrænse 

adgangen til at etablere direkte sprinkling. Helt overordnet vil Aarhus Vand A/S kun levere vand til direkte 

sprinkling til anlæg med en maksimal kapacitet på 1.620 l/min heri inkluderet 20 % sikkerhedstillæg. I 

brug må anlægget ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar. Det er yderligere en 

forudsætning at ledningsnettet kan levere kapaciteten. Hvor det er muligt at Aarhus Vand A/S kan 

imødekomme ønsket om sprinkling ved at foretage ændringer i ledningsnettet, kan dette ske mod at 

bygherre (her køber) betaler for ændringerne. Det er dog en forudsætning at ændringerne ikke har en 

negativ påvirkning af vandkvaliteten. 

For at sikre, at der ikke opstår en dårlig vandkvalitet i sprinklerstikket, som evt. kan spredes til eget 

forbrugsstik eller det fælles drikkevandsnet, skal der være en fornuftig udskiftning af vandet i 

sprinklerstikket. 

http://www.aarhusvand.dk/
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4.5 Fjernvarme 

Området er omfattet af fjernvarmetilslutningspligten i området. 

Betingelserne for tilslutning til fjernvarmeforsyningen under Aarhus Kommune, AffaldVarme, er gældende 

for området. Der henvises i den forbindelse til ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og 

”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” på nedenstående hjemmeside: 

https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/takster-betalingsinfo-bestemmelser-og-klagevejledning/ 

Derudover henvises til AffaldVarmes "Vejledning i fjernvarmetilslutning", der er at finde på følgende 

hjemmeside: 

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/fjernvarme-og-byggemodning/vejledning-i-fjernvarmetilslutning/ 

Eksisterende og evt. projekterede fjernvarmeledninger fremgår af bilag 3.3. 

Tilslutningspunktet ligger i stien, der ligger syd for Ejendommen. Det nøjagtige tilslutningspunkt 

afhænger af det konkrete projekt, og fastsættes i samråd med AffaldVarme. Tilslutning koordineres 

ligeledes med AffaldVarme. 

Køber betaler tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Tilslutningsbidraget størrelse 

samt hvilke bidrag, der kræves betalt oplyses ved henvendelse til Aarhus Kommune, AffaldVarme. 

Der henvises til AffaldVarmes ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”. 

 

Køber skal afholde udgifterne til rør- og jordarbejde samt materialer, jf. gældende betingelser. 

 
Der gøres opmærksom på, at AffaldVarme ikke er forpligtiget til at forsyne med varme til udtørring. I 
dette område kan AffaldVarme afvise at forsyne varme til udtørring på grund af fjernvarmenettets 
beskaffenhed. Køber skal derfor kontakte AffaldVarme med en tidsplan, for at aftale om der er varme til 
det konkrete effektbehov. 

4.6 El  

Betingelser for tilslutning til elforsyningen under KONSTANT Net A/S er gældende for området. Der 

henvises til ”Tilslutningsbestemmelser, KONSTANT Net A/S": 

 

https://konstant.dk/media/3390687/tilslutningsbestemmelser-06-09-2018.pdf 

 

Det anføres, at KONSTANT Net A/S' ”Tilslutningsbestemmelser” er gældende forud for nærværende 

notat i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser. 

 

KONSTANT Net A/S forventer, at forsyne det kommende byggeri fra transformerstationen, som er 

placeret i nabobygningen (Æggepakkeriet). 
På nuværende tidspunkt kan det dog ikke afvises, at der vil skulle etableres kabelskab i facaden til brug 
for tilslutning af stikledninger. Kabelskabe skal integreres i byggeriet inde på Ejendommen. 

 

Det er vigtigt, at KONSTANT Net A/S kontaktes tidligt i projektforløbet, for at afklare placering og 

effektrettigheder for etablering af elforsyning. 

 

Tilslutningsbidraget og anlægsomkostningerne kan oplyses af KONSTANT Net A/S, ved oplysning 

omkring leveringsomfang til den nye bebyggelse på arealet, hvor evt. eksisterende tilslutningsbidrag 

også indregnes. 

