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1 Indledning 

 

Denne temaanalyse er et baggrundsdokument, der kortlægger muligheder og re-

striktioner i planlægningen for byudviklingsområdet Lisbjerg. Lisbjerg omfatter et 

byudviklingsområde samt et perspektivområde.  

Udviklingsplanen for byudviklingen i Lisbjerg blev vedtaget i december 2017 

(Aarhus Kommune, 2017).  

Notatet indeholder en tematiseret beskrivelse af forhold/bindinger på miljø-, natur-, 

plan- og landskabsområdet, som har indflydelse på og/eller påvirkes af planlæg-

ning og realisering af byudviklingen i udviklingsområdet samt i perspektivområdet 

ved Lisbjerg.  

Etape 1 er den del af udviklingsområdet, der først udvikles og planlægges for. Ud-

viklingen er i gang og en mindre del af 1. etape er udvilklet siden 4. version af Te-

maanalysen forelå.  

Planen for Etape 1 blev vedtaget i december 2017 (Aarhus Kommune, 2017). 

Kortet herunder viser områdeafgræsningerne for følgende: 

› Udviklingsområdet – det område inden for hvilket udvikling og planlægning vil 

finde sted over de næste 40 - 60 år 

› Etape 1 – den del af udviklingsområdet, der aktuelt er under udvikling og plan-

lægning 

› Perspektivområdet – som udvikles og planlægges på længere sigt  

Afgrænsningen af Etape 1 er ændret siden 4. udgave af Temaanalysen forelå.  
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Figur 1-1  Lisbjerg Byudvikling, områdeafgrænsninger. 

Temaanalysen er dynamisk og er blevet opdateret løbende således, at beslutnin-

ger, projektændringer og ny viden kan indarbejdes undervejs i planlægningen. Til-

pasning og opdatering undervejs sker i dialog med Aarhus Kommune.  

Notatets tre dele indeholder følgende: 

› Notatets kapitel 2 indeholder en gennemgang af de eksisterende planforhold – 

fysisk planlægning og sektorplanlægning – som kan have betydning for byud-

viklingen i Lisbjerg. 

› Notatets kapitel 3 består af en temagennemgang med en række tilhørende 

kortbilag. For hvert tema beskrives den aktuelle status i planområdet, samspil-

let mellem det enkelte tema og den planlagte byudvikling.  

› Notatets kapitel 4 og 5 beskriver relevante grænsefladeprojekter hhv. enkelt-

elementer i den igangværende planlægning indenfor byudvikoingsområdet, 

som har særlig betydning på nuværende tidspunkt (dvs. pr. 1. oktober 2018). 

Disse elementer omfatter lokalisering af boldbaner samt skitseprojektet for Ny 

Høgemosevej. 

› Notatets kapitel 6 omfatter en samlet vurdering af de restriktioner, der kende-

tegner de enkelte temaer. Restriktionerne har betydning for mulighederne for 
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at byudvikle Lisbjerg.  Temaerne kategoriseres foreløbigt i følgende katego-

rier: 

Gul: Arealer, hvor der forventes at kunne bygges/byudvikles under særlige for-

udsætninger eller hvor bindinger muligvis vil kunne ophæves ved dispensatio-

ner. 

Rød: Arealer, der bør friholdes for byudvikling/byggeri, fordi de er omfattet af 

bindinger, der betragtes som bindende. 

De resterende arealer rummer ikke umiddelbart bindinger, som forhindrer eller be-

grænser byudvikling. 

I forbindelse med temaanalysen er der blevet gennemført en feltundersøgelse af 

vandhuller, vandløb og regnvandsbassiner i juli 2015 (COWI, 2015). Der er foreta-

get registrering af forekomst af bilag IV arter. Feltanalysen er blevet afrapporteret 

d. 4. august 2015, og den er efterfølgende blevet suppleret med resultatet af besig-

tigelser foretaget af Aarhus Kommune i 2015 og 2016. Notatet fra feltundersøgel-

sen er vedlagt som Bilag 1. Det bemærkes, at siden 4. version af Temaanalysen er 

ét vandhul (Område 3 i notatet fra feltundersøgelsen) afregistreret af Aarhus Kom-

mune, da der er tale om et temporært vandhul på et areal i omdrift. Vandhullet er 

således ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Temaanalysen har været i høring i Aarhus Kommune i efteråret 2015 samt i maj/juli 

2016. Denne version er opdateret med bemærkninger fra disse høringer samt med 

ændringer som følge af den løbende udvikling og planlægning, der har fundet sted 

i perioden efter, at sidste version forelå. I oktober 2018 har Aarhus Kommune gen-

nemført en intern stjernehøring af et udkast til version 5 af Temaanalysen. Be-

mærkninger fra denne høring er indarbejdet i dokumentet.  

2 Eksisterende planforhold  

2.1 Fysisk planlægning 

I takt med, at Lisbjerg udvikles, vil ny planlægning supplere og erstatte den gæl-

dende planlægning, som er beskrevet herunder. 

2.1.1  Kommuneplan 2017 og lokalplaner 

Byudviklingsområdet ligger både i by- og landzone i henhold til Aarhus Kommunes 

kommuneplan 2017.  

Lisbjerg er, i kommuneplanen, udlagt til områder med hhv. boliger, blandet bolig/er-

hverv og rene erhvervsområder. Mindre områder er udlagt til offentlige formål hen-

holdsvis til rekreative formål. Erhvervsområderne er hovedsageligt placeret langs 

Djursland-motorvejen og langs Randersvej. Bortset fra eksisterende boligområder, 

er hele perspektivområdet udlagt som landzone i de vedtagne kommuneplanram-

mer .  
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Figur 2-1  Kommuneplanrammer, Aarhus Kommuneplan 2017. 

Kommuneplan 2017 

Lokalsamfund 26 Lisbjerg omfatter byområdet Lisbjerg samt det kommende, nye 

byområde syd og vest for Lisbjerg, der allerede er under udbygning med Lisbjerg 

Erhvervspark og den nye Lisbjerg Skole. Lisbjerg er for nuværende primært det op-

rindelige, bevarede og udbyggede landsbyområde omkring Randersvej. Landsby-

området er, foruden et offentligt område med kirken, udlagt til blandet bolig- og er-

hvervsformål og rekreative formål.  

 

Den nye by i Lisbjerg skal de næste årtier udvikles til en by med ca. 25.000 indbyg-

gere og et betydeligt antal arbejdspladser, offentlig og privat service m.v.  

 

Mellem Lisbjerg og motorvejen mod vest er der udlagt arealer til udbygning af Lis-

bjerg Erhvervspark. Nord for de udlagte erhvervsområder er der udlagt arealer til 

blandede bolig- og erhvervsformål. Disse områder strækker sig mod nordvest og er 

bl.a. afgrænset efter konsekvenszonerne for støj og lugt fra Affaldscenter Aarhus.  

 I løbet af 2018 forventes der udlagt arealer til nye boldbaner og andre fritidsfacilite-

ter Mellem bolig- og erhvervsområderne og Affaldscenteret arbejdes med udlæg af 
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arealer til nye boldbaner og andre fritidsaktiviteter. Boldbanerne vil indgå som en 

del af de rekreative arealer og den grønne struktur i bydelen.  

 Der arbejdes løbende med planlægning for udviklingen af Lisbjerg, hvor afgræsnin-

gerne af delområderne kan blive justeret.  

Umiddelbart syd for Lisbjerg Landsby er der udlagt arealer til blandet bolig- og er-

hvervsformål. Størstedelen af disse arealer indgår i det nuværende arbejde med  

byudvikling ved Lisbjerg. Arealerne forventes at blive nærmere disponeret inden for 

planperioden. 

Trafik  Lisbjerg gennemskæres af Randersvej. Området afgrænses mod syd af Djursland-

motorvejen og af Søftenvej på strækningen mellem Søften og Skejby. Mod vest af-

grænses området af den kommende Ny Høgemosevej. 

Lisbjerg er dels kendetegnet ved beliggenheden højt på kanten af Egådalen, med 

vid udsigt over Aarhus by og bugt, dels ved den oprindelige, karakteristiske stjerne-

udstykningsform. Øst for Randersvej og nord for Elevvej har Lisbjerg en naturlig af-

grænsning mod Lisbjerg Skov, som er forstærket af yderligere skovplantninger på 

bakkerne nord for Lisbjerg.  

Lisbjergs naturlige grænse mod det åbne land ved Egåen mod syd har skiftet ka-

rakter med etableringen af Djurslandmotorvejen. Vejen udgøre en barriere i land-

skabet, og passage for lette trafikanter er kun mulig via niveaufri skæringer. 

Bydelen rummer for nuværende kun få indkøbsmuligheder. Nærmeste butikskon-

centrationer findes i Trige mod nord og i Skejby og Christiansbjerg mod syd. Der 

er, i planlægningen, afgrænset et bycenter vest for Ny Lisbjerg Skole.  

Skoler  Bydelen betjenes af Ny Lisbjerg Skole.  

Planlægning af nye  

byområder Arealerne til erhvervsformål mod nord ad Randersvej og til zoologisk have, er be-

liggende inden for et område, hvor grundvandsbeskyttelsen er dårlig. Dette gælder 

til dels også arealet til boligformål vest for Lisbjerg. Der vil, i forbindelse med lokal-

planlægningen af arealerne, blive taget højde for, at der fastlægges en anvendelse 

og/eller stilles særlige betingelser for arealanvendelsen mv., - som sikrer, at risi-

koen for forurening af grundvandet ikke øges.  

Generelt skal lokalplaner for nye byområder indeholde strukturovervejelser, der 

omfatter relevante forhold som f.eks. by- og landskabsforhold i de omkringliggende 

områder således, at de nye områder vil fremtræde og fungere som integrerede by-

dele. Desuden skal der indgå overvejelser vedrørende udformningen af midlerti-

dige og permanente bygrænser. 

 

Hvor nye byområder grænser op mod det åbne land, stilles særlige krav om land-

skabelig og beplantningsmæssig tilpasning. Der skal endvidere gøres rede for, 

hvorledes byområdets lette trafikanter sikres adgang til det åbne land." 

Af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune fremgår ligeledes en række detalje-

rede rammebestemmelser for Lokalsamfund 26 Lisbjerg. Af disse detaljerede ram-

Grøn struktur 

Centerstruktur 
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mebestemmelser fremgår anvendelsen af de enkelte rammeområders som bolig-

område, erhvervsområde, blandet bolig og erhvervsområde, centerområde, om-

råde til offentlige formål, tekniske anlæg og trafik anlæg, rekreativt område eller 

landområde. Yderligere fremgår konkrete bestemmelser som eksempelvis virksom-

hedsklasser, etageantal, bygningehøjder og bebyggelsesprocent mm. for de en-

kelte rammeområder. Rammeområderne fremgår af Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Kommuneplanrammer med rammenumre. 

 

Gældende lokalplaner 

Der findes lokalplaner for dele af området jf. Figur 2-3. Område 331 er Lisbjerg 

landsby, lokalplan 003 er et byområde ved Lisbjerg 1. etape. Området til offentlige 

formål 786 Figur 2-3 er Lisbjerg Skole. De tekniske anlæg 940, 545, 635 og 126 er 

forbrændingsanlægget mv., mens de smalle Teknisk anlæg er områder, der rum-

mer Aarhus Letbanes tracé (907) samt vejanlæg med letbane (951) Boligområder 

er omfattet af lokalplan 66, 569, 998 og 0979 og Boligområder og områder til of-

fentlige formål er plan 828 og 183. Erhvervsområderne er omfattet af lokalplan 464 

og 912.  

Områder udlagt til rekreative områder i kommuneplanrammerne er visse steder 

omfattet af lokalplaner til boliger eller til bolig/erhverv. Dette udelukker dog ikke, at 

der udlægges rekreative områder inden for de lokalplanlagte områder. 
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Figur 2-3  Gældende lokalplaner. 

 

Følgende fremgår af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune: 

 Forhold til sagsbehandling og lokalplanlægning 

Kommuneplanens rammedel indeholder bestemmelser for, hvad der kan fastlæg-

ges i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, og er således en uddybning af 

hovedstrukturens målsætninger og retningslinjer. 

I lokalplanlægningen og ved behandling af enkeltsager skal kommunen virke for, at 

mål og retningslinjer i kommuneplanen efterleves. Kommuneplanens rammer er 

vejledende for behandlingen af de enkelte byggesager, og fastlægger de overord-

nede retningslinjer for fremtidige lokalplaners indhold. 

