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Forord
Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer,
hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.
Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.
Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet
ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.
Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen,
eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
Planproces
09.09.2020 Vedtagelse af forslag i byrådet
14.09.2020 - 09.11.2020 Offentlig høring
20.01.2021 Endelig vedtagelse i byrådet
25.01.2021 Offentliggørelse
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Indledning
Baggrund
Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for en stibro over banen. I dag
er området over banen ikke rammelagt.
Ramme 1.1.O.17 Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle udvides ud over
banen, og der tilføjes, at området kan anvendes til stibro. Derover hæves
bebyggelsesprocenten for at give mulighed for et p-hus i flere etager.
Grønt Danmarkskort
Rammeområdet som tillægget udvider, omfatter Vejle Å der er udpeget
til naturområde, særligt værdifulde naturområder og potentielle økologisk
forbindelse. Alle udpegninger er indenfor det grønne Danmarkskort.
Beskyttelserne skal generelt friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse. Da de ligger inden for byzone, bør de indarbejdes som en kvalitet i
og nær bymiljøerne. Det er særlig vigtigt, at det bynære landskab er udviklet
med tanke for, at naturen kan opleves tæt på, og at der er let adgang til den.
Oplevelsen af åen styrkes med den nye stibroforbindelse, og det vurderes
i miljøvurderingen for lokalplan nr. 1259, at planen ikke påvirker dyre- og
planteliv i åen.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone afgrænset i en afstand af 3
km fra kysten. I denne zone gælder der særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget
af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne.
Området ligger under 3 km fra kysten, men da den er beliggende i byzone,
er den ikke omfattet af kystnærhedszonen. Planloven stiller dog særlige
krav til planlægning i de kystnære dele af byzonen, hvor bebyggelsen påvirker kysten visuelt.
Byggeri i det udvidede rammeområde vil være skjult bag anden bebyggelse,
og vil derfor ikke have nogen indvirkning på kystlandskabet.
Risikovirksomhed
Vejle Kommunen er ved at få opdateret risikomodellen for risikovirksomheder. Planområdet vil i den opdateret risikomodel, ligger uden for de områder, hvor der bør foretages en konkret samfundsmæssig risikoberegning.
Der kan derfor uden problemer i forhold til samfundsrisikoen planlægges
for planområdet.
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Fordebat
Tillægget har været i fordebat fra d. 8. juni 2020 til d. 22. juni 2020. Der
indkom 3 bemærkninger. Udvalgte bemærkninger er medtaget i tillægget.
Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer
derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter,
der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Miljøscreening
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes
forhold mellem disse faktorer.
Tillægget vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10b,
vedrørende anlægsarbejde i byzone, og skal derfor miljøvurderes.
Miljørapporten, der er sammenskrevet med miljøkonsekvensrapporten for
projektet, er vedlagt som bilag.

Gældende ramme 1.1.O.17 Offentligt område
ved Gammelhavn i Vejle
Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocent gælder for området under et.
Maks. antal etager: Maks. bygningshøjde i meter: Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 2
Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, erhvervsformål i form af
kontorer og liberale erhverv, parkeringshus og rensningsanlæg. Langs Sønderå
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fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant.
Zonestatus
Området er i byzone.
Notat
Generelle retningslinjer
For offentlige områder er bebyggelsesprocenten 40.

Ændring af rammer
Rammen udvides til også at omfatte en del af banearealet, anvendelsen tilføjes
stibro og bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 350.
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Teknik & Miljø • Plan & Energi
Kirketorvet 22 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 22 30
E-post: plan@vejle.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65 samt miljøvurdering af planerne og projektet

21-01-2021

Lokalplan nr. 1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade,
Vejle og tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 med miljøvurdering er den 20.01.2021 vedtaget af Vejle Byråd.

Side 1 af 4

J. nr.:

Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af
indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet
med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt.
Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:
 I redegørelsen i afsnittet Anden lovgivning tilføjes, at der skal tages
højde for, at jernbanen forventeligt elektrificeres, og at trappe/elevatorforbindelsen til perronerne tager hensyn til perronernes bredde.
 § 1 omformuleres til ”at give mulighed for en stiforbindelse mellem
stien langs åen, p-huset og midtbyen med adgange fra stiforbindelsen til
togperronerne.”
 I redegørelsen i afsnittet Anvendelse tilføjes cykelparkering og Kys og
Kør.
 I § 10 tilføjes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende projektet hvis det er omfattet af reglerne om ibrugtagning jævnfør bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

01.02.05-P16-22-17

Kontaktperson:
Rikke Tovbjerg Simonsen
Lokaltlf.: 76 81 22 67
Mobilnr.:29 33 23 70
E-post:RITSI@vejle.dk
Her bor vi:
Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Miljøvurdering af planerne
Der er udarbejdet en miljørapport og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt
endeligt sammen med lokalplanen og tillægget.
Afgørelse efter miljøvurderingsloven til projektet
Vejle Byråd har den 20.01.2021 på baggrund af miljøkonsekvensrapporten
og de indkomne høringssvar truffet afgørelse om, at give tilladelse til anlæg
af p-hus ved Gammelhavn og Sjællandsgade i Vejle med tilhørende vej- og
Teknik & Miljø - Plan & Energi
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
ritsi@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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stiforbindelser jævnfør § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) (nr. 1225 af 25. oktober 2018).
Projektet har ikke væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og kan derfor realiseres. Betingelserne kan ses i § 25-tilladelsen, der indeholder en række vilkår.
Offentlighed
Offentligheden er inddraget i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.
Afgrænsningen af miljøvurderingen har været i offentlig høring fra den 28.04.2020 til den
13.05.2020. Der indkom 10 svar, hvor de 5 indeholdt bemærkninger. Bemærkningerne er en del
af miljøkonsekvensrapporten.
Miljøkonsekvensrapporten har sammen med lokalplanen og tillægget været i offentlig høring fra
den 14.09.2020 til den 09.11.2020. Der indkom ingen bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.
Klagevejledning til miljøvurdering af projektet
Der kan klages over tilladelsen i forhold til både retlige spørgsmål og kommunens skøn.
Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Natur og Fødevareklagenævnet via Klageportalen
Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den
sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen.
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Naturog Fødevareklagenævnets hjemmeside
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.
Her kan du se planerne og miljøvurderingen
Lokalplanen, og tillægget og miljøvurderingen kan ses på kommunens hjemmeside, eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til e-mail: servicecenter@vejle.dk eller Teknik
& Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af lokalplanen, tillægget og
miljøvurderingen, der offentliggøres den 25.01.2021 på kommunens hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne og miljøvurderingen.

Venlig hilsen

Rikke Tovbjerg Simonsen
Byplanlægger, civilingeniør
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S A M M E N F A T T E N D E
R E D E G Ø R E L S E
Miljøvurdering af
Lokalplanforslag nr. 1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle og
Forslag til tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029
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BILAG TIL LOKALPLAN NR. 1259 OG TILLÆG NR. 65
VEJLE KOMMUNE

L Æ S E V E J L E D N I N G

Hvad er en miljøvurdering?

og myndigheder, ved at der udarbejdes en sammenfat-

I henhold til miljøvuderingsloven skal der foretages

tende redegørelse. Indsigelserne kan medføre ændringer

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en

i planforslaget. Når planen med den sammenfattende

væsentlig indvirkning på miljøet.

redegørelse er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette
på kommunens hjemmeside.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der
kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt
en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen
miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder
den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers
sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft,
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv,
herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk
og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Hvad er en sammenfattende redegørelse?
I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der
er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en
sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal indeholde:
• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
• hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
• hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de
rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
• hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige
indvirkninger på miljøet af planen.

Hvordan behandles en miljøvurdering?
En miljøvurdering behandles efter miljøvurderingsloven
og planloven. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling
til miljøvurderingen og komme med indsigelser og
ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal
byrådet tage endelig stilling til miljøvurderingen, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere
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Miljøvurderingens indhold
Forslag til lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029
er miljøvurderet i forhold til:
•

Visuel påvirkning og kulturarv

•

Befolkning (tilgængelighed og trafiksikkerhed)

•

Biodiversitet – Natur, flora og fauna

•

Vand

•

Jordbund

•

Luft og klima

•

Sundhed

•

Materielle goder

Ifølge miljøvurderingslovens § 13 skal kommunen ved den endelige vedtagelse
af et planforslag, der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en
sammenfattende redegørelse.
Redegørelsen skal indeholde:
•

Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.

•

Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

•

Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer,
der også har været behandlet.

•

Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Integrering af miljøhensyn
I udarbejdelse af lokalplanen er der taget hensyn til miljøet.
Placeringen af p-huset giver flere mulighed for at pendlere benytter toget til
gavn for miljøet.
Med nye stiforbindelser for gående og cyklende i eget tracé, forbedres fremkommeligheden og sikkerheden for disse bløde trafikanter.
Der er fastsat en maksimal højde på byggeriet, så det ikke bliver højere end de
højeste omkringliggende bebyggelser, herunder muligheden for ny bebyggelse
på posthusgrunden.
Miljørapportens betydning og offentlighedsfasen
Miljørrapporten har bekræftet kommunen i, at der kan etableres et p-hus og
stiforbindelser ved Gammelhavn og Sjællandsgade, uden at kommunen går på
kompromis med miljøet.
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Der er i høringsperioden indkommet indsigelser/bemærkninger til lokalplan,
tillæg og miljørapporten.
Der er i høringsperioden indkommet følgende indsigelser:
1. Indsigelse, Gammelhavn 3, st.tv., Vejle
Indsiger vil få dækket sol- og lysindfald og taget udsigten fra dennes lejlighed.
Indsiger spørger, hvorfor Gammelhavn skal dækkes til med høje bygninger,
også på posthusgrunden, i stedet for grønne åndehuller.
Teknik & Miljøs bemærkninger
P-huset placeres 270 meter væk fra indsigers bopæl, og vurderes ikke at tage
lysindfald. Hvis p-huset mod forventning vil tage sollys, vil det være meget
sjældent og kortvarigt midt på vinteren.
Der er i dag allerede parkering på gruspladsen, og p-huset skal omkranses af
poplerne der allerede findes i området, og vil derfor fremstå grønt.
2. Indsigelse, Haderslev Stift
Stiftet har ingen bemærkninger.
Teknik & Miljøs bemærkninger
Tages til efterretning.
3. Indsigelse, DSB
DSB syntes det er et spændende projekt, som har potentiale til at blive til stor
gavn for de togrejsende.
A. Til redegørelsen gøres der opmærksom på, at det skal sikres, at der er taget
højde for, at jernbanen forventeligt elektrificeres. Endvidere skal det sikres,
at der ved planlægning af trappe/elevator-forbindelsen til perronerne tages
hensyn til perronernes bredde.
Til bestemmelserne har DSB følgende bemærkninger:
B. § 1. Formål. Det 3. udsagn ”at give mulighed for en stiforbindelse mellem
stien langs åen, p-huset, togperronerne og midtbyen” bør omformuleres lidt
til noget i stil med ”at give mulighed for en stiforbindelse mellem stien langs
åen, p- huset og midtbyen med adgange fra stiforbindelsen til togperronerne.”
C. Under § 1. Formål bør det også fremgå, at lokalplanen skal give mulighed
for, at der kan etableres cykelparkering og evt. Kys og Kør faciliteter ved
adgangsveje/trapperne til stiforbindelsen.
D. § 3. Anvendelse. ”Området skal anvendes til offentlige formål i form af
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parkering, parkeringshus, sti- og vejforbindelser samt opholdsarealer, og med
tilhørende servicefaciliteter”. DSB bemærker i den forbindelse, at der skal
sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser for togkunder og at disse pladser
ikke skal være underlagt nogen form for tidsrestriktioner. Ligeledes skal disse
parkeringspladser ikke være betalingsparkering.
E. § 10. Tilladelser fra andre myndigheder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
kan også være myndighed, såfremt projektet er omfattet af reglerne om
ibrugtagning jf. Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i
jernbaneinfrastrukturen.
Teknik & Miljøs bemærkninger
Teknik & Miljø indstiller, at lokalplanen ændres:
Ad. A. I redegørelsen i afsnittet Anden lovgivning tilføjes, at der skal tages højde
for, at jernbanen forventeligt elektrificeres, og at trappe/elevator-forbindelsen
til perronerne tager hensyn til perronernes bredde.
Ad. B. § 1 omformuleres til ”at give mulighed for en stiforbindelse mellem stien
langs åen, p-huset og midtbyen med adgange fra stiforbindelsen til togperronerne.”
Ad. C. I redegørelsen i afsnittet Anvendelse tilføjes cykelparkering og Kys og Kør.
Ad. E. I § 10 tilføjes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende projektet
hvis det er omfattet af reglerne om ibrugtagning jævnfør bekendtgørelse om
ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.
Ad. D. Forholdene kan ikke reguleres i lokalplanen, men aftales nærmere mellem
Vejle Kommune og DSB i forbindelse med byggeriet.
4. Indsigelse, Falstersgade 8, Vejle
Parkeringshuset vil være til stor gene for indsiger og forringe værdien af
dennes bolig.
A. Området har ikke andre bygninger i den højde, hvor der typisk er 3 etager,
og vil være en ”klods” i naturen. Desuden er de fleste bygninger i mursten,
som p-huset ikke falde ind i.
B. Indsiger kan se, at der er plads nok på den eksisterende p-plads, og der er
derfor ikke behov for et nyt p-hus.
C. I dag er der trafikstøj, fartgrænserne overholdes ikke, og lys fra billygter
ind i indsigers køkken, så der ønskes ikke yderligere trafik.
D. Under anlægsfasen vil der være larm, rystelser og trafikale udfordringer.
Indsiger er urolig for, at det vil skade dennes hus.
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R E D E G Ø R E L S E

Teknik & Miljøs bemærkninger
Ad. A. P-huset placeres i et område hvor der stor set kun findes erhvervsbyggeri
der har mange forskellige bygningsudtryk. P-huset skal omkranses af poplerne,
der allerede findes i området, og vil derfor fremstå grønt.
Ad. B. P-pladsen er tit overbelagt i dagtimerne, og der er mangel på stationsnære langtidsparkeringspladser til pendlere, og dette behov skal p-huset
bl.a. imødekomme.
Ad. C. Trafikken på Sjællandsgade ved Falstersgade er beregnet til i 2030 at
være 9.400 boliger i døgnet. Med realisering af p-huset, vil trafikken være på
10.400 biler i døgnet, dvs. 1000 biler mere.
Den øgede trafikmængde vil betyde en stigning i trafikstøjen på op til 0,5 dB,
hvilket ikke kan opfattes af det menneskelige øre.
P-huset bygges, så der ikke kommer lys fra bilerne ud af bygningen.
Der vil være gener i anlægsfasen, og her vurderes støj og vibrationer at være
en væsentlig gene. Men det vil kun være en midlertidig påvirkning.
I byggeloven står, at bygherre ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal træffe enhver foranstaltning,
der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg
af enhver art. Ejere af naboejendomme skal efter kommunalbestyrelsens
bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele
udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger
er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans
bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.
Alternativer
0-alternativet er behandlet i miljørapporten. Der foreligger ingen alternativer til
projektet ud over 0-alternativet.
Lokalplanen og tillægget vurderes generelt ikke at skabe en forringelse af
miljøet med de afbødende foranstaltninger, der er indarbejdet i planerne, og
er derfor vedtaget endeligt.
Overvågning
På baggrund af miljøvurderingerne for de enkelte miljøemner foreslås overvågning af vibrationer under spunsning.
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FORORD
Etableringen af nyt parkeringshus og stibro i Vejle kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med rapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af et parkeringshus med dertilhørende adgangsvej og stibro vil medføre. Rapporten skal give
myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden de afgør, om projektet skal realiseres.
Udover miljøkonsekvensrapport skal der gennemføres en miljøvurdering i form af en miljørapport
af kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplan nr. 1259. Da kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapport og miljørapporten stort set er identiske, er der udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport og miljørapport, som opfylder lovkravene til begge rapporter.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplan nr. 1259 med tilhørende miljøkonsekvensrapport og miljørapport for parkeringshus og stibro sendes i offentlig høring i perioden fra den 14.
september 2020 til 9. november 2020. Yderligere oplysninger kan findes på Vejle Kommunes
hjemmeside: www.vejle.dk.
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1.

IKKE TEKNISK RESUME
Vejle Kommune ønsker at etablere et parkeringshus i Vejle by for at få flere centrale parkeringspladser. Etablering af parkeringshuset kræver etablering af en ny adgangsvej over Vejle Å og en
ombygning af krydset ved Sjællandsgade – Havneparken. I forbindelse med parkeringshuset ønsker Vejle Kommune også at etablere en ny stibro over Vejle Å, så der er direkte forbindelse fra
p-huset til togperronerne, og der sikres en generel bedre stimæssig sammenhæng mellem den
vestlige og østlige del af Vejle midtby.
Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven 1 og bygherre, Vejle Kommune, Teknik & Miljø - Anlæg & Infrastruktur har i forbindelse med ansøgning af projektet anmodet om, at projektet skal
undergå en miljøvurdering. Der er på den baggrund udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som
både indeholder miljøvurdering af projektet og en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Etablering af parkeringshus og stibro
Parkeringshus og stibro ligger centralt i Vejle og er afgrænset, som vist på Figur 3-1. Herudover
vil der være behov for nogle nødvendige arbejdsarealer i anlægsfasen. Arealet, hvor parkeringshuset ønskes placeret, ligger på Gammelhavn og er i dag en parkeringsplads på terræn.

Figur 1-1. Oversigt over placering af parkeringshus, stibro og adgangsvej.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af

25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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Projektet med parkeringshuset indeholder fire etager ud over stueetagen og kan indeholde op til
1.000 parkeringspladser. Det er planlagt at etablere parkeringshuset i op til tre separate anlægsfaser, men det er muligt, at flere faser etableres samtidigt. Parkeringshuset kan delvis fungere,
mens den næste fase etableres, men vil dog skulle være afspærret i kortere perioder.

Figur 1-2. Illustration af færdigt parkeringshus. 2

Adgangsvejen til parkeringshuset sker via Sjællandsgade, og som en del af projektet udbygges
krydset mellem Sjællandsgade og Havneparken med et fjerde ben og svingbaner forlænges ved
krydset Sjællandsgade og Toldboldvej.
Parkeringshuset etableres, så bilisterne kører ind i parkeringshuset via adgangstårne, hvori der er
kørsel op og ned fra de enkelte etager. Herved undgås det, at bilister skal gennemkøre de enkelte
etager for at komme på næste etage.
Stibroen kan etableres i enten én eller to faser, og etableringen af stibroen kan ske samtidigt
med en eller flere af anlægsfaserne for parkeringshuset eller efter parkeringshuset er fuldt etableret. Etablering af stibroen er afhængig af lukning af det enkelte jernbanespor. På Vejle Station
er det grundet en vis overkapacitet, muligt at lukke halvdelen af stationen ned, i de fleste perioder af døgnet, og stadig bibeholde den normale drift. Der kan være brug for en totallukning af
sporene i enkelte dage.
Parkeringshuset og stibroen bygges sammen via et tårn, så der er forbindelse mellem togstationen og parkeringshuset. Trappetårnet kan blive udformet som en udsigtsplatform, hvor borgere
kan stoppe op og nyde udsigten.
Den samlede anlægstid for projektet kan være op til 3 år, såfremt stibroen etableres efter, at
parkeringshuset er blevet opført. Etablering af adgangsvejen og de tre faser af parkeringshuset
vurderes at være omkring 2 år, og stibroens anlægstid vurderes at være på omkring 1 år. Ved
etablering af flere faser samtidigt, vil der kunne spares tid, idet byggepladsen ikke vil skulle etableres flere gange, og de enkelte aktiviteter gøres færdig på én gang.

2

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Perspektiv af fase 3 med facade.
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Figur 1-3. Illustration af stibroen fra perron. 3

Alternativer
Udover miljøpåvirkninger fra projektet vurderes der i miljøkonsekvensrapporten kun på ét alternativ i form at det alternativ, hvor projektet ikke realiseres, det såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet er situationen i 2030, hvis projektet ikke etableres.
I 0-alternativet er projektområdet stadig en parkeringsplads med vejadgang fra Gammelhavn
som i dag og vil dermed ikke medføre et større antal bilister inden for projektområdet. Samtidig
fastholdes de stiforbindelser, der krydser Vejle Å og jernbanen i dag. Ved 0-alternativet sker der
en ændring af trafikforholdene på de omkringliggende veje bl.a. i form af en lukning af Sønderbrogade. 0-alternativet betyder en omfordeling af trafikken samt stigning i antallet af trafikanter.
Selvom der kommer flere trafikanter, forventes det, at biler, busser og tung trafik løbende skiftes
ud med mere miljøvenlige typer, hvilket giver anledning til færre emissioner og udledning af CO2.
For flere af miljøforhold, forventes situationen i 0-alternativet være lignende nuværende situation, herunder naturen på land og jordforhold. For vandkvaliteten af Vejle Å og det kystnære område udfor udløbet til Vejle Å, forventes tilstanden at være forbedret, jævnfør målsætningerne i
den nuværende og fremtidige vandområdeplaner.
Ved 0-alternativet er Posthusgrunden etableret, som er et byggeri på i alt ca. 83.000 m2, med
dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, caféer, restauranter, fællesfaciliteter m.v. samt boliger og
ca. 840 parkeringspladser. Herudover forventes boliger på Havneøen, erhverv og boliger ved Føtex på havnen og erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 61b Vejle Syd færdig opført i 2030. Projekterne vil påvirke bybilledet og den visuelle oplevelse af byrummet, da den gamle godsbanebygning eksempelvis nedrives, og der opføres flere høje bygninger.

3

Årstidernes Artiteker – Part of Swaco, 2019, Gangbro over banen – faseopdelt udførelse.
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Miljøpåvirkninger
Vejle Kommune har udarbejdet et afgrænsningsnotat, der fastlægger hvilke emner, der skal vurderes på i miljøkonsekvensrapporten. Der er vurderet på de følgende miljøemner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visuel påvirkning og kulturarv
Befolkning (tilgængelighed og trafiksikkerhed)
Biodiversitet – Natur, flora og fauna
Vand
Jordbund
Luft og klima
Sundhed
Materielle goder

Samlet vurderes der, at projektet kan medføre være én væsentlig påvirkning af menneskers
sundhed som følge af støj og vibrationer i anlægsfasen.
Derudover vurderes der, at projektet kan medføre en moderat konsekvens for syv miljøpåvirkninger:
•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra nærzonen (driftsfase)

•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra mellemzonen (driftsfase)

•

Visuel påvirkning af arealer inden for åbeskyttelseslinjen langs med Vejle Å

•

Påvirkning af vejtrafikken (anlægsfase)

•

Trafikale forhold (driftsfase)

•

Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler (anlægsfase)

•

Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer (anlægsfase)

For de øvrige undersøgte miljøpåvirkninger, vurderes det, at konsekvenserne for miljøet er ubetydelige, begrænsede eller ikke tilstede.
Visuel påvirkning og kulturarv
Vejle midtbys er kendetegnet ved en kombination af en ældre og sammenhængende lav bygningsmasse samt tekniske anlæg i form af siloer, tankanlæg, kraner og skorstene på havnen.
Midtbyen har gennemgået en løbende renovering, og der er kommet ny bebyggelse til, der især
er koncentreret på havnen og i nærliggende områder hertil. Byen indeholder flere højhuse, herunder sygehuset, Hotel CABINN, Den Hvide Facet, De Fem Søstre, HavneMøllerne, ”Bølgen”, Havneparken, Havneøen, Fjordenhus og kirketårnene. Herudover findes sammenhængende skove og
store trægrupper rundt omkring i byen.
Det fem etagers parkeringshus og stibroen, hvor stibroens dæk får en højde på syv til ti meter
over terræn, opleves i nærområdet som et markant nyt bygningsværk og vurderes at medføre en
moderat visuel påvirkning af nærområdet. På afstande på op til 1.000 meter fra parkeringshuset
begrænser parkeringshuset nogle steder det lange kig ind og ud af byen, hvorfor det vurderes, at
projektet medfører en moderat visuel påvirkning. På større afstande er parkeringshuset og stibroen kun i begrænset omfang synlige. Vejle har i forvejen mange høje bygninger, og der er
mange bygninger med samme eller større volumen end parkeringshuset. Den visuelle påvirkning
fra parkeringshuset og stibroen vurderes derfor at være begrænset på afstande over 1.000 meter.
Den 53,5 meter høje Sct. Nicolai Kirke er den nærmeste kirke i forhold til projektområdet og ligger ca. 400 meter nordøst for parkeringshuset. Parkeringshusets højde på op til 17 meter betyder, at det nye parkeringshus ikke vurderes at ændre på indkigget til kirken og dermed kulturmiljøet omkring kirken. Desuden er afstanden mellem kirken og projektet så stor, at kirken fortsat
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opleves som et markant element i byen. Parkeringshusets konsekvens for Sct. Nicolai Kirke og
dermed kulturarven vurderes at være begrænset.
Hovedparten af projektet ligger inden for åbeskyttelseslinjen. Åbeskyttelseslinjen har til formål at
sikrer åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv. Beskyttelseslinjen forløber 150 meter omkring åen. Projektet vurderes ikke at være i overensstemmelse
med formålet med beskyttelsen, da byggeriet ændrer arealernes tilstand og anvendelse permanent. Samlet set vurderes konsekvensen for arealer inden for åbeskyttelseslinjen at være moderat.
Befolkning (tilgængelighed og trafiksikkerhed)
I dag er der adgang til projektområdet via Gammelhavn, og trafikken på Gammelhavn og Sjællandsgade er på ca. 4.000 køretøjer pr. døgn. Krydsene på Sjællandsgade og Gammelhavn er i
dag ikke meget trafikerede.
I anlægsfasen vil der komme en øget mængde person- og varebiler og tung trafik til og fra projektområdet i form af arbejdskørsel og tilkørsel af materialer. Den travleste anlægsperiode forventes at strække sig over ca. 30 uger, hvor det samlede gennemsnitlige antal ture til og fra projektområdet vil være ca. 30 ture pr. dag for person- og varebiler og 12 ture pr. dag med tunge
transporter. Den øgede mængde trafik vurderes at være ubetydelig i forhold til den øvrige trafik
på vejene i området.
Etablering af stibroen over Borgvold og Sjællandsgade vil give anledning til kortvarig lukning af
vejene i få dage. Stibroens krydsning af jernbanen kræver lukning af det enkelte jernbanespor.
På Vejle Station er det, grundet en vis overkapacitet, muligt at lukke halvdelen af stationen ned
de fleste perioder af døgnet, og stadig bibeholde den normale drift. Der kan være brug for en totallukning af sporene i enkelte dage.
Anlægstrafikkens påvirkning af tilgængelighed og trafiksikkerhed vurderes på den baggrund at
være ubetydelig til begrænset.
Driftsfasen vurderes primært at give anledning til lokale trafikstigninger på 7-800 køretøjer pr.
døgn på Sjællandsgade, Toldbodvej, Windfeld-Hansens Gade, Østerbrogade og Horsensvej, idet
mange trafikanter, herunder primært pendlere, vil søge til P-huset ad den rute. Derudover kan
der på Danmarksgade forventes en trafikstigning på ca. 400 køretøjer og ca. 700 køretøjer på
Gammelhavn og derfra videre mod Fredericiavej. Trafikstigningerne vurderes generelt ikke at
give anledning til kapacitets- og fremkommelighedsproblemer i kryds eller på strækninger på det
vurderende vejnet, men trængslen i krydset ved Toldbod vil blive mærkbar under spidsbelastningerne. Stigningen i trafikken vurderes at medføre en moderat påvirkning på de trafikale forhold.
Fremkommeligheden og kapaciteten på de omkringliggende veje vurderes at blive påvirket i begrænset grad, som følge af den øgede trafikmængde og ombygningen af krydset ved Havneparken.
Samlet vurderes realiseringen af det fulde projektforslag at give anledning til en marginal ændring i det teoretisk beregnede antal uheld på baggrund af den øgede mængde trafik. Forholdene
for de lette trafikanter, der færdes mellem parkeringsområdet og Vejle Station, forventes som
følge af etableringen af stibroen at blive markant forbedret. Dette skyldes, at de lette trafikanter i
fremtiden kan krydse Sjællandsgade og Borgvold niveaufrit og uden risiko for konflikter med den
motoriserede trafik. Den samlede konsekvens for trafiksikkerheden vurderes at være begrænset.
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Biodiversitet – Natur, flora og fauna
Adgangsvejen til parkeringshuset og stibroen anlægges over Vejle Å, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. I projektområdet er vandløbet primært sandet med mindre slamaflejringer ved
åbredden. Åbredderne fremstår naturlige med skråt anlæg. Ved vej- og jernbanebroer er der faste bredder.
Projektet kan give anledning til ændrede strømningsforhold ved konstruktionerne i vandet samt
ophvirvling af sandpartikler, som gør vandet i Vejle Å uklart i forbindelse med pælefundering i og
omkring Vejle Å. Hertil vil placeringen af pælene påvirke bundforholdene lokalt, hvor der kan forekomme lokal erosion i selve vandløbet og i åbredden i korte perioder, hvor Vejle Å har en høj
vandføring. Arbejdet og driften af projektet vurderes dog ikke at påvirke vandløbets naturtilstand,
hvorfor påvirkningen vurderes begrænset.
Odder er udbredt i hele Vejle Å. Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand.
For at odder yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i form af rørskov, krat
eller anden bevoksning. Der skal også være ringe menneskelig aktivitet, det vil sige et minimum
af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes der tilstrækkelige skjul, er odder mere tolerant overfor menneskelige forstyrrelser. Odder kan derfor have rastested i tilknytning til Vejle Å, men det er
usandsynligt at arten har ynglested indenfor eller i nærheden af projektområdet, da det vurderes,
at der er for meget menneskelig forstyrrelse i området. Det vurderes på den baggrund, at der
ikke er ynglende odder i nærheden af projektområdet.
Der er ikke registreret andre beskyttede arter på habitatdirektivets bilag VI, der potentielt kan
have raste- eller ynglested indenfor eller i nærheden af projektområdet.
Både vandrefalk og sandsynligvis også bjergvipstjert yngler tæt på projektområdet. Vandrefalk er
omfattet af habitatdirektivets bilag I som ynglefugl med usikker bevaringsstatus. Selvom arterne
jævnfør deres valg af ynglesteder er tilpasset menneskelige aktiviteter i byen, kan en ny aktivitet
som spunsning i forbindelse med anlæg af stibro og vejbro være en så betydelig ændring af de
kendte aktiviteter, at anlægsarbejdet sandsynligvis kan påvirke arternes ynglesucces i nogen
grad. Konsekvensen for ynglesucces for vandrefalk og bjergvipstjert kan derfor være væsentlig,
hvorfor der foreslås afværgende tiltag, der forhindrer påvirkning af arterne i yngleperioden.
P-huset og broerne vil kaste skygge på åen i nærområdet. Skyggen vil sandsynligvis sænke vandtemperaturen i åen kortvarigt og dermed øge iltindholdet i åens vand marginalt. Effekten på
plante og dyrelivet i åen af temperaturændringen vurderes dog at være ubetydelig, og derfor vil
den samlede konsekvens også være ubetydelig.
Vand
Ved anlæg og drift af planlagt parkeringshus, vej- og stibroen vil der være risiko for påvirkning af
vandkvaliteten for Vejle Å, både direkte ved planlagt anlægsarbejder i Vejle Å, samt indirekte i
forbindelse med planlagte udledninger af overfladevand og grundvand fra projektområdet og til
Vejle Å.
I dag nedsiver størstedelen af regnvandet fra grusparkeringspladsen, mens overskydende regnvand løber til grøften mellem jernbanen og parkeringspladsen, hvorfra vandet udløber til Vejle Å.
Den øvrige del af grusparkeringspladsen afvander mod den asfalterede parkeringsplads i den sydlige del af projektområdet. Herfra afledes overfladevandet via rendestensbrønde til fælleskloak.
Det vurderes, at projektområdet i dag, bidrager med ca. 960 m3 regnvand til Vejle Å om året.
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I anlægsfasen, skal alt regnvand fra byggegruber, ledningsgrave og øvrige byggepladsarealer opsamles og afledes med forsinkelse og renseforanstaltninger til Vejle Å, så udledning af stoffer,
herunder eventuel forurenet jord, og risiko for erosion omkring udløbet i vandløbet fjernes. Byggepladsen ligger tæt op til Vejle Å og i tilfælde af kraftig regn eller skybrud, er der øget risiko for
at overfladevandet fra byggepladsen afstrømmer direkte til Vejle Å. For at undgå dette, skal der
etableres afværgeforanstaltninger mellem vandløbet og arbejdsområde, i form af f.eks. terrænregulering, som leder vandet til et bassin. Konsekvensen for vandkvaliteten vurderes at være begrænset.
Ved nedramning af pæle til vejbro og stibro i Vejle Å og på åbredder, kan der være behov for tørholdelse af mindre arealer. Vandkvaliteten af det oppumpede vand skal undersøges for mængden
af materiale og stoffer i vandet. Hvis mængden er for høj, skal der etableres afværgetiltag, så
materialet fjernes, inden det ledes ud i Vejle Å. I forbindelse med arbejdet i åen og på åbredder,
kan der frigives materiale fra vandløbets bund og åbredder, så der kan ske en øget materialetransport i vandet, hvorved vandet bliver uklart. Hertil kan de nye anlæg placeret i Vejle Å lokalt
medføre ændrede strømforhold, hvilket kan medføre en øget materialetransport og erosion. Efter
endt arbejde, vil pælene fortsat påvirke strømforholdene, og derved permanent medføre øget
materialetransport og erosion. Konsekvensen for vandkvaliteten både i anlægs- og driftsfasen
vurderes dog ubetydelig.
I driftsfasen for parkeringshuset, adgangsvej og stibro vil der ske en større udledning af regnvand
til Vejle Å, da en større andel af projektområdet vil have en fastbelægning, hvor der ikke sker
nedsivning. Det er vurderet, at merbelastningen af Vejle Å er ca. 8.850 m3 vand. Inden vandet
ledes til åen vil det blive renset og evt. forsinket. Hertil vil der blive etableret en sikring omkring
udløbet til Vejle Å, således der ikke sker erosionsskader på åbredder. På den baggrund vurderes
konsekvensen for vandkvaliteten at være ubetydelig.
Jordbund
Projektområdet er omfattet af syv områder, som er V1 og/eller V2-kortlagt. V1-kortlægning betyder, at der har lagt en virksomhed eller foregået aktivitet, som kan have forurenet jord og grundvand. V2-kortlængningen betyder, at der er oplysninger eller konstateret forurening på ejendommen. Forureningen består blandt andet af oliekomponenter og metaller.
Ved anlægsarbejdet til stibroen kan der være behov for tørholdelse ved støbning af fundamenter
til søjlerne. Der vil sandsynligvis være behov for at udføre mindre grundvandssænkninger inden
for forureningskortlagte lokaliteter, hvorved der er risiko for mobilisering af forurenende stoffer i
grundvandet. Grundvandssænkningen vil ske lokalt og mobiliseringen af de forurenende stoffer
begrænses. Konsekvensen som følge af mobilisering af forurenende stoffer vurderes heraf at
være begrænset.
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være en mindre risiko for spild af olie- og hydraulikolie
fra anlægsmaskiner og olieoplag. Det vurderes, at spild vil blive opdaget hurtigt, hvorved afværgetiltag kan igangsættes straks. Det vurderes mindre sandsynligt at spild vil forekomme, og at
intensiteten af et uheld vil være lav og kun have udbredelse i nærområdet, hvorved konsekvensen vil være begrænset.
Luft og klima
De fremtidige aktiviteter i forbindelse med projektet kan påvirke luftkvaliteten i både anlægsfasen
og driftsfasen i form af luftforurening fra trafikken til og fra projektområdet. Påvirkningen vurderes dog at være lav og kun målbar ved de allernærmeste naboer til projektområdet. Konsekvensen for luftkvaliteten vurderes derfor at være ubetydelig.
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I anlægsfasen vil der blive benyttet en række mobile ikke-vejgående maskiner, såsom bulldozere
og gravemaskiner. Køretøjerne og arbejdsredskaberne vil give anledning til emission af bl.a. CO2,
NOx og partikler.
CO2 er en naturlig gasart, som findes i atmosfæren og dannes bl.a. når vi trækker vejret. CO2
dannes også ved forbrænding, hvorfor det i de seneste århundreder er sket en betydelig stigning
af CO2 i atmosfæren, hvilket er problematisk for klimaet og bidrager til den globale opvarmning.
Kvælstofoxider (NOx) dannes ved alle forbrændingsprocesser ved høje temperaturer. NOx er en
sundhedsskadelig gasart, som kan påvirke lungerne og luftveje. Kvælstof påvirker hertil naturen,
i form af næringsstoftilførsel.
Partikler er faste eller flydende stoffer, som svæver rundt i luften. Størrelsen og formen af partiklerne afhænger af, hvor de kommer fra og hvordan de omdannes i atmosfæren. Partikler dannes
eksempelvis ved forbrænding eller ophvirvlet støv fra veje. Partikler kan påvirke lungerne og luftveje.
Maskinerne vil påvirke luftkvaliteten lokalt, og det er sandsynligt, at der vil være perioder i anlægsfasen, hvor der vil være lokale overskridelser af grænseværdierne for NOx. Det vurderes
samlet set, at anlægsfasen vil medføre en moderat konsekvens for luftkvaliteten. Anlægsfasens
klimaaftryk i forholdt til CO2 udledning vurderes at være ubetydelig. I anlægsfasen vil der være
risiko for støvgener. Det vurderes dog, at væsentlige gener kan udgås ved anvendelse af afværgeforanstaltninger som f.eks. vanding i tørre perioder, løbende renholdelse af køreveje ved vådfejning mv.
Kvælstofoxider er stort set ikke vandopløselige, hvorfor de har en ubetydelig påvirkning på Vejle
Å. Der er god afstand til de nærmeste beskyttede naturområder på land. Påvirkningen er derfor
ubetydelig.
Fra parkeringshusets drift vil der være luftforurening fra NOx, partikler og CO fra udstødningsgas
fra biler, der kører ind og ud af anlægget.
CO (kulilte) er en gas, som typisk dannes ved ufuldstændig forbrænding. Kulilte binder sig væsentligt bedre end ilt til de røde blodlegemer, hvormed kulilte reducerer blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen.
Parkeringshuset forventes etableret med en facadebeklædning med åbne lameller med god naturlig ventilation. Såfremt at der mod forventning bliver tale om at etablere en facadebeklædning
med begrænset naturlig ventilation kan der være et behov for at etablere et fælles afkast. Det
vurderes, at grænseværdier for partikler og gasser overholdes med god margin, og påvirkningen
af luftkvaliteten er ubetydelig, ligesom der generelt er en faldende tendens i luftforureningen fra
køretøjer. Driftsfasens klimaaftryk i forholdt til CO2 udledning vurderes hertil at være ubetydelig.
Uanset det begrænsede CO2 bidrag fra projektet i sig selv, er der grund til at være opmærksom
på muligheder for at begrænse klimapåvirkningen mest muligt. Det kan f.eks. ske ved at parkeringshus etableres med/forberedes til montering af flere el-lade standere til elbiler.
Sundhed (støj og vibrationer)
Der bor mennesker flere steder i nærheden af projektområdet, hvor de nærmeste bor i boligerne
på Borgvold, som ligger ca. 10 meter nord og ca. 25 meter syd for stibroen. Hertil ligger boliger
på Lollandsgade ca. 15-20 meter nord for stibroen og ca. 60 meter nordvest for parkeringshuset.
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Desuden ligger et boligområde ca. 150 m syd for projektområdet og et boligområde ca. 180 m
sydvest for projektområdet. Hertil findes to daginstitutioner nær projektområdet.
Påvirkningerne af mennesker og sundhed om følge af projektet vil i høj grad relatere sig til projektets anlægsfase. Beboere i kort afstand til projektområdet kan i nogen grad blive eksponeret
for forhøjede koncentrationer af sundhedsskadelige emissioner. De sundhedsskadelige emissioner
vil primært stamme fra brugen af entreprenørmaskiner.
I forbindelse med anlægsfasen vil flere boliger både i forbindelse med etableringen af adgangsvej, p-hus og stibro periodevis blive eksponeret for støjgener. Længerevarende støjpåvirkning
kan påvirke sundheden i form af en række uønskede helbredseffekter.
Anlægsarbejdet for etableringen af adgangsvejen vil vare omkring 25 uger, for parkeringshuset
vil anlægsarbejdet vare omkring 86 uger og anlæg af stibroen vil vare omkring 50 uger. Som udgangspunkt vil der kun blive arbejdet i dagtimerne indenfor normal arbejdstid, men det vil i perioder være nødvendigt at arbejde om natten i forbindelse med etableringen af stibroen i omkring
5 uger. Arbejdet om natten skyldes, at en del af arbejdet skal udføres så tæt på jernbanen, at
den forudsættes lukket i forbindelse med arbejdet.
Både i forbindelse med etableringen af p-huset og stibroen, vil der skulle spunses. Spunsning vil
være støjende, og støjen fra denne aktivitet kan virke særligt generende. I perioder hvor der
spunses, vil over 100 boliger blive udsat for væsentlig støj i dagtimerne i forbindelse med både
etablering af adgangsvej (spunsning i 2 uger) og etablering af p-huset (spunsning i 9 uger). Ved
etablering af stibroen (spunsning i 7 uger) vil over 200 boliger samt to daginstitutioner blive udsat for væsentlig støj i dagtimerne.
I forhold til væsentlig støj over 70 dB(A), vil det ikke være en konstant påvirkning i hele arbejdstiden og i hele anlægsperioden. Anlægsarbejdet ved stibroen vil flytte sig, og det er dermed ikke
de samme boliger, der bliver eksponeret i hele anlægsperiodens længde. Støjen vil desuden være
varierende, og der vil derfor også være perioder med lavere støjpåvirkning både over dagen og
over hele anlægsfasen. Det skal desuden bemærkes, at støjen alene er beregnet ud fra afstand til
anlægsarbejdet, hvilket gør, at der ikke er taget højde for f.eks. at nogle bygninger kan være afskærmet for støjen af andre bygninger.
Samlet set vurderes påvirkningen af menneskers sundhed fra støj i anlægsfasen at være væsentlig pga. den lange periode med støjgener.
I forbindelse med projektets driftsdase forventes det ikke at hverken støj eller emissioner til luft
giver anledning til en påvirkning af menneskers sundhed. P-huset giver anledning til en forøget
trafik på de nærmeste veje svarende til en stigning på op til 0,5 dB. En forskel af denne størrelse
vil være så lille, at den ikke opfattes af det menneskelige øre. Samtidig vil aktiviteterne i selve phuset give anledning til støj, der ligger væsentligt under støjgrænserne for virksomhedsstøj ved
de nærliggende boliger.
Materielle goder
Nord for Vejle Å og vest for jernbanesporene ligger Vejle Trafikcenter, der er et kombineret center for tog og busser. Jernbanesporene er nord-sydgående ved projektområdet, hvor jernbanesporene deler sig ved parkeringshuset og et spor fortsætter mod nordøst mod havnen (Vejle Havnebanen) og de øvrige fortsætter til stationen.
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Anlægget af stibroen vil påvirke jernbananlægget og driften heraf i den periode, hvor der foregår
anlægsaktiviteter på tværs af sporene. Da anlægsarbejdet vil påvirke driften, vil tidsplanen og
anlægsarbejdet over jernbanen ske i tæt dialog med Banedanmark, så der sker mindst mulig påvirkning.
I forbindelse med anlægget af parkeringshus, vejadgang og stibro kan der i forbindelse med nedramning af pæle opstå vibrationer, som kan medføre sætninger i jernbanesporene. Det skal derfor afklares med Banedanmark, hvor ofte der skal føres kontrol af sporkonstruktionerne i forbindelse med anlægsarbejdet, og efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal
ske en kontrol af sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer, så togdriften ikke påvirkes som følge af sætningsskader eller andre skader.
Da der sker anlægsarbejder på tværs af jernbanen, kan det ikke undgås, at der sker en påvirkning af driften, som kan betyde forsinkelser på en større del af ruten i en kort periode. Den samlede konsekvens af anlægsarbejdet vurderes at være moderat.
Lovgrundlag og planforhold
Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning. Etablering af parkeringshus og stibro vurderes at være i overensstemmelse med hovedstruktur og retningslinjer i
Vejle Kommuneplan 2017-2029 samt øvrige planer, herunder klimatilpasningsplan for Vejle Kommune, den regionale udviklingsstrategi 2020-23 og mobilitetsplan 2018-2030.
Projektet kræver udarbejdelse af nyt plangrundlag, hvorfor der sideløbende med miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan.
Udover reglerne om miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering kræver etablering af parkeringshus og stibro tilladelse, dispensation og godkendelse efter de følgende love.
•

Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven

•

Tilladelse efter vandløbsloven

•

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 50 om Spildevandstilladelser
mv.

•

Tillæg til Vejle Kommunes Spildevandsplan ved etablering af forsinkelsesbassin

•

Tilladelse efter jordforureningsloven

•

Tilladelse efter vandforsyningsloven

•

Tilladelse efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.
Afværgetiltag
For at afværge væsentlige miljøpåvirkninger skal der gennemføres følgende afværgetiltag:
•

Afværgetiltag i både anlægs- og driftsfase for at beskytte vandkvaliteten i Vejle Å. Afværgetiltagene i anlægsfasen er bl.a., at der skal ske opsamling og rensning af alt overfladevand
fra byggepladsen, således der ikke ledes urenset vand til åen. I driftsfasen skal der hertil ske
rensning af overfladevandet inden udledning til Vejle Å og anlægget skal hertil have en sådan
størrelse, at renseforanstaltningerne virker ved ekstreme regnhændelser. Hertil skal der bl.a.
ske erosionssikring ved udløbet til Vejle Å.
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•

I anlægsfasen skal spunsning og fundering foretages udenfor yngletiden for vandrefalk og
bjergvipstjert (medio marts til ultimo april for bjergvipstjert og fra medio april til primo juni
for vandrefalk).

•

I forbindelse med jernbanen skal der efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal der ske en kontrol af sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer.

For at mindske miljøpåvirkninger kan der gennemføres følgende afværgetiltag:
•

I anlægsfasen foreslås bl.a., at der stilles krav til entreprenørernes arbejdsgange og/eller
brug af maskiner med emissions-begrænsende udstyr for at reducere unødig tomgang, der
reducere luftforurening og CO2-udslip.

•

Hertil foreslås, at berørte naboer og institutioner informeres omkring arbejdet tidsplan, specielt i forhold til støjende arbejder eller støj uden for almindelig arbejdstid. Der kan også opsættes midlertidige støjskærme, for at reducere anlægsstøjen.

•

I forbindelse med særligt vibrerende arbejde kan der i enkelte tilfælde være risiko for, at
bygninger kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer. I så fald kan brug af måleudstyr,
der permanent overvåger vibrationspåvirkningen, sikre at relevante grænseværdier ikke
overskrides, og bygningerne dermed beskyttes mod skader.

•

Parkeringshuset kan etableres med/forberedes til montering af flere el-lade standere til elbiler.

•

Parkeringshuset kan efter fase 3, etableres med fælles afkast, så ventilationsluften ledes op
over taget i stedet for udluftning igennem facadens beklædning.

Overvågning
Ifølge miljøvurderingsloven skal der oplistes et overvågningsprogram af de væsentlige indvirkninger på miljøet. På den baggrund foreslås, at der sker en overvågning af vibrationer under spunsning. Der vurderes ikke behov for yderligere overvågning.
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2.

INDLEDNING
Baggrund for projektet
Vejle Byråd besluttede med vedtagelse af budget 2015 at afsætte midler til et nyt parkeringshus
ved Vejle Banegård. Gennem analyser og workshops har Vejle Kommune fastlagt den mest hensigtsmæssige placering af et stationsnært parkeringshus til en placering på gruspladsen mellem
Vejle Spildevand og banearealet ved Sjællandsgade.
I forbindelse med parkeringshuset ønsker Vejle Kommune også at etablere en ny stibro over Vejle
Å, så der er direkte forbindelse fra parkeringshuset til togperronerne og der sikres en generel
bedre stimæssig sammenhæng mellem den vestlige og østlige del af Vejle midtby.

Miljøvurderingsloven
Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven 4. Der skal udarbejdes en miljøvurdering af planer og
programmer samt en miljøkonsekvensrapport, når projektet er omfattet af bilag 1 eller af bilag 2.
Om et bilag 2-anlæg kan påvirke miljøet væsentligt og derved være underlagt kravet om miljøvurdering vurderes gennem screening, mens der er obligatorisk miljøvurderingspligt for projekter
oplistet på bilag 1.
Parkeringshuset og stibroen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10, b), som omhandler anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Bygherre, Vejle Kommune, Teknik & Miljø - Anlæg & Infrastruktur har i forbindelse med ansøgningen af projektet anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 18, stk. 2, hvorfor der ikke er lavet en screening, men der udarbejdet nærværende miljøkonsekvensrapport.
Der skal ligeledes udarbejdes en miljørapport for lokalplan og kommuneplantillæg for projektet.
Da kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapport og miljørapporten stort set er identiske, er der
udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport og miljørapport, som opfylder lovkravene til begge
rapporter.
Den samlede miljøkonsekvensrapport for projektet og miljørapport for plangrundlaget, indeholder
de oplysninger, som er nævnt i lovens bilag 4 og bilag 7.
Miljøvurderingsbekendtgørelsen 5 angiver i øvrigt i § 11, at hvis et projekt forudsætter vedtagelse
af f.eks. en lokalplan efter planloven, så må Vejle Kommune ikke meddele tilladelse efter miljøvurderingslovens § 32 til at påbegynde projektet, før lokalplanen er endelig vedtaget.
Konsekvensvurdering af Natura 2000-område
Der er i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapport og miljørapport foretaget en
væsentlighedsvurdering ift. nærliggende Natura 2000-områder, og det kan udelukkes, at projektet og plangrundlaget har en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område, hvorved der ikke er

4

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af

25/06/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
5

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete

projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), BEK. nr. 913 af
30/08/2019, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209469
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foretaget en konsekvensvurdering for at afgøre, om projektet og plangrundlaget er skadeligt for
områdets udpegningsgrundlag jævnfør habitatbekendtgørelsens §6. 6
Natura 2000 er derfor ikke medtaget som et miljøemne i miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten, jf. kapitel 7

Miljøvurderingens faser
En miljøkonsekvensvurdering og udarbejdelse af en miljørapport er en længere proces, som kan
opdeles i fem faser, jf. Figur 2-1.
Fase 1: Debatfasen
Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapport og miljørapport har Vejle Kommune afholdt en
debatfase i perioden 28. april 2020 til den 13. maj 2020.
I debatfasen heri kunne borgere, myndigheder og andre interesserede komme med deres kommentarer, forslag til afgrænsning af miljøvurderingens emner og input til den videre proces.
Bemærkninger, der fremkom i debatfasen, er behandlet i Kapitel 7 om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten.
Fase 2: Afgrænsningsudtale
Myndighederne har ansvaret for, at der udarbejdes et afgræsningsnotat, der fastlægger hvilke
emner, som bygherre skal medtage i miljøkonsekvensrapport og miljørapport, jf. Kapitel 7.
Vejle Kommune har i henhold til hhv. miljøvurderingslovens §§ 32 og 35 foretaget en høring af
berørte myndigheder om indholdet af afgrænsningsnotatet.
Høringen forløb inden for samme periode som debatfasen.
Fase 3: Miljøkonsekvensrapport og miljørapport
Bygherres rådgiver udarbejder miljøkonsekvensrapport og miljørapport, der giver en samlet beskrivelse af projektet og det tilhørende plangrundlag samt deres miljøpåvirkninger. Myndighederne gennemgår rapporten, jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 1.
Fase 4: Offentlig høring
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport offentliggøres sammen med både:
•
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
•
Udkast til tilladelser på baggrund af miljøvurderingslovens § 25
Dokumenterne vil være i offentlig høring i 8 uger fra den 14. september til d. 9. november 2020.
Fase 5: Beslutning
Efter den offentlige høring behandles og vurderes indsigelser og bemærkninger. Der udarbejdes
en sammenfattende redegørelse 7, som bl.a. forholder sig til høringsindlæggene. Resultatet af høringen vil indgå i myndighedernes beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projektet og det tilhørende plangrundlag.

7

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af

25/06/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
7

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af

25/06/2020, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
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Hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres, vil Vejle Kommune vedtage kommuneplantillæg og lokalplan, offentliggøre miljøkonsekvensrapporten samt give en § 25-tilladelse til projektet.
Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af Kapitel 17 om
lovgrundlag og planforhold. Der vil i den forbindelse være klagemulighed, og der vedlægges en
klagevejledning i forbindelse med meddelelsen af hver enkelt tilladelse.

1. DEBATFASEN
Høring af berørte myndigheder og offentligheden om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten.

2. AFGRÆNSNINGSUDTALELSE
Myndighedernes afgrænsning af miljøkonsekvensrapport og miljørapport.
Relevante høringssvar inddrages i miljøkonsekvensrapport og miljørapport.

3. MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT
Bygherres rådgiver udarbejder miljøkonsekvensrapport og miljørapport.
Myndighederne vurderer miljøkonsekvensrapport og miljørapport.

4. OFFENTLIG HØRING
Udsendelse af miljøkonsekvensrapport, miljørapport, plangrundlag og udkast til afgørelser i
offentlig høring.

5. BESLUTNING
Behandling af høringssvar, afgørelse om vedtagelse af plangrundlag og afgørelse om tilladelse til det ansøgte projekt.

Offentligheden

Myndighed

Bygherre

Figur 2-1. Oversigt over miljøvurderingsprocessen.

Læsevejledning
Den samlede miljøkonsekvensrapport og miljørapport samt plandokumenterne findes kun som
digitale versioner, der kan hentes på Plansystem.dk og Vejle Kommunes hjemmeside. Miljøkonsekvensrapport og miljørapport beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet og plangrundlaget, og
den indeholder følgende kapitler:
•

Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af miljøkonsekvensrapport og miljørapport,
hvor de vigtigste oplysninger og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik
over projektet og dets miljøpåvirkninger.

•

Indledningen beskriver baggrunden for projektet samt kobling til miljøvurderingsloven og
de enkelte faser i miljøvurderingen.
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•

Projektbeskrivelse giver en detaljeret beskrivelse af projektet, og af hvordan det vil blive
gennemført.

•

Alternativer beskriver udviklingen i 0-alternativet, hvor plangrundlaget ikke vedtages og
projektet ikke gennemføres.

•

Planforhold beskriver den relevante planlægning, som projektet skal forholde sig til, herunder kommuneplanlægning og gældende lokalplaner.

•

Afgrænsning beskriver hvilke miljøemner, som miljøkonsekvensrapport og miljørapport behandler.

•

Metode til miljøvurdering beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en
systematisk vurdering af de miljøpåvirkninger, som projektet og plangrundlag medfører.

•

Miljøpåvirkninger i kapitel 9 til 16 beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger, som projektet og plangrundlag vil medføre for forskellige miljøemner (f.eks. landskab, luft, vand, natur
osv.).

•

Lovgivning og myndighedsbehandling oplister de tilladelser, som projektet er afhængigt
af.

•

Sammenfatning af miljøpåvirkninger opsummerer vurderingerne af projektets og plangrundlagets miljøpåvirkninger.

•

Afværgetiltag opsummerer de tiltag, der kan hindre, minimere eller kompensere for påvirkningen af miljøet.

•

Manglende viden om usikkerheder opsummer vurderingen af grundlaget for at vurdere de
miljømæssige konsekvenser.

•

Forslag til overvågning beskriver de miljøfaktorer, der bør inddrages i et overvågningsprogram, som skal gennemføres i forskellige faser af projektet.

For at få et hurtigt overblik over miljøkonsekvensrapportens og miljørapportens hovedindhold kan
man eventuelt nøjes med at læse det ikke-tekniske resumé og sammenfatningen af projektets
miljøpåvirkninger.
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KAPITEL 3
PROJEKTBESKRIVELSE
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3.

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektets formål
Vejle Kommune ønsker at etablere et parkeringshus i Vejle by for at få flere centrale parkeringspladser. Parkeringshuset skal kunne etableres i flere faser. Etablering af parkeringshuset kræver
etablering af adgangsveje hertil, hvorfor der etableres en ny stikvej med en ny bro over Vejle Å
og en ombygning af krydset ved Sjællandsgade – Havneparken.
Derudover ønskes der etableret en stibro over åen og jernbanesporene, der skal sikre en funktionel sammenhæng mellem parkeringshuset, Vejle Station inkl. perroner og Reinholdts Plads, øst
for jernbanen, samt sikre en generel bedre stimæssig sammenhæng mellem den vestlige og østlige del af Vejle midtby.
Vurderingerne i miljøkonsekvensrapport og miljørapport rummer den fleksibilitet, at etableringen
af parkeringshuset kan ske i både én, to eller tre faser, og at stibroen kan etableres i én eller to
faser. Fleksibiliteten i etableringen af parkeringshuset uddybes i afsnit 3.3 og stibroen i afsnit 3.6.

Projektets placering og omgivelser
Parkeringshus og stibro ligger centralt i Vejle og er afgrænset, som vist på Figur 3-1. Herudover
vil der være behov for nogle nødvendige arbejdsarealer i anlægsfasen.

Figur 3-1. Oversigt over placering af parkeringshus, stibro og adgangsvej.
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Arealet til stibroen forløber over et nord- og sydgående jernbanespor og er placeret godt 200 meter syd/sydøst for Vejle Station, hvor der er to jernbaneperroner. Derudover løber der et godsspor til havnen gennem projektområdet.
Vest for jernbanen forløber projektet over den sydlige del af stationsområdet ved busparkeringen,
jf. Figur 3-2, og syd for busparkeringen beliggende op ad jernbanen er en mindre bygning,
tilknyttet stationen.

Figur 3-2. Busparkering ved stationen på omtrent det sted, hvor der fra stibroen vil blive ført en trappe ned til
perronen.

Arealet til stibroen omfatter areal tæt på Vejle Å og ligger tæt på eksisterende bebyggelse på
begge sider af åen, herunder et centerområde ved Borgvold. Langs åen er der ligeledes en eksisterende stiforbindelse. I Vejle by er der er en del broer, der krydser Vejle Å.
På den østlige side af jernbanen ligger Reinholdts Plads, der indeholder en parkeringsplads i
tilknytning til stationen. Fra perronen er der udsigt ned på Reinholdt Plads, som vist på Figur 3-3.
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Figur 3-3. Kik fra perronen ned mod Reinholdts Plads med parkering. Der vil fra stibroen føres en trappe ned til
Reinholdts Plads.

Areal til parkeringshus
Arealet, hvor parkeringshuset ønskes placeret, ligger på Gammelhavn og er i dag en parkeringsplads på terræn, jf. Figur 3-4.
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Figur 3-4. Oversigtskort over området, hvor parkeringsplads skal etableres.

Der er i dag adgang til området fra vejen Gammelhavn, via en åbning i tunnelvæggen og en
rampe op. Der er venstresving forbudt til parkeringsområdet, når der køres fra øst mod vest hen
imod vejtunnelen.
Størstedelen af projektområdet er en offentlig parkeringsplads i grus med cirka 130 parkeringspladser. Der er ofte registret en overbelægning på pladsen med op mod 150 biler i alt. Det sydligste areal er en asfaltparkeringsplads, der er afgrænset af bomanlæg og udlejet til privat parkering, hvorfor den kun kan benyttes med særlig tilladelse. Asfaltparkeringspladsen indeholder ca.
50 parkeringspladser, og ligger lige vest for Vejle Spildevand.
Der er en højdeforskel mellem de to parkeringspladser, hvilket ses på Figur 3-5 (th), hvor grusparkeringspladsen ligger i ca. kote 3,5-4, og den private parkeringsplads omkring kote 1,55-1,75.
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Figur 3-5 Eksisterende grusparkering (tv), og asfaltparkingsplads med udkik op til grusparkering.

Fra parkeringspladsen er der en sti i det nordvestlige hjørne, der bindes sammes med en stiforbindelse langs åen og en stibro over åen. Rundt om området mod nord og vest står en række
poppeltræer, der er en del af en beplantning, der omkranser hele området med Vejle Spildevand.
Træerne, der kan ses på Figur 3-5 og Figur 3-6, har en højde på ca. 14 meter og er en del af en
samlet kunstnerisk udsmykning af området.

Figur 3-6. Grussti fra grusparkering hen til åen (tv), og stibro over åen (th).

Der ligger nogle få kolonihaver i det nordøstlige hjørne af arealet, hvor parkeringshuset skal etableres. Området med kolonihaverne er udlejet på en lejekontrakt, der kan således opsiges, når realiseringen af projektet skal i gang.
Eksisterende forbindelse for bløde trafikanter
De gående, der i dag skal fra parkeringspladsen til Vejle Station, kan benytte den eksisterende sti
i det nordvestlige hjørne af grusparkeringen, og herfra gå over fodgængerovergangen over Sjællandsgade til Danmarksgade, videre på fortovet langs Danmarksgade og forbi Reinholdts Plads til
Vejle Station. På Vejle Station er der en gangtunnel under sporene, med tilhørende trapper og
elevatorer til perronerne. Forbindelsen fremgår på Figur 3-7.
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Figur 3-7. Eksisterende forbindelse for de gående.

Projekt for parkeringshus
Projektet med parkeringshuset indeholder fire etager ud over stueetagen og kan indeholde op til
1.000 parkeringspladser. Det er planlagt at etablere parkeringshuset i op til tre separate anlægsfaser. Parkeringshuset kan delvis fungere, mens den næste fase etableres, men vil dog skulle
være afspærret i kortere perioder.
Indholdet af de enkelte faser og det forventede antal af parkeringspladser fremgår af Tabel 3-1.
Mens fase 1 og 2 etableres, vil nogle af parkeringspladserne på terræn ikke være brugbare.

Fasebeskrivelse
Nye p-pladser i p-hus
Antal p-pladser i alt i
parkeringshus
P-pladser på terræn
uden for p-hus
Total i området

Fase 1
2 etager +
stueetage
240
240

Fase 2
2 yderligere
etager
160
400

Fase 3
Forlængelse af p-huset mod syd

120

120

480
1.000 (de 120 på terræn i fase 1 og
2 bliver parkeringspladser i p-huset,
som følge af forlængelse)
0

360

520

1.000

Tabel 3-1. Antal forventede parkeringspladser i fase 1-3.
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Igangsættelsen af anlægsfaserne og idriftsættelsesåret er på tidspunktet for vurderingerne ikke
fastlagt endeligt, og det er et sandsynligt scenarium, at nogle af faserne etableres på samme tid.
Faserne er ikke opdelt skarpt, da der vil være en grad af fleksibilitet i opdelingen i faserne, for at
sikre en fleksibilitet for den fremtidige entreprenør. Det betyder, at i stedet for den Tabel 3-1 beskrevne faseopdeling, kan parkeringshuset f.eks. blive etableres i hele dens grundplan i fase 1,
hvorved der udover stueetagen vil være et 1 etages parkeringshus i fase 1, et 2 etages parkeringshus i fase 2 og et 4 etages parkeringshus i fase 3.
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport rummer derved muligheden for følgende i forhold til
etableringen af parkeringshuset:
•

Faserne etableres enkeltvis

•

Fase 1 og 2 etableres samtidig

•

Fase 2 og 3 etableres samtidig

•

Hele parkeringshuset etableres på én gang

Fase 1 - Udførelse af 2 etagers parkeringshus
Fase 1 omfatter et parkeringshus i den nordlige del af arealet jf. Figur 3-8, der omfatter grundniveau (stuetage) samt 1. og 2. etage. Hver etage rummer 80 plader. Parkeringshuset har i fase 1
en højde på ca. 6,5 meter, og derudover kommer to trappetårne, der stikker ca. 2,8 m op fra det
øverste parkeringsdæk.
I fase 1 vil de 120 parkeringspladser på den sydlige del af arealet bibeholdes. Disse vejbetjenes
gennem en rute via parkeringshusets stueplan.
På oversigtskortet på Figur 3-8 fremgår ligeledes rækken af eksisterende poppeltræer, der omkranser området.
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Figur 3-8. Oversigt over parkeringshusets grundplan i fase 1. 8

Parkeringshuset etableres, så bilisterne kører ind i parkeringshuset via adgangstårne, hvori der er
kørsel op og ned fra de enkelte etager. Herved undgås det, at bilister skal gennemkøre de enkelte
etager for at komme på næste etage, hvilket er en fordel ved en eventuel opdeling af huset i forskellige lejemål og samtidigt giver de korteste interne køreveje. Fra adgangsvejen via den nye
bro over Vejle å er det muligt at køre ind i stueetagen og at køre ind på 2. etage via adgangstårnene.
Parkeringshuset i fase 1 vil blive etableret uden facadebeklædning og vil derfor fremstå som vist
på Figur 3-9 og Figur 3-10 i rå beton. Den øverste etage og tårnene vil fremstå uden overdækning, og vil være forberedt for ekstra etager i efterfølgende fase ved at søjlerne til næste dæk er
synlige.

8

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Illustration af fase 1.
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Figur 3-9. Illustration af parkeringshus i fase 1 set fra sydvest. 9 (Stibroen er ligeledes illustreret, selvom parkeringshuset forventelig etableres først).

Figur 3-10. Illustration af parkeringshus i fase 1 set fra oven. 10 (Stibroen er ligeledes illustreret, selvom parkeringshuset forventelig etableres først).

Fase 2 - Forhøjelse af parkeringshus med yderligere to etager
I fase 2 vil parkeringshuset blive forhøjet med to etager, hvorved parkeringshuset udover stueetagen, vil bestå af fire etager, og fremstå som vist på Figur 3-11. De to nye etager vil medføre i
alt 160 ekstra p-pladser.
Parkeringshuset har i fase 2 en højde på ca. 13 meter, og derudover kommer to trappetårne og
adgangstårnene. Det højeste punkt i form af adgangstårnene stikker ca. 4 m op over det øverste
parkeringsdæk.

9

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Perspektiv af fase 1.

10

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Luftperspektiv af fase 1.
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Adgangstårnene vil i fase 2 blive overdækket, men det forventes, at parkeringshuset vil fremstå
uden facadebeklædning i fase 2 ligesom ved fase 1, jf. Figur 3-12. Taget på Adgangstårnene vil
blive beplantet.

Figur 3-11. Illustration af parkeringshus i fase 2 uden facadebeklædning. 11

Figur 3-12. Illustration af fase 2 med overdækning af tårne og uden facadebeklædning. 12

Det er muligt at sætte facadebeklædning på i denne fase, hvilket vil se ud som på Figur 3-13. Facaden udføres i tegl og trælammeler.

11

Årstidernes Artiteker – Part of Swaco, 2018, Perspektiv af fase 2.

12

Årstidernes Artiteker – Part of Swaco, 2018, Luftperspektiv af fase 2.
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Figur 3-13. Illustration af parkeringshus i fase 2 med facadebeklædning. 13

Fase 3 - Forlængelse af parkeringshus mod syd
Fase 3 omfatter en forlængelse af parkeringshuset, hvormed det udvides mod syd med 120 pladser på hver af de 4 etager. En oversigt over grundplanen af det fuldt udbyggede parkeringshus
fremgår på Figur 3-14.

Figur 3-14. Oversigt over parkeringshusets grundplan efter den fulde udbygning i fase 3. 14

13

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Perspektiv af fase 2 med facade.

14

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Illustration af fase 3.
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I fase 3 vil der blive monteret facadebeklædning på parkeringshuset, såfremt facadebeklædningen ikke allerede er blevet monteret i fase 2. På Figur 3-15 og Figur 3-16 ses parkeringshuset
henholdsvis med og uden facadebeklædning.

Figur 3-15. Illustration af parkeringshus i fase 3 uden facadebeklædning. 15

Figur 3-16. Illustration af parkeringshus i fase 3 med facadebeklædning. 16

Udformning af parkeringshus
Parkeringshuset bliver et præfabrikeret betonelementbyggeri. Hovedkonstruktionen er et såkaldt
søjle- bjælkesystem. Bygningen, både søjler og tilkørsels-/trappetårne, opføres på pælefunderede
betonfundamenter.
P-dækelementer og facadebjælker vil som hovedregel være 17 m lange svarende til et dobbelt pmodul, hvorfor hovedparten af elementerne til parkeringshuset vil kræve tunge transporter med
blok- og sættevogne.

Trafikanlæg
Adgangsvejen til parkeringshuset sker via Sjællandsgade, og som en del af projektet udbygges
krydset mellem Sjællandsgade og Havneparken med et fjerde ben og svingbaner forlænges ved
krydset Sjællandsgade og Toldboldvej, hvilket er illustreret på Figur 3-7.

15

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Perspektiv af fase 3.

16

Årstidernes Arkitekter – Part of Sweco, 2018, Perspektiv af fase 3 med facade.
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Figur 3-17. Nye trafikanlæg i forbindelse med realisering af parkeringshus.

Det eksisterende kryds Sjællandsgade og Havneparken ombygges fra et overkørselsanlæg med
blik og klokker der varsler om tog, til et signalreguleret kryds med bibeholdelse af klokkesignal og
eventuel bibeholdelse af eksisterende togblink. Se Figur 3-18. De nærmere forhold skal afklares
med jernbaneinfrastrukturforvalteren, og der skal gives samtykke fra politiet. Afhængigt af etableringsåret og den aktuelle udvikling af naboarealerne, herunder Posthusgrunden, kan det nuværende overkørselsanlæg for tog være tilstrækkeligt i fase 1, hvis der kan opnås accept fra myndighederne til dette.
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Figur 3-18. Udformning af adgangsvejen til projektområdet i fase 1 ved et udbygget fjerde ben i krydset mellem Sjællandsgade og Havneparken. Mod øst er der fortov, og mod vest er der en rabat. Bagkanten af rabatten
er vist med en grøn streg. I fase 3, eventuelt allerede i fase 2, er det hensigtsmæssigt med en supplerende
højresvingsbane på adgangsvejen. Denne fremgår ikke af skitsen – se næste figur.

I fase 3, eventuelt allerede i fase 2, vurderes det at være hensigtsmæssigt med en supplerende
høresvingsbane på udkørselsvejen for at opnå en acceptabel belastningsgrad i krydset. I en udvikling af arealerne øst for adgangsvejen bør derfor laves en arealreservation, så der kan etableres en cirka 30 meter lang højresvingsbane via en udvidelse af adgangsvejen mod øst. Opstår behovet for højresvingsbanen, mens den nuværende bygning, der rummer Red Office forsat eksisterer, må højresvingsbanen etableres via en ændring af krydset i form af en udvidelse mod vest
imod bygningen, der rummer Fun Sport. Det er udgangspunktet for den udarbejdede lokalplan, at
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højresvingsbanen på sigt må etableres via udvidelse mod bygningen, der rummer Fun Sport gennem inddragelse af en del af denne ejendoms arealer. Inddragelsen til højresvingsbanen vil betyde minimum 2 færre pladser på Fun Sports areal.

Figur 3-19. Udsnit af adgangsvejen, hvor der etableres en højresvingsbane via udvidelse af adgangsvejen mod
vest mod Fun Sport. Kørebanekant er vist med rød steg (kantsten) og grøn streg (bagkant 0,7 m rabat). Der
etableres to nye fodgængerfelter på Sjællandsgade øst og Havnegade. 17

Allerede i Fase 1 kan der etableres en tilslutning fra Fun Sports p-plads til adgangsvejen, for at
lette trafikafviklingen på Fun Sports arealer, jf. Figur 3-20.

17

COWI, 2017 Adgangsforhold nyt parkeringshus - Skitseprojekt
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Figur 3-20. Kørekurver for afvikling af trafik til og fra Fun Spors p-pladser, der viser adgang fra Fun Sport til
adgangsvejen.

Der kan i fremtiden ske varelevering til Fun Sport med f.eks. sættevogn, hvis denne kører ind til
Fun Sport fra vest og ud igen mod øst, som vist på Figur 3-21.

Figur 3-21. Kørekurve for sættevognstog, som kører ind til Fun Sport fra vest og ud igen mod øst.
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Grundet pladsforholdene i området, kan den nye adgangsvej ikke føres vinkelret på Sjællandsgade, hvorfor Havneparken og den nye adgangsvej vil ligge let forskudt af hinanden.
Adgangsvejen er afgrænset med kantsten og har kørespor på 3 m og en hastighedsbegrænsning
på 50 km/t. Højresvingsbanen vil få en bredde på 3 m.
For de gående vil der være et fortov i østsiden af adgangsvejen, og der etableres fodgængerfelt
på Sjællandsgade øst og Havnegade, hvilket de eksisterende fortove skal tilpasses.
Den nye adgangsvej fra Sjællandsgade bliver anlagt, så det er muligt for køretøjer med en vægt
på op til 80 tons at køre på vejen, så sættevogne, rambuk og mobilkran kan komme til og fra
projektområdet via den nye bro over Vejle Å.
Den nye vej ind til parkeringshuset kommer ligeledes til at virke som brand- og redningsvej.
Den eksisterende adgangsvej til parkeringsområdet bliver overflødig, da det ikke bliver muligt at
køre ind i parkeringshuset fra vejen, og vejen forventes nedlagt, når parkeringshusets fase 3 er
etableret.
For at opnå tilstrækkelig kapacitet i krydset Sjællandsgade / Toldbodvej skal højresvingsbanen
fra nord forlænges med omkring 25 meter. Tilsvarende skal svingbanerne på Sjællandsgade forlænges med 40-50 meter, hvilket indebærer at der må nedlægges 15-20 p-pladser langs nordfacaden ved XL-Byg. Denne udbygning bør allerede ske i projektets fase 1.
Vejbro over Vejle Å
Broen vil have et tværsnit på 8,5 m indvendig mellem sideværn, fordelt med 2 kørespor på hver
3,0 m og rabatter på 0,5 m samt ’et fortov på østsiden af vejen med en bredde på 1,5 m.
Vejbroen forventes at blive etableret som en såkaldt to-fagsbro med tre bropiller, der holder
broen oppe. Nabobroerne mod vest er ligeledes to-fagsbroen. På Figur 3-22 ses princippet for tofagsbroen.