 

KONSTANT Net A/S etablerer fællesstikledning fra transformerstation eller kabelskab – én 

fællesstikledning pr. bygning. Alle føringsveje i bygningen inklusiv spuns- og/eller sokkelgennemføring 

https://affaldvarme.aarhus.dk/varme/takster-betalingsinfo-bestemmelser-og-klagevejledning/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/fjernvarme-og-byggemodning/vejledning-i-fjernvarmetilslutning/
https://konstant.dk/media/3390687/tilslutningsbestemmelser-06-09-2018.pdf
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skal etableres af køber. Føringsvejene skal godkendes af KONSTANT Net A/S. Indgangsfeltet i 

hovedtavlen skal ligeledes godkendes af KONSTANT Net A/S. Stikledning er indeholdt i det opkrævede 

tilslutningsbidrag. 

Såfremt der er behov for en transformerstation til byggeriet, skal transformerstationen integreres i 

byggeriet inde på byggefeltet. 

I det omfang, hvor elforsyningen foregår fra et kabelskab, skal køber i lighed med teknikskabe for øvrige 

forsyninger koordinere integrering af disse i bygningerne, inkl. de heraf afledte omkostninger. 
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5 Grundforhold 

5.1 Geotekniske forhold 

Der foreligger en orienterende geoteknisk rapport. 

Geotekniske forhold, herunder jordbundsforhold, funderingsforhold, vandspejlsforhold o.lign. er 

orienterende beskrevet i denne rapport, som er vedlagt som bilag 3.6. 

Jf. bilag 3.6 skal det forventes, at et kommende byggeri skal pælefunderes. 

Ved projektering af konkret byggeri skal der udføres supplerende, geotekniske undersøgelser. 

Bilag 

Bilag 3.6 Orienterende geoteknisk rapport 

 

5.2 Forurening 

Der foreligger en orienterende forureningsundersøgelse, denne fremgår af bilag 3.7. 

Der henvises til Aarhus Kommunes hjemmeside for oplysninger omkring håndtering af jord: 

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/miljoe-og-kloak/jord/ 

Bilag 

Bilag 3.7 Orienterende vurdering af jordforureningsforhold. 

 

5.3 Fortidsminder 

Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af områderne ved Godsbanarealerne, med det formål 

at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Museumslovens § 27. 

Denne arkivalske kontrol er vedlagt som bilag 3.8. 

Den arkivalske kontrol har afstedkommet en række spørgsmål, hvorfor Moesgård Museum efterfølgende 

er kommet med en arkæologisk vurdering omhandlende fundering på området. Denne arkæologiske 

vurdering er vedlagt som bilag 3.9. 

Bilag: 

Bilag 3.8 Udtalelse fra Moesgaard Museum. 

Bilag 3.9 Arkæologisk vurdering Moesgaard Museum. 

 

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/miljoe-og-kloak/jord/
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6 Støjforhold 

Der er udarbejdet en vejledende støjredegørelse for godsbaneterrænnet. Denne er vedlagt som bilag 

3.10, og har til formål, at afdække mulige anvendelsesmæssige begrænsninger af området forårsaget af 

støj fra vejtrafik og aktiviteter ved DSB’s værksted samt parkering og rangering af tog. 

Det skal sikres, at Aarhus Kommunes gældende støjbestemmelser samt lokalplanens krav til støjforhold 

overholdes. Dette gælder såvel indendørs som udendørs. 

Støjbestemmelser kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside: 

http://54.194.117.254/aarhusplan/HTML_sider/Generelle_rammer/St%C3%B8jbestemmelser.pdf 

Lokalplan 1044 findes her: 

http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf 

Bilag 

Bilag 3.10 Aarhus Godsbaneareal Udviklingsplan Støjredegørelse. 

 

http://54.194.117.254/aarhusplan/HTML_sider/Generelle_rammer/St%C3%B8jbestemmelser.pdf
http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf
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7 Vindforhold 

Der er udarbejdet en indledende vindvurdering for Godsbanearealerne. Dette for at undersøge de 

fremtidige vindforhold omkring de påtænkte bebyggelser på godsbanearealet. 

Vindvurderingen er vedlagt som bilag 3.11. 

På baggrund af vindmiljøvurderingen indeholder lokalplanen en bestemmelse i § 10 om, at de grønne 
kantzoner og beplantning i gårdrummet kan udformes som læskabende elementer. 

