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1 Modtagergrupper 

› Bygherrer / investorer 

› Øvrige aktører: Kulturproduktionscentret, Institut for (X), Bydelskontoret, 

m. fl. 

2 Baggrund 

Godsbanearealerne er et område karakteriseret af sin placering i bunden af Aar-

hus Ådal og formet af menneskers virke gennem århundreder og derfor et om-

råde under stadig forandring, hvor Godsbanearealerne af i morgen vil se ander-

ledes ud end Godsbanearealerne af i dag – som det altid har været gældende for 

dette særlige sted i Aarhus.  

Godsbanearealerne er allerede en bydel under hastig forandring og transforma-

tion. Fra det industriområde det engang var, over den kulturelle og kreative 

smeltedigel omkring Kulturproduktionscenteret og Institut for (X), som vi ken-

der i dag, til et fortsat kulturelt og kreativt knudepunkt i byen - men i fremtiden 

også suppleret af boliger, butikker, store og små erhvervsvirksomheder og ud-

dannelsesinstitutioner, der skal sikre, at der på Godsbanearealerne bliver tale 

om en bydel med en mangfoldighed af funktioner.  

Særligt på den nordlige del af Godsbanearealer forventes der en hastig foran-

dring og transformation, som vil aflede en høj og tæt bygge- og anlægsaktivi-

tet. 

› Formål 

Nærværende notat har til formål at vejlede i byggepladsforholdene på Godsba-

nearealerne med henblik på at sikre den bedst mulige realisering af byggeri og 

anlæg i relation til eksisterende aktiviteter og funktioner. 
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Vejledningen er ikke en gengivelse af gældende lovgivning. Det er den udførendes 

pligt at indhente de nødvendige tilladelser. 

3 Forhold udenfor byggegrunde 

Nærværende oplistning af forhold er ikke udtømmende. 

› Alle aktiviteter holdes på egen byggegrund. Det vil sige at bygherrer/ investorer 

af byggegrunde etablerer, driver og afvikler byggepladsforanstaltninger som 

færdselsarealer, skurby, oplagspladser og arbejdsområder på egen byggegrund.  

› Bygherrer/investorer viser ved udførelse af arbejder hensyn til det omgivende 

miljø gennem bevidst og ansvarlig adfærd. Byggeforløbet skal planlægges så 

unødvendig påvirkning af miljøet forebygges og miljøuheld undgås. Alle tvivls-

spørgsmål skal komme miljøet til gode. Her tænkes på både det fysiske miljø og 

det sociale miljø i området. 

› Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, hegn, skilte og 

lignende må ikke beskadiges. Eventuelle skadevoldere er ansvarlig for at ud-

bedre skaderne. 

› Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantning. Træer, buske, 

gårdanlæg og lignende må ikke beskadiges eller/og beskæres og tungt materiel 

og oplag skal holdes uden for træers drypkantzone. Træer skal beskyttes med 

byggepladshegn i en min. afstand af 3 meter fra træets stamme. 

› Bygherrer/ investorer holder til stadighed byggegrund og omkringliggende area-

ler ryddelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj. 

› Arbejde og/eller transport der risikerer at medføre skader på byinventar, belæg-

ninger m.v., gener fra støv og/eller spild af jord m.m. uden for byggepladsen, 

skal der gennemføres forebyggelse og afhjælpning straks. 

4  Forhold indenfor byggegrunde 

› Aarhus Kommune ønsker at byggegrundene til alle tider skal fremstå i en meget 

høj standard, hele perioden fra byggemodning til byggeriet står færdigt. Bygge-

grundene skal således indrettes og drives med sans for orden og ryddelighed og 

en forståelse for eksponeringen af den samlede helhedsplan for området. Byg-

herre/investor er i samarbejde med områdets øvrige bygherrer/investorer an-

svarlige for at give området et ordentligt udseende i byggeperioden og efterleve 

Aarhus Kommunes ønsker med hensyn til områdets standarder, i henhold til 

gældende miljøregler på området. 

› Alt vedr. byggepladsen skal placeres og opbevares på den pågældende bygge-

grund. 

› Overnatning på byggegrunde i bygning, skure og mandskabsvogne tillades ikke. 
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› Bygge- og anlægsarbejde, skal senest 14 dage inden aktiviteterne finder sted, 

anmeldes til Aarhus Kommune, Plan og Miljø. 

› Bygge- og anlægsarbejde anvendes normalt efter følgende vilkår: 

› Støjende aktiviteter må kun ske i tidsrummet kl. 7 - 18 på ugens hver-

dage samt lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14. (Der fastsættes ingen støj-

grænser i disse tidsrum). 

› Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke 

medføre væsentlige gener. I praksis betyder det, at der tæt på bebo-

else ikke kan bruges larmende entreprenørmaskiner eller trykluftbor, 

vinkelsliber eller andet støjende håndværktøj. 