En egentlig detailregulering sker først, når der udarbejdes en lokalplan. Inden for 

rammerne fastlægger Byrådet det konkrete indhold i lokalplanerne. Byrådet kan 

også vælge at justere på rammerne ved at udarbejde kommuneplantillæg, oftest i 

forbindelse med en lokalplan. Ved væsentlige ændringer af kommuneplanen skal 
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tillæg undergå en forudgående offentlig høring, før lokalplanlægning kan udarbej-

des. Der skal altid udarbejdes en lokalplan før større bygge- og anlægsarbejder 

kan igangsættes og når landzonearealer inddrages i byudviklingen. 

Byrådet kan, i forbindelse med den løbende sagsbehandling, i visse tilfælde mod-

sætte sig opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede area-

ler, når bebyggelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. 

Forhold til hidtidig planlægning  

Kommuneplanens rammer ændrer ikke status for allerede gældende byplanved-

tægter og lokalplaner. Såfremt der er modstrid mellem kommuneplanen og disse 

ældre planer, kan kommuneplanen kun håndhæves ved udarbejdelse af ny lokal-

planlægning.  

2.1.2 Proces 

Efterhånden som byudviklingsprojektet realiseres, udarbejdes nye kommuneplantil-

læg og efterfølgende/sideløbende hermed vil lokalplanlægningen finde sted. 

Hvis anvendelsen af et rammeområde skal ændres fra eksempelvis grønt område 

til boliger eller fra boliger til erhverv, skal planforslag sendes ud i en for-høring, før 

der kan udarbejdes et nyt kommuneplantillæg. 

2.1.3 Byzone 

På nuværende tidspunkt er kun dele af udviklingsområdet udlagt som byzone. By-

zonen omfatter, den østlige del af etape 1, Lisbjerg Kraftvarmeværk og de reste-

rende dele af området. perspektivområdet er endnu hovedsageligt udlagt som 

landzone.  

Efterhånden som ny planlægning for områderne vedtages, overføres de til byzone. 

2.2 Sektorplanlægning  

2.2.1 Trafikplanlægning 

I 2017 fremlagde Aarhus Kommune i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjyl-

land et forslag til en Kollektiv Trafikplan: "Forslag til Trafikplan Aarhus 2017" med 

fokus på opbygning af et samlet kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet, bestående 

af letbanen, regionale busser, bybusser og flex-trafik, i forbindelse med åbning af 

letbanedriften. Aarhus Letbane er et centralt element i den kollektive trafikbetjening 

af Lisbjerg, med flere letbanestop i byudviklingsområdet. 

Aarhus Kommune har i 2017 vedtaget en Cykelhandlingsplan, som sætter ram-

merne for, hvordan cyklismen kan øges i byen med en række forbedringer for cykli-

sterne. Som en hovedindsats i planen er ambitionen af få udbygget kommunen 

med et sammenhængende cykelrutenet, suppleret med ti andre indsatsområder 

der skal fremme cyklismen og gøre Aarhus til en endnu bedre by at cykle i. Af 
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denne plan fremgår flere eksisterende og nye cykelruter, som forbinder byudvik-

lingsområdet i Lisbjerg med midtbyen og med områder længere væk fra Aarhus 

midtby. 

De forskellige planer for den fremtidige infrastruktur er samlet i den udviklingsplan 

for Lisbjerg-området, som blev vedtaget i 2017. Heri er rammerne beskrevet over-

ordnet og udgør grundlaget for de kommende etapeplaner for udviklingsområdet. 

Infrastrukturen er præsenteret som på Figur 2-4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 2-4 Kortet angiver de større infrastrukturforbindelser i form af trafikveje, letbanen, større stisystemer samt 

supercykelstien (Aarhus Kommune, 2017). Det bemærkes, at det fremtidig letbanetracé er forskelligt 

fra det tracé, som er vist på Figur 1-1, Figur 2-1 og Figur 2-3, hvilket afspejler, at den eksakte linjefø-

ring af det fremtidige letbanetracé endnu ikke er fastlagt.   
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I etapeplanen for område 1 fra december 2017 er den fremtidige vejstruktur be-

skrevet mere detaljeret med en opdeling af vejnettet i tre kategorier af veje af-

hængig af deres funktion. Tilsvarende er der beskrevet principper for den fremtige 

håndtering af parkering i området.    

 

Der er efterfølgende arbejdet videre med infrastrukturen i området, og på Figur 2-5 

ses den foreløbige vejklassificering i Lisbjerg (ultimo maj 2019). Der vil henover 

sommeren 2019 blive arbejdet videre med fastlæggelsen af det overordnede vejnet 

omkring Lisbjerg samt tilslutning til motorvejsnettet.  

  

Figur 2-5  Foreløbig vejklassificering i Lisbjerg. 

 

Der arbejdes med en række åbningstræk i området, som skal sætte gang i udviklin-

gen. De omhandler alle direkte eller indirekte trafikplanlægning: 

› Sanering af Randersvej 

› Planlægning af Lisbjerg Bymidte 

› Etablering af Ny Høgemosevej 

› Etablering af "Byloop'et" som er en stiforbindelse, der forbinder en række 

centrale knudepunkter i Lisbjerg 

› Stiforbindelse mellem Lisbjerg og Terp 

› Inddragelse af Lisbjerg Fællesråd og andre foreninger og aktører i plan-

lægningen af de kommende pladser, byrum og parker   

 

Af Aarhus Kommunes anlægsprogram 2016 - 2019, fremgår de anlægsarbejder, 

der er medtaget i Aarhus Kommunes program for vej- og stianlæg i perioden 2016-

2019. Af anlægsprogrammet fremgår flere projekter i Lisbjerg, herunder:  
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- B.4.2 Randersvej/Lisbjerg, udvidelse, forskønnelse, der knytter sig til Etape 1 

og som er bekrevet i Udviklingsplan Lisbjerg – en del af af Aarhus midt i landska-

bet. Der er tale om et forskønnelsesprojekt, der skal gøre den centrale del af Ran-

dersvej til en levende hovedgade med mulighed for ophold, handel, kulturelle funk-

tioner og sikker krydsning af vejen. Projektet omhandler således en funktionsæn-

dring af Randersvej i Lisbjerg, efterhånden som der udbygges på vestsiden af ve-

jen. Projektet afventer udbygning af byen og et alternativt til Randersvej.  

 

- C.4.1 Supercykelstier, Skejby-Lisbjerg-ruten mellem Midtbyen og Lisbjerg.  

Projektet, som er afsluttet, omfatter en af Cykelhandlingsplanens hovedstier, 

Skejby Lisbjerg-ruten, på den delstrækning, hvor den er tæt integreret med letba-

neprojektet. Stiprojektet over Egå-dalen er udført sammen med de forberedende 

arbejder til letbanen.  

 

Øvrige forhold 

Ved motorvejens til- og frakørsel umiddelbart øst for krydset mellem E45 og Djurs-

landmotorvejen er der etableret en samkørselsplads. Randersvej gennem Lisbjerg 

er en stærkt trafikeret vej, der udgør en trafikal barriere for fodgængere og cykli-

ster. På længere sigt kan Randersvej fredeliggøres via trafikdæmpende tiltag sam-

tidig med, at der anlægges ny vej til tung trafik til- og fra Forbrændingsanlægget 

(Ny Høgemosevej). 

Som en del af Klimatilpasningsplanen indgår, at nye, mindre veje, skal anlægges 

således, at vandet ved større nedbørshændelser kan ledes væk fra de oversvøm-

melsestruede områder via vejene. Større veje er værdifulde infrastrukturanlæg, 

som skal beskyttes, dels fordi de repræsenterer en stor værdi, og dels fordi de skal 

sikre, at beredskabet kan komme frem i nødsituationer, også ved voldsomme regn-

skyl. 

Aarhus Kommune har en handicappolitik1, hvoraf det fremgår, at Aarhus Kommune 

arbejder for at alle, uanset handicap, skal have adgang til de eksisterende fysiske 

omgivelser i et nærområde (naturen, stier, grønne kiler, landskabet…) samt til de 

offentlige transportfaciliteter i nærområdet. Det skal via planlægningen sikres, at 

handicappede kan færdes frit og dermed har mulighed for at deltage i fællesska-

ber, kulturtilbud og uddannelse og dermed kan leve et aktivt og sundt liv. 

Handdicappolitiken samt ovennævnte bestemmelse om at mindre veje kan tjene til 

afledning af vand i skybrudssituationer, er begge retningsgivende for udformingen 

af veje og stier i området. 

2.2.2 Klimavarmeplan  

Hele byudviklingsområdet er omfattet af en vedtaget Varmeplan Aarhus, som tager 

udgangspunkt i Klimavarmeplan 2010. Området har tilslutningspligt til fjernvarme. 

Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 sætter rammerne for arbejdet med en ny 

klimavarmeplan. Arbejdet med Klimavarmeplan 2020 igangsættes i 2018.  

                                                      
1 https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/HR-og-

Integration/Handicapraadet/aarhus-for-alle---aarhus-kommunes-handicappolitik.pdf 
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2.2.3 Spildevandsplan 

Spildevandsplan 2017-2020 for Aarhus Kommune angiver status og planer for ud-

viklingsområdet.  

De eksisterende kloakoplande omfatter områder med hhv. separatkloak, spilde-

vandskloak (med lokal håndtering af regn) samt et mindre område med fælles-

kloak. Herudover er der udlagt områder, som er planlagt separatkloakeret hhv. 

planlagt spildevandskloakeret med nedsivning med mulig lokal regnvandshåndte-

ring eller ved forsinkelse på terræn.  

Områder inden for perspektivområdet, er udlagt som perspektivopland, der på læn-

gere sigt kan blive kloakeret i takt med evt. bebyggelse af området (Figur 2-6).  

Der er anlagt en række regnvandsbassiner i den sydlige del af etape 1, jf. tilladelse 

meddelt af Aarhus Kommune d. 27. januar 2012. Dimensioneringsgrundlaget (in-

klusive befæstelsesgraderne i oplandet) for bassinerne fremgår af udledningstilla-

delsen. Kloakoplande og regnvandsbassiner kan ses på fig Figur 2-6. 

Det fremgår af Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020, at spildevand i ud-

vilingsområdet vil blive afledt i separate kloakledninger, og at regnvand skal hånd-

teres lokalt evt. ved nedsivning forsinkelse på terræn.  

 

Figur 2-6   Kloakoplande og regnvandsbassiner i Lisbjerg (Spildevandsplan 2017-2020). 

 

2.2.4 Klimatilpasningsplan 

Klimatilpasningsplanen 2014 blev vedtaget som et tillæg til Kommuneplan 2013. 

Planen omfattede retningslinjer og tilhørende indsatsplan for byudvikling i over-

svømmelsestruede områder. I planen blev der foreslået og beskrevet klimatilpas-

ningsindsatser og der blev redegjort for blandt andet klimascenarier og hotspots. 

Klimatilpasningsplanen 2014 er siden indarbejdet som en integreret del af Kommu-

neplan 2017. 

Klimatilpasning så som skybrudshåndtering skal indtænkes i overfladevands- og 

spildevandshåndteringen.  
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2.2.5 Vandforsyningsplan og indsatsplaner 

Byudviklingsområdet ligger inden for Truelsbjergværkets forsyningsområde. Truels-

bjergværket er opført i 2014 i Lisbjerg skov. Det fremgår af Aarhus Kommunes 

Vandforsyningsplan 2016 - 20232, at kapaciteten (2.300.000 m3/år frem til 2023) er 

tilstrækkelig til at klare de forventede fremtidige forsyningskrav. 

Indsatsplan Truelsbjerg, som blev vedtaget af Aarhus Amt i 2006 i medfør af vand-

forsyningsloven, er en handlingsplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drik-

kevandsinteresser i Indsatsområde Truelsbjerg sikres ved beskyttelse af grund-

vandsressourcen, fsva. truslen for at nitrat eller pesticider siver ned til grundvands-

magasinerne fra arealanveneldelsen ovenfra. Grundlaget er en detaljeret kortlæg-

ning af grundvandsressourcen og dens naturlige beskyttelse samt opgørelser over 

nuværende og mulige forureningskilder. 

2.2.6 Skovrejsning 

Der er ingen skovrejsningsområder inden for byudviklingsområdet. Et område 

umiddelbart nordvest for perspektivområdet er udlagt med ”Skovrejsning uønsket” i 

Kommuneplan 2017. 

Området er dækket af ca. 2/3 sårbare drikkevandsområder og skovrejsning kan 

derfor med fordel indgå i byudviklingsplanerne, da dette både virker grundvandsbe-

skyttende og samtidigt kan anvendes til rekreative formål. 