 

Lokalplan 1044 findes her: 

http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf 

Bilag 

Bilag 3.11 Vindredegørelse 

 
 

 

 

 

http://webgis.aarhus.dk/lokalplaner/LOKPLAN.150/1044!.pdf
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8 Byggemodningsarbejder 

Ejendommen overtages som den henligger.  

Aarhus Kommunes byggemodning omfatter alle arealer udenfor Ejendommen jf. figur 1. 

Al byggemodning indenfor egen Ejendom påhviler køber. 

I forhold til byggemodningen udføres dog følgende i regi af nabobyggeriet Æggepakkeriet: 

 

• Etablering af det fælles private forsinkelsesbassin (medio 2019), i henhold til bilag 3.5 

• Etablering af brandvej i det omfang, som det er beskrevet i afsnit 2, "Infrastruktur" 

• Etablering af den del af det fælles gårdrum, der ligger inden for Æggepakkeriets 

entreprisegrænse, som er angivet i bilag 3.2. 

 

Det påhviler køber at udføre al øvrig byggemodning. Herunder påhviler det køber, at etablere det fælles 

gårdrum, for den del der ligger uden for Æggepakkeriets entreprisegrænse, der er angivet i bilag 3.2, 

samt at færdigetablere brandvejen jf. beskrivelsen i afsnit 2, "Infrastruktur".  

Overstående skal ske i overensstemmelse med projektet i bilag 3.2 samt bestemmelserne i lokalplan 

1044.  

Køber og ejeren af Æggepakkeriet driver og vedligeholder i fællesskab det fælles gårdrum og afholder i 

fællesskab alle omkostningerne hertil.  

Angående brandvej, gennemgange og stier henvises i øvrigt til afsnit 2, "Infrastruktur". 

Bilag 

Bilag 3.2 Æggepakkeriet Brandvej og det fælles gårdrum 

Bilag 3.5 Tegning over forsinkelsesbassin 
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9 Byggepladsforhold 

Som udgangspunkt etableres byggeplads på eget byggefelt. Dog kan byggepladsarealet, afgrænset i 

figur 1, anvendes som arbejdsareal. Arealet må ikke anvendes som byggepladsvej. Det øvrige areal i det 

fælles gårdrum kan ikke benyttes. 

Anvendelse af fortov og zone med træer og affaldsløsninger i Kjeld Tolstrup Gade til byggeplads er efter 
nærmere aftale med Aarhus Kommune. 

 

Aarhus Kommune kan dog efter anmodning fra køber beslutte at udleje areal til byggeplads uden for 

Ejendommen. Der gøres opmærksom på, at der ikke er garanti for, at Aarhus Kommune kan leje et areal 

ud til køber. Før arealet kan tages i brug, skal der foreligge en underskrevet lejeaftale indgået med 

Aarhus Kommune, Ejendomme. 

Køber skal opsætte et pladebyggepladshegn til afgrænsning af byggepladsarealet, se endvidere afsnit 

9.1, "Gods Hegn". 

Det bemærkes at det fælles private forsinkelsesbassin, beskrevet i afsnit 4.3, "Regnvand og grundvand", 

og afsnit 8, "Byggemodningsarbejder", er beliggende i det fælles private gårdrum, herunder under 

brandvejen. Køber skal i opførelsen af byggeriet sikre, at det fælles private forsinkelsesbassin ikke, på 

noget som helst tidspunkt, belastes med en større last, end det er dimensioneret for. 

Dimensioneringsforudsætninger fremgår af bilag 3.5.  

Adgangsvej for byggepladstrafik til byggefeltet skal ske fra Kjeld Tolstrup Gade via Skovgaardsgade. 

Tilkørsel fra Carl Blochs Gade er ikke tilladt.  

Adgangsveje, herunder interne veje i området må ikke anvendes til parkering eller til oplag af materialer. 

Snerydning og renholdelse af byggepladsvejene varetages af brugerne (køber). 

Langs Carl Blochs Gade bevares den karakteristiske allé beplantning. Køber skal beskytte og tage 

hensyn til disse beplantninger i forbindelse med udførelsen af byggeriet, og sikre at der ikke sker skade 

på disse. 