Figur 3-22.Principskitse for to-fagsbro.

Vejbroen vil anlægges som en klasse 2 bro. Klassen er et udtryk for den vægt, broen skal kunne
bære, og vejbroen skal kunne bære tunge maskiner i anlægsfasen.
Bropillerne vil have en bredde på maksimal 50 cm og en længde på 7 m.
Som alternativ til to-fasgbroen kan det være en mulighed at etablere broen som en 1-fagsbro,
hvor der ikke vil være bropiller til understøtning, hellere ikke midt i åen. Brodækket vil ved en 1-
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fasbro være tykkere, og konstruktionen i siderne i åen vil konstrueres, så broen kan bære den
ønskede vægt.

Projekt for stibro
Stibroen og de tilhørende ramper kan etableres i to faser, som illustreret på Figur 3-23, hvor
broen etableres først og sidenhen ramperne. Stibro og ramper er i alt ca. 460 meter lange.
Stibroen kan etableres i enten én eller to faser, og etableringen af stibroen kan ske samtidigt
med en eller flere af anlægsfaserne for parkeringshuset eller efter parkeringshuset er fuldt etableret.

Figur 3-23. Stibro i to faser.

Fase 1: Forbindelse mellem togstationen og parkeringshuset
Parkeringshuset og stibroen bygges sammen via et tårn, så der er forbindelse mellem togstationen og parkeringshuset. Trappetårnet kan blive udformet som en udsigtsplatform, hvor borgere
kan stoppe op og nyde udsigten.
I parkeringshuset etableres både elevator og trapper, og selve stibroen udføres af tilgængelighedshensyn med en hældning på maksimalt 1:50. Over jernbanen bevæger stibroen sig i en cirkel, hvorfra der er adgang med trappe til den østlige side ved Reinholdtplads og med trappe og
elevator til busstationen på den vestlige side. Derudover er der adgang med trapper til de to perroner på stationen.
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Fase 2: Forbindelse mod øst og vest
Fase 2 forlænger stibroen med ramper ned langs Vejle Å mod både øst og vest.
Udformning af stibro
Toppen af stibroens dæk etableres i kote 10,5-11. Terrænkoterne i området varierer, og toppen
af stibroens dæk etableres i 7-10 meters højde i forhold til eksisterende terræn.
På stibroen etableres rækværket i form af lameller, der vil være ca. 2 meter højt, inkl. brodækket. Det er muligt for gående at kigge udover stibroen.
Stibroens forbindelse fra vest til øst har en bredde på ca. 3,6 meter mellem værnene, hvorimod
stibroen i cirkelslaget over jernbanen har en bredde på ca. 2,0 meter mellem værnene. Stibroen
etableres på bropiller med en diameter på op til 70 cm. Der forventes at være brug for ca. 26
bropiller langs stiforløbet.
Selve broen forventes udført i stålelementer, som firkantede kassedrager med en højde på ca. 80
cm for hovedstien og 60 cm for gangstien i cirkelslaget, jf. Figur 3-24. Rækværker og bropiller er
ligeledes i stål. Under cirkelslaget og på det øvrige stistykke over jernbanen er der en afskærmning mod køreledninger.
Belægningen på stien udføres som en kunststofbelægning.

Figur 3-24 Illustration af stibroen på betonsøjler (tv), og af stibroen med cirkelslaget med afskærmning mod
køreledninger (th).

En illustration af stibroen med belysning set fra perronen fremgår af Figur 3-25.
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Figur 3-25. Illustration af stibroen fra perron. 18

Klimasikring
Parkeringshuset vil blive etableret med en gulvkote omkring kote +3,5-4,0 meter DVR90, hvilket
er omtrent den kote, som den eksisterende grusparkering ligger i.
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i 2011 udpeget ti risikoområder i Danmark efter EU’s
oversvømmelsesdirektiv, heriblandt et risikoområde i Vejle. Det samme område har Vejle Kommune udpeget som risikoområde i forbindelse med en risikostyringsplan, hvilket fremgår af Figur
3-26, hvor der er zoomet ind på projektområdet. Den eksisterende grusparkering er ikke omfattet
af risikoområdet grundet sin højde over havet. Der er dermed ikke behov for yderligere klimasikring af projektet.

18

Årstidernes Artiteker – Part of Swaco, 2019, Gangbro over banen – faseopdelt udførelse.
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Figur 3-26. Risikoområde, jf. Vejle Kommunes risikostyringsplan, hvor der er zoomet ind på projektområdet
(markeret med sort cirkel). 19

Afvanding
Overfladevand fra både adgangsvej til projektområdet, veje i projektområdet, stibro og parkeringshus opsamles i et separat regnvandssystem og ledes igennem olieudskiller og sandfang, før
det udledes til Vejle Å.
Ifølge Vejle Kommune er Vejle Å robust i forhold til hydraulisk belastning ved og nedstrøms projektområdet og derfor kan de sædvanlige anbefalinger i forhold til maksimale udledningsniveauer
afviges i det konkrete projekt. Det begrænsende forhold for udledningstilladelsen er at sikre, at
renseforanstaltningerne fungerer ved den dimensionsgivende regnhændelse, så overfladevandet
renses tilstrækkeligt før udledning til Vejle Å. Den dimensionsgivende regnhændelse fastsættes
ud fra Vejle Kommunes Tillæg nr. 100 til spildevandsplanen, serviceniveau og dimensionering.
Derudover skal der etableres erosionssikring omkring udløbsledningen, så erodering af åens brinker undgås.
Ved behov for forsinkelse af regnvandet, etableres enten et åbent forsinkelsesbassin, rørbassiner
eller lign. Dette afklares først i detailprojekteringsfasen.
I en evt. skybrudssituation skal overfladevandet også håndteres, så erodering af brinker i Vejle Å
omkring projektområdet undgås.

19

Vejle Kommune, Risikostyringsplan for oversvømmelse, Vejle Midtby, 2015
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Beplantning
Rundt om området står to rækker poppeltræer, der i størst muligt omfang bevares. Der vil dog i
forbindelse med etableringen af vejadgangen samt stibroen være brug for at fælde enkelte poppeltræer. Fjernelsen af enkelte træer skal skabe plads til forbindelsen mellem stibroen og parkeringshuset. Andre poppeltræer langs Vejle Å forventes at må fældes for at maskinel kan komme
til i anlægsfasen for stibroen. Der kan plantes nye poppeltræer, når hele projektet er realiseret.

Belysning
Både i parkeringshuset og på stibroen vil der være belysning. På stibroen, på ramperne og på
trapperne opsættes LED-lys i begge håndlister for oplysning af brodækket, som vist på Figur
3-25.

Naboarealer
Adgangsvejen kræver, at der skal eksproprieres for at kunne etablere vejen mellem de nuværende bygninger; den nuværende Fun Sport butik mod vest og Red Office butikken mod øst, jf.
Afsnit 3.5.
I anlægsfasen, når stibroen skal etableres, vil der være brug for at inddrage arealet syd for bygningen Borgvold 14B-14E, matr. 169h ud mod åen, der reetableres efter anlægsfasen.

Aktiviteter i anlægsfasen
Parkeringshus og stibro er to særskilte projekter, der i anlægsfasen ikke er afhængige af hinanden.
Tidsplan for anlægsfasen
Den samlede anlægstid for projektet kan være op til 3 år, såfremt stibroen etableres efter, parkeringshuset er blevet opført. Etablering af adgangsvejen og de tre faser af parkeringshuset vurderes at være omkring 2 år, og stibroens anlægstid vurderes at være på omkring 1 år, jf. Tabel 3-2.
Første trin er etablering af byggepladser, hvorefter der foretages jordarbejde og ramning af pæle.
Dernæst fortages der støbning af fundamenter og endelig montering af diverse elementer. Der
fremgår en uddybet forventet tidsplan af bilag 4, der viser de overordnede faser, som anlægsarbejdet består af. Tidsplanen i bilag 4 skal ses som et estimat for, hvor lang tid de enkelte aktiviteter tager, i forhold til bedre at kunne vurdere den miljømæssige indvirkning bl.a. ved de særligt
støjende aktiviteter.
Bygværk

Fase

Skønnet samlet varighed
Generelle anlægsaktiviteter
ca. 25 uger

fase 1

ca. 29 uger

fase 2

ca. 19 uger

fase 3

ca. 38 uger

fase 1

ca. 27 uger

fase 2

ca. 23 uger

Adgangsvej over bro
P-hus

Stibro
Total arbejdstid

161 uger (3 år)

Tabel 3-2. Skønnet varighed af de enkelte faser. Uddybet tidsplan fremgår af bilag 4.

Anlægsperioden kan afkortes, hvis adgang til parkeringshusets byggeplads med stort materiel og
pæle/elementer kan ske via renseanlægget, hvorved der ikke er behov for at afvente etableringen af den nye bro og den nye adgangsvej.
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Ved at slå parkeringshusets tre faser sammen, så parkeringshuset etableres på én gang, vil der
kunne spares tid, idet byggepladsen ikke vil skulle etableres flere gange, og de enkelte aktiviteter
gøres færdig på én gang.
Anlægsarbejdet forventes i høj grad at foregå inden for normal arbejdstid kl. 07.00 til 18.00.
Tidsplanen for etableringen af den del af stibroen, der etableres over banen, skal fastsættes i tæt
dialog med Banedanmark, idet arbejderne kræver spærringer af flere spor ad gangen. For at
mindske tiden hvor sporene er spærret, og dermed længden af anlægsperioderne og generne for
togpassagererne, vil der i den forbindelse både være dag- og nattearbejde.
Arbejderne omkring spor er beskrevet nærmere i afsnit 3.12.3.
Arbejds- og oplagspladser
I anlægsfasen er der brug for arbejds- og oplagspladser, hvis forventet placering fremgår af Figur
3-27. Her vil der blive opsat skurvogne, være oplag af materialer og maskinel, og der vil i et vist
omfang være behov for belysning.
Ved etablering af fase 1 og 2 af parkeringshuset vil den sydligste del af grusparkeringen blive anvendt til arbejds- og oplagsplads, hvor byggepladsen ved etablering af fase 3 vil være placeret på
en del af renseanlæggets areal.
Ved anlæggelsen af stibroen er der brug for arbejds- og oplagsplads tæt på projektområdet, indtil
der er sket støbning af søjler, og trappetårne står færdige. Der kan være nødvendigt at etablere
arbejdsplads på Reinholdts Plads og ved busparkeringen ved Vejle Station samt ved ejendommen
ved Dæmningen nord for åen. Der vurderes ikke at være brug for egentlige oplagspladser ved
etablering af stibroen, da den høj grad etableres med præfabrikerede elementer, som køres ind
fra oplagspladser ved entreprenøren. Vejtunnelen har begrænset frihøjde, hvorfor større transporter til vest for Banen må ske via Sønderbrogade.
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Figur 3-27. Forventede arbejds- og oplagspladser.

Adgangsforhold og afspærringer
Adgangsvejen til projektområdet i anlægsfasen vil være via den nye vej fra Sjællandsgade, der
forudsættes at blive etableret som det første. Derved har transporterne nem adgang til projektområdet.
Når fase 2 og 3 af parkeringshuset skal etableres, skal de store køretøjer køre øst rundt om parkeringshusets fase 1 for at komme ned til arbejds- og oplagspladsen.
Ud over adgangen til projektområdet via den nye adgangsvej er der mulighed for adgang for enkelte transporter gennem renseanlægget fra Toldbodvej.
Derudover kan personbiler og varebiler komme via eksisterende adgangsvej fra Gammelhavn.
I fase 2 og 3 vil der ske en midlertidig lukning af parkeringshuset i den periode hvor der laves
elementarbejder.
Anlægsarbejder over veje
Stibroen skal både etableres hen over Borgvold og Sjællandsgade.
Ved Borgvold kan dette give anledning til kortvarig lukning af vejen i få dage, hvor det i stedet vil
være muligt at køre ad Dæmningen.
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Ved Sjællandsgade kan dette give anledning til delvis lukning af vejen i en kort periode.
Anlægsarbejder over jernbane
Etablering af stibroen er afhængig af lukning af det enkelte jernbanespor. På Vejle Station er det
grundet en vis overkapacitet, muligt at lukke halvdelen af stationen ned, i de fleste perioder af
døgnet, og stadig bibeholde den normale drift. Der kan være brug for en totallukning af sporene i
enkelte dage.
Der arbejdes for at lukning af sporene kan kombineres med andre planlagte spærringer, f.eks. i
forbindelse med elektrificeringen af jernbanen, så etablering af stibroen ikke forudsætter yderligere selvstændige spærringer.
I perioder, hvor stationen helt eller delvist er lukket vil der være anlægsarbejde døgnet rundt for
at minimere denne periode og generne for togpassagerne.
Nedbrydning
Realisering af projektet vil som beskrevet i kapitel 2 give anledning til nedrivning af det følgende:
•

De enkelte kolonihaver, der ligger i det nordøstlige del af området i dag skal fjernes i anlægsfasen for parkeringshuset.

•

Nogle af poppeltræerne langs åen fældes i anlægsfasen af stibroen.

•

Asfaltparkeringspladsen i den sydlige del af projektområdet fjernes.

•

Den eksisterende vejadgang til projektområdet vil blive overflødiggjort og vil på sigt
blive nedlagt.

Terrænregulering og jordhåndtering
Jordforurening
Der er sammen med allerede udførte geotekniske undersøgelser foretaget jordforureningsundersøgelser som viser, at den øverste 1 meter jord er ren, mens jorden derunder er påvist lettere
forurenet på grund af tidligere opfyldning af arealet med lettere forurenet overskudsjord fra tunnelprojektet.
Fast bæredygtig bund er for det meste af området beliggende helt nede i kote -9,5 m, og pælene
til parkeringshuset skal rammes langt til den faste jord.
Jordhåndtering
Der er løbende i anlægsfasen brug for, at der sker terrænregulering og jordhåndtering. Der udarbejdes som et led i detailprojekteringen en konkret jordhåndteringsplan, der sikrer, at der ikke
sker spredning af lettere forurenet jord. Jordhåndteringsplanen udarbejdes i samråd med Vejle
Kommune efter kommunens anvisninger.
I fase 1 fjernes det øverste lag af jorden på grusparkeringspladsen, i omegnen af ca. 4.000 ton,
som flyttes til østskråningen op ad Vejle Spildevand i det nordøstlige hjørne. jf. Figur 3-28. Jorden placeres, så den ikke berører de tekniske installationer ved Vejle Spildevand.

PROJEKTBESKRIVELSE | 47/189

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

Denne mængde jord vurderes at kunne hæve terrænet til niveau med terrænet for det fremtidige
parkeringshus, hvilket gør, at de store køretøjer i fase 2 og 3 kan komme rundt om parkeringshusets fase 1, som beskrevet i Afsnit 3.12.3.
I fase 3 fyldes der jord på arealet, der rummer asfaltparkeringspladsen til at nå et niveau med
det øvrige svarende til ca. kote 3,5-4,0.

Figur 3-28. Terrænregulering ved projektområdets nordøstlige hjørne.

I anlægsfasen for stibroen og adgangsvejen vil der ligeledes ske en muldafrømning i omegnen af
550 m³. Dette vil blive benyttet til opfyldning af det sydlige område i det omfang, det er muligt,
og vil ellers blive håndteret i henhold til kommunes anvisninger.
Grundvandssænkning
I forbindelse med anlægsarbejder i Vejle å vil der ske en tørholdelse af byggearbejderne, jf. afsnit
3.12.8 og 3.12.9.
Etablering af parkeringshus
Funderingspæle til parkeringshuset nedrammes med rambuk og vil give anledning til vibrationer
og højlydte slaglyde fra ramning/nedhamring af pælene i jorden. Under parkeringshuset skal der
totalt rammes ca. 400 pæle.
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Ramperne i de to til- og frakørselstårne er in-situ støbte, dvs. ramperne støbes på stedet i tårnene. Selve støbearbejdet med fundamenter på pælene giver ikke anledning til gener. Beton hertil leveres færdigblandet i lastbiler. Forskallingsarbejdet/betonformene tildannes ved simpelt tømrerarbejde med håndværktøj.
Elementmontagen sker ved løbende tilkørsel af lastbiler med elementer i den rækkefølge, de skal
anvendes. En meget stor mobilkran løfter løbende betonelementerne på plads, hvor de afstives til
korrekt position. Lastbilerne og mobilkranerne vil være placeret på den østlige side af parkeringshuset, så der vil være afstand til jernbaneskinnerne.
Den endelige fastgørelse af elementerne til hinanden foretages ved sammenstøbning af elementerne. Denne proces udføres med håndværktøj og lifte med beton leveret i lastbiler.
Små mængder specialmørtler blandes på stedet med håndværktøj. Montering af de tekniske installationer udføres også med håndværktøj.
Etablering af vejbro
Ved anlæggelse af vejbroen foretages der en pælefundering under de tre bropiller. Ved pælefundering rammes der pæle ned til understøtning og efterfølgende rammes spuns til etablering af
byggegrubber omkring hvert enkelt af de tre bropiller, så den efterfølgende støbning af fundament kan gennemføres tørt. Efter anlægsfasen vil disse spuns blive trukket op og kun den spuns,
der fungerer som brink-beskyttelse, vil forblive i området.
Ramning af spuns foretages med en hydraulisk hammer eller vibrator.
Der støbes understøtninger i form af bropiller på stedet. Selve brodækken etableres med OTbjælker (omvendt T-bjælke) og når der er støbt bropiller, monteres OT-bjælkerne derpå.

Figur 3-29. Illustration af et principtværsnit på en OT-bjælkebro.

Etablering af stibro
Ved etablering af stibroen skal der ske en pælefundering af stibroens fundamenter, ligesom ved
etablering af vejbroen, hvor der rammes pæle ned og efterfølgende rammes spuns til etablering
af byggegrubber, så der kan ske en tørholdelse omkring pælene til støbning af fundament, herunder bropiller. Ramning af pæle forventes, jf. den overordnede tidsplan, at tage henholdsvis 4 og 3
uger for stibroens fase 1 og 2. Den forventede placering af bropillerne til stibroen er vist på Figur
3-30. Der vil være brug for ca. 25 - 30 bropiller.
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Figur 3-30. Omtrentlig placering af bropiller til understøtning af stibroen, vist med røde prikker.

Stibroen vil passere over åen og vil i den vestlige ende af stibroen etableres lige ud til åen. Begge
steder kan der være behov for maksimalt en bropille i åen, jf. Figur 3-30, samt to bropiller i åens
bred.
Bropillerne diameter vil kunne være op til 70 cm.

Figur 3-31: Illustration af forventet placering af bropillerne for stibroen over åen.

Funderingspæle til stibroen nedrammes med rambuk, ligesom ved parkeringshuset. For stibroen
over Vejle Å etableres der byggegrubber. Når først bropillerne står klar, etableres resten af stibroen ved, at stålsektioner køres til projektområdet og dernæst løftes og monteres på plads.
Anlægsarbejde i åen
I anlægsfasen vil der lokalt omkring de fremtidige bro-understøtninger under vej- og stibro blive
etableret en byggegrube, hvis primært formål er at sikre at udgravning og støbning af bro-fundamenterne kan ske tørt. Byggegruberne sikrer også, at der ikke sker en signifikant spredning af
opgravede sedimenter.
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Lokalt omkring de to nye broer vil strømforholdene blive berørt. Størst påvirkning vil forekomme i
anlægsfasen ved etablering af vejbroen, hvor de etablerede byggegruber vil give anledning til en
større blokering af strømningstværsnittet sammenlignet med driftsfasen, hvor kun selve bro-understøtningerne står tilbage. Det vurderes, at der kun vil være tale om en marginal forøgelse af
strømhastighederne, da blokeringen ikke vurderes at være væsentlig, i anlægsfasen op til ca.
12% og i driftsfasen mindre end 5%. Ændringerne i strømhastighed vil være lokal omkring broerne og det vurderes, at de vil være i samme størrelsesorden som ved andre tilsvarende brokrydsninger af Vejle Å og at de ikke vil overstige strømhastigheder, der forekommer i umiddelbar
nærhed til de nye broer, hvor strømningstværsnittet i Vejle Å er mindre.
Ændringer af strømhastigheder vil også kunne give anledning til ændrede erosions- og sedimentationsforhold. Hvis brink- og bundforholdene tillader det, vil en forøgelse af strømhastighederne
kunne give anledning til en tilpasning af vanddybden gennem erosion ved brinker og brounderstøtningerne indtil en ligevægt indstiller sig. Det vurderes dog, at der vil være tale om marginal
erosion, der evt. kan sikres ved udlægning af grovere materiale som erosionsbeskyttelse.
For uddybning se bilag 2.
Ressourceforbrug
Ressourceforbruget i forbindelse med etableringen af adgangsvej og parkeringshuset fordelt på
mængder og typer fremgår af tabel Tabel 3-3 og Tabel 3-4.
Mængder
ca. 400 m³
ca. 700 m³
ca. 250 m³
ca. 225 m³
ca. 100 m³
ca. 400 m
ca. 30 t
ca. 100 m
ca. 700 t
ca. 1.000 t
ca. 60 m

Råjordsarbejder
Friktionsfyld
Bundsikringsgrus
Stabilt grus
Muldudlægning
Afvandingsledninger
Brolægningsarbejder
Drænledninger
Asfaltarbejder
Armeret beton
Montering af stålautoværn/rækværk
Tabel 3-3. Ressourcer til etablering af adgangsvej. 20

Fase 1
Friktionsfyld (opfyld til fase 3)
Armeringspæle
Armeringsstål
Færdigbeton (fundamenter)
Færdigbeton (køreramper)
Betonelementer
Asfalt til udvendig belægning
Betonbelægning (belægningssten
til udvendig belægning)
Træ til facadebeklædning
Sum

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

1.400
30
320
285
3.600
60
630

Ca. 6825

Fase 2

ca. 10
ca. 285
ca. 3.500

3795

Fase 3

ca. 770

Totale
mængder
ca. 10.000
ca. 2.550
ca. 50
ca. 750
ca. 570
ca. 14.000
ca. 60
ca. 1.400

ca. 40
ca. 19.120

ca. 40
ca. 29.420

ca.
ca.
ca.
ca.

10.000
1150
10
250

ca. 6.900

Tabel 3-4. Ressourcer til etablering af parkeringshusets tre faser (i tons).

Ud over de nævnte ressourcer er der brug for jord til opfyldning i det nordøstlige hjørne, i omegnen af ca. 4.000 ton. Denne mængde kommer fra fase 1, når der fjernes det øverste lag af jorden
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på grusparkeringspladsen, hvormed der ikke er behov for tilkørsel af ekstra jord til projektområdet.
Til parkeringshuset er der ikke arbejdsprocesser, der betinger et nævneværdigt vandforbrug.
Vandforbruget vil være begrænset til mindre mængder betonmørtel for elementsamlinger samt til
skurby.
Til parkeringshuset er der ikke arbejdsprocesser, der betinger et nævneværdigt el-forbrug.
Det el-forbrug der vil være, er begrænset til byggepladslys, skurby og alm. håndværktøj i byggeperioden.
Ressourcer til etableringen af stibroen fremgår af Tabel 3-5.

Råjordsarbejder
Friktionsfyld
Muldudlægning
Brolægningsarbejder
Spuns (afstivning af byggegrubbe)
Armeret beton
Cortenstål
Montering af stål rækværk
Kunststofbelægning

Fase 1

Fase 2

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

250 m³
150 m³
75 m³
15 t
200 m

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

250 m³
125 m³
75 m³
15 t
150 m

Totale
mængder
ca. 500 m³
ca. 275 m³
ca. 150 m³
ca. 30 t
ca. 350 m

ca.
ca.
ca.
ca.

750
325
650
950

ca.
ca.
ca.
ca.

650 t
275 t
600 m
1.650 m²

ca.
ca.
ca.
ca.

t
t
m
m²

1.400 t
600 t
1.250 m
2.600 m²

Tabel 3-5. Ressourcer til etablering af stibro. 21

I både fase 1 og 2 sker der en ca. 75 m³ muldafrømning i området, hvilket også svarer til behovet for muldudlægning.
Affald
Nedbrydningsarbejdet, nævnt i 3.12.4, genererer en mindre mængde affald i form af især asfaltog træaffald.
Der vil være en mængde jord, jf. 0, som skal håndteres i henhold til kommunens regelsæt.
Den mængde jord og grus, der skal flyttes i forhold til etableringen af parkeringshuset, vil blive
flyttet og anvendt inden for samme matrikel, og denne jord skal derfor ikke deponeres.
Byggematerialer til parkeringshusets konstruktion består hovedsageligt af præfabrikerede betonelementer, som ikke skaber affald på byggepladsen. Det affald, der genereres på byggepladsen,
består primært af emballage fra installationskomponenter, der monteres i parkeringshuset samt
træforskallingsrester fra fundamentstøbning og begrænsede betonrester/armeringsstålrester fra
in-situ støbningen.
Den mængde affald, der genereres i byggeperioden, håndteres i affaldscontainere. Det skønnes
at der vil være ca. 10 containere for hver af byggefaserne 1-3 for parkeringshuset. Affaldet vil
ikke fylde containerne op, men et sådan antal gør at der er mulighed for at kildesortere affaldet.
Afvanding
Alt regnvand fra byggegruber, ledningsgrave og øvrigt byggepladsareal opsamles og afledes med
forsinkelse og via olieudskiller og sandfang eller lignende renseforanstaltning til Vejle Å. Dette
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sker for at undgå udledning af blandt andet suspenderede stoffer, olie og evt. forurenet jord.
Åens brinker skal sikres mod erodering ved udledningspunkterne.
Ved behov for tørholdelse af ledningsgrave og spunsede byggegruber omkring pæle for vejbro/søjler for stibro, skal vandkvaliteten af det oppumpede vand vurderes i forhold til indhold af
suspenderet stof, og evt. stoffer fra forurenet jord mv. Ved behov skal der etableres afværgeforanstaltninger. Evt. krav til indholdsstoffer i det oppumpede grund- og overfladevand fastsættes i
forbindelse med meddelelse af en udledningstilladelse, ligeledes aftales ud- og/eller afledningsmuligheder i forbindelse med detailprojektering med miljømyndigheden.
Byggepladsen ligger meget tæt op ad Vejle Å. I tilfælde af kraftig regn eller skybrud, skal overfladevandet håndteres, så udskylning af opslemmet suspenderet materiale mv. og erodering af brinker i Vejle Å undgås. Som afværgeforanstaltning kan der etableres afværgegrøft mellem vandløb
og byggeplads eller laves en terrænregulering, der sikrer, at overfladevandet afstrømmer til bassin med dykket udløb og sandfang eller lign. renseforanstaltning.
Hvis der viser sig at være problemer med afstrømning af uklart overfladevand til den eksisterende udløbsgrøft langs banen, skal udløbet sikres med et renseelement, evt. i form af ballasterede halmballer eller sandsække eller der kan laves en terrænregulering, der sikrer, at overfladevandet ikke afstrømmer direkte hertil og ud i Vejle Å.
Endeligt valg af afværgeforanstaltninger til rensning, evt. håndtering af forurenet oppumpet vand
og tilstrækkelig forsinkelse af overfladevandet i anlægsfasen afklares i detailprojekteringsfasen.
Hvis det i detailprojekteringsfasen afklares, at der skal etableres et åbent forsinkelsesbassin til
håndtering af overfladevandet i projektområdets driftsfase, kan forsinkelse af overfladevand i anlægsfasen med fordel ske via nyt midlertidigt forsinkelsesbassin, der etableres i størrelse og funktion, så det kan bruges som permanent bassin efterfølgende. Før ibrugtagning i driftsfasen kan
det være nødvendigt at fjerne aflejret materiale fra bassin.
Spildevand
Ud over skurvogn på arbejdspladsen med toiletfaciliteter vil der ikke genereres spildevand i anlægsfasen. Dette opsamles i spildevandstank og bortkøres.
Transportbehov
I de nedenstående tabeller fremstår transportbehovet for projektet, opdelt på adgangsvejen, de
tre faser af parkeringshuset og to faser for stibroen.
Transportbehovet for adgangsvejen fremgår af Tabel 3-6.
Adgangsvej over broen (25 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

125 personbiler
200 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
1 køretøjer
1,6 køretøjer

375 varebiler
700 køretøjer

3 køretøjer
5,6 køretøjer

Tabel 3-6. Transportbehov til etablering af adgangsvej over broen.

Transportbehovet for parkeringshusets tre faser fremgår af Tabel 3-7, Tabel 3-8 og Tabel 3-9.
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Fase 1 (29 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

145 personbiler
240 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
1 køretøjer
1,7 køretøjer

580 varebiler
965 køretøjer

4 køretøjer
6,7 køretøjer

Tabel 3-7. Transportbehov til etablering af parkeringshus – fase 1.

Fase 2 (19 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

95 personbiler
155 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
1 køretøjer
1,6 køretøjer

380 varebiler
630 køretøjer

4 køretøjer
6,6 køretøjer

Tabel 3-8. Transportbehov til etablering af parkeringshus – fase 2.

Fase 3 (38 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

190 personbiler
670 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
1 køretøjer
3,5 køretøjer

760 varebiler
1.620

4 køretøjer
8,5 køretøjer

Tabel 3-9. Transportbehov til etablering af parkeringshus – fase 3.

Transportforbruget til stibroen fremgår af Tabel 3-10 og Tabel 3-11. Ved etableringen af stibroen
forventes fordelingen af køretøjer at være 55% fra øst og 45% fra vest. Det er forudsat, at håndværkere primært kommer til pladsen i varebiler med mandskabskabine/dobbeltkabine.
Stibro fase 1 (27 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

270 personbiler
150 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
2 køretøjer
1 køretøj

1.080 varebiler
1.500 køretøjer

8 køretøjer
11 køretøjer

Tabel 3-10. Transportbehov til etablering af stibro – fase 1.

Stibro fase 2 (23 uger)

Antal køretøjer

Antal personbiler (Håndværkere mv.)
Antal lastvogne og blokvogne
(jordtransport, nedrivning, affaldscontainere, betontransport, asfalttransport, byggematerialer)
Varebiler (øvrige materialer)
I alt

230 personbiler
150 lastvogne

Gennemsnit pr. arbejdsdag
2 køretøjer
1,3 køretøj

920 varebiler
1.300 køretøjer

8 køretøjer
11,3 køretøjer

Tabel 3-11. Transportbehov til etablering af stibro – fase 2.
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Særlige miljøbelastede aktiviteter
Ramning af pæle og spuns er den aktivitet, der i særdeleshed vil give anledning til støj og vibrationer. Der vil på udvalgte bygninger blive monteret vibrationsmålere for at kunne overvåge og
eventuelt tilpasse arbejdet. Overblik over spunsning fremgår af Tabel 3-2.
Støj og vibrationer er beskrevet i bilag 3.
Bygværk

Skønnet samlet varighed
Generelle anlægsaktiviteter
25 uger

Skønnet varighed
Ramning af spuns eller pæle
2 uger

P-hus: fase 1

29 uger

4 uger

P-hus: fase 2

19 uger

-

P-hus: fase 3

38 uger

4-5 uger

Stibro: fase 1

27 uger

4 uger

Stibro: fase 2

23 uger

3 uger

Adgangsvej over bro

Tabel 3-12. Skønnet varighed af ramning af spuns i de enkelte faser.

Støj og vibrationer i anlægsfasen
Anlæg af adgangsvej og parkeringshus
Anlæg af adgangsvej og parkeringshus vil hovedsageligt foregå i dagperioden kl.7-18.
Der er få boliger i dagperioden, som forventes at blive udsat for væsentlig støj fra konstruktionsarbejder, der i dagperioden kan medføre støj med niveauer over 70 dB(A). Ved spunsning som
varer 2 uger for adgangsvej og 8-9 uger for parkeringshuset er der over 100 boliger og to institutioner, som forventes at blive udsat for væsentlig støj med niveauer over 70 dB(A) i dagperioden.
Der er risiko for at nogle bygninger kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer. Det anbefales derfor at foretage overvågning af vibrationer under spunsning, så det sikres, at de anbefalende værdier 22 ikke overskrides. Det forventes, at over 100 boliger og to institutioner vil blive
udsat for mærkbare vibrationer under spunsning.
Anlæg af stibro
Anlæg af stibro vil hovedsageligt foregå i dagperioden kl.7-18, dog vil anlægsarbejdet ved jernbanen foregå uden for normal arbejdstid, se 3.12.3.
Over 100 boliger og en institution forventes at blive udsat for væsentlig støj ved etablering af
stibroen, der i dagperioden er støj med niveauer over 70 dB(A). Ved spunsning, som varer omkring 7 uger, forventes det at over 200 boliger og to institutioner kan blive udsat for væsentlig
støj, der i dagperioden er støj med niveauer over 70 dB(A).
Der er risiko for at over 50 bygninger kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer ved etablering af stibroen. Det anbefales derfor at foretage overvågning af vibrationer under spunsning,
så det sikres, at de anbefalende værdier 23 ikke overskrides.
Det forventes at over 100 boliger og en institution vil blive udsat for mærkbare vibrationer under
spunsning.

22

Kriterieværdier ifølge tysk norm.

23

Kriterieværdier ifølge tysk norm.
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Reducering af støj
Der er begrænsede muligheder for at reducere støj fra anlægsarbejdet, bortset fra at undgå arbejde uden for normal arbejdstid. Ved tilrettelæggelse af arbejdet kan eventuelle gener afbødes
ved at sikre god information til berørte naboer om arbejdets tidsplan på de enkelte byggepladser,
f.eks. i forbindelse med anlæg af bygværker. Det gælder i særdeleshed i situationer, hvor der
skal udføres særligt støjende arbejde (bl.a. ramning af pæle eller spunsvægge) og i situationer,
hvor der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid.
Det anbefales at undersøge muligheden for at opsætte midlertidige støjskærme især for anlægsarbejdet vedrørende stibroen. I de nordiske lande er der tradition for at bruge midlertidige støjskærme, som det anbefales at benytte i denne situation.
I forbindelse med særligt vibrerende arbejde kan der i enkelte tilfælde være risiko for, at bygninger kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer. I så fald kan brug af måleudstyr, der permanent overvåger vibrationspåvirkningen, sikre at relevante grænseværdier ikke overskrides og
bygningerne dermed beskyttes mod skader.

Aktiviteter i driftsfasen
Trafikafvikling
Der er foretaget en kortlægning af aktiviteten på den eksisterende p-plads. Med afsæt i denne viden, og generelt viden om Vejle midtby og parkering i tættere by er der opstillet nedenstående
dimensionsgivende trafikgenerering for de enkelte faser.

Antal parkeringspladser
Indkørende biler pr time morgenspids
Udkørende biler pr. time eftermiddagsspids

Fase 1
360
220

Fase 2
520
300

170

230

Fase 3
1.000
550
400

Tabel 3-13. Antal parkeringspladser og trafikgenerering under typiske spidsbelastninger morgen og eftermiddag
i fase 1-3.