Skovrejsning er hensigtsmæssig for grundvandsbeskyttelsen - især indenfor NFI- 

og i indvindingsområder i boringernes nærhed, jf. afsnit 3,1. 

2.2.7 Klimaplan 2016-2020 

Aarhus Kommune har en vedtaget Klimaplan3, som har til formål at bidrage til re-

duktion af negativ klimapåvirkning, at sikre forsyningssikkerhed og at tilpasse til kli-

maforandringer. Aarhus Kommunes rolle er at motivere og katalysere processer, 

der tilskynder til energioptimering og omlægning til fossilfri energi. I forhold til etab-

lering af nye byområder, vil især emner som energiforbrug i bygninger, vedvarende 

energi og brug af fjernvarme baseret på affald og biomasse kunne indarbejdes i lo-

kalplanlægningen.  

Det fremgår af planen, at den fysiske planlægning i kommunen skal have fokus på 

kollektiv transport og kompakte byer for at begrænse energiforbruget. 

Klimastrategien4 for Aarhus udstikker den overordnede ramme for klimaindsatsen 

og Klimaplan 2016-2020 har fokus på det konkrete arbejde i perioden frem til 2020. 

Strategien fokuserer på en række områder, for at fremme den grønne omstilling til 

                                                      
2 https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Vandforsy-

ning/Vandforsyningsplaner/VANDFORSYNINGSPLAN-2016-2023.pdf 
3 https://gogreenwithaarhus.dk/media/5442/klimaplan-2016-2020.pdf 

4 https://gogreenwithaarhus.dk/media/5443/klimastrategi.pdf  

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Vandforsyning/Vandforsyningsplaner/VANDFORSYNINGSPLAN-2016-2023.pdf
https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Vandforsyning/Vandforsyningsplaner/VANDFORSYNINGSPLAN-2016-2023.pdf
https://gogreenwithaarhus.dk/media/5443/klimastrategi.pdf
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et fossilfrit samfund: 'Energi', 'Transport', 'Industri', 'Bygninger', 'Lokalt engagement 

og vækst' samt 'Vores Arbejdsplads'. 

Relevante hovedpunkterne er, at Aarhus Kommune skal arbejde for at reducere 

brug af fossil brændsel i energi produktion, for at reducere det transportrelaterede 

energi behov gennem klog byvækst samt for at fremme bæredygtighed i byggepro-

jekter. Aarhus Kommune har fokus på, at den nye by bør planlægges med henblik 

på elektrificeret transport så som elbiler. 

2.2.8 Statslige vandområde- og Natura-2000 planer 

 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) offentliggjorde den 27. juni 2016 

vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021). Den kommunale planlæg-

ning skal være i overensstemmelse med den statslige vandområdeplanlægning. 

Vandområdeplaner Byudviklingsområdet ligger inden for hovedvandoplandet til Aarhus Bugt (17) hhv. 

oplandet til Randers Fjord (15) således, at hele udviklingsområdet ligger i oplandet 

til Aarhus Bugt, mens perspektivområdet ligger delvis i oplandet til Aarhus Bugt og 

delvis i oplandet til Randers Fjord. De nitratfølsomme indvindingsområder ligger in-

denfor begge hovedoplande, men med den arealmæssigt største andel i oplandet 

til Randers Fjord. 

 Inden for oplandet til Randers Fjord udlægges vådområder til kvælstoffjernelse. By-

udviklingsområdet forventes ikke at blive berørt heraf.  

Natura-2000-planer Alle Natura 2000-områder er omfattede af planer med målsætninger for områ-

derne. De berørte kommuner har udarbejdet handleplaner, som beskriver, hvordan 

målene for områderne skal nås. 

Det nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø med omgivelser, som ligger 

ca. 8,5 km syd for byudviklingsområdet i Lisbjerg. Udpegningsgrundlagene for om-

rådet er naturtyperne: Næringsrig sø (3150), Rigkær (7230), Bøg på muld (9130), 

Ege-blandskov (9160) og  Elle- askeskov (91E0) samt arterne stor vandsalaman-

der, damflagermus og odder.  

Den store afstand betyder, at hverken dette eller andre Natura 2000 områder vur-

deres at ville blive påvirket af byudviklingen inden for byudviklingsområdet. 

3 Temabaseret miljøstatus 

I nærværende kapitel gives en status på de enktelte miljøområder, ligesom der gi-

ves en beskrivelse af de bindinger og restriktioner, der er forbundet med forvaltnin-

gen af det enkelte miljøområde. Miljøbegrebet defineres, i Lisbjerg kontekst, helt 

bredt som: 

› Beskyttet natur, plante- og dyreliv, biodiversitet  

› Overfladevand, klimatilpasning og spildevand 

› Grundvand, forurenet jord og råstoffer 

› Bygge- og beskyttelseslinjer 

› Kulturarv og Fredninger  

› Trafikale forhold 
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› Landskab 

› Støj og vibrationer 

› Luft og klima 

› Eksisterende, tekniske anlæg 

 

Alle ovennævnte miljøområderne med undtagelse af ”Trafikale forhold” er beskre-

vet i seperate afsnit nedenfor. Temaanalysen suppleres desuden med et afsnit om 

grænsefladeprojekter, som kan have indvirkning på planlægningen i byudviklings-

området. Trafikale forhold er behandlet i detaljer i afsnit 2.2.1 om trafikplanlægning 

samt i afsnit 4.1 Aarhus letbane og 5.2 Ny Høgemosevej, mens restriktioner vedr. 

vejbyggelinjer er beskrivet i afsnit 3.4 Bygge- og beskyttelseslinjer. 
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3.1 Beskyttet natur, plante- og dyreliv, biodiversitet  

Status 

Beskyttet natur Naturbeskyttelseslovens § 3 er udformet som en forbuds-bestemmelse med mulig-

hed for dispensation i særlige tilfælde. Bestemmelsen skal medvirke til at beskytte 

områdernes naturværdier mod indgreb og tilstandsændring.  

 Inden for byudviklingsområdet findes følgende naturtyper, der er beskyttede i med-

før af Naturbeskyttelseslovens § 3 (figur 3-1): 

› Én beskyttet eng – Vest for Randersvej, delvist i etape 1 

› To beskyttede moser – én øst for Randersvej i byudviklingsområdet og én 

mellem Randersvej 503 og Langagervej i den nordligste del af perspektivom-

rådet 

› Et hjørne af en mose, helt mod nord i perspektivområdet 

› To beskyttede vandløb – Det nordlige tilløb til Egåen og vandløb øst for Lis-

bjerg (Lisbjerg Bæk), der løber i byudviklingsområdets østligst del og modta-

ger et mindre tilløb fra byudviklingsområdet (se afsnit 3.2). 

› En lang række søer/vandhuller over 100 m2, herunder en række regnvands-

bassiner, hvor naturligt plante- og dyreliv har indfundet sig. 

Disse naturområder er beskyttede, og deres naturtilstand må ikke forringes. 

I vurdering af, om der kan gives dispensation til byudvikling, skal myndigheden 

lægge vægt på naturområdets naturmæssige betydning, tilstand og udviklings-

mæssige potentiale. Hvis der eksempelvis i et beskyttet vandhul lever beskyttede 

padder, vil dette vandhul ofte blive vurderet til at have 'større naturmæssig betyd-

ning'.  

Ændringer, som medfører forbedringer af naturtilstanden, vil der som regel blive gi-

vet dispensation til. 

De beskyttede naturområder kan indgå i større grønne områder/kiler, hvilket kan 

give en forbedring af områdets samlede naturkvalitet.  
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Figur 3-1  Beskyttet natur inden for byudviklingsområdet 

Beskyttede arter Danmark har en forpligtigelse til at beskytte arter, der er beskyttede i medfør af Ha-

bitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsen omfatter også artens yngle- og rastesteder. 

Hvis der lever bilag IV-arter i eksempelvis et vandhul, anses dette vandhul for at 

have en større naturmæssig betydning, jf. vejledning til administration af naturbe-

skyttelsesloven5. Dermed begrænses mulighederne for at opnå dispensation til an-

læg/aktiviteter, som kan forringe tilstanden i det konkrete vandhul. 

Hovedparten af naturområderne i byudviklingsområdet er enten besigtiget af COWI 

eller af Aarhus Kommune i 2015 og 2016. Ved disse besigtigelser er plantearter på 

lokaliteterne registreret og vandhullerne er undersøgt for forekomst af padder, som 

er opført på Habitatdirektivets Bilag IV. Alle padder i Danmark er fredede ifølge 

artsbekendtgørelsen. Flere af paddearterne, herunder stor vandsalamander Tritu-

rus cristatus, er desuden beskyttede i medfør af Habitatdirektivets bilag IV. 

Under besigtigelserne blev der hovedsageligt registreret almindelige paddearter i 

vandhuller og regnvandsbassiner i den sydlige del af etape 1 samt i de to vandhul-

ler i den vestlige side af perspektivområdet. Brun frø sp. (spidssnudet eller butsnu-

                                                      
5 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/70872/1-sidet-24-6-vejled-%C2%A73.pdf 
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det frø) blev registreret af COWI i fire vandhuller (6, 8, 9 og 11) i 2015, og da frø-

erne ikke er bestemt til art, kan det ikke udelukkes, at det var spidssnudet frø, som 

er anført på Habitatdirektivets Bilag IV.  

I to vandhuller i den sydlige del af etape 1 (vandhul 6 og 9) er der af Aarhus Kom-

mune i 2016 registeret stor vandsalamander, og det kan ikke udelukkes, at arten 

også findes i de øvrige vandhuller. Se figur 3-1 samt Bilag A. 

Vandhul nr. 2 og 3 blev overfladisk besigtiget (men ikke undersøgt) primo septem-

ber 2018 i forbindelse med en besigtigelse og foreløbig vurdering af de omkringlig-

gende arealers egnethed som fremtidigt boldbaneområde. Mens vandhul 2 umid-

delbart fremstod med en vandkvalitet og en flora, der indikerer en naturkvalitet eg-

net til eksempelvis padder, er vandhul nr. 3 i praksis en (på dagen helt tør) græs-

beklædt lavning der er integreret i den eksisterende mark. Dette er i overensstem-

melse med de konstateringer der er registreret i Bilag A6. Vandhullet er således 

ikke beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og Aarhus Kommune har derfor afre-

gistreret det.  

Naturbasen på fugleognatur.dk rummer mange registreringer af stor vandsalaman-

der og grøn kølleguldsmed i Lisbjerg skovområdet samt odder og vandflagermus 

ved Egåen. I 2016 blev stor vandsalamander registreret i vandhullet øst for for-

brændingsanlægget i perspektivområdet.  

 Under feltundersøgelserne, der ligger til grund for naturdelen af VVM-redegørelsen 

for Aarhus Letbane, blev der fundet både flagermus og odder i den nærliggende 

Egådal – i området omkring Røde Mølle. Ådalen er en spredningskorridor for odder 

og det kan ikke udelukkes, at disse dyr også færdes i byudviklingsområdet. Træ-

erne i de levende hegn kan være yngle- eller rastetræer for flagermus, og samtidig 

kan de levende hegn være vigtige ledelinjer i landskabet. Stendiger kan tjene som 

overvintringshabitat for stor vandsalamander.  

Fredskov Lisbjerg skov er fredskov, og der findes yderligere fredskov inden for etape 1 samt 

indenfor perspektivområdet på arealerne omkring affaldsforbrændingsanlægget 

vest for Randersvej. 

Restriktioner 

Al beskyttet natur skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og vejanlæg.  

Eng, mose og vandhuller kan integreres i byudviklingsplanen. Desuden kan de nye 

regnvandsbassiner bidrage til at give naturoplevelser i nærområdet samtidig med, 

at de medvirker til at forsinke og rense overfladevand, der afstrømmer fra de be-

byggede områder. 

På lignende vis kan vandhuller og moser i perspektivområdet eventuelt indpasses i 

planlægningen af blågrønne kiler, bynær natur og regnvandshåndtering. Korridorer 

i byen kan generelt bidrage til områdets landskabelige værdi samt forbinde værdi-

fulde habitater som Lisbjerg Skov med vandhuller og levende hegn.  

                                                      
6 Registreringen i arealinfo.dk kan umiddelbart ændres.  
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Bynær natur kan bidrage til områdets rekreative kvalitet, mens regnvandsbassiner 

potentielt kan bidrage til at bevare biodiversiteten i området. Natur kan integreres i 

byrummet ved at bruge de åbne arealer, tage og andre flader som småhabitater. 

Bynatur kan skabe værdi for beboerne samt for biodiversiteten i området. 