Der henvises til Aarhus Kommunes folder "Pas på træerne i Aarhus – Vejledning og krav i forbindelse 

med arbejder ved træer":  

https://aarhus.dk/media/3423/pas_paa_traeerne_i_aarhus_2016.pdf 

Udførelsen skal til enhver tid overholde Aarhus Kommunes gældende standardvilkår for støj, støv og 

vibrationer. 

Standardvilkårene kan findes på følgende hjemmeside: 

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/regulering-af-miljoeforhold-ved-bygge-og-anlaegsarbejde/#1 

Der gøres opmærksom på, at Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord (Plan, Byggeri og Miljø), kan 
kræve, at der anvendes mindst generende metoder ved fundering, dvs. f.eks. krav til at pæle 
vibreres/presses ned eller at der forbores. 

Der henvises i øvrigt til byggepladsnotatet vedlagt som bilag 3.12, som har til formål at vejlede i 

byggepladsforholdene på Godsbanearealerne med henblik på at sikre den bedst mulige realisering af 

byggeri og anlæg i relation til eksisterende aktiviteter og funktioner. 

Det bemærkes, at køber i udførelsen af byggeriet skal sikre, at beboerne i nabobyggeriet Æggepakkeriet 

til enhver tid kan anvende Æggepakkeriets indgange, samt at den etablerede affaldsløsning for 

Æggepakkeriet, beskrevet i afsnit 3, "Affaldsløsninger", til enhver tid kan opretholdes i perioden. 

https://aarhus.dk/media/3423/pas_paa_traeerne_i_aarhus_2016.pdf
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/regulering-af-miljoeforhold-ved-bygge-og-anlaegsarbejde/%231
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Køber skal under opførelsen af byggeriet sikre god koordinering og dialog med Æggepakkeriet samt 

Kulturproduktionscentret "Godsbanen". 

Køber kan tidligst forvente at påbegynde byggepladsaktiviteter i 2. kvartal 2020. Det konkrete tidspunkt 
for opstart af byggepladsaktiviteter, skal køber aftale nærmere med Aarhus Kommune. 

9.1 Gods Hegn 

I de kommende år, hvor Udviklingsplanen for Godsbanearealerne udmøntes, er det vigtigt, at skabe et 

flow igennem området der forsat understøtter det DNA, der er skabt siden Kulturproduktionscentret 

"Godsbanen" og Institut for (X) etablerede sig i området. 

  

Det bliver vigtigt, at man kan færdes frit ned igennem området fra Kulturproduktionscentret 

"Godsbanen", gennem Institut for (X) området og ende ud i ”Den grønne kile” eller ved det nye kryds.  

  

For at understøtte at livet i den nye bydel stadig understøttes og videreudvikles, benyttes 

byggepladshegnene langs bylivszonen som aktive flader med en blanding af kunst og formidling. De to 

primære opgaver er at afskærme mod byggepladserne/definering af Bylivszone og som bylivsskabende 

funktion. 

  

Konstruktion af Gods Hegn 

 Køber skal etablere et fast byggepladshegn. 

• Hegnet skal opbygges i faste plader i min. højde 3 m. Pladerne males i ren sort Ral 9005. 150 x 

300cm galvaniseret stålplade, tykkelse 1,5 mm. 

• Pladerne skal samles så der opstår en ensartet flade. 

• Endelig konstruktionen og design af byggepladshegnet udarbejdes i et samarbejde mellem 

køber og Aarhus Kommune, Arealudvikling. 

• Byggepladshegnet vil indgå i Aarhus Kommune, Arealudviklings projekt ”Livstegn” – der 

omhandler at få aktiveret bygpladshegn. 

• Hegnet deles i zoner, hvor der kan skabes ren byudviklingsformidling og zoner, hvor der kan 

skabes skiftende udstillinger af eksempelvis streetart, kurateret af Aarhus Kommune, 

Arealudvikling. 

  

Under byggefasen skal køber etablere et fast Gods Hegn langs Carls Bloch Gade og langs Kjeld 

Tolstrup Gade. Langs Kjeld Tolstrup Gade opsættes Gods Hegn i felter med en længde på min. 10 meter 

efter nærmere aftale med Aarhus Kommune, Arealudvikling. 

 

Bilag 

Bilag 3.12 Notat til byggepladsforhold 
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