Trafikanternes rute til og fra parkeringshuset er estimeret ud fra trafikvejnettet i Vejle by, trafikbelastningen på vejnettet og placeringen af de andre parkeringshuse og parkeringspladser. Det er
således vurderet, at omkring ¾ af trafikanterne vil have en østlig rute via Sjællandsgade og Toldbodvej nord/syd, mens den sidste ¼ vil være orienteret mod vest og nord.
Støj
Støj fra vejtrafik i driftsfasen
Stigning i vejtrafik på grund af nyt parkeringshus vil ikke give anledning til øget støjgener fra vejtrafik for beboerne i de nærliggende boligområder, da projektet ikke generer væsentlig mere trafik.
Støj fra parkeringshus i driftsfasen
Parkeringsoperationer i nyt parkeringshuset medfører støj ved de nærliggende boligområder, som
er væsentlig lavere end støjgrænserne for virksomhedsstøj.
Drift af parkeringshus og stibro
I driften vil der være et mindre el-forbrug til belysning på stibro og i parkeringshus samt til signalanlæg samt bomanlæg eller lignende.
Der vil ikke være noget vandforbrug i driftsfasen, og kun små mængder almindeligt affald fra affaldsspande.
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Vedligeholdelse
Hverken parkeringshuset eller stibroen kræver væsentlige vedligeholdelsesaktiviteter. Træfacaden vurderes almindeligvis at have en levetid på ca. 50 år.
Der vil kun være mindre vedligeholdelsesaktiviteter, såsom tests og kontrol af tekniske anlæg
som elevator, nødbelysning og evt. sprinkling samt udskiftning af elpærer. Der vil være behov for
regelmæssigt vedligehold af olieudskiller, sandfang og evt. forsinkelseselement til håndtering af
regnvand. Typen af vedligehold og tidsintervallet afhænger af den endelige rense- og forsinkelsesløsning der vælges i detailprojekteringsfasen.
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4.

BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG
For at kunne realisere projektet er der udarbejdet en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg,
hvis hovedindhold fremgår i det nedenstående.

Kommuneplantillæggets hovedpunkter
Kommuneplantillæg nr. 65 udarbejdes, så der gives mulighed for at anlægge en stibro over jernbanen. Konkret udvides rammeområde 1.1.O.17 Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle, så
rammeområdet også gælder området for stibro. Hertil hæves bebyggelsesprocenten fra 40 til
350, så der er mulighed for at etablere parkeringshuset i flere etager.

Figur 4-1. Kort over udvidelse af rammeområde 1.1.O.17 indover jernbanen, hvor der ikke er rammeområde i
dag.

Lokalplanens hovedpunkter
Lokalplan nr. 1259 offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle har bl.a. til formål
at give mulighed for etablering af parkeringspladser i parkeringshus. Hertil er formålet at give
mulighed for etablering af en stiforbindelse langs Vejle Å, parkeringshus, perronerne og midtbyen
samt mulighed for etablering af en vejforbindelse over åen. Desuden er formålet, at området skal
sammenbindes med ensartet beplantning.
Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål i form af parkering, parkeringshus, sti- og
vejforbindelser samt opholdsarealer, og alle med tilhørende servicefaciliteter. For parkeringshuset
gælder en bebyggelsesprocent på 350, og det må opføres med en højde på 17,0 meter i maksimum fem etager. Stibroen må opføres i en højde på maksimalt 10,0 meter, hvor højden over
jernbanen skal være mindst 5,475 meter.
Parkeringshuset skal opføres i beton, teglsten, metaller, glas, træ og/eller huset kan begrønnes.
Betonflader skal bydes med forskydninger, andre materiale, beplantning eller lignende.

BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG | 58/189

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

Figur 4-2. Lokalplanens kortbilag 3.

Vejadgang til parkeringshuset skal ske fra Sjællandsgade via en bro over Vejle Å. Stibroen skal
have adgang for gående og cyklister via rampe, trappeanlæg og/eller elevator fra parkeringshuset. Hertil skal stibroen have adgang fra stien langs åen ved renseanlægget, Reinholdts Plads,
togperronerne, Bogvold, og Dæmningen.
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5.

ALTERNATIVER
0-alternativ
Når det skal vurderes, om de miljøpåvirkninger, projektet kan medføre, er væsentlige, skal de
vurderes op imod 0-alternativet, der for dette projekt er situationen i år 2030, hvis projektet ikke
realiseres. 0-alternativet er dermed ikke en beskrivelse af status quo, men er en beskrivelse af
den situation, der forventes at eksistere i år 2030. Det er samme år, som planforslagets og projektets miljøpåvirkninger vurderes for og er det år, hvor projektet senest vil være fuldt etableret
og i drift.
I 0-alternativet er projektområdet stadig en parkeringsplads med vejadgang fra Gammelhavn
som i dag.
Derudover forudsættes det, at projektet på posthusgrunden, vest for projektområdet er realiseret. Projektet på Posthus-grunden omfatter et byggeri på i alt ca. 83.000 m2, inklusive ca. 55.000
m² til bolig/kontor, hvoraf en del af boligerne etableres som studie-/ungdomsboliger. Der etableres ca. 6.400 m² detailhandel med 1 dagligvarebutik på ca. 4.400 m², inkl. varegård. Der vil derudover blive etableret op til 2.000 m2 butikker, fordelt på flere udvalgsvarebutikker samt flere caféer og lignende i alt ca. 1.600 m².
De resterende 20.000 m² etableres som parkering i konstruktion. Der ventes etableret i alt ca.
840 p-pladser fordelt på ca. 120 p-pladser på terræn øst for bebyggelsen, ca. 25 offentlige ppladser på sydlig og nordlig vejside af Gammelhavn og ca. 700 p-pladser i parkeringshus.
Der er derudover følgende større projekter, der forventes at være etableret i 2030, og som derfor
indgår i 0-alterntivet.
•
•
•

Havneøen på Vejle Havn, der omfatter ni boligtårne, hvor fire pt. er opført. Yderligere to
er under opførsel, og de sidste tre forventes opført i løbet af de kommende år.
Erhverv og boliger ved Føtex på Havnen, ca. 600 meter nord for projektområdet, der er
under opførsel.
Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 61b Vejle syd.

Placeringen af Posthusgrunden, Havneåen samt erhverv og boliger ved Føtex fremgår af Figur
5-1. Erhvervsområdet ved motorafkørsel er beliggende ca. 4,5 km sydøst for projektområdet, og
fremgår derfor ikke af figuren.
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Figur 5-1. Projekter indeholdt i 0-alternativet. Erhvervsområdet ved motorafkørsel er beliggende ca. 4,5 km
sydøst for projektområdet, og fremgår derfor ikke af figuren.

0-alternativet er karakteriseret ved en stigning i trafikmængden i Vejle by, og der er på den baggrund også indarbejdet en forlægning af Sønderbrogade med ny linjeføring mellem Fredericiavej
og Gammelhavn.

Øvrige alternativer
Udover 0-alternativer vurderes der ikke på yderligere alternativer.
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6.

PLANFORHOLD
For at realisere parkeringshuset og stibroen i Vejle kræver det, at projektet vurderes i forhold til
det relevante lovgrundlag og de eksisterende planforhold. I kapitlet beskrives den relevante lovgivning, ligesom det vurderes, om parkeringshuset og stibroen er i overensstemmelse med den
eksisterende planlægning eller om der skal gennemføres ny planlægning.

Planloven
Forud for påbegyndelsen af anlægsarbejdet for etablering af parkeringshuset og stibroen, skal der
vedtages en ny lokalplan, der muliggør projektet, idet projektet vurderes at være omfattet af lokalplanpligt jf. planloven 24.
Planloven angiver i § 13, stk. 2., at ”en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.”

Kommuneplanen
Et projekt skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, og i det følgende
vurderes det om parkeringshuset og stibroen er i overensstemmelse med Kommuneplan 20172029 for Vejle Kommune. Det vurderes i det følgende om projektet er i konflikt med konkrete
overordnede mål, retningslinjer og rammeområder, som er relevante for planen.
Hovedstruktur og retningslinjer
Vejle Kommuneplans hovedstruktur og retningslinjer er gennemgået, og det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede mål. Vejle Midtby beskrives bl.a. i
kommuneplanens hovedstruktur som en ”drivkraft for hele kommunen og regionen. Vejle midtby
ligger som et dynamisk og levende samlingssted for kultur- og handelsoplevelser af høj kvalitet.
Vejle er en by i vækst med de muligheder og udfordringer, der følger.” 25
Af kommuneplanens retningslinjer er de nedenstående emner relevante i forhold til projektet.
Klima
Projektområdet ligger delvist inden for et område, der er i risikozonen for havvandstandsstigninger 26 og grænser op til oversvømmelsestruede arealer 27. Kommuneplanens retningslinjer fastsætter derfor bl.a. at nyt byggeri inden for de oversvømmelsestruede arealer, skal sikres mod oversvømmelse 28, 29 og at nybyggeri ikke må hindre muligheden for klimatilpasning på længere sigt. 30

24

Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16/04/2018. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614
25

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Vejle Midtby – et udviklingscenter, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur-og-retningslinjer/vision-vejle-kommune/vejle-midtby-etudviklingscenter/
26

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Kort, http://kort.digitaleplaner.dk/apps/viewer/vejle/kommune-

plan17/#osm/16/9.5371/55.7024/
27

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Risikoområde for oversvømmelse, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/risikoomraade-for-oversvoemmelse/
28

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Risikoområde for oversvømmelse, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/risikoomraade-for-oversvoemmelse/
29

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Arealanvendelse i forhold til oversvømmelse, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/arealanvendelse-i-forhold-til-oversvoemmelse/
30

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Klimaændringer og arealanvendelse, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/klimaaendringer-og-arealanvendelse/
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Som følge af klimaændringerne sætter kommuneplanen også retningslinjer for, at tag- og overfladevand skal håndteres tættest muligt på kilden. 31 Projektet udformes med hensyn til klimaudfordringerne, hvor bl.a. overfladevand håndteres lokalt, hvormed projektet vurderes at være i
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for klima.

Naturinteresser
Projektområdet ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring Sønderå, som er registreret som § 3
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og udpeget som potentiel økologisk forbindelse i Vejle
Kommuneplan 32.
I Vejle Kommuneplans retningslinjer fremgår det bl.a., at naturområder i byudviklingsområder
skal bevares med henblik på at fastholde og bevare et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. 33 Det fastsættes også af retningslinjerne, at lokalplaner for områder, som indeholder økologiske forbindelser eller områder for potentiel natur, skal sikre, at sådanne områder friholdes for bebyggelse, og at der skabes en sammenhængende natur. 34 Hertil fremgår det, at de økologiske
forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og friholdes som rekreativ forbindelser til det omkringliggende åbne
land 35.
Etablering af parkeringshus og stibro vurderes at have begrænsede konsekvenser for dyr og planter, og Vejle Ås funktion som økologisk forbindelse påvirkes i begrænset omfang. Vandrestien
langs åen kan stadig benyttes, når parkeringshuset er etableret, hvorved den rekreative forbindelse bibeholdes og rundt om projektområdet står to rækker poppeltræer, der i størst muligt omfang bevares, Projektet vurderes derfor at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer vedrørende naturinteresser.
I kapitel 10 er påvirkningen på flora og fauna vurderet.
Rammeområder
Projektområdet er omfattet af kommuneplanrammerne:
•

1.1.O.17 Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle 36

•

1.1.C.18 Centerområde ved Sjællandsgade i Vejle 37

•

1.1.C.5 Centerområde ved Borgvold i Vejle 38

•

1.1.C.20 Centerområde ved Borgvold i Vejle 39

31

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Håndtering af tag- og overfladevand, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/haandtering-af-tag-og-overfladevand/
32

Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kortbilag 7 – Økologiske forbindelser, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/media/2919/kortbilag_7_-_oekologiske_forbindelser.pdf
33

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Byudvikling og naturområder, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/byudvikling-og-naturomraader/
34

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Byudvikling og naturområder, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/byudvikling-og-naturomraader/
35

Vejle Kommune Vejle Kommuneplan 2017-2029, Økologiske forbindelser og potentielle naturområder, https://kom-

muneplan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-retningslinjer/%C3%B8kologiske-forbindelser-og-potentielle-naturomraader/
36

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, 1.1.O.17 – Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle, https://kom-

muneplan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-rammer/11-vejle-midtby/11o17/
37

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, 1.1.C.18 – Centerområde ved Sjællandsgade i Vejle, https://kom-

muneplan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-rammer/11-vejle-midtby/11c18/
38

Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, 1.1.C.5 – Centerområde ved Borgvold i Vejle, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-rammer/11-vejle-midtby/11c5/
39

Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, 1.1.C.20 – Centerområde ved Borgvold i Vejle, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-rammer/11-vejle-midtby/11c20/
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Rammeområdernes udstrækning fremgår af Figur 6.1. Rammeområdernes indhold fremgår af Tabel 6-1 sammen med vurderingen af, om projektet er i overensstemmelse med rammeområderne.

Figur 6-1. Oversigtskort over kommenplanrammer inden for og nær projektområdet og lokalplanafgrænsningen.

Rammeområde
1.1.O.17

Indhold
Kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål. Området kan
anvendes til offentlige formål, erhvervsformål i form af kontorer og liberale erhverv, parkeringshus og rensesanlæg.
Hertil fremgår det, at der fastlægges en
byggelinje på 10 meter målt fra øverste
vandløbskant langs Sønderå.

Vurdering
Da rammeområdet giver mulighed for anlæg af parkeringshus, vurderes projektet
at være i overensstemmelse med rammeområdets anvendelse. Vej- og stibro skal
krydse Sønderå, hvormed broen anlægges
inden for byggelinjen. Da der ikke etableres egentlig bebyggelse, vurderes projektet at være i overensstemmelse hermed.

1.1.C.18

Området udlægges til centerområde,
hvor bebyggelsen kan opføres i vejskel i
op til 16 meters højde. Hertil fastlægges
en byggelinje på 10 meter målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed
for at bygge tættere på åen, når der kan
argumenteres for en bystrækning med
arkitektonisk og bebyggelsesmæssig
helhed, og når der friholdes en passage.

Inden for rammeområdet forløber vejadgangen til parkeringshuset, som krydser
Sønderå og er derved inden for byggelinjen. Da der ikke etableres egentlig bebyggelse, vurderes projektet at være i overensstemmelse hermed.
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1.1.C.5

Området udlægges til centerområde
med bebyggelse i op til 13 meters højde.
Hertil fastlægges en byggelinje på 10
meter målt fra øverste vandløbskant.
Der åbnes mulighed for at bygge tættere
på åen, når der kan argumenteres for en
bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der friholdes en passage.

1.1.C.20

Kommuneplanrammeområdet skal anvendes til centerområde. Bebyggelsen
kan bygges i en højde på op til 23 meter
og skal generelt placeres i vejskel.
Langs Sønderå fastlægges en byggelinje
på 10 m målt fra øverste vandløbskant.
Langs Mølleå fastlægges en byggelinje
på 5 m fra vandløbskant.

Inden for rammeområdet forløber en mindre del af stibroen, hvor en del forløber inden for byggelinjen omkring Sønderå. Da
der ikke etableres egentlig bebyggelse,
vurderes projektet at være i overensstemmelse hermed.

Inden for rammeområdet forløber en mindre del af stibroen, hvor en del forløber inden for byggelinjen omkring Sønderå og
Mølleå. Da der ikke etableres egentlig bebyggelse, vurderes projektet at være i
overensstemmelse hermed.

Tabel 6-1. Oversigt over kommuneplanrammeområder.

Lokalplaner
Området for parkeringshuset er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner. Der udarbejdes en lokalplan, der omfatter hele projektet og giver mulighed for anlæg af parkeringshuset og stibroen.
Stibroen og adgangsvejen til parkeringshuset ligger inden for lokalplanerne:
•

Lokalplan nr. 1000 Facader og skilte i Vejle Midtby (2010) 40

•

Lokalplan nr. 127 For et område til trafikterminal m.m. på Borgvold (1996) 41

•

Lokalplan nr. 142 For smukkere indfaldsveje: Fredericiavej Horsensvej Viborgvej Boulevarden
Toldbodvej Ibæk Strandvej (1999) 42

•

Lokalplan nr. 150 For et centerområde ved Bordvold (2001) 43

Lokalplanernes udstrækning fremgår af Figur 6-2. En beskrivelse af lokalplanernes formål og vurdering af projektets overensstemmelse med lokalplanernes formål og anvendelse fremgår af Tabel 6-2 Tabel 6-2.

40

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1000, https://dokument.plandata.dk/20_1200002_1570793288330.pdf

41

Vejle Kommune, Lokalplan 127, https://dokument.plandata.dk/20_1317874_APPROVED_1363779084856.pdf

42

Vejle Kommune, Lokalplan 142, https://dokument.plandata.dk/20_1313450_1570792422309.pdf

43

Vejle Kommune, Lokalplan 150, https://dokument.plandata.dk/20_1317875_APPROVED_1268209410650.pdf
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Figur 6-2. Oversigtskort med lokalplaner inden for og i nærheden af projektområdet.

Lokalplan
Nr. 1000

Formål
Lokalplanens formål er bl.a. at sikre et
smukt og harmonisk bybillede, og sikre
grundlag for et fortsat levende og attraktivt
handelsmiljø. Hertil er formålet at bevare
karakteristiske bygningsdetaljer og indpasning af tilbygninger, skilte mv.

Vurdering
Projektet vurderes ikke at stride mod lokalplanens formål eller anvendelse, da der
ikke opføres bygninger inden for lokalplanens område.

Nr. 127

Lokalplanens formål er bl.a. at åbne mulighed for en ny trafikterminal med station og
busterminal med tilhørende forplads, parkering mv.

En del af stibroen placeres inden for lokalplanen. Det vurderes, at stibroen bidrager
til at skabe passagervenlighed og tryghed i
form af ny krydsning over banen. Desuden
bidrager stibroen med en arkitektonisk udformning, der skaber kvaliteter i byrummet. Projektet vurderes ikke at stride mod
lokalplanens formål eller anvendelse.

Hertil er formålet at trafikterminalen disponeres, så der opnås overskuelighed, tryghed og passagervenlighed. Desuden er formålet at bebyggelse og anlæg får en arkitektonisk udformning, der tilføjer byen nye
kvaliteter.
Nr. 142

Formålet med lokalplanen er bl.a. at skabe
smukkere indfaldsveje, ved at fastlægge
bestemmelser vedrørende forarealer og
bygningers udtryk ud mod Fredericiavej,
Horsensvej, Viborgvej, Boulevarden, Toldbodvej og Ibæk Strandvej.

Projektområdet grænser ikke op til de
nævnte indfaldsveje, hvormed projektet
vurderes ikke at stride mod lokalplanens
formål eller anvendelse. Hertil er det kun
adgangsvejen til parkeringshuset, som ligger inden for lokalplanen, hvormed der ikke
opføres byggeri.
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Nr. 150

Lokalplanens formål er bl.a. at give mulighed for boligbebyggelse ved Sønderå. Desuden kan området anvendes til centerformål. Hertil sikres et stiforløb langs Sønderå
og Mølleå. Hertil er formålet at sikre frilæggelse af Mølleå og skabe et grønt opholdsareal ved åen.

Den vestlige del af stribroen ender inden
for lokalplanen vest for den frilagte del af
Mølleå. Stibroen forløber syd for lokalplanens stiforløb, hvormed stien ikke påvirkes.
Det vurderes, at projektet ikke strider mod
lokalplanens formål eller anvendelse.

Tabel 6-2. Oversigt over lokalplaner inden for projektområdet.

Øvrige planforhold
I det følgende er projektets forhold til øvrige planforhold beskrevet.
Regional udviklingsstrategi 2020-23
Projektet er omfattet af den regionale udviklingsstrategi for Region Syddanmark, Fremtidens Syddanmark.
Med strategien ønsker Region Syddanmark bl.a. ”at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle
Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.” 44
Udviklingsstrategien bygger på seks strategispor:
•

Grøn omstilling, klima og ressourcer

•

Rent vand og jord

•

Kompetencer til fremtiden

•

Sunde levevilkår

•

En attraktiv op oplevelsesrig region

•

Mobilitet for alle

De regionale mål for mobilitet for alle er høj tilgængelighed og sammenhæng, god fremkommelighed, der mindsker trængsel i og imellem byerne samt grøn og klimaneutral transport – kollektivt som privat.
Projektet vurderes at være i tråd med den regionale udviklingsstrategi på mobilitetsområdet, da
der bl.a. sikres høj tilgængelighed mellem stationen og parkeringshuset, hvormed der ligges op til
at parkere i parkeringshuset og rejse videre med offentlig transport. Projektet bidrager positivt til
opfyldelsen af målene i den regionale udviklingsstrategi for Region Syddanmark.
Mobilitetsplan 2018-2030 – et visionskatalog
Vejle Kommune har udarbejdet mobilitetsplan 2018-2030, som skal bidrage til at skabe plads til
flere i Vejle, ligesom Vejle skal være et godt sted at bo.

45

I mobilitetsplanen arbejdes der bl.a. med tre ringe, hvor projektet er placeret mellem ring 1 og 2,
se Figur 6-3. Ring 1 er forbehold trafikanter med ærinde i midtbyen. Det er også ved ring to, der
er nem adgang til store parkeringsanlæg. Ring 2 skal lede den bynære trafik uden om midtbyen.
Projektet er dermed placeret i overensstemmelse med det overordnede mobilitetsnet, hvor antallet af biler i midtbyen begrænses.

44

Region Syddanmark. Vækst- og udviklingsstrategi 2020-23, Fremtidens Syddanmark. https://detgodeliv.regionsyd-

danmark.dk/regional-udviklingsstrategi-syddanmark-2020-23/
45

Vejle Kommune, Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog, https://www.vejle.dk/media/20353/mobilitetsplan-

2018-2030-til-vejledk.pdf
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I mobilitetsplanen fremgår stibroen over jernbanen til fodgængere og cyklister, hvormed
dette projekt bidrager til realiseringen af et af
de projekter, som fremhæves i mobilitetsplanen. Jernbanen udgør en barriere for byens
trafik, specielt for de bløde trafikanter. Stibroen giver en helt ny mulighed for at krydse
jernbanen for de bløde trafikanter.
I mobilitetsplanen fremgår det, at parkering i
fremtiden skal koncentreres på store parkeringspladser og i parkeringshuse i og omkring
midtbyen. Der arbejdes for at en stor del af
gadeparkeringen flyttes til parkeringshuse.
Der skal derfor være gode gangforbindelser
fra parkeringshusene til midtbyen, hvilket
stibroen i nærværende projekt bidrager til.
Hertil fremgår det af mobilitetsplanen, at parkeringshuset vil betjene pendlere til Vejle Trafikcenter.
Det vurderes, at projektet bidrager til en realisering af mobilitetsplan 2018-2030.

Figur 6-3. Mobilitetsnettet omkring Vejle. Med orange
ses den omtrentlige placering af projektet.

Arkitekturpolitik
Vejle Kommune har udarbejdet en arkitekturpolitik, som skal bidrage til at gøre Vejle en smukkere by. Arkitekturpolitikken skal være med til at fremme indsatsen blandt byggeriets parter og
styrke borgernes interesse. 46
Af arkitekturpolitikken fremgår bl.a. ”Vi skal sikre, at alle nye byggerier, ombygninger og anlæg
tilfører Midtbyen en højere arkitektonisk kvalitet. Det samme gælder forbedring af bymiljøet,
pladser, trafikken og byens kulturelle indhold. Alle byggerier skal derfor tilpasses særligt m.h.t.
arkitektur, indpasning i gadebilledet og funktionel tilpasning til bydelen.” 47
Den visuelle påvirkning fra parkeringshus og stibro er vurderet i kapitel 8, hvoraf det bl.a. fremgår, at parkeringshuset og stibroen tilføjer et permanent nyt markant bygningsværk til bybilledet,
der dog ikke vurderes at ændre oplevelsen af det eksisterende byrum, der i forvejen består af
høje bygninger. Projektet vurderes hermed at være i overensstemmelse med Vejle Kommunes
arkitekturpolitik.
Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune
Vejle Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan for kommunen, hvoraf det bl.a. fremgår
at, Vejle by er specielt udsat ift. oversvømmelse på grund af byens lave beliggenhed ud til Vejle
fjord, og fordi Grejs Å og Vejle Å passerer gennem byen og afvander et stort opland. Det betyder
også at der er særligt fokus på udfordringerne forbundet hermed. Klimatilpasningsplanen er derfor også indarbejdet i Vejle Kommunes kommuneplan i form af retningslinjer samt tilhørende kort
og redegørelse. 48

46

Vejle Kommune, Arkitekturpolitik for Vejle Kommune, https://www.vejle.dk/media/1633/www-arkitekturpolitik.pdf

47

Vejle Kommune, Arkitekturpolitik for Vejle Kommune, https://www.vejle.dk/media/1633/www-arkitekturpolitik.pdf

48

Vejle Kommune, Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2013-2025, Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune, 2014
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Projektet udformes med hensyn til klimaudfordringerne, hvor bl.a. overfladevand håndteres lokalt, hvormed projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for klima.
Risikostyringsplan for oversvømmelse Vejle Midtby
Vejle Kommune har udarbejdet en risikostyringsplan for Vejle Midtby, da Vejle Midtby er udpeget
af staten som et område med risiko for oversvømmelse. Det betyder, at området skal beskyttes
mod højvande i fjorden, opstvning af vand i åer, ligesom der skal sikres tilstrækkelig håndtering
af overfladevand ved ekstreme nedbørshændelser. 49 Grundet projektområdets terrænhøjde er
området ikke i risiko for oversvømmelse fra forhøjet vandstand i fjorden eller opstuvning af vand i
Sønder Å/Vejle Å, se afsnit 3,8 i projektbeskrivelsen. Parkeringshuset og stibroen udformes så
overfladevand håndteres lokalt.

Miljøbeskyttelsesmål
Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for
projektet samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dette gøres løbende gennem
miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten, de steder, hvor der er vurderet relevant.

49

Vejle Kommune, Risikostyringsplan for oversvømmelse, Vejle Midtby, 2015
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KAPITEL 7
AFGRÆNSNING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN
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7.

AFGRÆSNING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT
OG MILJØRAPPORT
Ifølge miljøvurderingsloven §§ 11 og 23 skal miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten afgrænses, så rapporten kun indeholder emner, som vurderes at være væsentlige, og som har betydning for vurdering af projektet.
Formålet med fokuseringen på væsentlige miljøemner er, at den offentlige debat om projektet og
den politiske beslutningsproces kommer til at handle om projektets væsentlige påvirkninger.
Afgrænsningsnotatet er udformet, så det er sikret, at kravene i miljøvurderingslovens §§ 12 og
20 samt bilag 4 og 7 til indholdet i miljørapport og miljøkonsekvensrapport er opfyldt. I afgrænsningsnotatet for miljøkonsekvensrapportens og miljørapportens indhold indgår både positive og
negative miljøpåvirkninger.
Rambøll har på vegne af Vejle Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat, der angiver de emner,
hvor der ikke kan afvises en væsentlig påvirkning, hvorved de belyses i miljøkonsekvensrapport
og miljørapport. Afgrænsningsnotatet fremgår af bilag 1.
Afgrænsningsnotatet har været sendt i offentlig høring og til berørte myndigheder. Der er indkommet 10 bemærkninger, der har givet anledning til at medtage følgende påvirkninger:
•

Indsigts- og skyggegener for Borgvold (på baggrund af høringssvar fra Vejle Kommune,
Plan - Teknik & Miljø)

•

Kulturarv: Påvirkning af Sct. Nicolai Kirke. (på baggrund af høringssvar fra Haderslev
Stift)

•

Biodiversitet: Skyggepåvirkning af § 3- beskyttede naturtyper samt nærliggende flora og
fauna. (på baggrund af høringssvar fra Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv - Teknik &
Miljø

•

Materielle goder: Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer. (på
baggrund af høringssvar fra Banedanmark. I høringssvaret nævnes ligeledes tilgængeligheden for handicappede og bevægelseshæmmede personer. Ved etablering af parkeringshus og stibro etableres en elevator, så borgere kan komme fra stibroen og ned til
busstationen. Herfra er det muligt at komme hen til stationsbygningen og tage eksisterende elevator i perrontunnellen til de to perroner.

•

Påvirkning på statsvej 341, Fredericiavej, (på baggrund af høringssvar fra Vejdirektoratet)

Miljøemner, der medtages
Ud fra afgrænsningsnotatet medtages følgende miljøemner i miljøkonsekvensrapport og miljørapport:
Visuel påvirkning:
•

Visuel påvirkning på nær-, mellem- og fjernzonen i driftsfasen.

Kulturarv:
•

Påvirkning af Sct. Nicolai Kirke (kapitlerne visuel påvirkning og kulturarv skrives sammen)

Vand (vandkvalitet):
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•

Påvirkning fra overfladevand i anlægs- og driftsfase.

•

Påvirkning af vandkvalitet, grundet anlægsarbejdet.

Luft:
•

Påvirkningen af luftkvalitet i anlægs- og driftsfase.

Klima:
•

Påvirkning af klima, grundet drivhusgas-emissioner i driftsfasen. (vurderes under emnet
luft)

Jordbund:
•

Påvirkning af jordbunden i anlægsfasen.

Biodiversitet:
•

Påvirkning af § 3- beskyttede naturtyper samt nærliggende flora og fauna i anlægs- og
driftsfasen.

•

Påvirkning af fugle (vandrefalk og isfugl) i anlægsfasen.

•

Skyggepåvirkning af § 3- beskyttede naturtyper samt nærliggende flora og fauna.

Materielle goder
•

Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer.

Befolkningen (tilgængelighed og trafiksikkerhed):
•

Påvirkning af vejtrafikken i anlægs- og driftsfasen.

•

Påvirkning af trafiksikkerheden i driftsfasen.

Menneskers sundhed:
•

Påvirkning af menneskers sundhed på grund af støj og vibrationer i anlægs- og driftsfase.

•

Påvirkning af menneskers sundhed på baggrund af emissioner i anlægs- og driftsfase.
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8.

VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER
I kapitlet beskrives den vurderingsmetode, der er brugt til at vurdere projektets miljøpåvirkninger
i de efterfølgende kapitler. Miljøvurderingsloven angiver ikke hvilke metoder, der skal anvendes
til at gennemføre miljøvurderinger, men kun det omfang, som miljøvurderingerne skal have. Nedenfor beskrives Rambølls metode til vurdering af projektets potentielt væsentlige miljøeffekter,
der tager udgangspunkt i miljøvurderingsloven og dens begreber.

Vurderingernes opbygning
Beskrivelsen og vurderingen af projektets miljøpåvirkninger er systematisk opbygget i følgende
hovedafsnit for hvert miljøemne. Hvert miljøemne har et særskilt kapitel:
•

Metode: De anvendte metoder, viden og data, der er lagt til grund for at foretage vurderingerne, beskrives. Desuden vurderes den anvendte viden og data jf. følgende kategorier:

•

God

Der findes tidsserier og veldokumenteret viden, og der er ved behov udført feltundersøgelser og modelberegninger.

Tilstrækkelig:

Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og dokumenteret viden.

Begrænset:

Der findes spredte data og dårligt dokumenteret viden.

Eksisterende forhold: Den eksisterende miljøstatus og miljømål mv. i projektområdet beskrives, og illustreres på fotos, kort og figurer.

•

0-alternativ: Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil medføre. 0-alternativet beskriver miljøforholdene, som de vil udvikle sig frem til et givent årstal, hvis projektet
ikke realiseres.

•

Påvirkninger i anlægsfasen: Miljøpåvirkningerne fra projektet, mens det etableres, beskrives, vurderes og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer.

•

Påvirkninger i driftsfasen: Miljøpåvirkningerne fra projektet, når det står færdigt og er taget i brug, beskrives, vurderes og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer.

•

Kumulative effekter: Det vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller
under udarbejdelse, og som kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med projektets miljøpåvirkninger.

•

Afværgetiltag: De afværgetiltag, der kan hindre, minimere eller kompensere for projektets
påvirkning af miljøet, beskrives for både anlægs-, drifts- og eventuelt afviklingsfasen. Afværgetiltagene skal være konkrete og proportionale, så de reelt mindsker miljøpåvirkningen, og
omkostninger og indsats skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede miljøgevinst. Der skelnes, hvor det er relevant, mellem afværgetiltag, der skal og kan gennemføres.

•

Sammenfatning: Projektets miljøkonsekvenser sammenfattes og beskrives kort. Samtidig
sammenfattes samtlige miljøpåvirkninger af miljøemnet i skemaform for at skabe et godt
overblik over projektets konsekvenser.
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Metode til vurdering
De enkelte miljøpåvirkninger, som projektet medfører, vurderes systematisk ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljøpåvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.
•

Sandsynlighed

•

Geografisk udbredelse

•

Intensitet

•

Varighed

Sandsynlighed
Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynligheden vurderes ud fra følgende kategorier:
Med sikkerhed:

Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %)

Meget sandsynligt:

Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den
ikke indtræder. (60-99 %)

Sandsynligt:

Der er ikke grundlag for at vurdere om det er mere eller mindre
sandsynligt at miljøpåvirkningen vil indtræffe. (40-60 %)

Mindre sandsynligt:

Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at
den indtræder. (10-40 %)

Usandsynligt:

Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde.
(0-10 %)

Geografisk udbredelse
Ved påvirkningens ”geografiske udbredelse” forstås størrelsen af det geografiske område, som en
miljøpåvirkning forventes at berøre. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kategorier:
Global:

Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt).

National/international:

Påvirkningens udbredelse omfatter et område svarende til en større
del af Danmark (både hav og land) over 50 km, eller et tilsvarende
større område, der også rækker ud over Danmarks grænser.

Regional:

Påvirkningens udbredelse omfatter et område på 10-50 km.

Lokal:

Påvirkningens udbredelse omfatter et lokalt område på 2-10 km.

Nærområde:

Påvirkningens udbredelse er begrænset til et lille område på 0-1 km
umiddelbart.

Intensitet
Ved ”intensitet” forstås, hvor stor effekt en miljøpåvirkning har på miljøemnet. Intensiteten vurderes ud fra følgende kategorier:
Meget høj:
Høj:

Miljøemnets struktur og funktion påvirkes i irreversibel og omfattende grad.
Miljøemnets struktur eller funktion påvirkes i betydelig grad.

Middel:

Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret.

Lav:

Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket, og dets funktion og
struktur ændres svagt.
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Ubetydelig:

Miljøemnet påvirkes i ubetydelig grad eller slet ikke, og det forventes at bevare funktion og struktur.

Varighed
Ved påvirkningens ”varighed” forstås, hvor lang tid projektets påvirkning af et miljøemne strækker sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier:
Permanent:

Påvirkningen er vedvarende.

Lang:

Påvirkningen vil forekomme i ét til flere år.

Mellemlang:

Påvirkningen vil forekomme i en til flere måneder.

Kort

Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og
kortvarig aktivitet i én til flere uger.

Meget kort:

Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og
kortvarig aktivitet fra timer og dage og op til en uge.

Konsekvens
Projektets konsekvenser vurderes på baggrund af en miljøpåvirknings samlede effekt ud fra kriterierne sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed.
Der er i vurderingen af konsekvensen tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurderingen af
konsekvensen ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier.
Ved vurdering af konsekvensen sammenholdes påvirkningerne med de eksisterende forhold. Sårbarheden af det eksisterende miljø har derfor en stor betydning for påvirkningernes konsekvenser.
Konsekvensen vurderes både før og efter gennemførelse af afværgetiltag, der skal gennemføres,
når projektet medfører en væsentlig eller meget væsentlig negativ påvirkning af et miljøemne.
Den endelige vurdering sker ud fra den effekt, som projektet vil have efter implementering af de
afværgetiltag, der skal gennemføres.

Et projekts konsekvenser for et miljøemne kan være både positiv og negativ. Begge typer effekter er jf. miljøvurderingsloven relevante i forhold til at beskrive et projekts miljøkonsekvenser
korrekt.
Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som:
Meget væsentlig:

Projektet vil medføre en permanent eller langvarig og meget høj
grad af påvirkning af miljøemnet, som ødelægger dets struktur
og/eller funktion eller som har en ekstrem gavnlig påvirkning.

Væsentlig:

Når effekterne med sikkerhed eller meget sandsynligt vil medføre en
lang og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller en mellemlang og
meget høj grad af påvirkning af miljøemnet.

Moderat:

Når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet lokalt eller i de nærmere omgivelser omkring projektområdet.

Begrænset:

Når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning
for miljøemnets normale struktur eller funktion.

Ingen/ubetydelig:

Når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.
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Opsamling i skema
I det sammenfattende afsnit beskrives miljøpåvirkningerne i et skema, der anfører vurderingerne
af sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger i anlægsfasen, driftsfasen og eventuelt nedtagningsfasen.
Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger:
•

Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konsekvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en
grøn farve.

