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Bilagsoversigt 
Bilag 4.1: Situationsplan 
Bilag 4.2: DWG-kort 
Bilag 4.3: Geoteknisk placeringsundersøgelse Klokhøjen, 20.01.2020 
Bilag 4.4: Arkæologisk forundersøgelsesrapport FHM5610 
Bilag 4.5: Ledningsoplysninger 

1 Ejendommen og oversigtskort 
Oversigtskort over området fremgår af situationsplan, bilag 4.1. 

Kommende udvikling af Lisbjerg skal ske i overensstemmelse med lokalplan 
nr. 464 Erhvervsparkområde ved Lisbjerg, af maj 2013. Udviklingsplan for 
Lisbjerg er vedlagt til orientering og inspiration.  

På bilag 4.2 er vedlagt DWG-fil med områdeafgrænsning, højdekurver mm. 

2 Infrastruktur 
2.1 Tilkørselsforhold og parkering 

Klokhøjen, delnr. 2 bliver adgangsbetjent fra eksisterende rundkørsel ved 
Lisbjerg Parkvej/ Klokhøjen og via Ib Spang Olsens Gade. Køber forestår 
etablering af offentlige færdselsarealer og opholdsareal inden for eget areal i 
terræn i nærmere fastsat kote, som aftales med Aarhus Kommune, 
Byggemodningen. Overkørsel til Ib Sprang Olsens Gade skal ligeledes etableres 
af køber i en kote aftalt med Aarhus Kommune. 

Parkering skal håndteres på egen grund. 

Der henvises til Aarhus Kommunes Parkeringspolitik 2018, som findes her: 
https://aarhus.dk/media/11206/parkeringspolitik-2018.pdf  

og retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune, som kan 
ses her: https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-
parkeringsareal-i-aak-2018.pdf 

2.2 Kollektiv trafik 
Letbanen er et centralt element i den kollektive trafikbetjening i Lisbjerg. 

Letbanen har flere stop i Lisbjerg, herunder ved Parker og Rejs pladsen ved 
Klokhøjen, ankomstpladsen ved Lisbjerg Bygade og ved Lisbjerg Skole. 

2.3 Brand- og redningsveje 
Ved planlægning af arealet skal der både i anlægs- og driftsfasen tages hensyn 
til adgangsforhold for brand- og redningskøretøjer. Planerne for disse skal 
afstemmes med og godkendes af Østjyllands Brandvæsen. 

Kontaktoplysninger til Østjyllands Brandvæsen: 

https://aarhus.dk/media/11206/parkeringspolitik-2018.pdf
https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsareal-i-aak-2018.pdf
https://aarhus.dk/media/11207/retningslinjer-for-anlaeg-af-parkeringsareal-i-aak-2018.pdf
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Østjyllands Brandvæsen 
Ny Munkegade 15 
8000 Aarhus C 
brandvaesen@ostbv.dk 

3 Bindinger 
3.1 Drikkevandsinteresser 

Klokhøjen, delnr. 2 ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). 

3.2 Arkæologi 
Moesgaard Museum har frigivet Klokhøjen, delnr. 2 efter at have tilendebragt 
den arkæologisk forundersøgelse af dette areal. Bilag 4.4 

Skulle der mod forventning dukke arkæologisk materiale op i forbindelse med 
bygherres gravearbejde, skal Moesgaard Museum underrettes jf. 
Museumslovens §27, LBK nr. 358 af 8. april 2014.  

4 Jord og geoteknik 
4.1 Geotekniske undersøgelser 

Der er udarbejdet en geoteknisk placeringsundersøgelse af Klokhøjen, delnr. 2. 
Geotekniske forhold, herunder jordbundsforhold, funderingsforhold o.lign. 
beskrives i denne undersøgelse, som fremgår af bilag 4.3. 

Når der foreligger et projekt, skal køber udføre supplerende geotekniske 
undersøgelser.  

4.2 Terrænregulering 
I forbindelse med jordarbejdet skal terrænreguleringen minimeres.  

4.3 Jordbalance og håndtering af overskudsjord 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i 
henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør 
så vidt muligt forblive inden for ejendommen.   

Ejendommen overdrages til køber med det terræn, som ligger der i dag og 
køber står for al håndtering af jord og jordflytning. 

4.4 Jordforurening 
Der er foretaget miljøundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af den 
geotekniske undersøgelse jf. bilag 4.3. 

Klokhøjen, delnr. 2 er ikke ud fra de foretagne miljøundersøgelser kortlagt eller 
områdeklassificeret som forurenet, og jorden fra arealet kan som 
udgangspunkt bortskaffes uden yderligere miljøanalyser.  

mailto:brandvaesen@ostbv.dk
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Kontakt til Jordgruppen ved Aarhus Kommune: 

Aarhus Kommune 
Virksomheder og Jord 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
jord@mtm.aarhus.dk  

5 Eksisterende ledninger, kabler m.v. 
Eksisterende registrerede ledninger, kabler m.v. på byggefeltet fremgår af LER-
oplysninger bilag 4.5. 

