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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING FOR:

Nyt DSB værksted til eltog ved Rosbjergvej i Årslev 

Baggrund for høringen
Der er indgået et politisk forlig om elek-
trificering af jernbanerne, og det medfø-
rer behov for værksteder til vedligehol-
delse af de nye eltog. DSB har et ønske, 
om at få et værksted i Aarhus-området, 
da Aarhus Hovedbanegård er central for 
jernbanedriften i Østjylland.

Det nuværende værksted i Sonnesgade 
skal anvendes til vedligeholdelse af IC3/
IC4 tog, indtil de er helt udfasede. Det er 
ikke muligt at få eltog ind til værkstedet, 
da broerne ikke har tilstrækkelig frihøjde. 

Der er derfor foretaget en screening af 
mulige placeringer i Aarhus-området. 
Arealet til et nyt værksted skal ligge, så 
der kan etableres sporforbindelse til ho-
vedsporet for jernbanetrafikken, have en 

stabil undergrund, ligge i et erhvervsom-
råde og helst nord for Aarhus Hovedba-
negård, da kapaciteten på banen mod 
syd er begrænset.

Ved Årslev er der i erhvervsområdet en 
reservation til en kombiterminal, som 
ikke er udnyttet, og hvor udviklingen i 
godstransporten har medført, at reserva-
tionen kan bortfalde. 

Der er derfor forslag om, at placere 
det nye værksted til DSB’s nye eltog på 
arealet ved Årslev. Placeringen fremgår 
af kortet i figur 1.

 

Figur 1, arealet ved Årslev.
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I forslaget vil der være indkørsel ved ho-
vedsporet i den østlige ende af arealet, 
og værksted i den vestlige ende. På area-
let skal der også være plads til opstilling 
af klargjorte eltog, rengøring og eventuel 
vask af eltog.

Arealet er let skrånende. Da togene af 
sikkerhedsmæssige årsager skal holde 
på plane arealer, skal der ske væsentlige 

terrænændringer og fjernes en større 
jordmængde.

I forbindelse med planlægning og mil-
jøvurdering, vil flytning af jord, støj, lys, 
grundvand og mulighed for en ny bane 
til Silkeborg være centrale emner.

Anvendelse af arealet til værksted kræver:

 ■ Ophævelse af reservationen til kombiterminal og ændring af gældende kom-
muneplanramme gennem et kommuneplantillæg

 ■ Miljøvurdering af kommuneplantillægget
 ■ En lokalplan med bestemmelser for byggeri og anlæg der muliggør realisering 

af det nye værksted
 ■ Miljøvurdering af lokalplanen 
 ■ En miljøkonsekvensvurdering (VVM) af værkstedet og sporstilslutningen – Mil-

jøstyrelsen samt Trafik Bygge og Boligstyrelsen er VVM myndigheder

Deltag i høringen
Det er formelt kun ændringen af kommuneplanen og miljøstyrelsens bestilling af 
indhold af miljøkonsekvensredegørelsen som skal i høring på nuværende tidspunkt, 
men da der er tæt sammenhæng mellem projekt og planlægning, vil vi gerne have 
dine synspunkter om:

 ■ Er det en god ide at ophæve reservationen og i stedet give mulighed for at etab-
lere et værksted på arealet?

 ■ Er der emner, som vi skal have særlig fokus på i forbindelse med planlægnin-
gen?

 ■ Er der emner, som vi skal have særlig fokus på i forbindelse med miljøvurde-
ringen af planerne?

Miljøstyrelsen gennemfører egen høring om indholdet af emner til en miljøkonse-
kvensvurdering (VVM) af værkstedet. Materialet kan ses her: 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/dsb-va-
erksted-ved-logistikparken-i-aarhus/

Vi deler de høringssvar, som vi modtager, således at emner af betydning for miljøet 
kommer med i alle miljøvurderingerne. Høringssvarene bliver også forelagt byrådet, 
i forbindelse med at planændringerne sendes i høring næste gang, og bliver derved 
offentligjort.

Vi hører gerne din
mening

Orienteringen er offentligt
fremlagt fra
den 13. november til 
den 4. december 2019

Eventuelle spørgsmål til
forslaget kan rettes til:

Arkitekt
Jette Tofte Nielsen
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf.: 41 85 98 34

Synspunkter og ideer, der
indsendes under denne 
høring, vil blive forelagt 
Aarhus Byråd.

Høringssvar sendes via 
Aarhus Kommunes hø-
ringsportal, som du finder 
her: deltag.aarhus.dk

Senest den 4. december 
2019

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
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