Skovrejsning er hensigtsmæssig for grundvandsbeskyttelsen - især indenfor NFI- 

og i indvindingsområder i boringernes nærhed.  

 

3.2 Overfladevand, klimatilpasning og spildevand  

Status 

Vandløb Alle vandløb er omfattede af vandløbsloven. Hvis eksisterende vandløb skal regu-

leres, skal der opnås tilladelse jf. vandløbsloven. Kommunen er vandløbsmyndig-

hed. 

 De to målsatte vandløb inden for området har følgende tilstand og målsætning jf. 

de gældende, statslige vandområdeplaner for hhv. Aarhus Bugt og Randers Fjord: 

› Det nordlige tilløb til Egåen har samlet set en ringe økologisk tilstand (DVFI7: 

ringe tilstand, øvrige ukendt) og er målsat til god økologisk tilstand. Målsæt-

ningen er dermed ikke opfyldt.  

› Vandløbet øst for Lisbjerg (Lisbjerg Bæk) er i høj økologisk tilstand på stræk-

ningen ned til tilløbet (DVFI: høj tilstand, øvrige ukendt). Selve tilløbet og 

strækningen nedstrøms herfor er samlet set i dårlig økologisk tilstand (DVFI: 

god tilstand, fisk: dårlig tilstand, makrofytter: ukendt). Vandløbet er målsat til 

god økologisk tilstand. Målsætningen er dermed ikke opfyldt.  

Før der må udledes regnvand til vandløbene, skal der opnås tilladelse hertil i med-

før af miljøbeskyttelsesloven. Myndighed herfor er Aarhus Kommune. Det kan for-

ventes, at der i udledningstilladelser vil blive stillet krav om forsinkelse og specifik 

bassinindretning. Udledningerne må ikke være til hinder for, at vandløbenes mål-

sætninger kan nås og bevares. 

Regnvand Det fremgår af Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-20208, at regnvand skal 

håndteres lokalt evt. ved nedsivning eller forsinkelse på terræn, hvilket også kan 

være relevant ved kompenserende tiltag til sikring af grundvandsdannelsen i områ-

der med høj befæstningsgrad (f.eks. >30 %). Praksis på det område er i øjeblikket 

under uarbejdelse af Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Regnvandshåndtering er 

beskrevet yderligere i afsnit 3.11 og grundvand er beskrevet i afsnit 3.3. 

                                                      
7 DVFI: Dansk Vandløbsfaunaindeks – et faunabaseret indeks der reflekterer et vandområdes tilstand 

baseret på sammenhængen mellem forureningshistorik (iltforhold) og faunasammensætning på en gi-

ven lokalitet. 

8 https://aarhus.dk/media/4969/spildevandsplan-2017-2020.pdf 
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Figur 3-2 Oversvømmelse ved 100 års skybrudshændelse (56mm). 

 

Håndtering af ekstrem  

regn På side 140 i Kommuneplan 2017 indgår et kort, som viser, hvor der er risiko for 

oversvømmelser (se også Figur 3-2 og Figur 3-3). Endvidere fremgår der af kom-

muneplanen en række retningslinjer for byudvikling i oversvømmelsestruede områ-

der, hvilket blandt andet indebærer, at der ved planlægning i disse områder tages 

hensyn til oversvømmelsesrisiko både inden for planområdet og i tilgrænsende 

områder, samt at bebyggelse og anlæg udformes, så de kan tåle periodevise over-

svømmelser. Envidere bør både kraftig hverdagsregn og skybrud kunne håndteres 

på terræn, uden at gøre skade på bygninger og infrastruktur. Ekstremregn eller 

skybrud er vurderet ud fra en statistisk 100 årshændelse. 

Inden for byudviklingsområdet er der risiko for oversvømmelser ved decideret sky-

brud, hvor vandet vil kunne samle sig i lavninger og ådale. I takt med at området 

bebygges, vil risikoen for oversvømmelse ændre sig afhængigt af hvordan håndte-

ringen af overfladevand kommer til at finde sted. Der er udarbejdet en regnvands-

disposionsplan9 for Etape 1, og det er hensigten, at principperne fastlagt i denne 

plan skal extrapoleres til resten af byudviklings området. Regnvandsdispositions-

planen ser på hovedprincipper og overordnet dimensionering og udformning af de 

tekniske anlæg, hvilket er uddybet i kapitel 3.11.  

Restriktioner  

Jævnfør retningslinjerne for klimatilpasning i Kommuneplan 2017, bør der som ho-

vedregel ikke udlægges arealer til ny byudvikling inden for områder, der er udpeget 

                                                      
9 Regnvandsdispositionsplan for Lisbjerg Etape 1. Dokumentnr. 70858-MIL-010. Version 2.0. Udarbej-

det af COWI A/S for Aarhus Kommune, 15. juni 2017. 
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som oversvømmelsestruede (se Figur 3-3). Områder i landzone samt rekreative og 

grønne områder i byzone, der ligger i oversvømmelsestruede områder, må desu-

den ikke ændres fysisk uden, at der foreligger en forudgående vurdering af områ-

dets anvendelighed for så vidt angår afhjælpende foranstaltninger i forbindelse 

med oversvømmelser. 

I det omfang der, på trods af ovenstående, sker byudvikling i oversvømmelsestru-

ede områder, skal der tages højde for, at områdernes indretning ikke skaber barri-

erer for vandhåndteringen, og der bør f.eks. ikke placeres boliger med kælder i 

disse områder. Regnvandsdispositionsplanen for Etape 1 beskriver håndteringen 

af ekstremregn op til en 100 års regnhændelse. 

Konkrete planer for bebyggelse og anlæg udformes, så anlæg inden for de over-

svømmelsestruede arealer kan tåle oversvømmelse. Alternativt skal disse områder 

friholdes for byggeri. Det bør desuden indgå i planlægningen, at regnvand så vidt 

muligt håndteres på terræn uden at gøre skade på bygninger eller infrastrukturan-

læg. 

Samtidig kan vejene i området anlægges, så de kan lede vand væk fra de områ-

der, der er truet af oversvømmelse.  

De oversvømmelsestruede arealer i udviklingsområdet, kan med fordel indarbejdes 

i blå-grønne strukturer eller udlægges som rekreative områder.  

Det er vigtigt, at vandhåndteringen designes til både at forsinke regnvand i normale 

regnsituationer og til at håndtere skybrudssituationer i det omfang det er muligt.  

 

 

Figur 3-3  Oversvømmelse ved 100 års skybrudshændelse (Blå felter).  
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3.3 Grundvand, forurenet jord og råstoffer  

Status 

Drikkevandsbeskyttelse Områdets drikkevandsinteresser er vist på Figur 3-4. Hovedparten (ca. 85%) af Lis-

bjerg ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Arealets syd-

østligste del (ca. 15 %) er udlagt som Område med Drikkevandsinteresser (OD). 

Den nordlige del af byudviklingsområdet er desuden udpeget som nitratfølsomt 

indvindingsområde (NFI). NFI dækker hovedparten af perspektivområdet og en 

mindre del midt i udviklingsområdet. I følge Aarhus Kommune viser ny viden om de 

geologiske forhold fra bl.a. vejundersøgelser i det lille delområde lige nord for 

”Klokkehøjen”, at grundvandet er sårbart i et langt mindre område end det, der 

fremgår som NFI på Miljøportalen. Området kortlagt af Aarhus Kommune er illu-

streret på Figur 3-4 nedenfor. Sårbare områder og NFI er det samme i kommune-

planterminologien. 

 

Figur 3-4  Drikkevandsinteresser og jordforurening 
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I forbindelse med planlægning og projektering i senere faser af byudviklingen skal 

der indhentes opdaterede oplysninger om placeringen af vandboringer for de rele-

vante områder, således at der kan tages de nødvendige hensyn. 

Indsatsområder Indsatsområder (IO) er områder, hvor kommunen skal lave en indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse. Byudviklingsområdet og perspektivområdet er omfattet af 

tre indsatsplaner, som dækker indsatsområderne Kasted, Elsted og Truelsbjerg 

som vist på Figur 3-5. 

 

Figur 3-5  Indsatsområderne Kasted, Truelsbjerg og Elsted  

 

Af Kommuneplan 2017, retningslinjerne for grundvandshensyn fremgår bl.a.:  

Rammebelagte områder planlagt til byzone: 

123   Byudvikling og -omdannelse i sårbare, rammebelagte områder skal ske un-

der hensyn til grundvandsbeskyttelsen og grundvandsdannelsen i overensstem-

melse med nærmere fastlagte vilkår i rammerne. Områder med grundvandsinteres-

ser kan ses på kortet i kommuneplanen under Grundvand, side 134. 

124   I OSD bør der ikke placeres virksomheder og øvrige anlæg med behov for la-

ger eller håndtering af forurenende stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvan-

det. Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, hvis risikoen for forurening 

af grundvandet forebygges. Nærmere retningslinjer for hvilke virksomhedstyper/op-

lagsstørrelser, der som udgangspunkt kan placeres i henholdsvis de sårbare og 

ikke sårbare områder, findes i Bilaget til rammerne: Virksomhedsklasser og grund-

vandsbeskyttelse. 
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Det åbne land, herunder bynære landskaber mv.  

125   Anvendelsen i det åbne land må ikke forringe hverken grundvandets kvalitet 

eller grundvands-dannelsen. Der må derfor ikke placeres grund-vandstruende akti-

viteter, virksomheder eller andre anlæg i sårbare områder eller i 300 meter zoner 

omkring almene vandforsyningsboringer.  

126   Når der inddrages nye arealer til byudviklingsformål, skal sårbare områder og 

300-meter zoner omkring almene vandforsyningsboringer anvendes på en måde, 

så grundvandet og grundvands-dannelsen sikres. 

Af Kommuneplanen fremgår følgende om eksisterende erhverv indenfor OSD-

områder: 

 

  

Jordforurening De kortlagte jordforureninger i Lisbjerg er vist på Figur 3-4. Det ses, at der inden 

for området findes en række områder, der er kortlagte på vidensniveau 2 (V2 – 

dvs. der foreligger en vis viden om forureningens karakter og omfang) og ét om-

råde, der er kortlagt på vidensniveau 1 (forureningens nærmere karakter og om-

fang er ukendt). Information indhentet fra Aarhus Kommune viser, at forurenet og 

let forurenet jord er udlagt/indbygget langs Randersvej i 2014. Disse udlæg frem-

går af fig. 3.4.  

 Aarhus Kommune har også oplyst, at der er lokaliseret tungmetaller i et meget lille 

delområde af matr. 10b. Under gennemsyn af sagsakter har Aarhus Kommune 

desuden fundet et notat omhandlende et lille mellemdepot på den sydlige del af 

matr. nr. 6d og 7a, Lisbjerg, Aarhus Jorder, der ligger umiddelbart vest for Ran-

dersvej og nord for Klokhøjen. Jorden i mellemdepotet består af teglholdig jord og 

rabatjord, der stammer fra etableringen af Klokhøjen. 

Letbanen er, i den vestlige del af udviklingsområdet, anlagt på en dæmning som er 

opbygget af ren overskudsjord, der stammer fra andre projekter i Aarhus Kom-

mune.  
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Ren jord var krævet, da dæmningen er bygget inden for OSD. Uden for OSD er 

dæmningen opbygget af let-forurenet jord. Aarhus Kommune har meddelt miljø-

godkendelse til indbygningen af jorden. 

I forbindelse med anlægsarbejder skal forurenet jord håndteres i overensstem-

melse med Aarhus Kommunes retningslinjer for forurenet jord (herunder Aarhus 

Kommunes jordflytningsregulativ). Der må således ikke ændres på anvendelsen af 

de forureningskortlagte arealer til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal eller lig-

nende forureningsfølsom anvendelse uden forudgående tilladelse. Ved følsom are-

alanvendelse skal det sikres, at det øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del 

af arealet ikke er forurenet eller, at der er etableret en varig fast belægning.  

Før der skal ske anlægsarbejder (i alle typer områder med forurenet eller område-

klassificeret jord), skal der normalt udarbejdes en jordhåndteringsplan som inklude-

rer et analyseprogram for jorden. Det bør indgå i overvejelserne vedrørende hånd-

teringen, at overskudsjord ikke må deponeres inden for de oversvømmelsestruede 

områder jf. retningslinje 2.3 i Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan. 

Jordhåndtering  Der er udarbejdet en jorddisponeringsplan for Lisbjerg i 2017. Målet er, at der sam-

let set fraføres så lidt overskudsjord fra området som muligt og overskudsjorden 

skal derfor så vidt muligt genanvendes inden for området.    