•

Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig,
mens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen farvemarkering,
hvis konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger, og de bidrager
derved til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.
Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er relevant.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvens

Miljøpåvirkning 1

Usandsynligt

Lokal

Middel

Permanent

Moderat

Miljøpåvirkning 2

Mere sandsynligt
Sandsynligt

Regional

Høj

Mellemlang

Væsentlig (+)

National/international

Meget høj

Permanent

Meget væsentlig

Mindre sandsynligt

Lokal

Middel

Kort

Begrænset (+)

Med vished

Regional

Middel

Mellemlang

Væsentlig

Anlægsfasen

Miljøpåvirkning 3
Driftsfasen
Miljøpåvirkning 4
Afviklingsfasen
Miljøpåvirkning 5

Det angives med *, når vurderingen gælder efter implementering af afværgetiltag, der skal gennemføres, og afværgetiltagets karakter nævnes kort i underteksten til skemaet.
I miljøkonsekvensrapportens og miljørapportens sammenfattende kapitel samles alle vurderingsskemaer i ét skema for at skabe ét samlet overblik over alle projektets miljøkonsekvenser.
Vurdering af worst case
Parkeringshuset og stibroen skal som nævnt i afsnit 3.3 og 3.6 kunne etableres i henholdsvis tre
og to faser.
Parkeringshus
At faserne etableres enkeltvis eller at hele parkeringshuset etableres på én gang, omfatter de to
største variationer i forhold til bl.a. længden af anlægsaktiviteter, og vil heraf også medfører de
største forskelle i miljøpåvirkninger.
Konsekvenserne af miljøpåvirkningerne kan være forskellige alt efter om projektet indeholder én
anlægsperiode på ca. 1,5 år eller flere anlægsperioder på op til 2 år fordelt over en årrække.
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Miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten skal omfatte worst case i forhold til etableringen, og
det vil være forskelligt fra miljøemne til miljøemne, hvad worst case vil omfatte. I metodeafsnittet under hvert miljøemne vil det, hvis relevant, blive defineret hvad worst case er.
Stibro
Det vurderes, at der er få miljømæssige forskelle på, om stibroen etableres i en eller to faser.
Forskellene drejer sig bl.a. om, at faserne ikke har samme geografiske udstrækning, hvorved det
ikke vil være de samme borgere, der vil være påvirket i løbet af de to faser. Anlægsfasens
længde vil være længst ved etablering af stibroen i to faser, der derved vurderes at være worst
case. Det er kun worst case, som vurderes relevant at vurdere i miljøkonsekvensrapporten og
miljørapporten.
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9.

VISUEL PÅVIRKNING OG KULTURARV
Kapitlet beskriver den visuelle påvirkningen og påvirkningen af kulturarv og kysten i forbindelse
med etableringen af parkeringshus og stibro i Vejle. I forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten og miljørapportens indhold er det vurderet, at det kun er projektets visuelle
påvirkninger på omgivelser som følge af driftsfasen, der skal vurderes nærmere. En nærmere begrundelse for afgrænsningen fremgår af bilag 1 afgrænsningsnotat.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:
•

Vejle Kommuneplan 2017-2029 50.

•

Luftfotos, topografiske kort samt højdemodeller.

•

Visualiseringer af projektet i driftsfasen set fra fire fotostandpunkter.

•

Besigtigelse af området.

•

Google Streetview.

Visualiseringer fra udvalgte fotostandpunkter
Fotostandpunkterne er udvalgt af Vejle Kommune. Kommunen har ikke modtaget forslag til
standpunkter under offentlighedsfasen. Fotostandpunkterne er udvalgt ud fra følgende kriterier:
•

Punkter, der illustrerer projektets fremtræden set fra nær-, mellem- og fjernzonen, hvor bl.a.
afstand, bebyggelse, fremtidig bebyggelse og beplantning har betydning for projektets synlighed.

•

Punkter, der viser projektet set fra forskellige vinkler.

•

Punkter, hvor der færdes eller bor mennesker (i byen, langs veje og fra udsigtspunkter).

På baggrund af kriterierne er der udvalgt fire fotostandpunkter, hvorfra visualiseringer repræsentativt for byen, illustrerer projektets fremtræden, indvirkning og synlighed i byrummet og landskabet. Visualiseringerne illustrerer projektets visuelle påvirkning set fra forskellige vinkler, afstande og på tværs af forskellige bymæssige karakterer. Større projekter, som er under opførelse, og som er synlige fra de udvalgte standpunkter, er vist på visualiseringerne. Punkternes
placering ses på Figur 9-1 og fremgår af Tabel 9-1.
Projektområdets omgivelser er inddelt i de tre nedenstående afstandszoner, som ligeledes fremgår af Figur 9-1.
Nærzone: 0-300 meter fra projektet.
Mellemzone: 300 – 1.000 meter fra projektet.
Fjernzone: >1 km fra projektet.

50

Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, https://kommuneplan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/
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Figur 9-1. Placering af fotostandpunkter omkring projektområdet.

Fotostandpunkterne fremgår af Tabel 9-1. Ved hvert fotostandpunkt er den tilnærmelsesvise afstand angivet i fugleflugt mellem fotostandpunktet og parkeringshuset, der udgør projektets højeste og mest synlige element.
Zone
Nærzone

Fjernzone

Fotostandpunkt
1

Stedbetegnelse

Afstand

Banegårdspladsen set fra nord mod syd

260 meter

2

Krydset Fredericiavej og Toldbodgade fra syd
mod nord.
Nordsiden af Vejle Fjord i Skyttehushaven fra
nord øst mod sydvest.
Sydsiden af Vejle Fjord på Ibæk Strand set fra
sydvest mod nordøst.

290 meter

3
4

1,8 km
4,6 km

Tabel 9-1. Oplysninger om fotostandpunkternes placeringer.

Visualiseringerne baserer sig på projektet, som det er beskrevet i projektbeskrivelsen i kapitel 3.
Fotos af eksisterende forhold og visualiseringerne præsenteres i lille format i afsnit 9.4, og i fuld
opløsning i bilag 5, Visualiseringsrapport.

VISUEL PÅVIRKNING OG KULTURARV| 79/191

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

Vurdering af den visuelle påvirkning
Driftsfasen er den situation, hvor projektet er opført og taget i brug. Projektets visuelle påvirkning på byen og landskabet vurderes på baggrund af en sammenligning med de eksisterende forhold, der er det grundlag, visualiseringerne af projektet holdes op i mod. De eksisterende forhold
inkluderer også de fire projekter, der i kapitel 5 er beskrevet som en del af 0-alternativet, og som
er under opførsel eller lokalplanlagt i Vejle Midtby. Placeringen af de fire projekter kan ses på kort
i kapitel 5 og er oplistet herunder:
•

Posthusgrunden

•

Havneøen

•

Erhverv og boliger ved Føtex på Havnen

•

Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 61b Vejle syd

Posthusgrunden
Posthusgrunden er lokalplanlagt som en ny grøn bydel med boliger, erhverv og detailhandel.
Stueetagen må kun anvendes til butikker, caféer og restauranter og andre kunde- og publikumsorienterede formål, der skaber et levende og spændende handelsmiljø. Der kan placeres tre bygningsmasser i lokalplanområdet. I området ud mod jernbanen giver lokalplanen mulighed for byggeri i op til to etager eller i en højde op til 8,5 meter. I den resterende del af området giver lokalplanen mulighed for byggeri i op til otte etager eller i en højde på op til 35 meter. Til sammenligning er Hotel CABINN nord for området 42 meter højt. Lokalplanen muliggør desuden, at Sønderbrogade kan omdannes til gågade, og at den bevaringsværdige, gamle godsbanebygning kan
nedrives. 51
Posthusgrunden ligger ca. 80 meter vest for projektområdet for parkeringshuset, på den modsatte side af jernbanen. De nærmeste bygninger kan placeres ca. 130 meter fra projektområdet.
Lokalplanens byggemuligheder er visualiseret uden de facadematerialer, der er tiltænkt, dvs. at
de fremstår som hvide bygninger på visualiseringerne, hvilket gør dem mere synlige.
Havneøen
Havneøen er et projekt med ni boligtårne på Vejle Havn, der skal binde byen sammen med Kirk
Kapitals domicil yderst på havnen. Lokalplanen for Havneøen, giver mulighed for at opføre byggeri i op til ni etager eller 36 meters højde, mens det i den nordlige del af lokalplanen kun er tilladt at bygge i op til fem etager 52. Projektet er under opførsel og er tegnet af Arkitema Architects
med KIRK Property og AP Pension som bygherrer. 53 Fire af de ni tårne er opført og yderligere to
er under opførelse. De sidste tre forventes opført i løbet af de kommende år. Havneøen ligger ca.
én kilometer nordøst for projektområdet. Havnefrontens byggeri er generelt højt og visuelt dominerende set fra fjordlandskabet. Efter opførslen af byggeriet kan byens øvrige tårne og spir ikke i
samme grad opleves fra fjordsiden, da indkigget til dem fra nogle af de valgte fotostandpunkter
er skjult af nye høje bygninger.
Byggeriet på Havneøen kan ses fra fotostandpunkt 3 og 4 og vil derfor indgå i vurderingen af det
nye parkeringshus. De tre bygninger, som forventes opført inden for tre år, er ikke vist på visualiseringerne. Det skyldes, at lokalplanen ikke fastlægger den præcise placering af de tre bygninger.
Desuden vil de tre uopførte bygninger ikke ændre på det samlede visuelle udtryk på Havneøen,
som allerede er voluminøst.

51

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1225,

52

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1136, https://dokument.plandata.dk/20_1470879_PROPOSAL_1349424793815.pdf

53

Arkitema Architects, En grøn ø med ni tårne skal bygge bro mellem Vejle og KIRK KAPITALs hovedsæde,

http://www.mynewsdesk.com/dk/arkitema-architects/news/en-groen-oe-med-ni-taarne-skal-bygge-bro-mellem-vejleog-kirk-kapitals-hovedsaede-121939
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Figur 9-2. Fjordenhus til venstre og boligtårnene på Havneøen til højre. 54

Føtexhus - Erhverv og boliger ved Føtex på Havnen
Føtexhus er et projekt med et byggeri, hvor der i stueetagen bliver mulighed for en ny dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker, caféer og erhverv, der vil skabe nyt liv i overgangen mellem midtbyen og havnen. I de øvrige etager etableres der 47 boliger. Projektet er tegnet af AART
med Salling Group Ejendomme som bygherre.
Fra den nordvestlige del af Holmen øges højden på byggeriet gradvist og kulminerer i et højt og
markant hjørnebyggeri i krydset Windfeld-Hansens Gade og Holmen i seks etager. Herfra nedtrappes bygningskroppen igen varieret og gradvist mod nord. Lokalplanen fastlægger, at der som
minimum skal bygges i to etager, hvilket harmonerer med alle nabobebyggelser, der i dag er i
minimum to etager. 55 Volumenet af byggeriet og højden i op til seks etager er til gengæld mere
omfattende end det omkringliggende eksisterende byggeri, og derfor medfører projektet en ændring af Vejle bys visuelle profil.
Føtexhus er placeret ca. 600 meter nord for projektområdet og er under opførsel og forventes
færdigetableret i august 2020. 56 Råhuset er etableret, som vist på Figur 9-3, hvilket betyder, at
den endelige højde og volumen af byggeriet kan ses fra fotostandpunkterne. Der foretages derfor
ikke yderligere justering af byggeriet i forbindelse med visualiseringerne.

54

Hundsbæk &Henriksen, Arkitekturens dag: 3 priser til Hundsbæk og Henriksen-projekter, https://hundsbaek.dk/arki-

tekturens-dag-3-priser-til-hundsbaek-og-henriksen-projekter/
55

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1255, https://dokument.plandata.dk/20_9458476_1548057169142.pdf

56

Raundahl & Moesby, Føtexhus – Vejle, https://raundahl-moesby.dk/modules/buildings/building.php?id=83
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Figur 9-3. Føtexhus under opførsel56.

Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 61b Vejle syd
I 2013 åbnede motorvejsafkørsel Vejle S, hvilket har gjort området omkring afkørslen attraktivt
som nyt erhvervsområde pga. den synlige placering ved et af landets hovedfærdselsårer, og den
lette adgang til motorvejsnettet for transporttunge virksomheder. Det nye erhvervsområde er lokalplanlagt, og der må opføres byggeri i op til 25 meter ud mod motorvejen. 57 Området er placeret ca. 4,5 km sydøst for projektområdet, og de to projekter vil i ikke i sammenhæng kunne forstærke den visuelle påvirkning af byen og landskabet, hvorfor erhvervsområdet ikke er vist på
visualiseringerne.

Figur 9-4. Eksempel på arkitektonisk udformning set fra Grønlandsvej ved afkørslen. 58

57

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1229, https://www.vejle.dk/media/27743/lokalplan-nr-1229-off.pdf

58

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1229, https://www.vejle.dk/media/27743/lokalplan-nr-1229-off.pdf
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Vurdering af viden og data
Grundlaget for at vurdere de visuelle påvirkninger, som følge af projektet, vurderes at være tilstrækkeligt. Fotos er taget i klart vejr, og det visualiserede projekt fremstår så tydeligt, som det
vil kunne fremstå på en solrig dag. Der er udvalgt fotostandpunkter, som repræsenterer den synlighed, som projektet vil få i bybilledet. Standpunkterne er valgt ud fra, at der kan vurderes generelt på den visuelle påvirkning på henholdsvis nær- mellem- og fjernzonen.

Eksisterende forhold
I det følgende beskrives de eksisterende forhold i nærområdet vedr.:
•

Midtbyens karakteristika og skala

•

Bevaringsværdige bygninger

•

Sct. Nicolai Kirke

•

Eksisterende parkeringsplads

•

Området langs med Vejle Å

•

Vejle Trafikcenter

•

Åbeskyttelseslinje langs Vejle Å

Midtbyens karakteristika og skala
Bymidten er den ældste del af Vejle og består af området omkring rådhuset, Sct. Nicolai Kirke og
det gamle havneområde ved Sønderåen. Gadenettet var historisk opbygget omkring en nord-sydgående hovedakse svarende til det nuværende Torvegade og Søndergade og en øst-vestgående
akse med Kirkegade (Residensgade) og Blegbanken (oprindelig Vestergade). 59 Midtbyen består i
dag overvejende af ældre bolig- og erhvervsbebyggelse imellem én og fire etager. Midtbyen har
gennemgået en løbende renovering med nye byggerier, der især er koncentreret på havnen og i
nærliggende områder hertil.
Karakteristisk for Vejle er byens placering i fjordlandskabet, hvor Vejle midtby afgrænses af fjorden mod øst og engene i Vejle Ådal mod vest. Mod syd og nord findes bakker, der strækker sig
langs med fjorden. Vejle Fjord er karakteriseret ved stejle skovklædte skrænter, mens Vejle Ådal
består af et markant dallandskab, der blev skabt af istidens smeltevand og isgletcheres kræfter.
Landskabet omkring Vejle karakteriseres også af fjordens høje, skovklædte skrænter, der går ned
til Vejle Fjords breder. 60 Fra byen er der mange steder kig ud i landskabet, og Vejle Fjord, de
grønne områder og skove i og omkring byen bruges flittigt til rekreative formål.
Vejles placering mellem fjord og ådal opleves tydeligt ved ankomst med toget, da jernbanen forløber på Vejle Fjords skovklædte skrænter eller ved kørsel på motorvejen på Vejlefjordbroen.
Skoven og fjorden medvirker til at forstærke oplevelsen af bymidtens grænser.
Vejlefjordbroen er et vartegn for Vejle. Broen krydser Vejle Fjord højt over vandspejlet og giver
trafikanter på motorvejen et enestående kig over Vejle mod vest, og ud af fjordlandskabet mod
øst. Tilsvarende har broen stor synlighed fra en stor del af midtbyen.
Begrebet ”byens profil” vil i vurderingerne blive brugt om den horisontlinje, som midtbyens nuværende bygninger, tårne og anlæg (skorstene, master og lignende) danner, og som kan opleves

59

Vejle Kommune, Vejle Kommuneatlas – Byer og bygninger 2000, https://www.vejle.dk/media/4485/kommuneatlas-

gl-vejle-kommune.pdf
60

Vejle Kommune, Vejle Kommuneatlas – Byer og bygninger 2000, https://www.vejle.dk/media/4485/kommuneatlas-

gl-vejle-kommune.pdf
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på afstand. I dag er byens profil kendetegnet ved en kombination af den ældre og sammenhængende lave bygningsmasse og tekniske anlæg i form af siloer, tankanlæg, kraner og skorstene på
havnen. Profilet domineres dog af en række nye højhuse, herunder sygehuset, CABINN Den Hvide
Facet, De Fem Søstre, HavneMøllerne, ”Bølgen”, Havneparken, Havneøen, Fjordenhus og kirketårnene. Herudover findes som nævnt store sammenhængende skove og trægrupper rundt omkring i byen.
Bevaringsværdige bygninger
I Vejle er der gennem en SAVE-registrering udpeget mange bevaringsværdige bygninger i midtbyen og nogle i områderne omkring. Desuden er en enkelt bygning i midtbyen fredet. 61 Formålet
med fredningen og klassificeringen af de bevaringsværdige bygninger er at sikre kulturhistoriske
og arkitektoniske værdier i bygningsmassen. Fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller
kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre,
mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene omhandler bygningens ydre.

Figur 9-5. Fredede og bevaringsværdige bygninger i nærområdet til projektområdet.

Der findes ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger inden for projektområdet, og derfor vil
det nye parkeringshus og stibroen ikke have en fysisk påvirkning af fredede eller bevaringsværdige bygninger.
61

Slots- og Kulturstyrelsen, 2020, Fredede og bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm
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Realisering af projektet vil til gengæld medføre et ændret visuelt helhedsindtryk af projektområdets omgivelser. I projektområdets omgivelser findes følgende bevaringsværdige bygninger: På
adresserne Lollandsgade 1, 3, 5 og 7 ca. 30 meter nord for projektområdet i fugleflugtslinje findes en boligblok bestående af fire bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 5-6. Desuden
findes der ca. 55 meter nord for projektområdet fire bevaringsværdige bygninger på adresserne
Falstersgade 2B, 4, 6 og 8, der ligeledes har bevaringsværdi 5-6. Bygningerne er udpeget på
grund af deres kulturhistoriske værdi, da de viser byggestilen fra starten af 1900-tallet.
Den fredede bygning i Vejle midtby er placeret på Havnepladsen 2 og dermed i en afstand på ca.
360 meter fra projektet. Bygningen er placeret, så den ikke kan ses i sammenhæng med projektet, og derfor vurderes den ikke yderligere.
Ved de valgte fotostandpunkter findes der også bevaringsværdige bygninger, som projektet kan
påvirke. Gammelhavn 12, med en bevaringsværdi på 2, er placeret ca. 120 meter vest for projektområdet og kan ses fra krydset Søndertorv og Gammelhavn . Bygningen bliver dog fjernet fra
sin nuværende placering i forbindelse med opførelse af bebyggelse på Posthusgrunden. Ca. 130
meter syd for projektområdet findes to ejendomme på Ved vandværket 1 og 3 med bevaringsværdier på hhv. 2 og 3, som kan ses på fotostandpunkt 2. Ved Vandværket 1 er udpeget på
grund af bygningens kulturhistoriske værdi, da bygningen er Sct. Nicolais Sogns gamle præstegård 62. Ved Vandværket 3 er udpeget på grund af bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske
værdi.
Sct. Nicolai Kirke
Den 53,5 meter høje Sct. Nicolai Kirke er placeret på et lavt, tungeformet plateau, der skyder sig
frem mod øst fra byens plateau. Kirken lå i middelalderen umiddelbart øst for byens verdslige
centrum. Foran kirken lå byens ældste torv, Gammeltorv, nu kaldet Kirketorvet, og i 1400-tallet
blev byens første rådhus opført langs torvets nordside.
Sankt Nicolaj Kirke opførelse er formodentlig påbegyndt lige før 1250, og i 1491 nævnes første
gang, at kirken er viet til den hellige Nicolaj. Gennem tiden frem til 1855 har kirken gennemgået
en lang række ændringer og tilføjelser, som resultat af hhv. forfald og brug som forsvarsværk i
1627-29. Den oprindelige kirke kan i dag kun spores i kirkens nordmur.
Eksisterende parkeringsplads
Arealet til parkeringshuset ligger i et erhvervsområde på kanten af Vejle Midtby. Parkeringshuset
placeres på et areal, hvor der i dag findes en parkeringsplads på terræn, jf. Figur 3-4. Parkeringspladsen er delt i to, hvor den nordlige del er offentlig parkeringsplads med grusbelægning, og det
sydligste areal er en asfalt-parkeringsplads.

62

Slots- og Kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, Bygning: 1908 - Ved Vandværket 1, bygning 1,

Vejle https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=16286229
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Figur 9-6. Oversigtskort over området, hvor parkeringshuset skal etableres.

De to parkeringspladser er adskilt af en skråning, hvilket ses på Figur 3-5 (th). Grus-parkeringen
ligger i ca. kote 4, og asfalt-parkeringspladsen i omkring kote 1,55-1,75. Skråningen mellem
pladserne er dækket af bevoksning i form af græs og lave buske. På toppen af skråningen langs
med grus-parkeringen findes en række lave træer.

Figur 9-7 Eksisterende grus-parkering (tv), og asfalt-parkeringsplads med udkik op til grus-parkeringen (th).
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Nord og vest for parkeringspladsen findes et karaktergivende levende hegn i form to rækker poppeltræer, der er en del af en beplantning, der omkranser hele området, hvor Vejle Spildevand ligger. Træerne, der kan ses på Figur 9-7, har en højde på ca. 14 meter og er med til at sløre indkigget til de tekniske anlæg ved Vejle Spildevand. I kraft af deres højde og træernes karakteristiske krone kan de fra afstand opleves som en markør for området. Nordøst for grus-parkeringspladsen og syd for poppeltræerne ligger tre kolonihaver skjult bag beplantning.
Mod vest findes Vejle Spildevand med renseanlæg bestående af flere bassiner og tekniske anlæg.
Asfaltparkeringspladsen og renseanlægget er kun adskilt af et trådhegn, som det ses på Figur
9-8.

Figur 9-8. Asfaltparkeringspladsen og Vejle Spildevand er kun adskilt af et trådhegn.

Området langs med Vejle Å
Nord for rækken af poppeltræer findes den ca. 15 meter brede Vejle Å, der har bevoksning på
begge breder på strækningen nord for den eksisterende parkeringsplads, hvilket kan ses på Figur
9-9. Gennem bevoksningen på den nordlige bred ses en erhvervsejendom, der er placeret tæt på
åen.
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Figur 9-9. Vejle Å med bevoksning på begge breder.

I nærheden af projektområdet krydses Vejle Å af jernbanen og vejene Borgvold og Gammelhavn/Sjællandsgade samt to stibroer. Gammelhavn/Sjællandsgade krydser jernbanen i en tunnel
lige syd for åen. Nord for åen, omkranset af Sjællandsgade og Danmarksgade, findes bevaringsværdige bygninger på Lollandsgade, der fremstår omkranset af vejanlægget på ramperne over
åen, som det kan ses fra nordøst og vest for bebyggelsen på Figur 9-10. Vejle Å krydses derfor af
flere infrastrukturanlæg, der bidrager til, at området har et teknisk udseende.

Figur 9-10. Boligbebyggelsen på Lollandsgade er omkranset af vejanlægget på Danmarksgade og Sjællandsgade.

Strækningen mellem stibroen vest for jernbanen og frem til Sønderbrogade er karakteriseret af
en parkeringsplads og etageejendomme. På den nordlige side af åen findes deusden træer og en
rekreativ sti. Åen og dens breder kan ses fra Dæmningen, fra vest mod øst, på Figur 9-11.
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Figur 9-11. Vejle Å og dens breder set fra Dæmningen fra vest mod øst.

Vejle Trafikcenter
Nord for Vejle Å og vest for jernbanesporene findes Vejle Trafikcenter, der er et kombineret center for tog, busser og taxa. En oversigt over området findes på Figur 9-12. Jernbanesporene er
nord-sydgående ved projektområdet og adskiller parkeringspladsen syd for Vejle Å fra den resterende midtby.
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Figur 9-12. Oversigtskort over området, hvor stibroen skal etableres.

Ved stationen opdeles jernbanesporene i tre, og mellem sporene er der to perroner. Vest for
jernbanesporene findes en busparkeringsplads, som kan ses på Figur 9-13. Trafikcenteret
afgrænses mod vest af seks etagers bygninger langs med Borgvold, hvor de øverste fem etager
er boligbebyggelse.
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Figur 9-13. Busparkering syd for stationen.

På den østlige side af jernbanen ligger Reinholdts Plads, hvor der er en parkeringsplads i
tilknytning til stationen. Øst for parkeringspladsen findes lav bebyggelse bestående af offentlige
institutioner. Bag den lave bebyggelse ses de høje bygninger på Havneparken og Den Hvide
Facet, der ligger hhv. 200 og 300 meter nordøst fra perronen. Fra perronen er der desuden udsigt
ned på Reinholdt Plads, som vist på Figur 9-14.

Figur 9-14. Kik fra perronen ned mod Reinholdts Plads, hvor der findes en parkeringsplads, der ses til venstre i
billedet.
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Åbeskyttelseslinje langs Vejle Å
Inden for projektområdet findes en bygge- og beskyttelseslinje på 150 meter på hver side af
Vejle Å i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 63, som det kan ses på Figur 9-15. Formålet med
beskyttelsen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Bestemmelsen i § 16 indeholder et generelt forbud
mod bebyggelse, terrænændringer, beplantning og lignende inden for beskyttelseslinjen. 64 65

Figur 9-15. Størstedelen af projektområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje langs med Vejle Å.

De bynære dele af kystnærhedszonen
Projektområdet er beliggende i kystnærhedszonen i Vejle Midtby. Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone, som er omfattet af planlovens § 5b. Kystnærhedszonen gælder for landzone og sommerhusområder, der ligger mellem kystlinjen og ca. tre kilometer ind i landet, dog
med lokale variationer. Projektområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen, hvor
der gælder særlige bestemmelser. De kystnære dele af byzonerne udgøres af de områder i byen,
der indgår i visuel sammenhæng med kysten. Reglerne er derfor møntet på planer for byggeri og
anlæg, som enten ligger direkte ud til kysten eller som ud fra blandt andet placering, højde og
63

Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1122 af 03/09/2018,

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864#id2933dc3c-dc77-4b66-9707-9d96dce018ef
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Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1122 af 03/09/2018,

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864#id2933dc3c-dc77-4b66-9707-9d96dce018ef
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Miljøministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1993, Vejledning om naturbeskyttelsesloven, https://naturstyrel-

sen.dk/publikationer/2008/dec/vejledning-om-naturbeskyttelsesloven/
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størrelse indgår i et samspil med kystlandskabet. I byområder, der indgår i visuel sammenhæng
med kysten, skal der tages hensyn til kystlandskabelige helheder i samspil med byen. 66 Projektets
påvirkning af kysten skal derfor vurderes.

0-alternativet
0-alternativet er situationen i 2030, hvis projektet ikke realiseres. I det tilfælde vurderes 0-alternativet at være den situation, hvor grus- og asfaltparkeringspladsen fastholdes, så der fortsat
kan parkeres biler her. Samtidig fastholdes de stiforbindelser, der krydser Vejle Å og jernbanen.
Den visuelle påvirkning forventes derfor at være sammenlignelig med situationen i dag i nærområdet. Projektet på Posthusgrunden kan dog få en betydning for oplevelsen af bybilledet og den
visuelle oplevelse af byrummet omkring projektområdet, da den gamle godsbanebygning nedrives, og der i stedet etableres ny bebyggelse, der omgiver en grøn bypark.
Projektområdet er kun i begrænset omfang synligt fra mellem- og fjernzonen, hvorfor der heller
ikke sker nogen betydelig ændring af de visuelle forhold set herfra. Projekterne Havneøen, Føtexhus og erhvervsområdet ved motorvejsafkørsel 61b Vejle syd tilfører dog yderligere høje huse til
Vejle bys profil i mellem- og fjernzonen, der dog i forvejen er karakteriseret ved en række høje
bygninger.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af landskabet:
•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra nærzonen.

•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra mellemzonen.

•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra fjernzonen.

•

Påvirkning af Sct. Nicolai Kirke

•

Påvirkning af arealer inden for åbeskyttelseslinjen langs Vejle Å

Visuel påvirkning af by og landskab set fra nærzonen
Parkeringshuset og stibroen vil tilføre et nyt markant element til det eksisterende byrum. Stibroen vil især fremstå tydelig set fra nord fra den modstående side af Vejle Å. Parkeringshuset vil
især opleves set fra området syd for Vejle Å. Jernbanen vest for parkeringshuset betyder, at der
er afstand til den omkringliggende bebyggelse og giver også området en teknisk karakter.
Parkeringshuset bliver etableret i fire etager, udover stueetagen, i et område med en eksisterende parkeringsplads, og stibroen krydser Vejle Å, flere veje og jernbanen i op til syv meter over
eksisterende terræn. Parkeringshuset og stibroen vil bryde skalaen i forhold til den lave bebyggelse og de tekniske anlæg i forbindelse med Vejle Spildevand øst for parkeringshuset, og den
lave boligbebyggelse i op til to etager på Lollandsgade (ca. 80 meter nord for parkeringshuset).
Til gengæld fremstår parkeringshuset og stibroen som en del af den høje bebyggelse i op til fem
etager mod vest og nordvest på Borgvold ved Banegårdspladsen (ca. 200 meter nordvest for parkeringshuset) og langs med Gammelhavn (ca. 160 meter vest for parkeringshuset) og på Posthusgrunden (100 meter vest for parkeringshuset). Parkeringshuset placeres højt i terrænet og vil
kunne ses fra flere steder i byen, men den omkringliggende høje bebyggelse medvirker til, at
parkeringshuset og stibroen fremstår indpasset i den omkringliggende bebyggelse.
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Naturstyrelsen, Apropos, Planlægning i kystnærhedszonen, https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/fi-

les/media/publikation/apropos_0.pdf
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Figur 9-16. Oversigt over nærliggende veje og bygninger.

Rundt om området står to rækker poppeltræer, der i størst muligt omfang bevares, men der vil
være behov for at fjerne enkelte træer, der dog kan genplantes, når projektet er realiseret. Poppeltræerne bibeholdes, så det fortsat omkranser og samler området med de tekniske anlæg.
Parkeringshuset og stibroen vil være oplyste og derfor synlige i aften- og nattetimerne i lighed
med øvrige bygninger og anlæg i midtbyen. Projektet bidrager med sin lyspåvirkning til den eksisterende diffuse belysning i byen, som kan ses på afstand af byen. Det øgede lysbidrag forventes
dog ikke markant at ændre Vejles samlede lyspåvirkning set fra afstand.
Stibroen etableres i to faser, hvor første fase omfatter forbindelsen mellem togstationen og parkeringshuset, mens anden fase omfatter en forlængelse af stibroen med ramper langs Vejle Å
mod både øst og vest. Stibroen fremstår færdigetableret efter første fase, og dermed vil det ikke
medføre en ændret visuel påvirkning frem til etableringen af forlængelserne af stibroen langs
Vejle Å.
I det følgende uddybes og synliggøres projektets overordnede visuelle indvirkning på by og landskab set fra to udvalgte fotostandpunkter i nærzonen. Nærzonen er defineret ved en afstand mellem projektområdet og fotostandpunktet på 0-300 meter. Til hvert fotostandpunkt beskrives de
eksisterende forhold, og dernæst beskrives visualiseringerne af de fremtidige forhold. I afsnittets
slutning vurderes projektets generelle visuelle påvirkning af nærzonen.
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Fotostandpunkt 1 - Banegårdspladsen
Fotostandpunkt 1 er taget fra Banegårdspladsen ved Borgvold syd for stationsbygningen og kan
ses på Figur 9-17. Fotostandpunktet er beliggende ca. 260 meter nord for det nye parkeringshus.
Standpunktet er valgt for at kunne vurdere den visuelle påvirkning som følge af projektets realisering helt tæt på projektområdet og fra et sted, hvor mange mennesker færdes.
Fra fotostandpunktet ses et åbent byrum, der bærer præg af et trafikknudepunkt, hvor folk er i
transit mellem forskellige transportmidler. Fodgængere i området skal være opmærksomme på
trafikken i området, da busser og biler kører forbi her. I forgrunden af billedet findes en busparkeringsplads med busperroner adskilt af hegn med klodser af sten, kaldet gabion hegn. Desuden
findes der nærmest standpunktet to lygtepæle med oversigtstavler, der skal lede passagerer frem
til den rigtige bus. Bag busperronerne findes busholdepladser, hvor der på billedet holder busser
parkeret. De enkelte busholdepladser er adskilt af løvfældende hække og enkeltstående løvfældende træer.
Langs med busparkeringspladsens østlige side forløber jernbanen med perroner, der er placeret i
et højere niveau end busparkeringen. Busperronerne og jernbaneperronen adskilles af en spunsvæg, mens de ud for busholdepladserne i stedet adskilles af en skråning med en løvfældende
hæk. Der er høje lygtepæle på busparkeringen, mens belysningen er lavere på togperronen.
Billedets baggrund udgøres af villabebyggelse med haver med høje træer i Mølholm fra omkring
år 1900, der hovedsageligt består af originale villaer med forskellige højder, der blev bygget af
ledende erhvervsfolk. Bebyggelsen er derfor med til at fortælle historien om den kraftige udvidelse af Vejle by i perioden 1859-1930 i forbindelse med, at Vejle udviklede sig fra en handelsog håndværkerby til en industriby. 67

68

Fremtidige forhold
Den nye stibro opføres i syv meters højde over jernbanen og tilfører et markant og dominerende
bygningsværk til det i forvejen åbne byrum, og dermed ændres byrummets karakteristika. Byrummet vurderes dog at være robust over for det nye byggeri, da det i forvejen fremstår med en
del tekniske anlæg i form af busparkeringen og banegården. Stibroen underbygger byrummets
funktion som transitområde, og den opleves ikke som et fremmed element i byrummet med busser og jernbane.
Fra fotostandpunktet slører stibroen indblikket til den bagvedliggende bebyggelse i Mølholm, og
den ændrer på horisonten, der i dag fremstår med høje træer i haverne i Mølholm. Etablering af
stibroen betyder derfor, at det ikke længere i samme grad er muligt fra dette sted at opleve den
historiske udvikling af Vejle fra en handels- og håndværkerby til en industriby. Oplevelsen kan til
gengæld fås fra stibroen.
Parkeringshuset kan kun i begrænset omfang ses bag ved stibroen. Samtidig bevares poppeltræerne i videst muligt omfang, og de vil derfor også være med til at skjule parkeringshuset set fra
fotostandpunktet. Parkeringshuset fremstår derfor ikke som en markant og dominerende bygning
set fra Banegårdspladsen.
Konsekvensen af ændringen i de visuelle forhold set fra Banegårdspladsen vurderes samlet set at
være moderat, da stibroen og parkeringshuset tilfører et markant og dominerende byggeri til et
67

Vejle Kommune, Vejle Kommuneatlas – Byer og bygninger 2000, https://www.vejle.dk/media/4485/kommuneatlas-
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område, hvor der ikke i forvejen findes bygninger. Stibroen underbygger byrummets funktion
som transitområde, og den opleves ikke som et fremmed element i byrummet med busser og
jernbane.