Køber er forpligtet til at søge egne LER-oplysninger, inden gravearbejde finder 
sted. Det bør tilstræbes, at der tages hensyn til eksisterende ledninger i 
forbindelse med byggeri.  

Ledningsoplysningerne (LER) er trukket den 14.04.2020, hvor følgende 
ledningsejere i området er fremkommet: 

- 01 – AffaldVarme 
- 02 – Fibia 
- 03 – GlobalConnect A/S 
- 04 – KONSTANT Net A/S 
- 05 – Stofa 
- 06 – TDC 
- 07 – VERDO (vejbelysning) 
- 08 – Aarhus Vand 

6 Forsynings- og afledningsforhold 
Ejendommen er ikke tilsluttet forsyning. Af ledningsoplysninger (bilag 4.5) 
fremgår de eksisterende ledninger i og omkring området. 

Afsnittet beskriver entreprisegrænser i forhold til Aarhus Kommune, 
forsyningsselskaber og køber i relation til byggemodning. 

Køber skal afholde samtlige tilslutningsafgifter indenfor eget areal. 

6.1 Klimatilpasning, regnvand og spildevand 
Ejendommen ligger inden for Aarhus Vand A/S’ forsyningsområde. 

Tilslutning bekostes af køber og skal koordineres med Aarhus Vand A/S 

Spildevand og regnvand i området skal afledes i separate kloakledninger, og 
tilsluttes Aarhus Vand A/S ledningsanlæg. Læs mere i Aarhus Kommunes 
’Spildevandsplan 2017-2020”: 
https://www.aarhus.dk/media/4969/spildevandsplan-2017-2020.pdf 

 

mailto:jord@mtm.aarhus.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fmedia%2F4969%2Fspildevandsplan-2017-2020.pdf&data=02%7C01%7Cpmajo%40aarhus.dk%7Ccaa6d40f2d2d43b9b6bf08d7e83b5ae8%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C1%7C637233213946518965&sdata=E%2BPu%2FBemaTqKrzp300D8jx%2FEhAo8IUdCbNEzpOfmLj4%3D&reserved=0
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Kontaktoplysninger på Aarhus Vand A/S: 
http://www.aarhusvand.dk 
 
Aarhus Vand A/S 
Gunnar Clausens Vej 34 
8260 Viby J 

planogprojekt@aarhusvand.dk 

Kontaktoplysninger på Aarhus Kommune Center for Vand og Natur: 

Aarhus Kommune 
Vand og Natur 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
vandmiljø@mtm.aarhus.dk  

Spildevand 
Spildevand afledes til Egå Renseanlæg via spildevandsledningen i Ib Spang 
Olsens Gade. Tilslutningspunkt for spildevand skal koordineres med Aarhus 
Vand A/S.  

Aarhus Vand A/S skal give tilslutningsaccept inden tilslutning. 

Regnvand 
Regnvand skal afledes til regnvandsledning i Ib Spang Olsens Gade. 
Tilslutningspunkt skal koordineres med Aarhus Vand A/S.  

Aarhus Vand A/S skal give tilslutningsaccept inden tilslutning. 

Den maksimale befæstelsesgrad for arealet må ikke overstige 60 %. 

Den maksimale afledning af regnvand må ikke overstige 63 l/s/ha.  

Øvrigt og tilladelser 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger/ anlæg, der skal overtages af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand. 
Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på: 

www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/  

Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand 
A/S, aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til Aarhus Vands 
betalingsvedtægter. 

6.2 Brugsvand 
Den overordnede vandforsyning kan ske fra Klokhøjen eller Ib Spang Olsens 
Gade. Tilslutningspunktet skal koordineres med Aarhus Vand A/S.  

http://www.aarhusvand.dk/
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
mailto:vandmilj%C3%B8@mtm.aarhus.dk
http://www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/
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Betingelser for tilslutning til vandforsyningen under Aarhus Vand A/S er 
gældende for området.  

Køber anlægger og bekoster forsyningsanlæg for brugsvand på egen grund og 
frem til tilslutningspunkt. Tilslutningspunkt skal koordineres med Aarhus Vand 
A/S. 

Betingelser for tilslutning til vandforsyning, herunder bygherrevejledning og 
gældende takster for tilslutningsbidrag, fremgår af Aarhus Vands hjemmeside: 
http://www.aarhusvand.dk/ 

Retningslinjer for sprinkler tilslutning kan læses her: 
https://www.aarhusvand.dk/erhverv/tilslut-vand/sprinkler/ 

Kontaktoplysninger på Aarhus Vand A/S: 

Aarhus Vand A/S 
Plan og projekt 
Gunnar Clausens Vej 34 
8260 Viby J 
aarhusvand@aarhusvand.dk 

6.3 Fjernvarme 
Ejendommen er omfattet af fjernvarmetilslutningspligt. 

Ejendommen forsynes af AffaldVarme Aarhus. Betingelserne for tilslutning til 
fjernvarmeforsyningen for AffaldVarme Aarhus er gældende for ejendommen, 
og fremgår at AffaldVarmes bestemmelser. Tilslutning af fjernvarme skal ske 
fra Ib Spang Olsens Gade, byggeriet kan med fordel projektere bygningen 
således teknikrummet ligger på den nye stamvej. 