Jorddisponeringplanen indeholder en beskrivelse af de forventede jordmængder 

(forureningskategoriseret), som vil opstå som følge af udbygning af området. Pla-

nen indeholder forslag til lokal anvendelse (indbygning, støjvolde m.v.) af over-

skudsjord. Overskudsjorden kan desuden planlægges anvendt til hævning af f.eks. 

vejanlæg og boldbaner samt til terrænreguleringer iøvrigt.  

 Overskudsjord bør først og fremmest anvendes til at imødegå eventuelle afstrøm-

nings- og støjproblemer i området. De igangværende aktiviteter vedrørende jord-

håndtering, støjkortlægning og -afværge samt afvandingsplanlægning koordineres 

derfor i det det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt.  

Den overordnede jorddisponeringsplan er dynamisk og skal derfor løbende tilpas-

ses den igangværende udvikling af området. Planen udgør grundlaget for planlæ-

ning og implementering af jordhåndteringen i de enkelte delområder.  

I øvrigt henvises til kommuneplanretningslinjerne 149 og 150 fsva. Grundvands-

hensyn: 

”149 Jordtippe bør placeres uden for de dele af OSD-områderne, der er sårbare og 

uden for 300 meter zoner omkring drikkevandsboringer... 

…150 Jordtippe med let forurenet jord bør placeres uden for OSD-områder.” 

Råstoffer Der findes ingen råstofinteresser inden for byudviklingsområdet. 

Restriktioner  

Der bør ikke ske nedsivning i nitrat følsomme indvindingsområder (NFI) og det skal 

godtgøres, at by- og erhvervsudviklingen inden for det særlige drikkevandsområde 

OSD ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.  
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Derfor skal det fremgå af kommune- og lokalplaner, hvorledes grundvandsbeskyt-

telsen sikres i den del af planområdet, der ligger indenfor OSD.  

Grundvandshensynet i planlægningen er særlig vigtig i de sårbare områder (NFI) 

og i 300 m zonerne til almene vandforsyningers boringer. 

Planlægningen for erhverv og anlæg i området skal være i overensstemmelse med 

Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for disse10 og vejledingen hertil. Vejledningen indeholder 

bl.a. forslag til formuleringer om OSD og nedsivning, der kan benyttes i plandoku-

menter. Planlægningen af boliger i byudviklingen skal følge kommuneplanens mål-

sætninger og retningslinjer. 

Den foreliggende Regnvandsdisponeringsplan for Etape 1 fra juni 2017 samt oven-

nævnte jorddisponeringplan er i øvrigt retningsvisende nøgledokumenter.  

I forbindelse med planlægningen er det muligt, at områder i nuværende landzone 

kan fritages for områdeklassificering før de overgår til byzone, hvis Aarhus Kom-

mune på forhånd vurderer, at jorden er egnet hertil og det i øvrigt er i overensstem-

melse med det til enhver til gældende jordflytningsregulativ. 

 

3.4 Bygge- og beskyttelseslinjer  

Status 

Sø/-åbeskyttelseslinje  Å- og søbeskyttelseslinjer er fastlagte i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 16. 

Der er ingen sø- og åbeskyttelseslinjer inden for byudviklingsområdet. 

Skovbyggelinje  Skovbyggelinjer er fastlagte i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbygge-

linjer rækker 300 m ud fra skovafgrænsning og tjener til at beskytte landskabet (og 

indsigten til skovbryn) og naturværdier mod byggeri og andre indgreb/installationer 

(Figur 3-6). 

Der fastlagt skovbyggelinjer inden for området på følgende lokaliteter: 

› Mod nord på hver side af Lisbjerg By 

› Mod sydvest omkring Nymølle 

› Mod sydøst omkring Gråmølle. 

Kirkebyggelinje Kirkebyggelinjen er fastlagt i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 19. Der er kirke-

byggelinje omkring Lisbjerg Kirke og Ølsted Kirke (Figur 3-6). 

                                                      
10 BEK nr 1697 af 21/12/2016 
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I henhold til loven, må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden 

for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig be-

byggelse i hele beskyttelseszonen. 

Jævnfør Lokalplan 331 af februar 1989, er planens område V (flere småområder jf. 

lokalplankortet) udlagt som landsbyfælled og skal friholdes for byggeri. Fællederne 

ligger bl.a. inden for kirkebyggelinjen og de har også delvist sammenfald med ind-

sigtsområdet nævnt nedenfor. Hvis arealerne ønskes anvendes til andet, kræver 

det, at kommunen giver en dispensation fra lokalplanen. Dette kan kun gøres hvis 

projektet ikke er i strid med principperne i planen. En lokalplan kan kun ændres 

ved udstedelse af en ny lokalplan.  

Kirkeindsigtsområde Der er fastlagt et kirkeindsigtsområde (Figur 3-6) nord for Lisbjerg Kirke og syd for 

kirken i den ubebyggede zone langs med Randersvejs østlige grænse. Desuden 

findes et udpeget kirkeindsigtsområde både nord og syd for Ølsted Kirke. 

Af kommuneplan 2017 fremgår i retningslinjerne for kirkeindsigtsområder, at områ-

derne skal friholdes for byggeri, anlæg eller beplantning, som slører eller forstyrrer 

oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.  

          

Vejbyggelinje Der er udlagt vejbyggelinjer omkring motorvejen (Statsvej, Vejdirektoratet) og om-

kring Randersvej (Kommunevej, Aarhus Kommune), se Figur 3-6.  

Randersvej: Byggelinjerne har en afstand af 25 m. fra vejmidten eksklusive eventu-

elle højde- og passagetillæg.  

Ny Høgemosevej: Det må forventes, at der omkring Ny Høgemosevej kommer vej-

byggelinjer, der har en afstand på 25 m fra vejmidten. Linjerne fremgår ikke af Fi-

gur 3-6. 

Motorvej: Byggelinjernes afstand fra vejmidten er 50 m eksklusive eventuelle 

højde- og passagetillæg. 

På de arealer, der ligger inden for en vejbyggelinje, må der ikke uden vejmyndighe-

dens tilladelse opføres ny bebyggelse, tilbygning eller andre anlæg og indretninger 

af blivende art. 

Der skal søges dispensation fra Vejloven hos vejens ejer – dvs. hhv. Vejdirektora-

tet og Aarhus Kommune, hvis arealer inden for vejbyggelinjen ønskes anvendt til 

permanente anlæg.  

Aarhus Letbane – etape 2: Der vil ikke blive tinglyst en generel byggelinje på letba-

nesporet. Der er dog udlagt en sikkerhedszone 4 meter fra nærmeste skinne og 5 

meter fra kørestrømsanlægget. Aarhus Letbane skal godkende alle aktiviteter in-

denfor zonen – både permanente og midlertidige. Det gælder også, hvis påvirknin-

gen kun vil ske ved en ulykke. Eksempelvis skal en 20 meter høj mast placeret 10 

meter fra letbanen godkendes.    
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Derudover er der udlagt en sikkerhedsjordingszone 5 meter fra banens midte. Her 

skal de gældende regler for sikkerhedsjording af strømførende genstande overhol-

des. 

På enkelte ejendomme kan der desuden være tinglyst oversigtsservitutter. 

 

Figur 3-6  Bygge- og beskyttelseslinjer 

 

Beskyttede diger Beskyttede diger er omfattede af Museumslovens § 2911 og der må ikke, uden di-

spensation herfra, foretages ændring i tilstanden af digerne. 

Der findes otte beskyttede diger inden for byudviklingsområdet og perspektivområ-

det (Figur 3-6). De tre af disse ligger i forlængelse af hinanden omkring området 

ved Lisbjerg Buen. Digerne ved Lisbjerg Buen er nyere elementer, som er etableret 

i 1990’erne. Lisbjerg Buens struktur bryder med den oprindelige stjerneudskiftning. 

Ingen af digerne er beskyttede som fortidsminder, og dispensationen skal derfor 

meddeles af Aarhus Kommune.  

                                                      
11 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504 
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Karakteren af eventuelle dispensationer afhænger normalt af digernes fysiske til-

stand, deres kulturhistoriske værdi og deres værdi som levested for beskyttede ar-

ter. Undersøgelse af digerne gennemføres af myndigheden i forbindelse med be-

handlingen af eventuelle dispensationsansøgninger. 

Restriktioner  

I visse områder kræves dispensation fra skovbyggelinjen. Det samme gør sig gæl-

dende for kirkebyggelinje og kirkeindsigtsområderne. 

Hvis det er nødvendigt, at etableres byggeri, anlæg eller lignende indenfor skov-

byggelinjen, så kan kommunen dispensere fra beskyttelsen. Skovbyggelinjer kan 

desuden ophæves af Miljøstyrelsen på baggrund af hhv. en ansøgning fra kommu-

nen og en endeligt vedtaget lokalplan.  

Hvis det er nødvendigt at etablere byggeri og anlæg med en højde over 8,5 m i 

den nordlige, bygningsfrie Kirkebyggelinje ved Lisbjerg Kirke og nord og syd for Øl-

sted, vil dette kræve en dispensation.. 

Desuden gælder, at hvis retningslinjen for kirkeindsigtsområdet ikke kan overhol-

des, så skal der udarbejdes et Kommuneplantillæg. Hvilke anlægstyper, der kan 

tolereres inden for indsigtsområdet uden tillæg, må bero på Aarhus Kommunes 

konkrete vurdering. Det er ikke muligt uden videre at fastlægge grænseværdier (for 

f.eks. bygningshøjder m.v.). 

Hvis de beskyttede diger påvirkes, vil det ligeledes kræve en dispensation. Det bør 

i denne smmenhæng også undersøges nærmere, hvorfor der er registreret beskyt-

tede diger omkring Lisbjerg Buen, der blev etableret i 1990’erne. 

 

3.5 Kulturarv og Fredninger  

Status 

Fortidsmindebeskyttelseslinjer er fastlagte i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 

18. Der er ingen fortidsmindebeskyttelseslinjer inden for planområdet.      

 

Fortidsmindebeskyt-

telseslinje 
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Figur 3-7  Fredede områder og fortidsminder 

Fredninger Inden for området findes to kirkefredninger ved hhv. Lisbjerg Kirke og ved Ølsted 

Kirke. Derudover findes ingen fredninger inden for området, se Figur 3-7. 

Det centrale fredningsregister omfatter arealfredninger i kirkernes næromgivelser 

(Provst Exner-fredninger). Disse fredninger er frivillige deklarationer efter Lov-

37/Lov 61 med bestemmelser, der skal sikre de nære kirkeomgivelser mod ind-

greb, der hindrer kirkernes frie beliggenhed.  

Der kan ikke forventes opnåelse af dispensation fra disse fredninger. Da kirkerne 

ligger inde i områder, som i forvejen er bebygget, forventes det ikke, at de fredede 

områder berøres af ny planlægning. 

Fortidsmindeareal Fortidsmindearealer er områder med et arkæologi-interessemæssigt potentiale, 

som Moesgaard Museum har et vist kendskab til. Museet har på forhånd vurderet, 

at arealerne kan indeholde fortidsminder og områderne skal undersøges ved ud-

gravning inden området kan bebygges. 

Moesgaard Museum: "Forundersøgelse af et 31 ha stort område vest for Lisbjerg viste, at der på 

området findes flere interessante arkæologiske lokaliteter fra henholdsvis dolktid, bronzealder og 

ældre jernalder. Museet vurderer, at hvis hele området skal bebygges eller jordbearbejdes bør 
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der i alt udgraves 77000 m2, fordelt på 5 forskellige områder. Disse fem områder tildeles nye 

journalnumre12".  

Dette hindrer ikke, at områderne senere kan bebygges, men undersøgelseskravet 

skal honoreres, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at lade undersøgelserne 

udføre tidligt i processen mellem planlægnings- og anlægsfaserne. 

Moesgaard Museum har gravet i en stor del af byudviklingsområdet, hvilket er vist 

på nedenstående kort. 

 

Figur 3-8 Områder undersøgt af Moesgaard Museum (Moesgaard Museum, 2018). 

 

Værdifuldt kulturmiljø I Aarhus Kommunes kommuneplan 2017 er to områder inden for byudviklingsom-

rådet udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Disse områder er sammenfaldende med 

kirkeindsigtsområderne som er vist på Figur 3-6. Kirkerne er i kommuneplanen ikke 

behandlet nærmere under kulturmiljøer, men for kirkeindsigtsområder fremgår, at 

områderne skal friholdes for byggeri, anlæg eller beplantning, som slører eller for-

styrrer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.. 