Figur 9-17. Fotostandpunkt 1 - Eksisterende forhold set fra Banegårdspladsen set fra nord mod syd. Posthusgrunden er indsat som en hvid boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Figur 9-18. Fotostandpunkt 1 - Fremtidige forhold set fra Banegårdspladsen set fra nord mod syd. Posthusgrunden er indsat som en grå boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes på nuværende tidspunkt.
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Fotostandpunkt 2 - krydset Fredericiavej og Toldbodgade
Fotostandpunkt 1 viser krydset Fredericiavej og Toldbodgade fra syd mod nord i en afstand på ca.
290 meter fra det nye parkeringshus. Standpunktet er valgt for at undersøge den visuelle påvirkning som følge af projektets realisering fra et sted, hvor mange mennesker ankommer til Vejle,
da Fredericiavej er en af indfaldsvejene til Vejle.
Fotostandpunktet er placeret syd for Vejle midtby i et område, der blev etableret i perioden 18591930 i forbindelse med, at Vejle udviklede sig fra en handels- og håndværkerby til en industriby. 69
Fra fotostandpunktet ses indover Vejle midtby med både ældre og nyere bygninger.
Horisonten set fra fotostandpunktet karakteriseres ved skovskrænterne på Pilkebanke nord for
Vejle midtby, der er placeret ca. 1,4 km nord for projektområdet. Udsynet til skovskrænterne
brydes af tre hvide højhuse, som dominerer udsynet set fra fotostandpunktet. Højhusene markerer byens nye område på havnen med Den Hvide Facet på 17 etager (beliggende ca. 660 meter
nord for fotostandpunktet) og to højhuse på Havneparken med hhv. ni og 12 etager (beliggende
ca. 650 meter nord for fotostandpunktet).
Set fra standpunktet opleves Fredericiavej som et bynært vejrum afgrænset af en kombination af
bøgehæk og høje bøgetræer. Vejen svinger til venstre inden forsvindingspunktet, hvorimod fokus
naturligt rettes. Det afgrænsede vejrum og den trafikale aktivitet, der foregår her, har det primære visuelle fokus set fra fotostandpunktet. Billedet er taget i april, hvor vejbeplantningen tillader kig gennem trækronerne, og den bagvedliggende by kan ses. Når træerne står med blade, vil
den bagvedliggende by være sløret.
Umiddelbart bag vejbeplantningen ligger en lav sammenhængende bebyggelse, der bl.a. består
af to bevaringsværdige bygninger (Sct. Nicolais Sogns gamle præstegård på ”Ved Vandværket 1”
og Vejle Vandværk på ”Ved Vandværket 3). Bygningerne er oplistet i Vejle Kommuneatlas med en
bevaringsværdi på hhv. 2 og 3 og blev bygget i starten af 1900-tallet 70. Begge bygninger sløres af
vejbeplantningen uanset årstiden, og fremstår ikke som et bymæssigt kendetegn set fra fotostandpunktet.
Fremtidige forhold
Parkeringshuset og stibroen vil kunne ses som et markant bygningsværk, der rækker op over den
eksisterende bebyggelse på Ved Vandværket. Projektet slører ikke de bevaringsværdige bygningers synlighed i byrummet, eller forringer deres nuværende betydning for byrummet set fra fotostandpunktet. Byrummet er forsat visuelt domineret af vejbeplantningen på begge sider af Fredericiavej og vejen selv.
Gadetræerne langs med Fredericiavej fremstår uden blade på visualiseringen på Figur 9-20, og
synsrækkevidden er lang fra standpunktet. I sommerperioden, når der er blade på træerne, vil
synsrækkevidden være begrænset af gadetræerne og den visuelle kontakt til de bagvedliggende
bygninger forsvundet. Der er derfor tale om en visuel påvirkning, som primært er relevant i vinterhalvåret.
Set fra standpunktet vil parkeringshuset og stibroen have samme skala som det ni etagers højhus
på Havneparken. De andre højhuse har en større skala, og dermed vurderes parkeringshuset ikke
at ændre Vejles byprofil betydeligt.
69

Vejle Kommune, Vejle Kommuneatlas – Byer og bygninger 2000, https://www.vejle.dk/media/4485/kommuneatlas-

gl-vejle-kommune.pdf
70

Slots- og Kulturstyrelsen, 2020, Fredede og bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm
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Konsekvensen at ændringen i de visuelle forhold set fra krydset Fredericiavej og Toldbodgade
vurderes samlet set at være begrænset, da parkeringshuset og stibroen kun i begrænset omfang
kan ses fra fotostandpunktet over den eksisterende bebyggelse, der i forvejen sløres af træbevoksningen langs med Fredericiavej.

Figur 9-19. Fotostandpunkt 2 - Eksisterende forhold set fra krydset Fredericiavej og Toldbodgade fra syd mod
nord.

Figur 9-20. Fotostandpunkt 2 - Fremtidige forhold set fra krydset Fredericiavej og Toldbodgade fra syd mod
nord.
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Faseopdeling
Parkeringshuset vil blive opført i op til tre faser, hvormed anlægsfasen rækker ind i driftsfasen. I
fase 1 etableres parkeringshuset i rå beton uden facadebeklædning i to etager. Desuden vil det
stå klar til at montere flere etager, og derfor bliver byggeriet ikke afsluttet med overdækning
men med synlig konstruktion. Parkeringshuset vil derfor fremstå råt i fase 1, men det to etagers
parkeringshus vil i nogen grad være skjult af de omkringliggende poppeltræer.
I fase 2 udvides parkeringshuset med yderligere to etager, og dermed bliver parkeringshuset
mere markant og synligt på tværs af poppeltræerne. Parkeringshuset forventes ikke at få facadebeklædning i fase 2, men trappetårnene vil blive overdækket. Overdækningen af trappetårnene
kan dog ikke ses fra nærzonen, og dermed vil parkeringshuset også fremstå som råhus i fase 2.
I fase 3 forlænges parkeringshuset mod syd, og dermed fremstår parkeringshuset endnu mere
markant end i fase 2. I fase 3 etableres beklædningen på parkeringshuset, og dermed forsvinder
det rå betonudtryk, der hidtil har karakteriseret parkeringshuset.
Projektet forventes afsluttet senest i 2030, hvor parkeringshuset og stibroen vil være færdigetableret. 2030 er derfor det seneste tidspunkt, hvor parkeringshuset vil fremstå uden facadebeklædning.
Samlet vurdering af den visuelle påvirkning af nærzonen
Den visuelle påvirkning af nærzonen vil med sikkerhed opstå, når projektet realiseres. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være nærområdet, da nærzonen omfatter en afstand på
op til 300 meter fra projektområdet. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da
der tilføjes et permanent nyt markant bygningsværk til bybilledet, hvilket dog ikke vurderes at
ændre oplevelsen af det eksisterende byrum, der i forvejen består af høje bygninger. Samlet set
vurderes konsekvensen som følge af den visuelle påvirkning i nærzonen at være moderat.
Visuel påvirkning af by og landskab set fra mellemzonen
Mellemzonen er defineret ved mellem 300 og 1.000 meter fra projektområdet. Set fra mellemzonen er det muligt at vurdere på projektets samspil med de eksisterende bygninger og landskab
med hensyn til f.eks. eventuelle sigtelinjer, der brydes eller væsentlig størrelsesforskel mellem
eksisterende og nyt byggeri, der ændrer områdets karakteristika.
Krydset Søndertorv og Gammelhavn
Krydset Søndertorv og Gammelhavn er placeret i en afstand på ca. 340 meter nordvest for projektet, og her færdes der mange mennesker, idet Søndertorv udgør den sydlige del af Vejles gågade. Desuden er Vejles citycenter, Bryggen, Lido Biograferne og hotellet CABINN Vejle placeret i
området ved torvet. Lokalplanen for Posthusgrunden muliggør desuden, at Sønderbrogade kan
omdannes til gågade eller torv med opholdsmuligheder, hvilket kan tiltrække endnu flere besøgende til området.
Fotostandpunktet viser et perspektivisk gadeforløb med højt byggeri opført i en fast facadelinje i
venstre side af billedet, og en tilbagetrukket bygning samt et åbent byrum i billedets højre side. I
baggrunden ses poppeltræerne, som omkranser den nuværende parkeringsplads på projektområdet. Set fra fotostandpunktet langs med Gammelhavn fås et langt kig på tværs af projektområdet
mod boligområdet på skråningen syd for Ibæk Strandvej, der ligger ca. 1.000 meter øst for
standpunktet. Det lange kig standses af poppeltræerne rundt om projektområdet, og på tværs i
sigtelinjerne. I forgrunden til venstre i billedet ses hotellet CABINN Vejle, der oprindeligt hed Hotel Australia. Bygningen er 42 meter høj og var det første højhus i Vejle. Langs med Gammelhavn
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til venstre i billedet ses en seks etagers boligblok i røde tegl, der angiver afgrænsningen af Vejle
midtby mod syd.

Figur 9-21. Projektområdet set fra krydset Søndertorv og Gammelhavn i retning mod sydøst.

Området omkring Gammelhavn er under forandring, og den allerede vedtagne lokalplan gør det
muligt at fjerne eksisterende bygninger og opføre nye projekter, som skal indeholde en blanding
af offentlige og private funktioner. Nyt byggeri kan opføres som karrébebyggelse med en højde
på op til 30 meter. I stueetagen planlægges publikumsorienterede aktiviteter i form af butikker,
som vil øge bylivet på stedet. Den nye bebyggelse skal omkranse en ny bypark, som skal forbindes med Gammelhavn. 71 Desuden kan vejprofilet på Gammelhavn udvides, og der kan etableres
parkeringspladser og opholdsarealer langs vejen.
Fremtidige forhold
Parkeringshuset på op til fem etager vil være placeret for enden af gaderummet i en afstand på
ca. 330 meter fra, hvor fotoet er taget.
Parkeringshuset vil få samme højde som poppeltræerne og udfylder baggrunden for enden af
Gammelhavn. Parkeringshuset vil derfor få en stor synlighed set fra krydset, . Det lange kig mod
boligområdet på skråningen syd for Ibæk Strandvej vil forventeligt blive skjult. Poppeltræerne
bevares i størst muligt omfang, og derfor vil de kunne sløre en del af parkeringshuset.
Parkeringshusets placering for enden af Gammelhavn hindrer fremover oplevelsen af de stejle
skråninger, som kendetegner Vejles fjordlandskab, set fra dette sted. Konsekvensen af ændringen i de visuelle forhold set fra krydset Søndertorv og Gammelhavn vurderes derfor samlet set at
være moderat.
Dæmningen på broen over Vejle Å

71

Vejle Kommune, Lokalplan nr. 1225
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Det er er kun en del af parkeringshuset, der vil kunne ses fra krydset Søndertorv og Gammelhavn, som beskrevet ovenfor. Stibroen over jernbanen og Vejle Å og den nordlige del af parkeringshuset kan til gengæld ses fra Dæmningen på broen over Vejle Å, som fremgår af Årstidens
Arkitekter illustration vist i Figur 9-22.
Eksemplet viser ikke det endelige design af stibroen, men giver en fornemmelse af omfanget af
det nye bygningsværk. Afstanden fra stibroen til lejlighederne på Borgvold er på mellem 6-12
meter med den største afstand mod øst.
Stibroen tilføjer et markant bygningsværk til byrummet omkring Vejle Å, der ændrer oplevelsen
af åen både set fra Borgvold og Dæmningen, men også udsynet fra boligerne på Borgvold nord
og syd for åen vil blive ændret i forskelligt omfang.
Stibroen etableres på terræn vest for Borgvold og skråner op til det højeste punkt på cirkelslaget
over jernbanen. Der vil kun være indkik fra stibroen, over rækværket af lamellerne, til de nederste lejligheder i den østlige del af Borgvold på grund af stibroens højde over terræn, jf. Figur
9-23. Indkikket kan være til gene fra beboerne.

Figur 9-22. Årstiderne Arkitekters forslag til udseendet på stibroen set fra Dæmningen.
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Figur 9-23. Illustration af stibroen mod vest med Borgvold liggende på den højre side. Der kan være større
mellemrum mellem lamellerne end vist på illustrationen. 72

Stibroen medfører en skyggepåvirkning af boligerne på Borgvold 14 nord for åen om eftermiddagen i foråret, som det kan ses på Figur 9-24. I vinterperioden er boligerne i forvejen berørt af
skygge fra bebyggelsen syd for Vejle Å. Om sommeren står solen højt, og derfor bliver boligerne
på Borgvold 14 ikke berørt af skygger i denne periode.

Figur 9-24. Skyggediagram for 21.03.20 kl. 16, hvor boligerne på Borgvold 14 vil opleve skygge pga. stibroen.
I vinterperioden er boligerne i forvejen berørt af skygge fra bebyggelsen syd for Vejle Å.

72

Årstiderne Arkitekter, 2017 28. november, P-hus + Gangbro – Sjællandsgade, Vejle
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Sigtelinjen langs med Vejle Å ændres med placeringen af den nye stibro på tværs af åen. Samtidig betyder placeringen af parkeringshuset, at det lange kig langs med åen forsvinder, så det i
stedet er parkeringshuset, der udgør forsvindingspunktet.
Parkeringshusets højde på fem etager opleves ikke markant set fra fotostandpunktet på grund af
afstanden på ca. 300 meter fra fotostandpunktet. Samtidig er højden på den eksisterende bebyggelse nord og syd for Vejle Å på seks etager, hvorfor parkeringshuset med fem etager passer ind
i områdets skala.
Faseopdeling
I mellemzonen betyder faseopdelingen af etableringen af parkeringshuset, at de sigtelinjer, som
parkeringshuset vil hindre, først vil indtræde i fase 2 og 3, hvor parkeringshuset hhv. udvides
med to etager i højden og efterfølgende forlænges mod syd.
Mens parkeringshuset er opført i to etager, vil det være delvist skjult bag poplerne, og dermed er
det kun i begrænset omfang muligt at se, at parkeringshuset fremstår i rå beton uden facadebeklædning. Afstanden til parkeringshuset betyder, at parkeringshusets rå beton udtryk kun i begrænset omfang er synligt, når parkeringshuset udvides med to etager i højden i fase 2.
Samlet vurdering af den visuelle påvirkning af mellemzonen
Den visuelle påvirkning af mellemzonen vil med sikkerhed opstå, når projektet realiseres, og der
er indkig til området fra mellemzonen. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være
nærområdet, da mellemzonen omfatter en afstand på op til 1.000 meter fra projektområdet. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være høj fra de steder, hvor projektet er synligt, da der
tilføjes et permanent nyt bygningsværk til bybilledet, der bryder nogle eksisterende sigtelinjer,
som i dag er visuelle forbindelser mellem midtbyen og det omkringliggende karakteristiske fjordlandskab. På den baggrund vurderes konsekvensen af ændringerne i den visuelle påvirkning i
mellemzonen at være moderat.
Visuel påvirkning af landskabet og den kystnære byzone set fra fjernzonen
Fjernzonen er defineret ved, at fotostandpunktet ligger mere end én km fra projektområdet. Projektområdet ligger i den kystnære del af byzonen, og der skal af den årsag redegøres for projektets påvirkning på kystlandskabet. Der er derfor udarbejdet to visualiseringer, som viser, hvordan
byggeriet påvirker kystlandskabet. Til fotostandpunkterne beskrives de eksisterende forhold inkl.
visualisering af igangværende byggeprojekter, og dernæst beskrives visualiseringen af de fremtidige forhold.
Fotostandpunkt 3 og 4 er placeret på hhv. den nordlige og sydlige bred af Vejle Fjord. Set fra fotostandpunkterne kan projektets påvirkning på kystlandskabet og de rekreative områder langs
med kysten vurderes. Desuden kan standpunkt 4 anvendes til at vurdere projektets påvirkning på
Vejle bys profil.
Fotostandpunkt 3 - Skyttehushaven
Fotostandpunkt 3 ses fra det rekreative område Skyttehushaven på nordsiden af Vejle Fjord fra
nordøst mod sydvest. Afstanden mellem fotostandpunkt 3 og parkeringshuset er ca. 1,8 km.
Skyttehushaven findes på den fremskudte pynt Skyttehusodden. Skyttehushaven er et offentligt
parkanlæg med stier, legeplads, fuglevoliere, scene til forskellige arrangementer og andre rekreative funktioner. Besøgende i haven har desuden udsigt over Vejle by fra stierne langs med fjorden.
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Vejles byprofil set fra fotostandpunkt 3 karakteriseres især ved de nye bebyggelser med høje
bygninger på havnen som f.eks. Fjordenhus, HavneMøllerne og Havneøen, der i dag består af fire
færdigopførte boligtårne, yderligere to er under opførsel, og tre opføres i de kommende år. I den
venstre side af billedet ses i forgrunden erhvervsområdet på havnen, der ligger ca. 600 meter syd
for standpunktet, og i baggrunden ses de skovklædte skrænter med villabebyggelse i Mølholm,
der er beliggende ca. 1,5 km syd for standpunktet.
Fremtidige forhold
Visualiseringen for fotostandpunkt 3, som er vist på Figur 9-26, viser, at projektet ikke vil være
synligt fra Skyttehushaven. Projektets omrids er vist med en sort linje, der synliggør, at projektet
ligger bag den eksisterende erhvervsbebyggelse på havnen. Fra fotostandpunktet medfører projektet ikke en visuel påvirkning af fjernzonen, og ændrer ikke ved oplevelsen og udtrykket af den
kystnære byzone set fra dette sted. Billedet er taget fra en enkelt placering, men bebyggelsen på
havnen vil også skjule parkeringshuset fra andre placeringer i Skyttehushaven. På den baggrund
vurderes det, at projektet ikke medfører en visuel påvirkning af Skyttehushaven.

Figur 9-25. Fotostandpunkt 3 - Eksisterende forhold set fra Skyttehushaven fra nordøst mod sydvest. Posthusgrunden er indsat som en grå boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes på nuværende tidspunkt.
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Figur 9-26. Fotostandpunkt 3 - Fremtidige forhold set fra Skyttehushaven fra nordøst mod sydvest. Projektet er
vist med en sort linje. Posthusgrunden er indsat som en grå boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes
på nuværende tidspunkt.
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Fotostandpunkt 4 - Vejle Fjords sydlige bred ved Ibæk Strand ved Det Lille Ishus
Fotostandpunkt 4 er placeret på sydsiden af Vejle Fjord ved Det Lille Ishus ved Ibæk Strandvej i
en afstand af 4,6 km sydvest fra det nye parkeringshus. Ibæk Strand anvendes rekreativt, og der
findes grillsted, borde- og bænkesæt, legeplads, bålplads og kiosken Det Lille Ishus.

Figur 9-27. Fotostandpunkt 4 - Eksisterende forhold set fra sydsiden af Vejle Fjord ved Ibæk Strand set fra sydvest mod nordøst. Posthusgrunden er indsat som en grå boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes på
nuværende tidspunkt.

Figur 9-28. Fotostandpunkt 4 – Fremtidige forhold set fra sydsiden af Vejle Fjord ved Ibæk Strand set fra sydvest mod nordøst. Projektet er vist med en sort linje. Posthusgrunden er indsat som en grå boks, da det endelige bygningsdesign ikke kendes på nuværende tidspunkt.
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Fra fotostandpunktet ses der henover Vejle Fjord til Vejlefjordbroen og Vejle midtby. Afstanden
fra de nærmeste bygninger i Vejle by på ca. to kilometer gør, at det er svært at adskille de enkelte bygninger fra hinanden. De nyere lyse højhuse som Den Hvide Facet, Bølgen, Havneøen og
HavneMøllerne står derimod frem og dominerer byens byprofil, der dog underordner sig de skovklædte skrænter og de bagvedliggende skovklædte bakker, der sammen udgør horisonten set fra
fotostandpunktet. De høje huse underordner sig ligeledes Vejlefjordbroens højde, der fremstår
som en visuel overlægger for Vejle by set fra fotostandpunktet.
Fremtidige forhold
Visualiseringen for fotostandpunkt 4, som er vist på Figur 9-28, viser, at projektet ikke vil være
synligt fra Ibæk Strand. Projektets omrids er vist med en sort linje, og viser, at projektet ligger
bag den eksisterende erhvervsbebyggelse på havnen. Fra fotostandpunktet medfører projektet
ikke en visuel påvirkning af fjernzonen, og ændrer ikke ved oplevelsen og udtrykket af den kystnære byzone set fra dette sted. Billedet er taget fra en enkelt placering, men erhvervsbebyggelsen på havnen vil også skjule parkeringshuset fra andre placeringer på Ibæk Strand. Bugtningerne langs sydsiden af Vejle Fjord betyder desuden, at det heller ikke vil være muligt at se det
nye parkeringshus herfra. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke medfører en visuel påvirkning af Ibæk Strand.
Vejlefjordbroen
Fra Vejlefjordbroen oplever bilister et flot og langt blik ind over Vejle mod vest og ud i fjordlandskabet mod øst. Fra broen vil det med stor sandsynlighed blive muligt at se parkeringshuset og
stibroen bag erhvervshavnens bygninger. Parkeringshuset og stibroen vurderes dog at have en
begrænset fremtræden i bybilledet set fra broen, og forventes ikke at forringe oplevelsen af byen
set fra denne vinkel. Det skyldes, at projektet harmonerer i skala med den øvrige bebyggelse i
nærområdet og at passage af broen sker med en hastighed, hvor parkeringshuset ikke træder
frem som et enkelt element i byen.
Faseopdeling
Set fra fjernzonen kan faseopdelingen kun i begrænset omfang kunne erkendes, da indkigget til
parkeringshuset er begrænset. Faseopdelingen vurderes derfor ikke at ændre vurderingen af den
visuelle påvirkning set fra fjernzonen.
Samlet vurdering af visuel påvirkning af fjernzonen
På baggrund af vurderingen af projektets visuelle påvirkning set fra Skyttehushaven og Ibæk
Strand, vurderes det, at byggeriet ikke vil påvirke oplevelsen af byen og byprofilet set fra kysten.
Projektet er placeret i den kystnære byzone, men byggeriet vurderes ikke at ændre på udsynet
mod byen og de skovklædte skråninger langs kysten, da den eksisterende bebyggelse på havnen
vil skjule det nye parkeringshus og stibro.
Den visuelle påvirkning af fjernzonen vil med sikkerhed opstå, når projektet realiseres, og der er
indkig til området fra nogle standpunkter i fjernzonen. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da projektet vil være synligt fra nogle få steder i fjernzonen, herunder i begrænset omfang fra Vejlefjordbroen. Intensiteten af påvirkningen som følge af projektets realisering vil være lav, da den nye bebyggelse vurderes at have en begrænset fremtræden set fra
fjernzonen, og den vil skalamæssigt harmonere med den øvrige bebyggelse. Desuden vurderes
parkeringshuset fra mere end én kilometers afstand at have en begrænset men permanent indvirkning på den omgivende by og landskab, da terræn, afstand, sigtbarhed og bebyggelse i nærog mellemzonen skjuler eller nedtoner projektets synlighed fra fjernzonen. Konsekvensen for den
visuelle påvirkning i fjernzonen vurderes at være begrænset, da projektet ikke vil ændre på Vejles byprofil.
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Påvirkning af Sct. Nicolai Kirke
Den 53,5 meter høje Sct. Nicolai Kirke er den nærmeste kirke i forhold til projektområdet og ligger ca. 400 meter nordøst for parkeringshuset. Kirken kan ikke ses fra fotostandpunkterne ved
Skyttehushaven og Ibæk Strand på grund af de høje bygninger på havnen, der skjuler udsynet til
kirken. Kirken kan ses fra Vejlefjordbroen, men herfra kan indkigget til kirken kun påvirkes af
parkeringshuset fra den sydlige del af broen. Parkeringshusets højde på op til 13 meter betyder,
at det nye parkeringshus ikke vurderes at ændre på indkigget til kirken og dermed kulturmiljøet
omkring kirken. Desuden er afstanden mellem kirken og projektet så stor, at kirken fortsat opleves som et markant element i byprofilet. Set fra villakvarteret syd for projektområdet kan parkeringshuset og kirken formodentligt kunne ses i sammenhæng, men på grund af afstand til kirken,
beplantning og bebyggelsen vurderes påvirkningen at være begrænset.
Det er formodentligt ikke muligt at se det nye parkeringshus fra Kirkepladsen, da det ikke er muligt at se CABINNs høje bygning fra pladsen. På den baggrund vil der ikke ske en påvirkning af
kirken.
Parkeringshusets påvirkning af Sct. Nicolai Kirke vil med sikkerhed opstå, når projektet realiseres, og der er indkig til området fra nogle standpunkter i fjernzonen. Påvirkningens geografiske
udbredelse vurderes at være lokal, da projektet og parkeringshuset kan ses i sammenhæng fra
nogle få steder i fjernzonen, herunder i begrænset omfang fra Vejlefjordbroen. Intensiteten af påvirkningen som følge af projektets realisering vil være lav, da kirken fortsat og permanent vil opleves som et markant element i byprofilet. Parkeringshusets konsekvens for Sct. Nicolai Kirke og
dermed kulturarven vurderes at være begrænset.
Påvirkning af arealer inden for åbeskyttelseslinjen langs Vejle Å
De midlertidige og permanente bygninger og anlæg inden for åbeskyttelseslinjen vurderes med
sikkerhed at ændre åens værdi som landskabselement i nærområdet ved Vejle Å. Området til
parkeringshuset fremstår i dag primært ubebygget med et karakterfuldt plantebælte af poppeltræer. Området anvendes til parkering, og den aktivitet af bilister og fodgængere, der knytter sig
dertil. Området til stibroen er karakteriseret ved Vejle Å, jernbane og vejanlæg. De midlertidige
skure m.v. i forbindelse med byggepladserne og etableringen af det permanente parkeringshus
og stibro vurderes at ændre åens omgivelser på grund af parkeringshusets store volumen. Vest
for projektområdet findes dog flere op til seks etagers bygninger langs med Vejle Å, der også bidrager med et stort volumen. På den baggrund vurderes projektets påvirkning af arealerne inden
for åbeskyttelseslinjen at være af høj intensitet. Byggeriet ændrer arealernes tilstand og anvendelse permanent. Samlet set vurderes konsekvensen for arealer inden for åbeskyttelseslinjen at
være moderat.
Projektet vurderes derfor ikke at være i overensstemmelse med formålet med beskyttelsen, og
projektet forudsætter derfor en dispensation fra åbeskyttelseslinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 73.

Afværgetiltag
Der foreslås ingen afværgetiltag for at mindske den visuelle påvirkning i driftsfasen. Der er allerede i projektet indarbejdet ét virkemiddel med det formål at tilpasse projektet bedst muligt til
omgivelserne i byen i form af:
•
73

Bevaring og genetablering af poppeltræer rundt om parkeringshuset
Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1122 af 03/09/2018,

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202864#id2933dc3c-dc77-4b66-9707-9d96dce018ef
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Kumulative effekter
Vest for Vejle er der en proces i gang for en udviklingsplan for den nye resilente bydel Ny Rosborg. Bydelen skal bidrage til at forbinde byen med ådalen, og samtidig forvandle byens tidligere
deponi til et mangfoldigt og klimatilpasset boligområde. Den nye bydel er tænkt som et laboratorium, hvor fremtidens klimaudfordringer undersøges og formidles i øjenhøjde med bydelens beboere og besøgende, så Vejle sættes på verdenskortet som et fyrtårn for resilient byudvikling.
Planen er, at der skal etableres mellem 2.000 og 2.500 forskellige boligtyper og størrelser. Der vil
kunne bygges højt (i op til ti etager) i punkter på udvalgte steder i den sydlige del af Ny Rosborg,
som sammen med andre markante bygværker ind langs åen og midtbyen forventes at forme en
række af arkitektoniske vartegn for Vejle. 74
Der er ikke nogen visuel sammenhæng mellem den nye bydel og parkeringshuset pga. afstanden
og terrænet, hvorfor der ikke vurderes at være nogen kumulativ visuel påvirkning mellem projektet og planen.

Sammenfattende vurdering
Parkeringshuset og stibroen vil have moderate visuelle konsekvenser i nærzonen (0-300 meter
fra projektområdet), da den visuelle påvirkning især er knyttet til området lige omkring parkeringshuset og stibroen. Parkeringshuset og stibroen tilføjer et permanent nyt markant bygningsværk til bybilledet, der dog ikke vurderes at ændre oplevelsen af det eksisterende byrum, der i
forvejen består af høje bygninger.
Konsekvensen af ændringen i de visuelle forhold vurderes ligeledes at være moderat fra mellemzonen (300-1.000 meter fra projektområdet), da der tilføjes et permanent nyt bygningsværk til
bybilledet, der bryder sigtelinjerne langs nogle veje og langs med Gammelhavn og Vejle Å.
I fjernzonen vurderes den visuelle konsekvens at være begrænset, da den nye bebyggelse vurderes at have en begrænset fremtræden set fra fjernzonen, og da den vil skalamæssigt harmonere
med den øvrige bebyggelse. Projektet er placeret i den kystnære byzone, men byggeriet vurderes
ikke at ændre på udsynet mod byen og de skovklædte skråninger langs kysten, da den eksisterende bebyggelse på havnen vil skjule det nye parkeringshus og stibro. Projektet vil derfor fra
mere end én kilometers afstand fra parkeringshuset have en begrænset men permanent indvirkning på den omgivende by og landskab, da terræn, afstand, sigtbarhed og bebyggelse i nær- og
mellemzonen skjuler eller nedtoner projektets synlighed fra fjernzonen.
Parkeringshusets konsekvens for Sct. Nicolai Kirke og dermed kulturarven vurderes at være begrænset, da kirken fortsat opleves som et markant element i byprofilet, og da projektet og parkeringshuset kun kan ses i sammenhæng fra nogle få steder i fjernzonen, herunder i begrænset
omfang fra Vejlefjordbroen.
Projektet vurderes ikke at være i overensstemmelse med formålet med åbeskyttelseslinjen, da
parkeringshuset og stibroen vurderes at ændre åens omgivelser på grund af parkeringshusets
størrelse. Konsekvensen for arealerne inden for åbeskyttelseslinjen vurderes at være moderat.
Projektet forudsætter en dispensation fra beskyttelsen i henhold til naturbeskyttelseslovens §
65 75.
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Vejle Kommune, Ny Rosborg – Udviklingsplan for fremtidens resilente bydel i Vejle, https://www.vejle.dk/me-

dia/30967/udviklingsplan_nyrosborg_net.pdf
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Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1122 af 03/09/2018,
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Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til landskab er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor
påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er
sammenfattet.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Visuel påvirkning af
by og landskab set
fra nærzonen

Med sikkerhed

Nærområdet

Middel

Permanent

Moderat

Visuel påvirkning af
by og landskab set
fra mellemzonen

Med sikkerhed

Nærområdet

Høj

Permanent

Moderat

Visuel påvirkning af
landskabet og den
kystnære byzone set
fra fjernzonen

Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Begrænset

Påvirkning af Sct.
Nicolai Kirke
Visuel påvirkning af
arealer inden for
åbeskyttelseslinjen
langs med Vejle Å

Med sikkerhed
Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Begrænset

Nærområdet

Høj

Permanent

Moderat

Driftsfase
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10.

BEFOLKNING (TILGÆNGELIGHED OG
TRAFIKSIKKERHED)
Kapitlet beskriver påvirkningen af befolkning i forbindelse med parkeringshus og stibro i Vejle i
relation til trafikale forhold og tilgængelighed på vejnettet samt trafiksikkerhed.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af følgende
forhold:
•

Trafikale forhold.

•

Kapacitet og serviceniveau.

•

Trafiksikkerhed.

Vurderingerne tager udgangspunkt i en worst-case betragtning, hvilket vil sige, at anlægsfasen
vurderes for en delvis ibrugtagning af parkeringshuset, mens efterfølgende etaper vil blive etableret opdelt jf. projektbeskrivelsen. I driftsfasen vurderes der på en realisering af det fulde projekt
inkl. etablering af stibroen.
Forudsætninger og metode for ovenstående forhold er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.
Trafikale forhold
Der er opstillet eksisterende trafiktal på baggrund af trafiktal fra Vejle Kommune og Mastra (Vejdirektoratets system til håndtering af trafiktal) og ved gennemførsel af beregninger med Vejle
Kommunes trafikmodel.
Trafikmodelberegninger
Trafikken på vejnettet er vurderet på baggrund af Vejle Kommunes trafikmodel for hele Vejle
kommune. Trafikmodellen er en kapacitetsafhængig model, med mulighed for omfordeling af trafikken i forhold til den beregnede trængsel på vejnettet. Modellen er kalibreret med år 2015 som
beregningsår og er benyttet til fordeling af trafikken på vejnettet omkring projektlokaliteten og i
Vejle midtby som helhed. Modellen beregner trafikken særskilt i morgenspidstimen, eftermiddagsspidstimen og i den resterende del af døgnet. Spidstimen er den time hvor der er trafikal
spidsbelastning. Modellen beskriver særskilt biltrafikken og den tunge trafik.
Trafikmodellens basisår er fremskrevet til år 2019 og verificeret ved hjælp af trafiktællinger foretaget på vejnettet omkring den nuværende parkeringsplads og på det omkringliggende vejnet.
Det er antaget, at oplandsfordelingen for trafik til det nye parkeringshus er forholdsmæssig ens i
forhold til det nuværende opland.
Kapacitet og serviceniveau
Beregningerne er udført vha. kapacitetsberegningsprogrammet VISSIM 76 og i overensstemmelse
med Vejdirektoratets vejregel for ”Anvendelse af mikrosimuleringsmodeller” 77, hvorved middelventetider og belastningsgrader er fundet. Vurderingen af serviceniveauer bygger på forsinkelsen
i krydsene. Med den korte afstand mellem de centrale kryds, giver det ikke mening at fokusere
isoleret på belastningsgraden på strækningerne.

76

VISSIM "Verkehr In Städten - SIMulationsmodell" er en softwarepakke til trafikstrømssimulering udviklet af PTV

Planung Transport Verkehr AG i Karlsruhe, Tyskland
77

Vejregel, Trafikteknik - Anvendelse af Mikrosimuleringsmodeller, Vejdirektoratet, juni 2010
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Desuden simulerer VISSIM-modellen trafikafviklingen i et sammenhængende vejnet. Skulle en
delstrækning have for lille kapacitet, vil dette påvirke afviklingen i krydsene, og derfor fremgå af
krydsresultaterne i beregningerne. Det er derfor krydsenes kapacitet, som fastlægger fremkommeligheden og serviceniveauet på vejnettet. Ved klassificeringen af serviceniveauet for forskellige
kryds er anvendt de intervaller, der er listet i Tabel 10-1.
Serviceniveau
A
B
C
D
E
F

Middelforsinkelse i
Kryds med vigepligt
<10 sek.
10-15 sek.
15-25 sek.
25-50 sek.
50-70 sek.
>70 sek.

sekunder pr. køretøj
Signalreguleret kryds
<10 sek.
10-20 sek.
20-35 sek.
35-60 sek.
60-100 sek.
>100 sek.

Tabel 10-1. Definition af serviceniveauer på baggrund af trafikanternes middelforsinkelse i det enkelte tilfartsspor.

Erfaringsmæssigt vurderes serviceniveau C, som tilfredsstillende for både kryds og strækninger,
da trafikken på dette niveau afvikles uden væsentlige forsinkelser. I takt med at trafikken generelt er steget, og signalanlæggene i byerne er blevet større og har en fået længere omløbstid, er
serviceniveau D ikke ualmindeligt i morgen- og eftermiddagsmyldretiden i større byer.
Det skal bemærkes, at middelventetiderne er opgjort i myldretiden og er en beregningsværdi for
en gennemsnitlig ventetid for alle køretøjer i krydset. Nogle køretøjer vil således opleve en ventetid der er kortere end gennemsnittet, og nogle vil opleve en længere ventetid. Uden for myldretiden vil ventetiderne være betragtelig kortere.
Vurderingerne af serviceniveauet er foretaget for henholdsvis en morgen- og en eftermiddagsspidstime. I morgenspidstimen vil trafikken være rettet mod parkeringshuset hvor eftermiddagsspidstimen vil være præget af at parkeringshuset tømmes for pendlertrafik. I morgenspidstimen
vil trafikken mod parkeringshuset være mere koncentreret end den vil være når parkeringshuset
tømmes om eftermiddagen.
Det vil dog være om eftermiddagen, at summen af trafik på vejnettet er størst. Dette skyldes at
den generelle trafik på vejene er størst om eftermiddagen og at projektet på Posthusgrunden er
medtaget i det trafikale grundlag, både i 0-alternativet og projektforslaget. Trafikken til og fra
kontorer, boliger og handelsaktiviteter omkring Posthusgrunden vil også være størst om eftermiddagen.
Den samlede trafik i henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen udgør for hver spidstime
omkring 10 % af den samlede årsdøgntrafikken. Spidtimetrafikken er fundet via trafikmodelberegninger for de to spidstimer. Svingbevægelserne i krydsene er fastlagt på baggrund af trafikmodellen
for Vejle Kommune og er således behæftet med nogen usikkerhed i forhold til egentlige krydstællinger.
Trafiksikkerhed
Der er opstillet en model til beregning af det teoretisk forventede antal uheld. Modellen er opstillet på baggrund af Vejdirektoratets nyeste ap-modeller 78 baseret på perioden 2012-2016 til beregning af personskadeuheld samt person- og materielskadeuheld, hvilket kombineres med Vejdirektoratets vejledninger angående sammenhængen mellem hastighed og uheldstal. Modellen tager både hensyn til variationer i trafikmængder, hastighed og randbebyggelsesforhold.

78

ap-parametre til uheldsmodeller – baseret på data for 2012-2016, Vejdirektoratet, juni 2018.
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Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af befolkning og de trafikale
forhold er tilstrækkeligt, idet der allerede findes en stor mængde data for området. Fremskrivning
af trafiktal er altid behæftet med en vis usikkerhed, da tallene er baseret på den historiske udvikling i trafikken. Vejle Kommunes Trafikmodel er valideret i forhold til foreliggende trafiktællinger
og vurderes derfor som tilstrækkeligt grundlag til at kunne beregne trafikfordelingen på vejnettet.

Eksisterende forhold
I det følgende beskrives status for de eksisterende trafikale forhold og påvirkninger for følgende
miljøemner:
•
•
•

Trafikale forhold
Kapacitet og serviceniveau
Trafiksikkerhed

Påvirkningerne er vurderet på et udpeget influensvejnet, som primært svarer til de veje i trafikmodellen, hvor trafikændringen mellem 0-alternativet og projektforslaget er 15% eller derover,
og hvor ændringen er mere end 500 køretøjer pr. døgn. Det er også valgt at inddrage få væsentlige strækninger for at opnå et sammenhængende influensvejnet.
De veje, der er udvalgt til at indgå i influensvejnettet, ses på nedenstående Figur 10-1.