Tilslutning skal bekostes af køber og koordineres med AffaldVarme.  

Bestemmelser, takster m.v. for tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremgår af 
Aarhus AffaldVarmes hjemmeside: https://affaldvarme.aarhus.dk/ 

Kontaktoplysninger til AffaldVarme Aarhus: 

AffaldVarme Aarhus 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
byggemodningfjv@mtm.aarhus.dk 

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

Der henvises til ’Tilslutningsbestemmelser for EL, KONSTANT Net A/S’: 
https://konstant.dk/net/om-konstant/regelsaet-for-konstant/ 

http://www.aarhusvand.dk/
https://www.aarhusvand.dk/erhverv/tilslut-vand/sprinkler/
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
https://affaldvarme.aarhus.dk/
mailto:byggemodningfjv@mtm.aarhus.dk
https://konstant.dk/net/om-konstant/regelsaet-for-konstant/
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Tilslutningspunkt skal koordineres med KONSTANT Net A/S. KOSTANT Net A/S 
leverer og etablerer stikledningen. 

Tilslutningsbidraget og anlægsomkostningerne kan oplyses af KONSTANT Net 
A/S ved oplysning omkring leveringsomfang til den nye bebyggelse på arealet, 
hvor evt. eksisterende tilslutningsbidrag også indregnes i området. 

Teknikskabe af alle slags (el, tele, byens belysning, osv.) må forventes at 
skulle integreres i området. 

Kontaktoplysninger til KONSTANT Net A/S, kan ses her: 

KONSTANT Net A/S 
Duesager 22 
8200 Aarhus N 
kontakt@konstant.dk 

6.5 Smart City og E-mobilitet 
Den teknologiske udvikling inden for energikilder, mobilitet og 
informationssystemer foregår hastigt. I forbindelse med et stort 
udbygningsprojekt som i Lisbjerg kan køber med fordel indtænke fremtidens 
løsninger i planlægning af bygninger og infrastruktur allerede nu. 

Køber har mulighed for yderligere information ved henvendelse til 
Klimasekretariatet: 

Klimasekretariatet 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
gogreen@aarhus.dk  

7 Affaldshåndtering 
Der skal etableres affaldsordning i henhold til Aarhus Kommunes regulativ for 
erhvervsaffald, da det udbudte areal forudsættes anvendt til erhverv. 

Køber er forpligtet til at indgå en aftale med en privat udbyder af indsamling af 
dagsrenovationslignende affald.  

Affaldsordningerne skal være i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regulativer og der skal tages kontakt til Aarhus Kommunes 
vejmyndighed for at sikre en hensigtsmæssig trafikadgang.  

Der henvises til hjemmeside for AffaldVarme Aarhus, for Regulativ for 
erhvervsaffald, Aarhus Kommune: 
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/regulativer-
og-retningslinjer/ 

Kontaktoplysninger til AffaldVarme Aarhus, kan ses her: 

mailto:kontakt@konstant.dk
mailto:gogreen@aarhus.dk
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/regulativer-og-retningslinjer/
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-anlaegsprojekter/regulativer-og-retningslinjer/
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AffaldVarme Aarhus 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
affald@aarhus.dk 

8 Byggemodning 
Alle byggemodningsarbejder på ejendommen påhviler køber.  

9 Byggeplads 
Byggepladsarealer skal påregnes holdt inden for eget grundstykke.  

Byggepladsarealer skal som udgangspunkt holdes inden for egen ejendom. Så-
fremt der måtte blive behov for yderligere byggepladsareal til skurby, parkering 
eller materialeoplag, vil der i et vist omfang være mulighed for at leje et areal 
til byggepladsformål i en nærmere aftalt periode. Aarhus Kommune, 
Ejendomme, kan kontaktes for afklaring af arealleje.    

Køber skal i hele byggeperioden sikre renholdelse af omkringliggende veje, 
samt andre veje, der måtte blive udsat for jordkørsel og lignende fra 
byggepladsen.  

Køber skal sikre, at tilstødende fortov/stier, cykelsti og græsrabatter samt 
udstyr som gadebelysning og skiltning ikke bliver beskadiget.  

Køber skal iagttage, at der på alle tider er adgang til naboejendommene. 

9.1 Støj, støv og vibrationer 
Aarhus Kommunes standardvilkår for støj, støv og vibrationer er gældende for 
arealet. Der henvises derfor til at gældende retningslinjer i forbindelse med 
nybyggeri overholdes.  

Aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder mm., der kan frembringe støj og 
vibrationer skal anmeldes til kommunen på forhånd, minimum 14 dage inden 
aktiviteten skal finde sted.  

Yderligere oplysninger og retningslinjer findes her: 
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/ 

Kontaktoplysninger vedr. støj, støv og vibrationer kan ses her: 

Aarhus Kommune 
Virksomheder og Jord 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
virksomheder@mtm.aarhus.dk 
 

https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoegodkendelser-og-tilsyn/
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
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