Det fremgår af de Statslige Interesser 201713, at kirkerne skal bevares som tyde-

lige kendemærker i landskabet. Både indsigt til- og udsigt fra -kirkerne skal sikres i 

kommuneplanerne. 

Derudover fremgår det af Grøn Kvalitetshåndbog14 for Lisbjerg, Etape 1, at både 

byfælleden og stjerneudstykningen er vigtige historiske spor, som skal bevares. 

Byfælleden skal bevares som overgang mellem den oprindelige landsby og det nye 

byggeri. Stjernestrukturen kan fastholdes og markeres ved at der plantes allétræer 

i dele af de gamle skel.  

                                                      
12 http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/172815/ 

13 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/oversigt_over_statslige_interesser_i_kommune-

planlaegningen_2017.pdf 

14 Den Grønne kvalitetshåndbog træder ud af kraft når et nyt kommuneplantillæg vedtages.  
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Den historiske stjerneudstykning er forsat tydelig i landskabet omkring Lisbjerg i 

form af de levende hegn i de gamle skel. 

Kirkestien, der forbinder udflytterlandsbyen Terp med Lisbjerg Kirke, er historisk in-

teressant. Den er et resultat af middelalderens befolkningstilvækst og udflytning og 

var og er ruten til kirken for udflytterne.  

Af kommuneplan 2017 fra Aarhus Kommune fremgår:  

› Bygninger, der er SAVE -registreret med bevaringsværdi på 1-4, samt bygnin-

ger, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen, erbevarings-

værdige. Udpegede bygninger kan ses på Aarhus Kommunes og Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmesider. 

› Eventuelle ændringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelsesforhold, 

facadeudformning, vindues- og altanudskiftning, skiltning, tilbygninger m.m. 

bør bidrage til forbedring og genopretning af bymiljøet i både helhed og de-

talje. 

 

Figur 3-9  Bevaringsværdige bygninger 

Bevaringsværdige 

bygninger 
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Der findes en rækkebevaringsværdige bygninger inden for byudviklingsområdet – 

se Figur 3-9. Bygningerne er udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdi i kommu-

neplanen, men ingen af bygningerne er tildelt en SAVE-værdi, som er højere end 

5. 

Hovedparten af bygningerne ligger i det oprindelige Lisbjerg øst for Randersvej. 

Enkelte findes desuden vest for Randersvej, i Etape 1. Derudover ligger én beva-

ringsværdig bygning i Ølsted.  

De bevaringsværdige bygninger må ifølge retningslinjerne i Aarhus Kommuneplan 

2017 ikke rives ned, før der er taget positiv stilling til hertil. Ifølge kommuneplanens 

retningslinjer for kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger må "eventuelle æn-

dringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelsesforhold, facadeudformning, 

vindues- og altanudskiftning, skiltning, tilbygninger m. bør bidrage til forbedring og 

genopretning af bymiljøet i både helhed og detalje".  

Restriktioner  

Det forventes, at planlægning inden for byudviklingsområdet sker i ubebyggede 

områder og dermed berøres kirkefredningerne ikke. Der skal tages særlige hensyn 

til kilen ved Lisbjerg Kirke, som omtalt ovenfor.  

Inden for området udlagt som Fortidsminde areal skal eventuelle arkæologiske un-

dersøgelser foretages, inden udbygningen kan ske. 

Hvis de bevaringsværdige bygninger skal ændres eller rives ned, vil der skulle ta-

ges særlige hensyn hertil i planlægningen.  

Stjerneudstykning og byfælleden skal bevares som vigtige historiske spor, hvilket 

har betydning for udformningen af en evt. forlængelse af Elmehøjvej eller en anden 

forbindelsesvej. Sådanne vejprojekter er dog kun foreøbigt og overordnet skitseret. 

3.6 Landskab og lys  

Status 

Landskab Uden for bymæssig bebyggelse har Aarhus Kommune foretaget en landskabsana-

lyse. Perspektivområdet ligger i landskabsanalysens karakterområde 5: Lisbjerg, 

Lystrup, Hjortshøj og Løgten og er vurderet til at have en 'god landskabskarakter', 

Dette er en middel vurdering på en skala med tre niveauer. Den østligste del af by-

udviklingsområdet er vurderet som et område med særlig god landskabskarakter. 

Det øvrige byudviklingsområde, der ligger inden for byzone, har ikke undergået en 

landskabsanalyse. I landskabsanalysen fremhæves blandt andet Ølsted Kirke som 

et landmark, der med sit kirkeindsigtsområde kan ses på stor afstand. I landskabs-

analysen er det også beskrevet, at de store skove – og specielt Lisbjerg Skov, der 

er gammel og udpeget som naturskov – er værdifulde for landskabsoplevelsen.  

Den nuværende Lisbjerg Landsby samt landskabet mod syd og vest bærer fortsat 

tydeligt præg af sin kulturhistorie i form af en stjerneudskiftning. Stjerneudskiftnin-

gens karakteristiske linjer fremstår i landskabet ved beplantede markskel med løv 
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og buske. I løbet af 90’erne er Lisbjerg-buen etableret med strukturer på tværs af 

stjerneudskiftningen.  

Udgangspunktet for byudviklingen er, at væsentlige terrænreguleringer skal und-

gås, og at den samlede jordbalance holdes så neutral som muligt. Der arbejdes 

desuden i planlægningen for, at stjerneudskiftningens linjer bevares i den nye by-

struktur. Blandt andet vil de beplantede skel blive bevaret helt eller delvist. Nye be-

plantningsstrukturer vil dog også blive etableret. Flere af de nye veje er desuden 

etableret i stjerneudskiftningens linjer for at synliggøre den historiske struktur. Æn-

dringen fra åbent land til byrum vil dog være en markant ændring af det åbne land-

brugsområde, der naturligvis vil ændre oplevelsen af stjerneudskiftningen, ligesom 

det vil tilføre landskabet en ny karakter.  

Lys I anlægsfasen vil området formentlig være delvist belyst i eftermiddags- og aftenti-

merne. Dette vil være en midlertidig påvirkning for de nuværende beboere og øv-

rige brugere af området. 

Byudviklingsområdet henligger i dag som overvejende åbent land uden belysning 

udover langs større veje. I takt med at området udvikles og bebygges, vil belysning 

fra gadelamper, boliger og biler mv. betyde, at området oplyses i aften- og nat-

terimerne. Dette vil særligt være en markant ændring for dem, som i dag bor i om-

rådet med udsigt over landskabet. 

Restriktioner 

Perspektivområdet er udpeget som et område med god landskabskarakter. I kom-

muneplanens retningslinjer fremgår det for disse områder, at større byggeri og an-

læg bør tilpasses områdets karaktergivende landskabselementer. Det skal doku-

menteres, hvordan bygge- og anlægsprojektets visuelle indvirkning tilpasses ormå-

dets karaktergivende landskabselementer.  

Den østligste del af byudviklingsområdet er udpeget som bevaringsværdigt land-

skab med særlig god landskabskarakter i Aarhus Kommuneplan 2017. Ifølge 

komuneplanens retningslinjer bør større byggeri og anlæg undgås i disse områder. 

Byggeri og anlæg skal udformes med særlig hensyntagen til landskabet, og det 

skal dokumenteres, hvordan bygge- og anlægsprojektets visuelle indvikrning tilpas-

ses områdets særlige karaktergivende landskabselementer. 

Der vil være behov for dispensation fra kommuneplanens retningslinjer. Det skyl-

des, at byudviklingen helt ændrer områdets karakter ved overgangen fra åbent 

land til byområde. 

3.7  Støj og vibrationer 

Status  

Støj Byudviklingsområdet Lisbjerg påvirkes i varierende grad af vejtrafikstøj hhv. af virk-

somhedsstøj (fra Affaldscenteret mv.) som følge af sin beliggenhed. Området er 

omgivet af E45 mod vest, af Djurslandsmotorvejen og Søftenvejen mod Syd og 

gennemskæres af Randersvej nord-syd. En delstrækning af Randersvej, der pas-

serer Lisbjerg, er belagt med støjdæmpende asfaltbelægning 
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Af Aarhus Kommunes støjhandleplan 2018 fremgår følgende kortlægning: 

 

Figur 3-10 Støj fra veje i Lisbjergområdet (Aarhus Kommune, Støjhandleplan 2018).  

 Den vejledende støjgrænse ved boligområder er på 58 dBden.  

Omkring affaldscenteret gælder følgende:  

 

Figur 3-11  Konsekvenszoner omkring Affaldcenter Aarhus. Zone I omfatter det areal, hvor 

der ikke må etableres boligbebyggelse på grund af støj- og lugtdrag fra anlæg-

get. Zone II omfatter det areal, hvor boliger af typen åben-lav ville blive udsat for 

et støjbidrag, der er højere end miljøgodkendelsens grænser (Aarhus Kommune 

, 2017). 

Støjgrænserne er, til forskel fra tidligere, angivet som Lden , der er støjens døgn-

vægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg 
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på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden mid-

delværdien regnes ud. 

Det er vurderet, at opsætning af støjskærm på 2 m vil have en god effekt i højden 

1,5 m. Effekten aftager med højden af boligen (dvs. den højde hvori støjen ople-

ves). Dette kan have indflydelse på indretningen af området og placeringen af bo-

ligtyper i forhold til vejafstande. 

Mod nord kan støj fra affaldsforbrændingsanlægget og halmkraftværket være et 

problem, hvis områder i nærheden af anlægget ønskes anvendt til mere støjføl-

somme formål, f.eks. hvis området umiddelbart syd for anlæggene lokalplanlæg-

ges til boliger eller til rekreative formål.  

Af Kommuneplan 2017 fremgår, bestemmelser om støjhensyn i planlægningen 

"svarende til Miljøstyrelsens vejledende normer og krav. Bestemmelserne udstikker 

rammerne for, at der i detailplanlægningen (lokalplaner m.m.), i forbindelse med 

enkelttilladelser til bebyggelse og ved miljøgodkendelse fastlægges støjniveauer 

og eventuelt stilles krav til indretninger, der kan dæmpe støjen."   

Når der opføres nye boliger eller bebyggelse til anden støjfølsom anvendelse i den 

eksisterende by, og når der tages stilling til støjende virksomheder og fritidsanlæg, 

vil støjforhold og metoder til at nedbringe støjen blive vurderet og tænkt ind i plan-

lægningen og eventuelle godkendelser. Tilsvarende gælder, når der bygges nye 

veje, når eksisterende veje ombygges, og når der foretages betydelige omlægnin-

ger af trafkken." 

Restriktioner  

I medfør af planlovens § 15a gælder følgende: " En lokalplan må kun udlægge støj-

belastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om 

etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 19 og 22, 

kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener." 

Ved planlægning for placering af støjende aktiviteter (virksomheder, veje, støjende 

fritidsaktiviteter mv.) skal der indarbejdes hensyn til støjfølsom anvendelse (boliger 

mv.) i indretning, brug af støjdæmpning mv.  

Støj fra trafikken på områdets veje og fra letbanen vil have indflydelse på planlæg-

ningen af brugen af de tilstødende arealer. I planlægningen bør der endvidere ta-

ges hensyn til kumulative forhold.  

Der foreligger et støjnotat fra 2016. Notatet omfatter en kortlægning af støj og støj-

kilder i Lisbjerg og heraf følgende overordnede forslag til støjdæmpende foranstalt-

ninger.  

Fremtidens forventede elektrificering af transporten vil potentielt kunne betyde re-

duceret emission af støj fra vejnettet. 

3.8 Luft og klima  

Status 
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Der er to kilder til lugt fra Affaldscenter Lisbjerg Forbrænding (ACF) og det biomas-

sefyrede kraftvarmeværk (BKVV). Den ene er lugtemission fra den 104 m høje 

skorsten og den anden er diffuse kilder, hvor åbningen til affaldssiloen må formo-

des at være den væsentligste. Ser man særskilt på emissioenn fra skorstenen bæ-

res den hen over de nærmeste arealer og udgør påvirkningen af Lisbjerg by og 

størstedelen af byudviklingsområdet. For arealer tæt på ACF som de kommende 

boldbaner syd for og campingpladsen imod øst er det den diffuse emission der po-

tentielt kan have en påvirkning. 

I forbindelse med udvidelsen i 2013 af forbrændingsanlægget på Affaldscenteret til 

biomassefyret, blev der udarbejdet en VVM-redegørelse15, hvori en beregning af 

lugt-spredning fra alle kilder fra ACF og BKVV indgik, dog var der her medregnet 

ovnlinje 5 i stedet for de eksisterende 1+2. Men da BKVV og affaldssiloen udgør de 

klart største kilder vurderes dette ikke at være væsentligt.  