Figur 10-1 Illustration af udvalgt influensvejnet (markeret med blåt).
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Trafikale forhold
Tilkørslen til den nuværende parkeringsplads finder i dag sted fra Gammelhavn, umiddelbart vest
for det signalregulerede kryds Gammelhavn/Sjællandsgade/Danmarksgade. Tilkørslen er vigepligtsreguleret med ”fuldt stop” for de udkørende til Gammelhavn, grundet dårlige oversigtsforhold. Derudover er det kun tilladt at køre højre ind fra vest og højre ud fra parkeringspladsen til
Gammelhavn.
Der er en cykelsti på tværs af udkørslen fra parkeringspladsen og langs begge vejsider på Gammelhavn og på Sjællandsgade frem til adgangsvejen til Havneparken. Mellem Havneparken og
Sjællandsgade nr. 17 er der cykelbane. Videre mod øst ophører cykelbanen, og cyklisterne skal
færdes langs vejsiden.
Der er fortov langs nordsiden af Gammelhavn fra Danmarksgade til Borgvold og videre mod vest,
mens der på den øvrige del af Sjællandsgade er fortov i begge vejsider. Fra parkeringspladsen
fører en sti ad trapper ned til det signalregulerede kryds Gammelhavn/Danmarksgade/Sjællandsgade, hvorfra fodgængere kan fordele sig mod øst eller vest på nordsiden af vejen. Mod nord er
der fortov langs Danmarksgades vestlige side til parkeringspladsen i tilknytning til Vejle Station.
Hastighedsbegrænsningen på Gammelhavn og Sjællandsgade mellem Borgvold og Sjællandsgade
nr. 19 er 40 km/t grundet vejens kurvede forløb og underføringen under jernbanen. På den resterende del af Sjællandsgade, på Danmarksgade og på den øvrige del af vejnettet i influensvejnettet er hastighedsgrænsen 50 km/t.
På Figur 10-2 er den beregnede trafik på det samlede beregningsvejnettet, der indgår i trafikmodellen for Vejle midtby, i år 2019 illustreret:
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Figur 10-2. Trafikbelastning, årsdøgntrafik 2019, i de eksisterende forhold beregnet med Vejle Kommunes trafikmodel.

Trafiktallene for de eksisterende forhold er beregnet med Vejle Kommunes trafikmodel og angivet
som årsdøgntrafikken i år 2019. Modellen er opbygget og kalibreret med år 2015 som basisår.
Trafiktallene for år 2019 er derfor beregnet gennem fremskrivning af det trafikale grundlag. Der
vil forekomme mindre afvigelser i trafiktallene i forhold til konkrete og nye trafiktællinger på vejnettet. Det er imidlertid vurderet, at afvigelserne i forhold til trafiktællingerne ligger inden for et
acceptabelt niveau svarende til den forventede afvigelse på trafiktællinger.
Som det ses, er c mens trafikken på Danmarksgade er ca. 1.000 køretøjer pr. døgn. På de overordnede veje, som omkranser projektområdet, er der en trafikbelastning på Dæmningen syd for
Havnegade på ca. 15.000 køretøjer, ca. 17.600 køretøjer på Sønderbrogade, ca. 8-13.000 køretøjer på Toldbodvej og ca. 18.200 køretøjer på Fredericiavej.
Kapacitet og serviceniveau
Krydsene på Sjællandsgade og Gammelhavn er i dag ikke meget trafikerede, og den generelle
trængsel er lille. Selve forholdene omkring udkørslen fra grus p-pladsen er ikke specielt tilfredsstillende, da oversigten ikke er god, og da der er mange trafikanter, som ikke overholder svingforbuddet i krydset.
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Trafiksikkerhed
De politiregistrerede uheld på influensvejnettet for perioden 2014-2018 er angivet på Figur 10-.
Uheldene er opdelt efter personskadeuheld og materielskadeuheld.

Figur 10-3. Registrerede personskade- og materielskadeuheld i perioden 2014-2018.

På det udpegede influensvejnet er der i alt registreret 11 uheld i perioden 2014-2018. Af de 11
uheld er tre uheld med personskade, mens de resterende otte uheld er med materielskade. Fem
af de registrerede uheld er strækningsuheld, og seks uheld er krydsuheld.
Strækningsuheldene fordeler sig således på influensvejnettet:
•
•
•
•

Sønderbrogade ml. Fredericiavej og Gammelhavn: et personskadeuheld
Gammelhavn og Sjællandsgade ml. Sønderbrogade og Toldbodvej: et materielskadeuheld
Danmarksgade ml. Gammelhavn og Havnegade: et materielskadeuheld
Toldbodvej ml. Sjællandsgade og rundkørslen Toldbodvej/Windfeld-Hansens Gade/Havnegade: to materielskadeuheld

Krydsuheldene fordeler sig således på influensvejnettet:
•
•
•
•

Krydset
Krydset
Krydset
Krydset

Sønderbrogade/Dæmningen/Gammelhavn: to materielskadeuheld
Gammelhavn/Borgvold: et materielskadeuheld
Toldbodvej/Sjællandsgade: et materielskadeuheld
Toldbodvej/Pakhusgade: to personskadeuheld

I seks uheld var lette trafikanter impliceret. I ét uheld er det skønnet, at den ene af de implicerede personer var påvirket af alkohol eller lignende. Ét uheld involverede et tungt køretøj.
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0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, hvis projektet ikke realiseres og under forudsætning
af en fortsat trafikal vækst i og omkring Vejle midtby. I 0-alternativet er der desuden indarbejdet
en forlægning af Sønderbrogade med en ny linjeføring mellem Fredericiavej og Gammelhavn
samt en realisering af byudviklingsprojekt på Posthusgrunden.
Projektet på Posthusgrunden omfatter et byggeri til boliger, kontorer, dagligvare og detailhandel
samt restauranter. I alt etableres der på Posthusgrunden ca. 700 parkeringspladser i parkeringshus samt ca. 145 terrænparkeringspladser, der tilsammen forventes at skabe ca. 4.650 nye daglige ture, hvoraf ca. 1.300 daglige ture omfordeles til området fra den øvrige del af byen, som
derved aflastes.
Trafikale forhold
I Figur 10-3 er de beregnede trafikmængder (årsdøgntrafikken) på vejnettet i 0-alternativet i år
2030 vist.

Figur 10-3. Trafikbelastning, årsdøgntrafik 2030, i 0-alternativet beregnet med Vejle Kommunes trafikmodel.

I forhold til den eksisterende situation forventes der i 0-alternativet en væsentlig reduktion i trafikmængden på Dæmningen som følge af Sønderbrogades lukning og etablering af en ny vejforbindelse mod øst. Der kan således forventes en aflastning af Dæmningen nord for Havnegade på
ca. 4.000 køretøjer pr. døgn og op til ca. 8.500 køretøjer pr. døgn nord for Gammelhavn.
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På Gammelhavn forventes trafikken som følge af byggeriet på Posthusgrunden af stige med ca.
2.000 køretøjer i døgnet mens trafikken på Sjællandsgade forventes at stige med 4.500-5.500
køretøjer i døgnet som følge af byggeriet og vejforlægningen. Tilsvarende ses der en stigning på
ca. 3.000 køretøjer på Danmarksgade mellem Gammelhavn og Havnegade.
Vejforlægningen giver således anledning til en betydelig omfordeling af trafikken, hvor de centrale veje i Vejle Midtby aflastes, mens trafikken er stigende på de overordnede veje som Toldbodgade, Vedelsgade, Boulevarden og Fredericiavej.
Kapacitet og serviceniveau
Nedenstående Tabel 10-2 og Tabel 10-4 viser middelventetiderne og serviceniveauet for de udvalgte kryds i området omkring parkeringshuset ved Sjællandsgade i henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen i 0-alternativet.
For krydsene er middelventetiden angivet som et interval, svarende til mindste og største ventetid for alle vejgrenene i krydset.
Middelventetid [s]

Serviceniveau

Ny Gl. Havn/Borgvold

5-45

A-D

Sjællandsgade/Danmarksgade

5-30

A-C

Sjællandsgade/Havneparken*

<5

A

20-60

B-D

Sjællandsgade/Toldbodvej

Tabel 10-2. Beregnet middelventetid (sek./køretøj) og serviceniveau i udvalgte kryds i 0-alternativet i morgenspidstimen. *Havneparken er vigepligtsreguleret kryds.

Ny Gl. Havn/Borgvold
Sjællandsgade/Danmarksgade
Sjællandsgade/Havneparken*
Sjællandsgade/Toldbodvej

Middelventetid [s]

Serviceniveau

10-60

A-D

5-35

A-C

<5

A

50-105

D-F

Tabel 10-3. Beregnet middelventetid (sek./køretøj) og serviceniveau i udvalgte kryds i 0-alternativet i eftermiddagsspidstimen. *Havneparken er vigepligtsreguleret kryds.

Der er en forholdsvis tilfredsstillende trafikafvikling i dag på Sjællandsgade. Dette forringes ikke
mærkbart frem mod 2030 selvom der forventes en øget trafik. Omkring krydset Sjællandsgade/Toldbodvej vil den øgede trafik dog give nogle afviklingsproblemer i 0-alternativet. Dette
skyldes især, at der er en del svingende trafik mod Sjællandsgade sammenholdt med de store
gennemkørende trafikstrømme på Toldbodvej.
Problemerne er størst i eftermiddagsspidstimen, hvor der vil ske en del køopbygning på Toldbodvej. Dette skyldes trafikken mod Sjællandsgade, der til tider kan resultere i tilbagestuvning til de
gennemgående spor.
Ved tilbagestuvning i venstresvingssporet fra syd kan der opstå kortvarige perioder med kø helt
tilbage til Ibæk Strandvej. Tilsvarende resulterer tilbagestuvning i højresvingssporet fra nord i at
der hurtigt opstår en del kø på selve Toldbodvej, der dog aftager forholdsvist hurtigt igen. Når
der opstår tilbagestuvning til de gennemgående spor, vil grøntiden ikke kunne udnyttes optimalt,
hvilket forværre trafikafviklingen i krydset. Ovenstående stemmer overens med planerne fra Vejle
Kommunes mobilitetsplan, hvor der på sigt ligger planer for en udbygning af Havneruten, herunder krydset ved Sjællandsgade/Toldbodvej. En udbygning af Havneruten vil afhjælpe situationen.
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Trafikafviklingen omkring Fredericiavej vurderes at kunne afvikles tilfredsstillende. Der pågår i
øjeblikket en dialog med Vejdirektoratet om en godkendelse i forhold til håndtering af den langsigtede trafikafvikling. 79
Trafiksikkerhed
I 0-alternativet er der gennemført en teoretiske beregning af uheldsforekomsten på det udpegede
influensvejnet på baggrund af Vejdirektoratets beregningsmodeller. Den beregnede uheldsforekomst er nedenstående sammenlignet med den faktiske uheldsforekomst på influensvejnettet.
Personskadeuheld

Materielskade-

Alle uheld

pr. år

uheld pr. år

pr. år.

Eksisterende forhold

0,60

1,60

2,20

0-alternativet

1,30

2,23

3,54

Tabel 10-4. Nuværende uheldsforekomst pr. år (gennemsnit af perioden 2014-2018) i forhold til teoretisk beregnet uheldsforekomst i 0-alternativet.

Som det ses, ligger den teoretiske beregning af uheldsforekomsten i 0-alternativet over den faktiske uheldsforekomst i den eksisterende situation. Dette skyldes, at det generelle trafikniveau i 0alternativet i år 2030 er højere end trafikniveau i den nuværende situation, hvilket vil medføre en
øget uheldsforekomst.
Stigningen fra den nuværende situation til 0-alternativet svarer til 0,7 ekstra personskadeuheld
pr. år på influensvejnettet samt 0,63 ekstra materielskadeuheld pr. år.
Lette trafikanter
Forholdene for de lette trafikanter ændres frem mod 0-alternativet som følge af byudviklingen på
Posthusgrunden i forhold til den eksisterende situation.
Byudviklingen indebærer en ændring af vej- og stinettet herunder etablering af en højklasset stiforbindelse i eget tracé, der forbinder Vejle midtby og stationsområdet med Fredericiavej og boligområderne i den sydlige del af byen.
Cykelstien tager sit udgangspunkt ved Vejle station, hvor den modsat dagens situation ledes adskilt fra bil- og bustrafikken mod syd over den nu nedlagte jernbanebro over Vejle Å. Herfra føres
stien niveaufrit på tværs af Sjællandsgade på en stibro, der sættes på ydersiden af den eksisterende jernbanebro.
På østsiden af den nye vejforbindelse mellem Gammelhavn og Fredericiavej etableres der en dobbeltrettet stiforbindelse, der konfliktfrit ledes uden om vejtilslutningen til byudviklingsområdet på
Posthusgrunden.
Krydsningen ved Fredericiavej etableres som et signalreguleret kryds, hvor cyklisterne kan færdes i egen fase og derved adskilt fra den øvrige biltrafik, kan krydse vejen.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Øget tung trafik

•

Påvirkning af vejtrafikken

79

Rambøll 2020, Notat 2020.06.26 Visionshistorie om Godsbanearealerne/Posthusgrunden – Kacapitetsanalyse af om-

bygget vejnet.
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•

Påvirkning af lette trafikanter

Den samlede anlægstid for adgangsvejen og de tre faser af parkeringshusets etablering vurderes
at være omkring to år, men med mulighed for afkortning og optimering af arbejdsprocesserne.
Etableringen af stibroen forventes at tage ca. et år.
Adgangsvejen til projektområdet tilsluttes til Sjællandsgade i krydset Sjællandsgade/Havneparken med vejføring mod syd over Vejle å. Den eksisterende vejadgang til parkeringsområdet vil på
sigt blive nedlagt.
Parkeringshuset forventes etableret i tre faser men med mulighed for etablering i en kontinuert
proces. Endelig omfatter anlægsarbejdet etablering af en stibro fra parkeringshuset over Borgvold, Sjællandsgade og jernbanen med nedgange til stationen, Danmarksgade og busterminalens
sydøstlige hjørne.
Øget tung trafik
I anlægsfasen kan der med sikkerhed forventes en øget mængde person- og varebiler og tung
trafik til og fra projektområdet i form af arbejdskørsel og tilkørsel af materialer. I Tabel 10-5 er
den forventede anlægstrafik opstillet for projektets faser.

Byggepladstrafik

Adgangsvej

Personbiler
(håndværkere mv.)
Tunge køretøjer
(jordtransport, byggematerialer mv.)
Varebiler
(øvrige materialer)
Total

(25 uger)

P-hus,

Stibro,

fase 1-3

fase 1-2

(86 uger)

(50 uger)

Total

125

430

500

1.055

personbiler

personbiler

personbiler

personbiler

200

1.065

300

1.565

lastvogne

lastvogne

lastvogne

lastvogne

375

1.720

2.000

4.095

varebiler

varebiler

varebiler

varebiler

700

3.215

2.800

6.715

køretøjer

køretøjer

køretøjer

køretøjer

Tabel 10-5. Trafik i anlægsfasen.

Anlægsperioden forventes i alt at strække sig over en periode på ca. 400 arbejdsdage svarende
til to år. I anlægsperioden vil den travleste periode være ved etablering af parkeringshusets fase
3 samtidig med etablering af stibroen. Varigheden af denne periode er ca. 30 uger svarende til i
alt 150 arbejdsdage, hvor den gennemsnitlige trafik til og fra området vil være på ca. 460 personbiler (tre køretøjer pr. arbejdsdag), 820 lastvogne (seks køretøjer pr. arbejdsdag) og 1.840
varebiler (12 køretøjer pr. arbejdsdag).
Det samlede gennemsnitlige antal ture til og fra projektområdet vil i den travleste periode være
ca. 30 ture pr. dag for person- og varebiler og 12 ture pr. dag med tunge transporter. Set i forhold til den eksisterende trafik på vejnettet i området, vurderes intensiteten af miljøpåvirkningen
ubetydelig. Tilsvarende vurderes den samlede konsekvens af miljøpåvirkningen som følge af den
øgede anlægstrafik at være begrænset.
Påvirkning af vejtrafikken
Adgangsvej til projektområdet i anlægsfasen vil primært ske via den nye vej fra Sjællandsgade,
der forudsættes at blive etableret som det første. Derved har person- og varebiler og transporterne med tung trafik, nem adgang til projektområdet. Enkelte transporter kan dog køre ind til
projektområdet gennem renseanlægget fra Toldbodvej.
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Tilkørslen til den nye adgangsvej vil ske fra Sjællandsgade og Gammelhavn via det overordnede
vejnet ad veje som Toldbodvej, Fredericiavej og Damhaven.
Hvis etableringen af parkeringshuset opdeles i flere faser, vil etableringen af fase 2 og 3 medføre,
at de store køretøjer skal køre øst rundt om parkeringshusets fase 1, eller køre via renseanlægget for at komme ned til arbejds- og oplagspladsen. I fase 2 og 3 vil der ske midlertidig lukning af
parkeringshuset i perioden, mens der laves elementarbejder.
Den beregnede trafik i anlægsperioden vurderes, som beskrevet i afsnit 10.4.2, at udgøre under
50 daglige ture til og fra projektområdet. Dette skal sammenholdes med at den nuværende trafik
på Sjællandsgade er på ca. 4.000 køretøjer i døgnet, hvorved anlægstrafikken vurderes at være
ubetydelig og således kun udgør 1-2% af den samlede trafikmængde. Ombygningen af det nuværende kryds Sjællandsgade/Havneparken til et signalreguleret kryds vurderes kun i meget begrænset omfang at få betydning for den generelle trafikafvikling på Sjællandsgade, idet signalreguleringen kan styres sammen med det signalregulerede kryds Gammelhavn/Sjællandsgade/Danmarksgade.
Ved etablering af stibroen over Borgvold og Sjællandsgade vil det give anledning til kortvarig lukning af vejene i få dage. Ved lukning af Borgvold vil det være muligt at køre ad Dæmningen i stedet for.
Stibroens krydsning af jernbanen kræver lukning af det enkelte jernbanespor. På Vejle Station er
det grundet en vis overkapacitet muligt at lukke halvdelen af stationen ned, de fleste perioder af
døgnet, og stadig bibeholde den normale drift. Der kan dog være brug for en totallukning af sporene i enkelte dage. Det forventes, at lukning af sporene kan kombineres med andre planlagte
spærringer, f.eks. i forbindelse med elektrificeringen, så etablering af stibroen ikke forudsætter
yderligere selvstændige spærringer. I perioder, hvor stationen er helt eller delvist lukket, vil der
være anlægsarbejde døgnet rundt for at minimere periodens længde og generne for togpassagererne.
Anlægstrafikkens påvirkning af den øvrige trafik vurderes med sikkerhed at indtræffe men kun
med påvirkning af influensvejnettet og veje i nærområdet til følge, da trafikken hurtigt vil fordele
sig ud på det overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen er ubetydelig, da vejtrafikken kun
i begrænset omfang vil blive berørt af vejlukninger og øget trafik i forhold til den nuværende situation. Varigheden af påvirkningen er lang svarende til den samlede anlægsperiode. Den samlede
miljøkonsekvens af påvirkningen vurderes at være begrænset.
Påvirkning af lette trafikanter
Påvirkningen af de lette trafikanter i anlægsfasen vurderes med sikkerhed at indtræffe, da anlægsarbejdet vil kræve afspærring omkring projektområdet i forbindelse med tilkørsel af materialer og ved montage af byggeriet. Den geografiske udstrækning af miljøpåvirkningen vurderes at
være begrænset til en lukning af den nuværende stiforbindelse langs den sydlige bred af Vejle Å,
hvor lette trafikanter vil blive henvist til Sjællandsgade. Intensiteten af påvirkningen vurderes at
være ubetydelig da det vurderes at være få daglige lette trafikanter, der vil blive påvirket af lukningen. Stiforbindelsens lukning forventes at være lang svarende til den samlede anlægsperiode.
Samlet set vurderes konsekvensen af miljøpåvirkningen at være ubetydelig.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
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•

Trafikale forhold

•

Kapacitet og serviceniveau

•

Påvirkning af trafiksikkerheden

Den forventede fremtidige trafik ved projektforslaget er estimeret med udgangspunkt i den nuværende trafik til og fra det eksisterende parkeringsområde. I den eksisterende situation findes
der 150-170 uafmærkede parkeringsbåse på terræn, der i alt genererer ca. 400 daglige ture til og
fra området. Med en forventning om et fremtidigt parkeringshus med en samlet kapacitet på
1.000 parkeringsbåse og en tilsvarende udskiftning over døgnet, vurderes den fremtidige trafik til
og fra parkeringshuset at være i alt 2.500 daglige ture.
Trafikken til parkeringshuset er indarbejdet i trafikmodellen under forudsætning af en tilsvarende
fordeling i spidstimerne og over døgnet, ligesom trafikkens opland også er skaleret op i forhold til
den nuværende situation.
Trafikale forhold
Figur 10-4 viser de beregnede trafikmængder (årsdøgntrafikken) på vejnettet ved realisering af
projektforslaget i år 2030.

Figur 10-4. Trafikbelastning, årsdøgntrafik 2030, ved realisering af projektforslaget beregnet med Vejle Kommunes trafikmodel.
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I forhold til 0-alternativet kan der i driftsfasen med sikkerhed forventes en øget trafikmængde på
influensvejnettet, som følge af den øgede parkeringskapacitet i parkeringshuset. Forskellen mellem 0-alternativet og driftsfasen kan ses på Figur 10-5.

Figur 10-5. Forskellen i trafikbelastningen mellem 0-alternativet og driftsfasen, årsdøgntrafik 2030, beregnet
med Vejle Kommunes trafikmodel.

Trafikken vil primært være stigende i et forholdsvist lokalt vejnet på veje som Fredericiavej, Toldbodvej, Sjællandsgade, Windfeld-Hansens Gade, Østerbrogade og Horsensvej.
Den største stigning findes på Sjællandsgade umiddelbart vest for parkeringshusets adgangsvej,
hvor der kan forventes en trafikstigning på ca. 1.100 køretøjer i døgnet. Derfra vil trafikken fordele sig med ca. 400 køretøjer ad Danmarksgade og ca. 700 køretøjer ad Gammelhavn og derfra
videre mod Fredericiavej.
Derudover kan der fra øst via Sjællandsgade, Toldbodvej, Windfeld-Hansens Gade, Østerbrogade
og Horsensvej forventes en trafikstigning på 7-800 køretøjer i døgnet, idet mange trafikanter herunder primært pendlere vil søge til parkeringshuset ad den rute.
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Ved Fredericiavej forventes en stigning på ca. 200 flere køretøjer i døgnet. Denne stigning vil stadig bevirke, at trafikken vil kunne afvikles tilfredsstillende omkring Fredericiavej. Der pågår i øjeblikket en dialog med Vejdirektoratet om en godkendelse i forhold til håndtering af den langsigtede trafikafvikling. 80
Påvirkningens intensitet vurderes at være lav, da vejene allerede i den nuværende situation er
udformet til at håndtere en betydelig trafikmængde. Trafikstigningen vurderes at være permanent, men med en samlet set moderat konsekvens.
Kapacitet og serviceniveau
I forbindelse med etableringen af parkeringshuset etableres der en ny adgangsvej via krydset ved
Havneparken. Der etableres derfor et signalanlæg i krydset, for at sikre en tilfredsstillende adgang til og fra parkeringshuset. I fase 1 og fase 2, etableres ét kombineret svingspor på den nye
adgangsvej. I fase 2 eller i fase 3, etableres henholdsvis en venstresvingsbane og en højre og ligeud bane fra syd på adgangsvejen fra parkeringshuset. Om det ekstra svingspor skal anlægges
allerede i fase 2 af parkeringshusets etablering, afhænger at den øvrige trafikudvikling i midtbyen, og den samlede trafikale belastning på Sjællandsgade. Fra øst på Sjællandsgade etableres
der i fase 1, en venstresvingsbane, hvor der i signalstyringen gives mulighed for efter-grønt (grøn
pil), da der er en stor strøm af venstresvingende mod parkeringshuset i morgenspidstimen.
For at imødegå de problemstillinger, der vil opstå i krydset ved Toldbodvej/Sjællandsgade i 0-alternativet, og som forværres af den øgede trafik i projektforslaget, er der indarbejdet enkelte tiltag i krydset, som implementeres i fase 1 af parkeringshusets etablering. Fra nord er højresvingsbanen forlænget med cirka 50 meter og fra vest er venstresvingsbanen forlænget ligeledes med
cirka 50 meter. Forlængelsen af venstresvingsbanen fra vest kræver nedlæggelse af et betydeligt
antal P-pladser langs XL-Byggecenter i alt ca. 15-20 stk. Signalstyringen i krydset er ændret således der tildeles efter-grønt for de venstresvingende fra syd for at reducere perioderne, hvor der
sker tilbagestuvning fra svingbanen.
I nedenstående Tabel 10-6 og Tabel 10-7 er middelventetiden og serviceniveauet for projektforslaget angivet for henholdsvis morgen- og eftermiddagsspidstimen. I tabellerne er middelforsinkelse og serviceniveauet for 0-alternativet ligeledes angivet til sammenligning.
0-Alternativet

Projektforslag

Middelven-

Service-

Middelven-

Service-

tetid [s]

niveau

tetid [s]

niveau

Ny Gl. Havn/Borgvold

5-45

A-D

10-45

A-D

Sjællandsgade/Danmarksgade

5-30

A-C

5-40

A-D

<5

A

10-40

A-D

20-60

B-D

20-70

B-E

Sjællandsgade/Havneparken*
Sjællandsgade/Toldbodvej

Tabel 10-6: Beregnet middelventetid (sek./køretøj) og serviceniveau i udvalgte kryds i 0-alternativet og i projektforslaget i morgenspidstimen. *Havneparken signalreguleres i projektforslaget.

0-Alternativet

Ny Gl. Havn/Borgvold
Sjællandsgade/Danmarksgade

80

Projektforslag

Middelven-

Service-

Middelven-

Service-

tetid [s]

niveau

tetid [s]

niveau

10-60

A-D

10-55

A-D

5-35

A-C

5-35

A-C
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Sjællandsgade/Havneparken*
Sjællandsgade/Toldbodvej

<5

A

10-40

A-D

50-105

D-F

40-95

D-E

Tabel 10-7: Beregnet middelventetid (sek./køretøj) og serviceniveau i udvalgte kryds i 0-alternativet og i projektforslaget i eftermiddagsspidstimen. *Havneparken signalreguleres i projektforslaget.

Trafikafviklingen er næsten uændret i krydsene ved Borgvold og Danmarksgade. Det nye parkeringshus genererer mere trafik end den eksisterende grusplads, men trafikken kan til gengæld
både køre til og fra parkeringshuset fra øst og vest, hvorimod den eksisterende grusplads kun har
mulighed for højre ind højre ud. Dette betyder en udjævning af den ekstra trafik og derfor også
en jævn belastning på vejnettet.
Fremkommeligheden i krydset ved Havneparken forringes som følge af, at der etableres et signalanlæg, der vil opholde den gennemkørende trafik på Sjællandsgade, der ellers har frit flow i 0alternativet. Trafikafviklingen er dog stadig acceptabel i krydset.
I krydset ved Toldbodvej/Sjællandsgade vil fremkommeligheden være nogenlunde som i 0-alternativet selvom trafikken stiger som følge af projektet. Det betyder at der stadig kan forekomme
perioder med tilbagestuvning fra svingbanerne og generel køopbygning på Toldbodvej. Tiltagene i
krydset sørger for, at der kan opretholdes en trafikafvikling som i 0-alternativet, men der vil være
behov for yderligere tiltag, hvis der skal være en tilfredsstillende fremkommelig i krydset.
Vejle Kommunes Mobilitetsplan 81 indeholder en større udbygning af krydset ved Toldbodvej/Sjællandsgade eventuelt kombineret med en forlægning af Sjællandsgade mod nord. Forlægningen
mod nord giver rum for en udskydelse af en eventuel udvidelse af broen over Vejle Å til fire spor,
idet der skabes plads til en indfletning fra to sydgående spor gennem krydset til et sydgående
spor over broen.
Ved Fredericiavej forventes trafikken vil kunne afvikles tilfredsstillende. Der pågår i øjeblikket en
dialog med Vejdirektoratet om en godkendelse i forhold til håndtering af den langsigtede trafikafvikling. 82
Påvirkningen af kapacitet og fremkommelighed vurderes med sikkerhed at indtræffe i driftsfasen
som følge af den øgede trafik til og fra parkeringshuset. Påvirkningen vurderes at være begrænset til veje i nærområdet, da trafikken hurtigt vil fordele sig ud på det omkringliggende overordnede vejnet, hvor intensiteten fra påvirkningen vil være lav. Der kan forventes en permanent varighed af påvirkningen af kapacitet og serviceniveau. Den samlede væsentlighed af påvirkningen
vurderes at være begrænset.
Påvirkning af trafiksikkerheden
I driftsfasen forventes en stigende trafik til og fra området, hvilket jf. Vejdirektoratets ap-modeller til beregning af den teoretiske uheldsforekomst også forventes at medføre et øget antal trafikuheld. Banedanmark oplyser hertil i deres høringssvar til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens og miljørapportens indhold, at ændringen af krydset ved jernbaneoverkørslerne på Sjællandsgade og Havneparken danner et ”kompliceret vejforløb, med overkørsler i to ud af fire af
krydsets arme”. Denne type kryds er ifølge Banedanmark forbundet med større risiko for ulykker.
Overkørslerne bliver håndteret som en integreret del af et nyt gadesignalanlæg, hvor der indarbejdes en række togprogrammer i gadesignalets signalprogram, hvormed bilerne har rødt mens
godstoget passere med meget lav hastighed. Hvis der kun bygges en mindre del af parkeringshuset, kan det være relevant at bevare eksisterende overkørselssystem, hvis der kan opnås accept
81

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 – et visionskatalog, Vejle Kommune, august 2018.
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fra Banedanmark. Udformning af krydset vil uanset bevaring eller ændring af eksisterende overkørsler ske i samarbejde med Banedanmark.
I nedenstående Tabel 10-8 er opstillet den registrerede gennemsnitlige uheldsforekomst i perioden 2014-2018 sammen med den teoretisk beregnede uheldsforekomst pr. år på det udpegede
influensvejnet omkring projektområdet for 0-alternativet og driftsfasen.
Personskadeuheld

Materielskade-

Alle uheld

pr. år

uheld pr. år

pr. år.

Eksisterende forhold

0,60

1,60

2,20

0-alternativet

1,30

2,23

3,54

Driftsfasen

1,43

2,46

3,89

Tabel 10-8. Nuværende uheldsforekomst pr. år (gennemsnit af perioden 2014-2018) i forhold til teoretisk beregnet uheldsforekomst i 0-alternativet og driftsfasen.

Samlet vurderes realiseringen af det fulde projektforslag at give anledning til en marginal ændring i det teoretisk beregnede antal uheld. Der forventes at forekomme 0,35 flere uheld pr. år i
forhold til 0-alternativet, heraf 0,13 ekstra personskadeuheld pr. år.
Tilvæksten i uheldsforekomsten svarer til, at der som følge af projektet vil ske et ekstra trafikuheld ca. hvert tredje år samt et ekstra personskadeuheld ca. hvert ottende år.
Forholdene for de lette trafikanter, der færdes mellem parkeringsområdet og Vejle Station, forventes som følge af etableringen af stibroen at blive markant forbedret. Dette skyldes, at de lette
trafikanter i fremtiden kan krydse Sjællandsgade og Borgvold niveaufrit og uden risiko for konflikter med den motoriserede trafik.
Dertil kommer, at den nuværende udkørsel fra parkeringsområdet med dårlige oversigtsforhold
nedlægges. Udkørslen flyttes længere mod øst på Sjællandsgade, hvor både de lette trafikanter
og den motoriserede trafik på Sjællandsgade i højere grad kan synliggøres.
I forhold til Fredericiavej vil etableringen af parkeringshuset ikke påvirke trafiksikkerheden, heller
ikke for det kommende kryds Sønderbrogade/Damhaven/Koldingvej. Der pågår i øjeblikket en dialog med Vejdirektoratet om en godkendelse i forhold til håndtering af den langsigtede trafikafvikling. 83
Det vurderes sandsynligt, at trafiksikkerheden vil blive påvirket i driftsfasen som følge af den
øgede trafik til og fra parkeringshuset med en øget uheldsforekomst til følge. Den øgede uheldsforekomst er imidlertid vurderet på baggrund af teoretiske beregninger, som ikke tager højde for
en forventet reduktion i antallet af uheld med lette trafikanter som følge af stibroens etablering.
Påvirkningen vurderes at være begrænset til veje i nærområdet, da trafikken hurtigt vil fordele
sig ud på det omkringliggende overordnede vejnet, hvor der i forvejen er en betydelig trafikmængde. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da der forventes en mindre
vækst i uheldsforekomsten, som vil være af permanent varighed. Den samlede væsentlighed af
påvirkningen vurderes at være begrænset.
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Afværgetiltag
I anlægsfasen vurderes der ikke at være behov for iværksættelse af særlige afværgeforanstaltninger til håndtering af anlægstrafikken til projektområdet, idet påvirkningerne fra anlægstrafikken, vurderes at være ubetydelige.
I driftsfasen er de nødvendige tiltag til håndtering af den forventede fremtidige trafikstigning som
følge af etableringen af parkeringshuset indarbejdet i det foreliggende projekt.

Kumulative effekter
Den kumulative effekt fra realisering af byudviklingsprojektet på Posthusgrunden er indarbejdet i
analysegrundlaget. Der er derudover ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes yderligere i forhold
til befolkningen.

Sammenfattende vurdering
Den samlede anlægsperiode vurderes at strække sig over ca. 2 år, hvor den travleste periode er
etableringen af fase 3 samtidig med etableringen af stibroen. Den travleste anlægsperiode forventes at strække sig over ca. 30 uger, hvor det samlede gennemsnitlige antal ture til og fra projektområdet vil være ca. 30 ture pr. dag for person- og varebiler og 12 ture pr. dag med tunge
transporter. Anlægstrafikkens påvirkning vurderes at være ubetydelig i forhold til den øvrige trafik på vejene i området.
Etablering af stibroen over Borgvold og Sjællandsgade vil give anledning til kortvarig lukning af
vejene i få dage. Stibroens krydsning af jernbanen kræver lukning af det enkelte jernbanespor.
På Vejle Station er det, grundet en vis overkapacitet, muligt at lukke halvdelen af stationen ned
de fleste perioder af døgnet, og stadig bibeholde den normale drift.
I parkeringshusets driftsfase er der indregnet at der er sket en byudvikling på Posthusgrunden
vest for projektområdet. Driftsfasen vurderes primært at give anledning til lokale trafikstigninger
på 7-800 køretøjer pr. døgn på Sjællandsgade, Toldbodvej, Windfeld-Hansens Gade, Østerbrogade og Horsensvej, idet mange trafikanter, herunder primært pendlere, vil søge til parkeringshuset ad den rute. Derudover kan der på Danmarksgade forventes en trafikstigning på ca. 400
køretøjer og ca. 700 køretøjer på Gammelhavn og derfra videre mod Fredericiavej. Trafikstigningerne vurderes ikke generelt at give anledning til kapacitets- og fremkommelighedsproblemer i
kryds eller på strækninger på det udpegede influensvejnet, men trængslen i krydset ved Toldbod
vil blive mærkbar under spidsbelastningerne.
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til befolkning er beskrevet i skemaet nedenfor,
hvor påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er sammenfattet.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Med sikkerhed
Med sikkerhed
Med sikkerhed

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Begrænset

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Begrænset

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Ubetydelig

Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Moderat

Anlægsfase
Øget tung trafik
Påvirkning af vejtrafikken
Påvirkning af lette
trafikanter
Driftsfase
Trafikale forhold
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Kapacitet og serviceniveau
Påvirkning af trafiksikkerheden

Med sikkerhed
Sandsynligt

Nærområde

Lav

Permanent

Begrænset

Nærområde

Middel

Permanent

Begrænset

BEFOLKNING (TILGÆNGELIGHED OG TRAFIKSIKKERHED) | 128/189

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

11.

BIODIVERSITET – NATUR, FLORA OG FAUNA
Kapitlet beskriver påvirkningen af biodiversiteten i forbindelse med etablering af parkeringshus og
stibro i Vejle.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:
•

Miljøportalen og Danmarks Naturdata 84.

•

Fugleognatur.dk 85.

•

Oplysninger fra Vejle Kommune.

Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af naturen er tilstrækkeligt.

Eksisterende forhold
Beskyttet natur
Adgangsvejen til parkeringshuset og stibroen anlægges over Vejle Å, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1. Se Figur 11-1.

