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Naturgasledning til Aarhus havn 
 
Grundlag og forudsætninger 
Aarhus Byråd har 15. november 2017 vedtaget kommuneplantillæg for Naturgasledning til Aarhus havn via Hasselager. 
 
En beskrivelse af projektet for etablering af en naturgasledning fra Sabro via Hasselager til Aarhus Havn og vurdering af 
projektets påvirkning af miljøet findes i rapporten VVM OG MILJØVURDERING (SMV) FOR HMN GASNET 
NATURGASLEDNING.  De væsentligste miljøpåvirkninger m.v. er resumeret i den Sammenfattende redegørelse – 
Naturgasledning. 
 
Miljøvurderingen og reservering af linjeføring til naturgasledningen er foretaget på baggrund af et ønske fra HMN GasNet 
P/S om at etablere en fordelingsledning til naturgas fra M/R-stationen (måler-/regulatorstationen) på Riisvej i Favrskov 
Kommune via Hasselager til Aarhus havn. Der kan via ledningen leveres naturgas og bionaturgas. Gassen skal anvendes til 
procesenergi i industrien. 
 
Projektet omfatter etablering af en ny ledning og 3 M/R stationer. Gasledningen etableres i stål (op til Ø 165mm) og med et 
tryk på op til 50 bar. M/R stationer er bygninger på 6x10m i 3 meters højde, hvor der er målere og hvor trykket reduceres til 
distributionsniveau (normalt 4 bar). 
 
En del af naturgasledningen ligger inden for den kystnære del af byzonen. Naturgasledningen graves ned og M/R-stationen 
som etableres på havnen er en lille bygning i forehold til de store bygninger og anlæg på havnen, så planen vil ikke påvirke 
kystnærhedszonen. 
 
Der vil heller ikke være en påvirkning af Natura2000, bilag IV eller muligheden for at opnå ønsket tilstand i målsatte områder 
i Vandområde planerne. 
 
På baggrund af den kombinerede VVM-redegørelse og Miljørapport samt den offentlige høring er det Aarhus Byråds 
samlede vurdering at naturgasledningen til procesformål kan etableres med et forløb via Saralyst Allé og Sumatravej. 
 
I vurderingen har det bl.a. været afgørende: 

• at forløbet via Saralyst Alle giver lidt færre gener i anlægsfasen og for fremtidige fjernvarmeledningerne end øvrige 
vurderede alternativer 

• at forløbet via Sumatravej ikke medfører bindinger for planlægningen for Tangkrogen og flytning af renseanlægget. 
 
Der reserveres en linjeføring til naturgasledning fra Sabro via Hasselager til Aarhus havn i Kommuneplanen. 
Naturgasledningen skal bidrage til at sikre, at produktionsvirksomhederne i Aarhus og andre med behov for erhvervsmæssig 
opvarmning får adgang til naturgas og bionaturgas til procesformål. 
 
Reservationen er en principreservation, hvor der kan foretages mindre justeringer i forbindelse med detailprojektering og 
dialogen med lodsejerne. 
 

Retningslinjer 
VVM.10.1. Der reserveres en linjeføring til naturgasledning fra Sabro via Hasselager til Aarhus havn i Kommuneplanen. 

Naturgasledningen må kun anvendes til gas til procesformål og anden lignende erhvervsmæssig opvarm-
ning. Forløbet fremgår af kortet Naturgasledning Sabro-Hasselager-Aarhus havn. 

 
De eksisterende reservationer til naturgasledninger opretholdes, jf. hovedstrukturens kort Tekniske anlæg og planlægning 
for forsyning (side 124). (Reservationen frem til Studstrupværket fremgår af et landsplandirektiv og kan kun ændres af 
Erhvervsministeren) 
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