Resultatet fremgår af Figur 3-12 og viser at der ved et worst case scenarie med 

højeste diffus emission fra affaldssiloen og de værste vindforhold, vil den allerøver-

ste del af byudviklingsområdet have en lugtpåvirkning mellem 5 og 10 LE/m³ og 

det resterende under 5 LE/m³. Derfor vil det kunne give en konflikt, hvis der bygges 

boliger i området med 5-10 LE/m³, men for aktivitetsanlæg som f.eks. boldbaner, 

hvor grænsen må formodes at være 10 LE/m³, er der ingen konflikt. 

Ydermere skal det nævnes, at ved det seneste miljøtilsyn af Miljøstyrelsen d. 13. 

december, blev følgende noteret for diffus lugt: ”Der blev konstateret tydelig af-

faldslugt ved affaldssilo. Ca. 20 meter fra indkørslen til affaldssiloen var lugten ikke 

længere tydelig.” På baggrund af dette, er den anvendte emission fra affaldssiloen 

meget konservativ. 

  

                                                      
15 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/10048439/VVM_miljoerapport.pdf 
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Figur 3-12  Beregnet lugtspredning fra affaldsforbrændingsanlæg, uddrag fra VVM-

redegørelse, (Naturstyrelsen, juni 2013). 

Beregningerne i VVM viste ydermere at de mest udsatte receptorer, som er høj-

husbyggegrund i udvidelsen af Lisbjerg By, blev B-værdien på 5 LE/m³ overholdt 

for potentielle højhusgrunde i byudviklingsområdet ved Lisbjerg beregnet i højder 

mellem 75,5-88,7 m. 

Hvis det mod forventning overvejes at planlægge yderligere højhusbyggeri i områ-

det, er det relevant at revurdere konsekvenszonerne. Højhusbyggeri er ikke en del 

af etape 1-planen.  

I byudviklingsområdet syd for anlægget, vil den maksimale emission være under 5 

LE/m³ og anlægget er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 9 for Lis-

bjerg By.  

CO₂ Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere konsekvensen af byudviklin-

gen for CO₂-frigivelsen nærmere, men ift. fjernvarme fra ACF og BKVV, så bliver 

den til stadighed mere og mere CO₂ neutral, som et led i Aarhus Kommunes klima-

strategi. 
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Restriktioner  

Inden for visse områder i nærheden af forbrændingsanlægget, kan det være nød-

vendigt at begrænse højden på byggeriet, for at undgå lugtgener i boligerne. Der 

bør foretages OML-beregninger for konkrete boligprojekter tæt på ACF, hvis disse 

skulle blive projekteret. 

Planlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammen og høj-

huspolitikken16 og planlægning for opførelse af eventuelle højhuse skal undergå en 

nærmere konsekvensvurdering, idet størstedelen af Lisbjerg i den gældende kom-

muneplanlægning er udpeget som områder, hvor projekter med højhuse ikke som 

udgangspunkt afvises. Kirkeindsigtsområderne ved hhv. Ølsted (dvs. i perspektiv-

området) og i området omkring Lisbjerg by skal dog som udgangspunkt friholdes 

for højt byggeri. 

Denne beregning viser, at lugt fra anlægget kan spredes til nærmeste områder om-

kring anlægget inden for byudviklingsområdet. 

Den vejledende lugtgrænseværdi på 5 LE17/m3 må ikke overskrides og på denne 

baggrund blev den maksimale højde af etageboliger i 5 potentielle højhusgrunde i 

byudviklingsområdet ved Lisbjerg By beregnet. Teoretisk set vil byggeri op til 77m 

ville kunne tillades i forhold til lugtgrænseværdien. Den tilladte bygningshøjde over-

stiger således den planlagte bygningshøjde for området, der grænser op mod ACF. 

Her planlægges primært tæt, lav bebyggelse.  

I området syd for anlægget, vil den maksimale emission være under 5 LE/m³ og 

anlægget er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 9 for Lisbjerg By. 

Det bemærkes i denne sammenhæng, at Kommuneplantillæg nr. 9 er under revi-

sion. 

CO₂ Det er ikke muligt, på nuværende tidspunkt at vurdere konsekvensen af byudviklin-

gen for CO₂-frigivelsen nærmere. 

Restriktioner  

Inden for visse områder i nærheden af forbrændingsanlægget, kan det være nød-

vendigt at begrænse højden på byggeriet, for at undgå lugtgener i boligerne.  

Planlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammen og høj-

huspolitikken18 og planlægning for opførelse af eventuelle højhuse skal undergå en 

nærmere konsekvensvurdering, idet størstedelen af Lisbjerg i den gældende kom-

muneplanlægning er udpeget som områder, hvor projekter med højhuse ikke som 

udgangspunkt afvises. Kirkeindsigtsområderne ved hhv. Ølsted (dvs. i perspektiv-

området) og i området omkring Lisbjerg by skal dog som udgangspunkt friholdes 

for højt byggeri.  

                                                      
16 http://filer.aarhuskommune.dk/filer/H%F8jhuspolitik/hh06.pdf 

17 Lugtenhed 

18 http://filer.aarhuskommune.dk/filer/H%F8jhuspolitik/hh06.pdf 
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3.9 Eksisterende og planlagte tekniske anlæg 

Status 

Ledninger i jorden De eksisterende ledninger i jorden er vist på Figur 3-13, som er baseret på oplys-

ninger indhentet fra LER suppleret med Aarhus Kommunes eksisterende drænop-

lysninger. Dræn ses primært mod sydvest og oplysningerne er sandsynligvis ikke 

komplette. Der findes givetvis en mængde ukortlagte dræn i områdets landbrugs-

arealer, som primært er beliggende i perspektivområdet. 

 Som det fremgår af Figur 3-13, findes der desuden en række forskellige andre led-

ninger/ledningstyper i området.  

Nye tekniske anlæg  Tekniske anlæg i Lisbjerg inkluderer et nyt veksleranlæg øst for det eksisterende 

på Randersvej 345 (matrikel 14f).  Der er støjgener fra det veksleranlægget. 

Derudover er der anlagt en ny pumpestation på Klokhøjen 6. Der forekommer ikke 

støjgener fra anlægget.  

 

En 14 meter bred adgangsvej er planlagt til etablering på østsiden af pumpehuset 

langs den sydøstlige side af matrikel 11c. 

 

Der er deklareret nye varmetransmissionsledninger i Lisbjerg området.  

 

De samlede, aktuelle oplysninger om nye og eksisterende ledninger er vist herun-

der ( fig 3-13). 

 

 

Luftledninger Langs bydviklingsområdets sydøstlige grænse går der højspændingskabler, men 

derudover er der ingen større luftledninger i området (Figur 3-13). 
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Figur 3-13  Ledningsoplysninger. 

Restriktioner 

Større fjernvarmeledninger og hovedledninger i spildevandssystemet kan være 

meget dyre og besværlige at flytte; mens mindre ledninger er mere "flytbare".  

Forsyningsledninger er ofte behæftet med tinglyste deklarationer af forskellig art. 

Eksempelvis er der er ofte tinglyst deciderede forbud mod byggeri over hovedvar-

meledninger. 

Hovedvarmeledningen er pålagt en deklaration om, at den ikke må fjernes. Om-

kring hovedvarmeledningen er der udlagt en bufferzone på hver side, hvor der ikke 

må bygges. 

Normalt lægges forsyningsledninger (el-, vand-, spildevands- og varmeledninger), 

så de følger vejnettets forløb, hvilket også forventes at være tilfældet i Lisbjerg. Det 

er derfor vigtigt at fastlægge vejnettets forløb tidligt i planlægningen af udviklings-

området. 
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3.10 Friluftsliv  

Status 

Nord og nordøst for byudviklingsområdet ligger Lisbjerg Skov, som benyttes rekre-

ativt. Skoven rummer bl.a. spejderfaciliteter (bålplads, shelter mv.) og en camping-

plads. Skoven vil ikke blive ændret af det nye byudviklingsområde, men det omgi-

vende landskab vil ændre sig og antallet af beboere vil stige markant. Det betyder 

også, at der vil blive flere brugere af området og skoven.  

Der er ikke mange stianlæg omkring Lisbjerg, da området generelt er opdyrket. 

Dette vil ændre sig i takt med, at området udbygges. Der vil blive anlagt stier gen-

nem byrummet, og en større, sammenhængende landskabssti vil på sigt strække 

sig fra Ølsted via den kommende byfælled syd for midtbyen til Lisbjerg Skov.  

Kirkestien, der forbinder Lisbjerg Kirke med Terp/Skejby Norlandsvej er en historisk 

sti gennem området. Stien er 3,5 km lang og føres over Motorvejen på en bro og 

passerer Egåen, Mollerup Golfbane og Mollerup Skov. Oplevelsen ved at gå på 

stien vil blive ændret markant, når landskabet ændres fra åbent land til byrum. 

Restriktioner 

Ingen særlige. 

  

3.11 Regnvandshåndtering i området  

Lisbjergs topografi og lokalisering betyder, at regnvand naturligt afstrømmer mod 

Egådalen og Egå Engsø. 

En regnvandsdispositionsplan er udarbejdet for Etape 1, og det er hensigten, at 

principperne, der er fastlagt i denne plan, skal udvikles til også at omfatte resten af 

byudviklingsområdet. Hovedprincipperne fra planen er bindende for afvandingen af 

de områder, der efterfølgende detailudvilkes og –planlægges. 

Hovedprincippet for vandhåndteringen i Lisbjerg er at respektere vandets strøm-

ningsveje på terræn. Regnvandsdispositionsplanen fastlægger hovedprincipper (di-

mensionering, befæstelsesgrader, spørgsmål om åbne kanaler og nedsivning eller 

en. MV.) og hovedtracéer for afvandingsledninger/-kanaler i Etape 1. Der er i pla-

nen indarbejdet lokal forsinkelse på byggefeltniveau.  

I regnvandsdispositionsplanen er der taget hensyn til, at områdets infrastruktur og 

bebyggelse skal sikres mod negative konsekvenser af skybrud, og planen indehol-

der bindende anvisninger for underføringer af veje og Letbanen samt for hovedtra-

céer. 
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Planen foreskriver endvidere, at bassin B859 (Figur 3-14), som er planlagt mellem 

Letbanen og Randersvej, skal dimensioneres til et større rensevolumen end angi-

vet i udledningstilladelsen.  

 

Figur 3-14 Våde forsinkelsesbassiner syd for Etape 1. De fem regnvandsbassiner har refe-

rence navnene B828, B829, B830, B858 og B859. De tilhørende oplandsarealer 

er vist med gult. Figuren er gengivet fra regnvandsdispositionsplanen19 

 

Restriktioner 

De i planen givne forsinkelseskrav vil give anledning til vand i byggefeltsområderne 

i kortere perioder under regn og efter. Hvis der ønskes et permanent vandvolumen 

i byggeområderne, skal dette anføres som et udformningskrav lokalplanen, hvor 

også krav til håndtering af regnvand på terræn skal sættes. 

Etablering af anlæg til regnvandshåndtering (bassiner, kanaler, underføringer mv.) 

vil dels medføre behov for arealreservation, og dels at der vil forekomme en del 

overskudsjord, der skal håndteres. Planen for regnvandshåndtering skal derfor lø-

bende koordineres lokalplanlægningen såvel som med planen for jordhåndtering. 

                                                      
19 Regnvandsdispositionsplan for Lisbjerg Etape 1. Udarbejdet af COWI for Aarhus Kommune. Version 

2. 15. Juni 2017. 



 
TEMAANALYSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A110053/Documents/03 Project documents/MIL/Temaanalyse/Opdatering Temaanalyse version 6.0/110053-MIL-002_Dynamisk temaanalyse_6.0_20190606.docx 

47/56 

 

 

Nedsivning af regnvand kan i visse tilfælde være en mulighed i ”rød” zonen da der 

her kan være ønske om øget- eller kompenseret grundvandsdannelse, jf. kommu-

neplanens retningslenje 123 og 126. 

4 Grænsefladeprojekter 

4.1 Aarhus letbane 

Letbanens etape 1 går fra Egådalen og mod nord op gennem byudviklingsområdet 

i Lisbjerg og rammer Lisbjerg Bygade, hvorefter letbanen forgrener sig mod hhv. 

øst, hvor den krydser Randersvej og fortsætter mod Lystrup, og mod vest, hvor 

den har stop ved Lisbjerg Skole. Der er letbanedrift med tre stop i Lisbjerg: Lisbjerg 

Skole (p.t. endestation), Lisbjerg Bygade og Klokhøjen. Der er endnu ikke drift gen-

nem Lisbjerg mod øst, hvor der vil være stop ved Kirkestien øst for Randersvej.  