› Ramning må kun ske i tidsrummet kl. 8 – 16 på ugens hverdage. 

› Førend der kan tages stilling til ramning skal der foreligge en vurdering 

af støjbelastningen hos de omkringboende. Baseret på rammeperiode 

og støjbelastning vil Plan og Miljø tage stilling til, om der kan gives til-

ladelse til ramning eller om der skal anvendes andre funderingsmeto-

der. 

› Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladser eller lignende 

skal begrænses mest muligt fx ved afdækning eller vanding.  

› Affaldshåndtering skal foregå på egen byggegrund. 

› Byggepladsbelysningen styres af tids- skumringsrelæer.  

› Fokus på kranforhold: 

Kraner må som udgangspunkt ikke kunne dreje udenfor byggegrunde. Byg-

herre/ investor må påregne koordinering med områdets øvrige bygherrer/ 

investorer vedr. kran højde og placering. 

› Leje af arealer uden for byggegrund er efter nærmere aftale med Aarhus 

Kommune, Fællesadministrationen. Aarhus Kommune kan ikke garantere, 

at der kan stilles ekstra areal til rådighed. 

5 Adgangsforhold 

› Aarhus Kommune betragter området som en helhed. I den forbindelse skal 

færdsel til og fra byggepladser etableres i overensstemmelse med forvent-

ningen til de fysiske forhold jf. Udviklingsplan for Godsbanearealerne og den 

mulige Tids- og etapeplan for Godsbanearealerne.  

› Ved alle arbejder i forbindelse med veje, gader og pladser skal redningskø-

retøjer og brandvæsenets adgang være mulig og skal koordineres med de 

relevante myndigheder. 
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› Der skal være adgang for renovation, vareind- og udbringning m.v. samt perso-

ner til alle funktioner, aktiviteter og byggegrunde på Godsbanearealerne. 

› Indkørsel ved Kulturproduktionscentret skal bevares og kan kun opdeles mod 

ansøgning ved de relevante myndigheder. 

› De offentlige veje i området skal kunne benyttes i hele byggefasen. De alminde-

lige færdselsregler er gældende. Dispensationer skal indhentes hos de relevante 

myndigheder. 

› Parkering af privatbiler og andre biler der anvendes til personbefordring til og fra 

byggepladsen må ikke ske udenfor byggegrundene. Hvis ikke personaleparke-

ring kan etableres på egen byggegrund, henvises til offentlige p-pladser udenfor 

området. 

› Cykelstier langs byggegrunde skal overdækkes med halvtag. 

6  Praktisk information og kontaktoplysninger 

Nærværende informationer og kontaktoplysninger er ikke en gengivelse af gældende 

lovgivning eller en udtømmende kontaktliste.  

› Arbejdsmiljøloven samt Arbejdstilsynets gældende love og bekendtgørelser. 

› Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder nr. 

589 af 22. juni 2001 

› Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af 

visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

› Bygge- og anlægsarbejde. Anmeldelsen sker på kommunens hjemmeside: 

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-an-

melde/  

› Aarhus Kommune, Plan og Miljø, kontaktes: 

miljoeogenergi@aarhus.dk, tlf. +45 8940 2213 

› Aarhus Kommunes aktuelle bekendtgørelser, forordninger og regler med hensyn 

til støj, støv og miljø, samt kørsel med tunge køretøjer i miljøzone: 

https://aarhus.dk/virksomhed/transport/erhvervskoersel-i-midtbyen/  

› Banedanmark’s regler og forordninger: 

https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Saerligt-om-ar-

bejde-i-spor - Arbejde i og ved Spor samt SR. 

› AffaldVarme Aarhus’ s vejledning om affaldssortering på byggepladser: 

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/  

› Aarhus Kommune, Arealudvikling og Almene Boliger, kontaktes: 

Lars Holst Hansen: lahh@aarhus.dk, tlf. +45 2920 8119.  

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-anmelde/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/skal-du-anmelde/
https://aarhus.dk/virksomhed/transport/erhvervskoersel-i-midtbyen/
https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Saerligt-om-arbejde-i-spor
https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Saerligt-om-arbejde-i-spor
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/
mailto:lahh@aarhus.dk
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› Aarhus Kommune, Drift og Anlæg, kontaktes: 

Jens Ole Madsen: jeom@aarhus.dk, tlf. +45 4185 9290. 

› Aarhus Kommune, Fællesadministrationen, kontaktes: 

Peter Chr. Trolle: pct@aarhus.dk, tlf. +45 8940 2497 

› Østjyllands Politi, kontaktes på: 

ojyl@politi.dk, tlf. +45 8731 1448 eller 114 

mailto:jeom@aarhus.dk
mailto:pct@aarhus.dk
mailto:ojyl@politi.dk