Der er igangsat plan- og miljøvurderingsproces for næste etape af letbanen, herun-

der en delstrækning fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. En miljøvurderingen vurderes 

blandt andet at ville have fokus på samspillet mellem letbanen og byudviklingen, 

placering af standsningssteder, evt. justering af linjeføring og hensynet til jordbrug 

på strækningen. 
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4.1.1 Underføring af regnvand og ledninger 

Der vil være behov for, at regnvandsledninger og evt. andre ledningsanlæg under-

føres letbanen såvel som andre eksisterende veje. Dette koordineres med Aarhus 

Letbane og vejejerne, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af den regn-

vandsdisponeringsplan, der er omtalt i afsnit 3.12. 

4.1.2 Krydsning af eksisterende og kommende veje 

Placering af fremtidige kryds mellem letbanen og de lokale veje vil ske i forbindelse 

med planlægning for letbanen og i den løbende planlægning af vejstrukturen i om-

rådets om er under udarbejdelse. Krydsning mellem letbane og veje kan kun ske i 

signalregulerede kryds.  

4.1.3 Ny letbanes linjeføring og standsningssteder 

Fastlæggelse af den fremtidige letbanes linjeføring og standsningssteder vil ske i 

forbindelse med planlægningen for letbanen og skal koordineres med planlægnin-

gen for udviklling af byområdet. Der bør i den forbindelse sikres en gensidig under-

støtning mellem by og letbane. I debatoplægget om opstart af plan- og VVM-

processen var vist linjeføring i overensstemmelse med den tidligere hovedstruktur 

for Lisbjerg og vist to standsningssteder vest for Lisbjerg Skole (Lisbjerg Vest og 

Høgemosevej), men såvel linjeføring som standsningssteder kan blive justeret i det 

videre forløb. 

4.2 Ny genbrugsstation 

Aarhus AffaldVarme planlægger at opføre en ny genbrugsstation i området v. Øl-

sted umiddelbart sydvest for den eksisterende genbrugsplads. Det forventes, at 

pladsen placeres i umiddelbar nærhed af Affaldscenteret og med adgang fra Ny 

den kommende Høgemosevej (se fei. 5.1). 

5 Fremhævede enkeltelementer 

5.1 Boldbaner 

Aarhus Kommune påtænker at udlægge 67.623 m² til boldbaner samt 5.984 m² 

idrætshal og omklædning i området. Den eksakte placering af boldbaner og haller 

er ikke besluttet, men der er en igangværende proces, hvor mulighederne for at 

placere sportsfaciliteterne i et område syd for Affaldscenteret undersøges.  

Boldbaner, rekreative grønne områder kan med fordel planlægges hvor der i forve-

jen er områder, der har behov for beskyttelse, herunder f.eks. i de sårbare områder 

(NFI). 

5.2 Ny Høgemosevej  

Den planlagte vej Ny Høgemosevej skal give vejadgang fra motorvejsnettet til Af-

faldsforbrændingen/kraftvarmeværket henholdsvis Randersvej nord for Lisbjerg. 
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Projektet betyder, at den tunge del af trafikken på Randersvej gennem Lisbjerg by 

kan flyttes, og, at hastigheden på Randersvej gennem Lisbjerg by kan neddrosles.  

Der foreligger aktuelt et skitseprojekt, som VVM-ansøges i løbet af november 

2018. 

 

 

Figur 5-1 Ny placering af genbrugsstation ved Ølstedvej, Århus Nord (Krak) 

5.3 Ny genbrugsstation 

Pladsen vil blive 12.000-15.000 m². Placeringen og indretningen er valgt med hen-

blik på, at optimere pladsudnyttelsen og reducere mængden af flytninger af div. af-

faldsfraktioner.  

Aarhus AffaldVarme overvejer mulighederne for, at pladsen tillige kan rumme nye 

funktioner som f.eks. aflevering af biblioteksbøger, medborgerhus, borgerservice, 
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udvidelse af genbrugsmulighederne (REUSE center) o.a. og, at pladsen eventuelt 

kan holdes døgnåben med begrænset adgang efter kl., 17:30. 

Detailplaner foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Den nye genbrugsstation er 

ikke omfattet af det gældende plangrundlag, der skal derfor udarbejdes et nyt plan-

grundlag for genbrugsstationen.  

6 Samlet vurdering 

For hvert af de omtalte temaer, for hvilke det er relevant, angives i det følgende, 

om det vurderes, at de omtalte dispensationer kan forventes opnået. Vurderin-

gerne klassificeres som opnåelige under forudsætning af, at der indbygges speci-

fikke hensyn/løsninger/afværgeforanstaltninger i projektet (gule) eller meget restrik-

tive, der er afhængige af målopfyldelse via kommuneplan retningslinjerne (røde). 

Det understreges, at vurderingerne nedenfor alene er baseret på erfaringer fra til-

svarende sagstyper og kendskab til området i øvrigt. De kan ikke betragtes som 

værende en garanti for, at de faktiske myndighedsbehandlinger og –afgørelser vil 

være i overensstemmelse hermed. Fysiske tilsyn og myndighedsdialog kan kvalifi-

cere vurderingerne.  
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Figur 6-1   Restriktive miljøbindinger i byudviklings- samt perspektivområdet. 

 

 

RØDE: Arealer som ikke kan byudvikles eller sandsynligvis kun under særligt 

restriktive forudsætninger kan byudvikles/bebygges 

§ 3 Vandløb Der kan ssv. Ikke bygges henover § 3-vandløbets tilløb 

til Lisbjerg Bæk, som er i god natur og miljøtilstand. Der 

skal gennemføres en reguleringssag, hvis vandløb skal 

flyttes og/eller rørlægges. 

 

§3 Beskyttet eng Engen indgår i den grønne kile/rekreativt område i Kom-

muneplan 2017. 

§3 Beskyttet moser Mosen øst for Randersvej er registreret og rummer en 

stor bestand af fredede orkideer. Mosen indgår i natur-

kvalitetsplanen. Der er ingen praksis for dispensation for 

nedlæggelse af § 3-moseområder. 

Mosen i Perspektivområdet har udløst en håndhævelses 

sag, i forbindelse med opfyldning/vej på tværs. Da Aar-

hus Kommune har valgt at håndhæve overtrædelsen, 

vurderes, at dispensation til nedlæggelse ikke er sand-

synlig. 

§ 3 Beskyttede 

vandhuller 

Alle vandhuller over 100 m² med naturligt dyre- og plan-

teliv er beskyttede. Hvis der i vandhullet er registreret 

særligt beskyttede padder, har vandhullet en større na-

turmæssige betydning. Dispensation til at nedlægge 

disse vandhuller er ikke sandsynlig. 

Hvis der alligevel gives dispensation til at nedlægge et 

vandhul, kan der forventes krav om erstatningsnatur i 

forholdet 1:2.  

To vandhuller i den sydlige del af Etape 1 har bilag IV 

arten stor vandsalamander.  

Drikkevand OSD, 

NFI og 300m zonen 

Begrænset og vilkårsbelagt nedsivning i OSD, NFI og 

300m zonen.  

Der kan forventes krav om/behov for membran under 

bassiner, grøfter mv.  - som minimum i den nordlige, ni-

tratfølsomme del og muligvis i hele området. 

I områder, hvor der skal udvikles eller ændres på areal-

anvendelsen, skal der udarbejdes en supplerende 
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grundvandsredegørelse såfremt der planlægges for er-

hvervs eller anlæg der kan udgøre en fare for grundvan-

det. I almindelig sagspraksis og til lokalplanudarbejdelse 

udføres der en strategisk miljøvurdering (eller teknisk ri-

sikovurdering). 

Kirkebyggelinje og -

kirkeindsigtslinje 

En del af arealet inden for kirkebyggelinjen og kirkeind-

sigtslinjen ved Lisbjerg Kirke har sammenfald med om-

råde V i lokalplan 331, februar 1989. Områderne V er 

udlagt som landsbyfælled(er) og skal friholdes for byg-

geri. Følgende fremgår af planteksten: 

Område V:  

Mindre partier af landsbyforten er ligesom landskabski-

len, der åbner sig mod sydøst, udlagt til landsbyfælleder. 

Der er mulighed for at indrette dele af arealerne som le-

geplads, beboerhaver samt regnvandsbassin. 

Område V – anvendelse: 

Stk. 7. Området udlægges til rekreative formål og grønt 

område med funktion og karakter af landsbyfælled. 

Stk. 8. Mindre dele af området kan indrettes og ibrugta-

ges til legeplads, regnvandsbassin, beboerhaver for 

landsbyen og lignende. 

Stk. 9. Området skal friholdes for anden bebyggelse end 

den, der er nødvendig for at drive området som offent-

ligt, rekreativt område. 

Fredning Arealfredning omkring både Lisbjerg og Ølsted kirker 

Vejbyggelinjerne  Omkring både Randersvej (25 m) og Motorvejen (50 m) 

Byggelinjens afstand fra vejmidten er eksklusive eventu-

elle højde- og passagetillæg. 

Ledninger Ingen bebyggelse/anlæg inden for ledningers respektaf-

stand.  Store fjernvarmeledninger og spildevandslednin-

ger omlægges ikke.  

Støj Begræsninger som følger af støj er ikke indtegnet på Fi-

gur 6-1, men fremgår af Figur 3-11. Det vurderes, at 

konsekvenszone I svarer til den røde kategori, dvs. et 

areal, hvor der ikke må etableres boligbebyggelse på 

grund af støj- og lugtdrag fra anlægget, mens zone II 

omfatter det areal, hvor boliger af typen åben-lav ville 

blive udsat for et støjbidrag, der er højere end miljøgod-

kendelsens grænser.  
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GUL: Arealer hvor der kan bygges under særlige forudsætninger eller hvor bin-

dingerne sandsynligvis vil kunne ophæves ved dispensationer 

§3 Vandløb Gul for Nordligt tilløb til Egåen – det forventes at være 

muligt at opnå tilladelse til at regulere dette, da det er 

stærkt reguleret i forvejen som følge af vej- og letbane-

anlæg. Vandløbet er stærkt nedskåret og uinteressant 

på de nedre løb. 

Kirkebyggelinje Delvist gul for byggeri med en højde over 8,5 m – se 

desuden under rød. Kirkebyggelinjen og den nordligste 

del af indsigtslinjen er omfattet af lokalplan 331 Lisbjerg 

Landsby og udlagt som landsbyfælled. Landsbyfælleden 

skal friholdes for bebyggelse der ikke er nødvendig for 

driften af området, eksempelvis et redskabsskur eller lig-

nende.  

Skovbyggelinjerne Skovbyggelinjer kan ophæves af Miljøstyrelsen på bag-

grund af en hhv. ansøgning fra kommunen hhv. en en-

delig vedtaget lokalplan. Hvis ikke skovbyggelinjen op-

hæves, kan kommunen give dispensation til anlæg in-

den for skovbyggelinjen. 

 

Kirkeindsigtslinje Forventes delvis ophævelse af udpegningen, så der kan 

bygges inden for arealet – Aarhus kommune vil forment-

lig kræve at der fortsat sikres indsigt til kirken i bebyggel-

sesplanen (højde og tæthedsbegrænsning). 

Fortidsminde areal Der kan forventes krav om arkæologiske udgravninger, 

inden området kan bebygges. Det vil formentlig både 

forlænge og fordyre potentielle projekter. 

Forurenet jord Ændret anvendelse forudsætter godkendelse fra Aarhus 

Kommune som beskrevet nedenfor. 

Sten- og jorddiger Indgreb i sten- og jorddiger - kræver dispensation fra 

museumsloven. Det forventes at kunne opnås i større el-

ler mindre omfang.  

Luft/lugt En mindre grad af begrænsning i forhold til hvor tæt på 

og hvor højt der kan bygge i forhold til forbrændingsan-

lægget, når lugtgenekriterierne skal overholdes. Lugt-

spredningen fremgår ikke af Figur 6-1, men er vist på Fi-

gur 3-12. 
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GRØN (dvs. ikke farvede områder): Arealer som er umiddelbart tilgængelige 

for byudvikling eller hvor der med meget stor sandsynlighed vil kunne gives di-

spensation. 

Kirkebyggelinje Grøn for byggeri med en højde under 8,5 m – uden for 

fælledområderne. 

Bevaringsværdige 

bygninger 

Forudsætter en kommunal vurdering. Vil som udgangs-

punkt kun blive aktuelt, når ejeren ønsker at ændre på 

bygningen. 
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