Figur 11-1. Beskyttet natur jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3 omkring projektområdet.
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Danmarks Miljøportal, 2020, Arealinformation, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=di-
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Øvrig beskyttet natur ligger mere end 450 meter syd for projektområdet og nærmeste Natura
2000-område ligger mere end 2 km fra projektområdet84.
Den økologiske tilstand af Vejle Å er God og miljømålet er God 86. I projektområdet er vandløbet
primært sandet med mindre slamaflejringer ved brinken. Brinkerne fremstår naturlige med skråt
anlæg. Ved vej- og jernbanebroer er der faste brinker.
Arter på habitatdirektivets bilag IV
Odder er udbredt i hele Vejle Å og ekskrementer efter odder er registreret ved Vejle Å ca. 1 km
og ca. 2,5 km vest for projektområdet i 2011. Derudover er der registret odder ved Nederbro ca.
2,5 km sydvest for projektområdet i 2019 og ved Højgård Skov ca. 3 km nordøst for projektområdet i 2018. De to sidste registreringer er ikke i tilknytning til Vejle Å 87. En trafikdræbt odder er
fundet i 2018 langs Fredericiavej ca. 250 meter vest for projektområdet og i 2010 er der registreret en fouragerende odder i åen (sandsynligvis. en han) ca. 100 meter vest for projektområdet 88.
Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand. Både hanner og hunner hævder
territorium, men hannens er større end hunnens, og kan strække sig over mere end 10 kilometer
vandløb. For at odder yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning. Der skal også være ringe menneskelig aktivitet, det vil sige et
minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes der tilstrækkelige skjul, er odder mere tolerant
overfor menneskelige forstyrrelser. Odder kan derfor have rastested i tilknytning til Vejle Å, men
det er usandsynligt at arten har ynglested indenfor eller i nærheden af projektområdet, da det
vurderes, at der er for meget menneskelig forstyrrelse i området.
Der er ikke registreret andre arter på habitatdirektivets bilag VI, der potentielt kan have rasteeller ynglested indenfor eller i nærheden af projektområdet.
Øvrig natur
Der er registreret ynglende vandrefalk ca. 700 meter vest for projektområdet i 2017 og isfugl ved
jernbanebroen over Vejle Å i 2015, ligesom der er registret overflyvende digesvale langs åen ved
Enghavevej ca. 500 meter vest for projektområdet i 201888.
Vandrefalk yngler oftest på stejle klippesider og klinter eller i andre fugles forladte reder. I stigende omfang er arten dog også begyndt at yngle i redekasser eller på høje bygninger. Ro omkring reden er vigtigt for at sikre ynglesucces. I nærheden af projektområdet yngler arten på toppen af en silo ved havnen. Den nationale ynglebestand er rødlistet som sårbar (VU) 89.
Isfugl lever og yngler i tilknytning til klare og rene søer og vandløb, hvor der er rig fauna af små
fisk, som udgør størstedelen af føden. Indimellem tager isfugl dog også krebsdyr og vandinsekter. Det er nødvendigt, at der på ynglestederne er jord- og lerskrænter, da isfugl yngler i skrænterne, hvor de graver et dybt redehul. Isfugl kræver ro omkring ynglestedet. Isfugl er udbredt i
hele Vejle Å og den nationale ynglebestand er rødlistet som sårbar (VU)89.
Digesvale yngler kolonivist i lodrette, sandede skrænter, f.eks. i grusgrave, morænebrinker, kystklinter og ved søbredder. Arten kan også etablere sig i jordbunker, der skabes f.eks. i forbindelse
86
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med vejbyggeri. Pga. ynglepladsernes ustabile karakter skifter digesvale hyppigt ynglested. Der
er ikke registreret ynglende digesvaler i nærheden af projektområdet. Den nationale ynglebestand er rødlistet som næsten truet (NT)89.
Det er desuden sandsynligt, at bjergvipstjert yngler i nærheden af projektområdet 90. Arten yngler
langs åer og mindre vandløb, med krumninger med stillestående, lavt vand som er velegnet til
fødesøgning. Reden anlægges ofte ved en menneskeskabt spærring f.eks. en bro. Den nationale
ynglebestand er rødlistet som sårbar (VU)89.

0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet i forhold til biodiversitet at forblive, som de
er i dag.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Beskyttet natur: Anlægsarbejde indenfor natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
(Vejle Å).

•

Habitatdirektivets bilag IV: Forstyrrelser af odder pga. anlægsarbejde.

•

Øvrig natur: Forstyrrelser af arter af vandløbsplanter, fugle og fisk pga. anlægsarbejde.

Beskyttet natur
Ved anlæg af ny vejbro og stibro skal der pælefunderes i og omkring Vejle Å. Hvor stibroen føres
over åen vil der være tale om op til seks pæle hver med en diameter på op til 70 cm. Ved anlæg
af vejbroen på tre pæle (to pæle i brinken og én pæl midt i vandløbet) vil der efterfølgende blive
rammet spuns, så der kan laves en tør byggegrube omkring pælene til støbning af fundament.
Det må forventes at fundering og nedramning af spuns vil bevirke en mindre ændring af vandløbsbunden og en sedimentspredning ned igennem vandløbet. Påvirkning af vandkvalitet vurderes
i Kapitel 12.
Pælefundering, spuns og fundamenter vil betyde en påvirkning af vandløbets naturtilstand lokalt
og bundforholdene i vandløbet, samt at brinken vil blive ændret permanent. Intensiteten af påvirkningen er lav, da anlægsområdet er så lille en del af vandløbet, at det kun i mindre grad ændrer funktion som vandafledning og naturlig biotop. Tilsvarende vil en evt. kortvarig sedimentspredning også kun i mindre grad påvirke vandløbets naturtilstand, da vandløbet ca. 1,5 km nedstrøms projektområdet løber ud i havnen.
Den samlede konsekvens vurderes derfor at være begrænset.
Pga. afstanden vurderes det, at der ikke er øvrig beskyttet natur, der bliver påvirket.
Arter på habitatdirektivets bilag IV
Det vurderes, at registreringer af odder på habitatdirektivets bilag IV i nærheden af projektområdet er strejfende individer, der i forvejen er tilpasset støj og forstyrrelser fra byens øvrige aktiviteter. Det vurderes også, at der ikke er ynglende odder i nærheden af projektområdet, da odder
med stor sandsynlighed ikke vil benytte aktive byrum som ynglesteder. Det vurderes derfor, at
der ikke sker en påvirkning af yngle- og rastesteder for odder eller den økologiske funktionalitet
af disse i anlægsfasen.
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Det vurderes, at der ikke er andre arter på habitatdirektivets bilag IV, der kan blive påvirket.
Øvrig natur
Fugle
Både vandrefalk og sandsynligvis også bjergvipstjert yngler tæt på projektområdet. Vandrefalk er
omfattet af habitatdirektivets bilag I som ynglefugl med usikker bevaringsstatus. Selvom arterne
jævnfør deres valg af ynglesteder er tilpasset menneskelige aktiviteter i byen, kan en ny aktivitet
som spunsning i forbindelse med anlæg af stibro og vejbro være en så betydelig ændring af de
kendte aktiviteter, at intensiteten vurderes at være middel, da anlægget sandsynligvis kan påvirke arternes ynglesucces i nogen grad, særligt i forbindelse med parringssæsonen og under
rugning (ved fodring af unger er fugle normalt mere stedfaste). Konsekvensen for ynglesucces for
vandrefalk og bjergvipstjert kan derfor være væsentlig. Hvis de foreslåede afværgetiltag gennemføres, vurderes det, at konsekvensen vil være begrænset, da arterne så ikke bliver påvirket i
yngleperioden.
Derimod vil strejfende individer af digesvale og isfugl i nærheden af projektområdet kun i ubetydelig grad blive påvirket, da de kun vil opholde sig i området kortvarigt og den samlede konsekvens for øvrige fugle er derfor begrænset.
Vandløbsplanter og fisk
Jævnfør afsnit 3.12.10 vil nedramning af spuns medføre ophvirvling og suspension af sediment til
vandfasen og derfor øget turbiditet i Vejle Å (vandet vil være uklart). Uklart vand kan i nogen
grad påvirke vandløbsplanternes vækstvilkår nedstrøms projektområdet, men da den samlede
varighed med risiko for forøget turbiditet i Vejle Å er maximalt 9 uger (fordelt i 2 etaper) vurderes påvirkningen på vandløbsplanterne at være ubetydelig.
Der er usandsynligt, at ynglepladser for fisk nedstrøms projektområdet kan blive påvirket af sedimentspredning, da vandløbsbunden i forvejen er uden sten/grusbund og derfor er der ingen konsekvens for arter af gydende fisk i anlægsfasen.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Beskyttet natur: Ændrede strømforhold i vandløbet og udledning af overfladevand kan
påvirke brinken.

•

Skygge fra parkeringshuset på Vejle Å: Påvirkning af dyr og planter

Beskyttet natur
Ændret strømforhold og udledning af overfladevand
Vejle Å er beskyttet imod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1. Lokalt omkring brounderstøtningerne og omkring brinkbeskyttelsen (i form af blivende spuns) kan der
sandsynligvis forekomme en lokal erosion i selve vandløbet og i brinken i de korte perioder, hvor
vandløbet har en høj vandføring. Erosionen opstår som følge af ændrede strømforhold/hvirveldannelse omkring konstruktionerne i vandet. Intensiteten vurderes at være lav, da erosionen kun
i mindre grad vil kunne påvirke naturtilstanden i vandløbet, idet det vurderes at strømningshastigheden normalt er lav i vandløbet, hvorfor konsekvensen derfor er begrænset.
Skygge på Vejle Å
Parkeringshuset og broerne vil kaste skygge på åen i nærområdet. Den længste periode med
skygge vil være i vinterperioden. Se Figur 11-2.
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Skyggen vil sandsynligvis sænke vandtemperaturen i åen kortvarigt og dermed øge iltindholdet i
åens vand marginalt. Effekten på plante og dyrelivet i åen af temperaturændringen vurderes dog
at være ubetydelig og derfor vil den samlede konsekvens også være ubetydelig.
Det er ikke sandsynligt at midlertidig skygge på Vejle Å vil påvirke vandløbsplanter og fisk, da det
ikke ændrer på de fysiske forhold i vandløbet. Derfor vurderes konsekvensen at være ubetydelig.

Figur 11-2. Skyggediagram fra parkeringshuset dec. Kl. 12.00.

Afværgetiltag
I anlægsfasen skal gennemføres følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kompensere for projektets påvirkninger af miljøet:
•

Spunsning og fundering skal foretages udenfor yngletiden for vandrefalk og bjergvipstjert
(medio marts til ultimo april for bjergvipstjert og fra medio april til primo juni for vandrefalk).

Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til natur.

Sammenfattende vurdering
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til naturen er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor
påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er
sammenfattet.
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*: Vurdering efter implementering af afværgetiltag.
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12.

VAND
Kapitlet beskriver påvirkningen af vandkvalitet i forbindelse med etablering og driften af parkeringshuset og den tilhørende stibro i Vejle.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:
•

Foreliggende data vedrørende den nuværende vandkvalitet for nedre del af Vejle Å, også benævnt Sønder Å, primært baseret på vurderingen af miljøtilstanden i henhold til vandområdeplanerne 2015-2021 91, 2021 – 2027 92.

•

Beregninger og vurderinger foretaget med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

•

Vejle Kommunes spildevandsplan, tillæg nr. 100, Dimensionering og serviceniveau, Udgave

•

Beskrivelse og vurdering af de hydrauliske forhold for Vejle Å ved etablering af vejbro og

10.05-2007 93.
stibro over åen 94
Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets (parkeringshus og stibro) påvirkninger af
vandkvaliteten for den nedre del af Vejle Å, for både anlægs- og driftsfasen er tilstrækkelig.

Eksisterende forhold
Miljøtilstanden for vandkvaliteten for den nedre del af Vejle Å, hvor parkeringshus og stibro er
planlagt etableret, samt i det kystnære område umiddelbart ud for udløbet af Vejle Å, er jævnfør
vandområdeplanerne anført i nedenstående Tabel 12-1.

91

Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, Vandområdeplanerne 2015-2021, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vand-

rammedirektiv2-bek-2019
92

Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, Basisanalyser for vandområdeplaner 2021-2027, https://miljoegis.mim.dk/spati-

almap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
93

Vejle Kommune, 2007, Tillæg nr. 100 til spildevandsplaner, https://www.vejle.dk/media/10959/tillaeg-100-til-spilde-

vandsplanen-dimensionering-og-serviceniveau.pdf
94

Bilagsrapport til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for parkeringshus og stibro, Bilag X: Hydrauliske forhold
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Parametre for økologisk/kemisk

Vejle Å 95,

96

tilstand

Havet udfor udløb for
Vejle Å 97

Smådyr (DVF)

God økologisk tilstand

-

Fisk

Ukendt tilstand

-

Makrofytter2

Ukendt tilstand

-

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)

Ukendt tilstand

-

Samlet økologisk tilstand

God økologisk tilstand

-

Samlet kemisk tilstand4

Ukendt kemisk tilstand

1

3

Ålegræs

-

Ringe økologisk tilstand

Klorofyl

-

God økologisk tilstand

Bundfauna

-

Moderat økologisk tilstand

Miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)

-

Ukendt tilstand

Samlet økologisk tilstand

-

Ringe økologisk tilstand

Samlet kemisk tilstand4

-

God kemisk tilstand

3

1: Bentiske invertebrater. DVF: Dansk Vandløbs Fauna Indeks
2: Planter i vandløb
3: Nationalt specifikke stoffer miljøfarlige forurenende stoffer
4: EU’s liste over prioriterede stoffer for vandmiljøet.
Tabel 12-1. Den økologiske/kemiske tilstand for nedre del af Vejle Å (Sønder Å), samt for det kystnære område
umiddelbart ud for udløbet af Sønder Å til havet.

Således er den nedre del af Vejle Å vurderet at have en ”God økologisk tilstand”, og at have en
”Ukendt kemisk tilstand”, mens det kystnære område umiddelbart udfor udløbet for Vejle Å er
vurderet at have en ”Ringe økologisk tilstand”, samt en ”God kemisk tilstand”, se også Tabel
12-1.
Den eksisterende grus-parkeringsplads er ca. 4.500 m2. Størstedelen af overfladevandet herfra
nedsiver idag, mens overskydende regnvand afstrømmer til grøften mellem banen og parkeringspladsen. Grøften har udløb til Vejle Å. Omkring 500 m2 af gruspladsen afvander mod den asfalterede parkeringsplads i den sydlige del af projektområdet. Herfra afledes overfladevandet via rendestensbrønde til fælleskloak. Det er altså udelukkende de grønne områder og ca. 4.000 m2 af
grus-parkeringspladsen, der afleder overfladevand til Vejle Å i dag. Ud fra en antagelse om, at
afløbskoefficienten for grusarealer 98 er 0,3 og at den er 0 for de grønne områder, bliver det reducerede areal, der bidrager med vand til Vejle Å, på ca. 1.200 m2.
Årsmiddelnedbøren i Vejle er på 803 mm, jf. regnearket ”Regional Regnrække version 4.1 99. Den
eksisterende årlige vandmængde, der afstrømmer til Vejle Å fra projektområdet, bliver derfor på
ca. 960 m3 overfladevand.

95

Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, Vandområdeplanerne 2015-2021, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vand-

rammedirektiv2-bek-2019
96

Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027, https://miljoegis.mim.dk/spati-

almap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
97

Miljø- og Fødevareministeriet, 2020, Vandområdeplanerne 2015-2021, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vand-

rammedirektiv2-bek-2019
98

Aalborg Kommune, 2016, Hydrauliske forudsætninger, LAR-metodekataloghttps://www.aalborg.dk/me-

dia/5117899/hydrauliske-forudsaetninger.pdf
99

https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/skrifter-spildevandskomiteen#se-og-hent-skrifter
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0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, når projektet ikke realiseres. Hvis dette er tilfældet,
forventes miljøforholdene (den økologiske/kemiske tilstand) for nedre del af Vejle Å og det kystnære område udfor udløbet for Vejle Å til havet, at have opnået ”god tilstand” eller ”godt økologisk potentiale” jævnfør målsætningerne i den nuværende 2015 - 2021/samt de fremtidige vandområdeplaner for tredje (2021 – 2027) og fjerde planperiode (2027 – 2033).

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Påvirkning af vandkvalitet ved udledning af overfladevand og grundvand til Vejle Å.

•

Påvirkning af vandkvaliteten ved nedramning af pæle for vejbro og søjler for stibro, og
spunsvægge.

Påvirkning af vandkvalitet ved udledning af overfladevand og grundvand til Vejle Å
Udledning af overfladevand
Alt regnvand fra byggegruber, ledningsgrave og øvrige byggepladsarealer opsamles og afledes
med forsinkelse, via olieudskiller og sandfang eller lignende renseforanstaltninger til Vejle Å, så
udledning af suspenderede stoffer, herunder eventuel forurenet jord, og risiko for erosion omkring udløbet i vandløbet elimineres. Forsinkelsen af overfladevandet skal være tilstrækkelig i forhold til at sikre, at de etablerede renseforanstaltninger fungerer ved dimensionsgivende regnhændelser, før udledning fra byggepladsen til Vejle Å.
Byggepladsen ligger tæt op til Vejle Å og i tilfælde af kraftig regn eller skybrud, er der øget risiko
for at overfladevandet fra byggepladsen afstrømmer direkte til Vejle Å, hvilket igen øger risiko for
udledning af opslemmet suspenderet materiale, eventuel forurenet jord, samt risiko for erodering
af brinkerne i åen. For at undgå dette, skal der etableres afværgeforanstaltninger mellem vandløbet og arbejdsområde. Endelig udformning af afværgeforanstaltningerne afklares i detailprojekteringsfasen, men kan f.eks. være terrænregulering, der leder afstrømmende vand til bassin eller
en parallel afværgegrøft mellem byggeplads og Å med udløb via bassin.
Hvis det i detailprojekteringsfasen planlægges at etablere åbne forsinkelsesbassiner i projektområdet til driftsfasen, kan forsinkelse af overfladevand i anlægsfasen med fordel ske via nye midlertidige forsinkelsesbassiner, der etableres i størrelse og funktion, så de kan bruges som permanente bassiner efterfølgende (se nedenfor under afsnit for ”Driftsfasen”).
Det eksisterende terræn har fald mod en eksisterende udløbsgrøft langs banen og der er derfor
risiko for, at der udledes opslemmet materiale mv. til Vejle Å herfra. For at sikre Vejle Å mod afstrømning af uklart overfladevand fra byggepladsen via den eksisterende udløbsgrøft langs banen, skal der etableres en afværgeforanstaltning, enten i form af et renseelement ved udløbet fra
grøften eller som terrænregulering langs grøften, der sikrer, at overfladevandet ikke afstrømmer
direkte hertil og ud i Vejle Å.
Udledning af grundvand fra tørholdelse af spunsede byggegruber omkring pæle for vejbro og
stibro
Ved behov for tørholdelse af spunsede byggegruber omkring nedrammede pæle for vejbro og
stibro, skal vandkvaliteten af det oppumpede vand vurderes i forhold til indhold af suspenderet
stof. Ved behov skal der etableres afværgeforanstaltninger for fjernelse af suspenderet stof, hvilket f.eks. kan ske ved oppumpning via en pumpesump i form af en brøndring med en bund af ral
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og småsten. Ved behov forsynes afløbet fra oppumpningen med yderligere renseforanstaltninger.
Alternativt kan vandet pumpes til et åbent sandfang eller en lignende renseforanstaltning før udledning. Der bør som udgangspunkt ikke pumpes vand direkte ud i Vejle Å. Efter første tørpumpning, vil der i de spunsede byggegruber ikke kunne ske indtrængning af potentielt forurenet
grundvand. Eventuelle krav til indholdsstoffer i det oppumpede grund- og overfladevand fastsættes i forbindelse med udledningstilladelse, ligeledes aftales ud- og/eller afledningsmuligheder i
forbindelse med detailprojektering med miljømyndigheden. Hvis krav til indholdsstoffer i det oppumpede grund- og overfladevand, fastsat af miljømyndigheden, overholdes og hvis det oppumpede vand er klart (lavt eller ingen indhold af suspenderet stof), vurderes det derfor at vand fra
tørholdelse kan udledes til recipient.
Påvirkning af vandkvaliteten for nedre del af Vejle Å samt det kystnære område omkring udløbet
fra Vejle Å
Hvis de oven for beskrevne afværgetiltag ikke udføres, vil der være risiko for udledning af overfladevand og grundvand til Vejle Å som er forurenet med et forøget indhold af suspenderet stof,
og med indhold af forurenende stoffer fra området. Der vil derfor være risiko for påvirkning af
vandkvaliteten og vandløbsflora og fauna, i Vejle Å, samt påvirkning af den planlagte målsætning
for nedre del af Vejle Å, jf. vandområdeplanen. Det vurderes at konsekvensen for vandmiljøet
ved ikke at udføre afværgetiltag kan være væsentlig.
Det er sandsynligt, at der vil ske en påvirkning af vandkvaliteten i Vejle Å, som følge af udledning
af overfladevand og grundvand fra byggegrubber til åen. Påvirkningen vil være knyttet til nærområdet omkring udledningen, hvorefter den hurtigt fortyndes i åen. Såfremt der anvendes afværgetiltag, vurderes påvirkningens intensitet at være ubetydelig. Påvirkningen vurderes at have en
lang varighed, da den står på, så længe der forekommer anlægsarbejder. Den samlede konsekvens vurderes at være begrænset.
Påvirkning af vandkvaliteten ved nedramning af pæle og spunsvægge
Ved etableringen af vejbro, og stibro vil der ske nedramning af pæle og spunsvægge for tørholdelse af byggegruber i Vejle Å. Således er der foretaget undersøgelse af, hvorvidt nedramningen
af pæle og spunsvægge kan give anledning til ophvirvling af sediment til vandfasen på grund af
vibrationer og rystelser, samt hvorvidt pæle og byggegruber vil medføre en ændring i strømforholdene, og hermed en øget erosion i å-bund og brinker omkring pæle og byggegruber, hvilket
kan medføre en påvirkning af vandkvaliteten gennem øget indhold af suspenderet stof også kaldet en øget turbiditet 100.
Sedimentspredning fra nedramning af pæle og spunsvægge til byggegruber
Der vil ske nedramning af i alt tre pæle med en diameter på 0,5 m for den planlagte vejbro, med
2 pæle på å- bredden og med én pæl i midten af åen, samt nedramning af spunsvægge til etablering af byggegruber omkring pælene.
Stibroen anlægges med 25-30 pæle, med én pæl i Vejle Å og to pæle i å-brinkerne ved den østlige ende af stibroen, og med én pæl i Vejle Å og to - tre pæle i å-brinkerne ved den vestlige
ende af stibroen, samt med nedramning af spuns til etablering af byggegruber hvor pælene placeres.
Fra byggegruberne vil der ske opgravning af jord og efterfølgende udførelse af støbearbejder omkring pælene.

100

Bilagsrapport til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for parkeringshus og stibro, Bilag X: Hydrauliske forhold
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Den samlede periode, hvor rammearbejder vil foregå i forbindelse med vejbroen, er estimeret til
en længde på omkring 4 uger. Da det kun er én af de i alt tre pæle, der skal nedrammes og
spunses i Vejle Å, vurderes perioderne hvor der vil være risiko for forøget turbiditet i Vejle Å at
være betydeligt mindre end de omkring 4 uger, som angivet ovenfor.
Den samlede varighed for rammearbejder ved anlæg af de 25-30 pæle til stibroen er estimeret til
at være omkring 7 uger for worst case situationen, hvor anlæg foretages i to faser tidsmæssigt
uafhængig af hinanden. Dette svarer til ca. fire uger for stibroen ved banen og ca. tre uger for
østlige og vestlige del af stibroen. Eftersom det kun er to - seks af de i alt 25-30 pæle, som skal
etableres i Vejle Å og i å-brinkerne vil perioderne med risiko for øget turbiditet i Vejle Å være væsentligt kortere. Således skønnes perioderne med øget turbiditet at være begrænset til kortere
perioder indenfor en samlet periode på op til 2 uger.
Som anført ovenfor kan det ikke udelukkes, at der kan ske påvirkning af vandkvaliteten for Vejle
Å ved nedramning af søjler og eventuel spunsning omkring søjlerne på land i områder tæt på
Vejle Å, afhængig af de specifikke forhold for området.
I følge oplysninger fra Vejle Kommune udgøres bunden i den nedre del for Vejle Å hvor vejbroen
og stibroen skal opføres primært af sand, og med mindre slamaflejringer ved brinken 101.
I forbindelse med nedramningen af pæle i brinkerne og midt i Vejle Å kan der frigives sedimenter
der transporteres videre i Vejle Å. Mængden af transporteret sediment vurderes dog at være lav.
Udgravning til fundamenter vil ikke give anledning til en spredning af sedimenter idet udgravningen gennemføres indenfor de spunsede byggegruber 102.
I forbindelse med en potentiel fjernelse af rammehindringer, så som store sten der kræver frigravning, kan der i en kortere periode forekomme spredning af suspenderet sediment.
Sedimentspredning pga. ændrede strøm- og erosionsforhold
I anlægsfasen vil den største påvirkning af strømforholdene i Vejle Å forekomme efter at byggegruberne er fuldt etableret omkring de nedrammede pæle, da dette giver anledning til den største
blokering. Byggegruber ved å-brinkerne vurderes ikke at give anledning til en væsentlig blokering, da de er placeret i områder, der periodisk ikke er en del af det vandførende tværsnit, og da
vandføringen generelt i disse områder er lav pga. høj strømningsmodstand, som følge af lav
vanddybde.
Det er samtidigt vurderet for sandsynligt, at der i en kortere periode i forbindelse med anlægsfasen vil forekomme lokalt forhøjede strømhastigheder, hvor spunsgruberne etableres i åen, og/eller som følge af ændringer af strømtværsnittet, hvilket kan give anledning til ændrede erosionsog sedimentationsforhold 103.
I anlægsfasen er det vurderet, at der kan forekomme moderat erosion omkring byggegruberne
og lokalt ved de naturlige brinker i forbindelse med stibroen, samt omkring byggegruber og udenfor spunsbeskyttelsen i forbindelse med vejbroen. Dette vurderes primært at kunne ske, hvis anlægsarbejderne udføres i perioder med høj vandføring og dermed høj strømhastighed.

101

Mail 26. marts 2020. Fra Teknik & Miljø, Vand Vejle kommune til Ramboll.

102

Bilagsrapport til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for parkeringshus og stibro, Bilag X: Hydrauliske forhold Bilag X:

Hydrauliske forhold.
103

Bilagsrapport til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for parkeringshus og stibro, Bilag X: Hydrauliske forhold.
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Hvor vejbroen etableres er det vurderet sandsynligt, at der lokalt vil ske en mindre erosion af åbunden som følge af det indsnævrede tværsnit. Erosionen vurderes dog som værende marginal
især hvis anlægsarbejderne gennemføres i perioder med lav vandføring i Vejle Å.
Vandkvaliteten vurderes at kunne blive påvirket af et forhøjet indhold af suspenderet materiale i
forbindelse med kortvarig erosion af å-bunden og å-brinker på grund af ændrede strømningsforhold omkring byggegruberne.
Påvirkning af vandkvaliteten for nedre del af Vejle Å samt det kystnære område omkring udløbet
fra vejle Å
Som følge af nedramning af pæle og spunsvægge vil der med sikkerhed ske en påvirkning af
vandkvaliteten grundet et forøget indhold af suspenderet materiale fra søbund og brinker. Påvirkningen vurderes at være begrænset til nærområdet omkring byggegruberne, ligesom intensiteten
vurderes at være ubetydelig og have meget kort varighed. Den samlede konsekvens vurderes på
den baggrund at være ubetydelig.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen forventes projektet at kunne medføre følgende påvirkninger af miljøet:
Påvirkning af vandkvaliteten i Vejle Å ved afledning af overfladevand til åen fra befæstede

•

arealer.
Påvirkning af vandkvaliteten fra nedrammede pæle i Vejle Å for vej-bro og stibro.

•

Påvirkning af vandkvaliteten i Vejle Å ved afledning af overfladevand til åen fra befæstede arealer
Befæstelsesgraden i projektområdet øges fra ca. 25 % til 80 % med etablering af stibro, parkeringshus og adgangsvej. Årsmiddelnedbøren fremskrives med 25 % jf. Vejle Kommunes spildevandsplan, tillæg nr. 100 104. Den fremtidige merbelastning fra udledningen af overfladevand fra
projektområdet til Vejle Å fremgår af Tabel 12-2 nedenfor. Her er fratrukket den eksisterende udledning fra projektområdet på ca. 1.100 m3, jf. afsnit 12.2. Det giver en total merbelastning af
Vejle Å på ca. 8.850 m3 vand.
Merbelastning,
udledning af overfladevand

Reduceret areal1

Årlig vandmængde

m2

m3/år

Stibro

ca. 2.000

ca. 2.010

Parkeringshus og adgangsvej

ca. 7.900

ca. 7.930

Eksisterende belastning

ca. 1.350

ca. 1.100

Samlet merbelastning fra projektområde

ca. 8.550

ca. 8.850

1: Det areal, der bidrager til afstrømning. Afhænger af typen af overflade, såsom asfalt, grus, græs
m.v.
Tabel 12-2. Merbelastning, udledning af overfladevand til Vejle Å.

Overfladevand fra både adgangsvej, stibro og parkeringshus opsamles i et separat regnvandssystem og ledes igennem olieudskiller og sandfang, før det udledes til Vejle Å.
Ifølge Vejle Kommune er Vejle Å robust i forhold til hydraulisk belastning ved og nedstrøms projektområdet og derfor kan de sædvanlige anbefalinger i forhold til maksimale udledningsniveauer
afviges i dette konkrete projekt. Det begrænsende forhold i udledningstilladelsen bliver at sikre,

104

Vejle Kommune, 2007, Tillæg nr. 100 til spildevandsplaner, https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/pla-

ner-politikker-og-strategier/teknik-og-miljoe/spildevandsplan/
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at renseforanstaltningerne fungerer ved dimensionsgivende regnhændelser, så overfladevandet
renses tilstrækkeligt før udledning til Vejle Å. Derudover skal der etableres erosionssikring omkring udløbsledningen, så erosionsskader på brinker undgås.
Er der behov for forsinkelse, kan der etableres enten et åbent forsinkelsesbassin, rørbassiner eller
lign. Det endelige behov for forsinkelse af overfladevand, udformning af forsinkelsesløsning og
renseforanstaltninger afklares i detailprojekteringsfasen.
I en evt. skybrudssituation skal overfladevandet håndteres, ved etablering af skybrudsveje, så
erodering af brinker i Vejle Å omkring projektområdet undgås. Der kan etableres skybrudsveje
ved at regulere terrænet, så det kan kontrolleres, hvor overfladevandet strømmer i tilfælde af
kraftig regn. Herved kan det sikres, at overfladevandet, i tilfælde af skybrud og overbelastning af
regnvandssystemet, ledes ud i Vejle Å, der hvor der etableres erosionssikring af brinkerne.
Indhold af stoffer i overfladevand og stofudledning til Vejle Å
Som en worst case betragtning vurderes det, at overfladevandets indhold af stoffer kan sammenlignes med indhold af stoffer i vejvand. Der er ifølge Vejdirektoratets Vejregel om afvandingskonstruktioner, december 2009, tre kilder til forurening fra vejvand fra trafikerede områder. Disse
er:
•

Uheld

•

Sæsonafhængig forurening

•

Permanent forurening

Uheld med tankbil er en af de hyppigste årsager inden for denne gruppe. Store mængder benzin,
olie eller andre flydende kemikalier vil kunne give en voldsom forurening på et begrænset areal. I
værste fald kan grundvand, jord, sø eller vandløb forurenes. Sandsynligheden for, at uheld med
tankbiler påvirker et større område, er imidlertid lille. Det er derfor kun realistisk at træffe konstruktive forholdsregler mod sådanne uheld ved hovedlandeveje og motorveje.
Den mest almindelige kilde til sæsonafhængig forurening er salt til glatførebekæmpelse. Anvendelse af salt påvirker både de nærmeste omgivelser og recipienten, der modtager vejvandet, idet
det opløses i vandet. Det kan overvejes, også selvom strækningen for nedre del af Vejle Å er saltvandspåvirket fra Vejle fjord, om der i stedet for anvendelsen af salt til glatførebekæmpelse, skal
anvendes grus, vulkansk aske eller lignende.
Det permanente forureningsbidrag skyldes især trafikken, men afhænger også af trafikmængden,
trafikkens karakter, køretøjers vedligeholdelsesstand og hastighed, klimatiske forhold og hvornår
det sidst har regnet. Det vil normalt være sådan, at forureningen er størst umiddelbart efter, at
nedbøren er begyndt, hvorefter den gradvist aftager. De forurenende stoffer kan opdeles i 105:
•

Suspenderet stof

•

Organisk stof

•

Næringssalte

•

Tungmetaller

•

Olieprodukter

Suspenderet stof kan både være af organisk og uorganisk oprindelse. Indholdet af suspenderet
stof i afstrømningen fra vejarealer er generelt meget højt i forhold til de krav, der stilles til udledning af renset spildevand til en recipient.
105

Vejdirektoratet. 2009. Veje. Vejkonstruktioner. Afvandingskonstruktioner. December 2009.
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Tungmetaller omfatter hovedsagelig bly og zink, men også cadmium, kobber, krom, nikkel og
jern. Koncentrationen af disse tungmetaller i afstrømning fra vejarealer overstiger sjældent de
krav, der stilles til udledning af spildevand til en recipient.
Næringssalte omfatter først og fremmest kvælstof og fosfor. Disse salte tilføres hovedsageligt
ved atmosfærisk nedfald. Indholdet i afstrømningen fra vejarealer ligger normalt under de krav,
der stilles til udledning af renset spildevand til en recipient.
Olieprodukter er hovedsageligt bundet til det suspenderede stof, men kan også forekomme i
opløst tilstand. Afstrømningen fra vejarealer indeholder som regel større mængder af disse stoffer, end der må udledes til en recipient.
Det forventes, at koncentrationsniveauet i vejvandet følger typiske afløbskoncentrationer i Danmark, og at den samlede udledning af de enkelte stoffer til Vejle Å, ud fra en årlig tilledning af
overfladevand på 8.850 m3, vil blive som angivet i Tabel 12-3.
Parameter

Typiske stofkoncentra-

Stofudledning til Vejle Å

tioner i vejvand
Total suspenderet stof (TSS)
Total organisk stof (COD)
Total N
Total P

(mg/l)

(kg/år)

30 – 60

266 - 531

25 – 60

221 - 531

1,0 – 2,0

9 - 18

0,05 – 0,2

0,44 - 1,77

Kobber (Cu)

0,004 – 0,020

0,04 - 0,18

Bly (Pb)

0,015 – 0,090

0,133 - 0,80

0,125 – 0,40

0,08 - 3,54

Zink (Zn)

Tabel 12-3. Stofkoncentrationer i vejvand 106 og stofudledning til Vejle Å

Påvirkning af vandkvaliteten for nedre del af Vejle Å samt det kystnære område omkring udløbet
fra Vejle Å
Hvis de nævnte afværgetiltag, med afledning af overfladevand i separat regnvandssystem via
olieudskiller og sandfang, ikke udføres, vil der som anført ovenfor være risiko for udledning af et
forhøjet indhold af suspenderet stof og forhøjet indhold forurenende stoffer, herunder primært
oliekomponenter, til Vejle Å. Herved vil der være risiko for påvirkning af vandkvaliteten, vandløbets flora og fauna, og derved en påvirkning af målsætningen jf. vandområdeplanen. Det vurderes at konsekvensen for vandmiljøet ved ikke at udføre afværgetiltag vil være væsentlig.
Det vurderes, at der med sikkerhed vil ske en påvirkning af vandkvaliteten som følge af udledning af overfladevand til Vejle Å. Påvirkningen vurderes at være knyttet til nærområdet, som
følge af afværgetiltag og da der hurtigt sker en fortynding af stofferne. Ved anvendelse af de foreslåede afværgetiltag vurderes intensiteten af påvirkningen at være lav, men permanent. Samlet
set vurderes konsekvensen at være ubetydelig.
Påvirkning af vandkvaliteten fra nedrammede pæle i Vejle Å for vejbro og stibro
I driftsfasen er byggegruberne omkring de nedrammede pæle fjernet både i å-brinkerne og midt i
Vejle Å. Tilbage står søjler med en diameter på ca. 0,7 m som understøtning af stibroen og en
understøtning for vejbroen i form af en bropille med en dimension på ca. 0,5 x 7 m midt i Vejle Å,
mens bropille på land definerer den fremtidige bredde af Vejle Å lokalt ved broen. Umiddelbart
nord og syd for vejbroen sikres brinkerne mod erosion, med en spunsbeskyttelse.
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Vejdirektoratet. 2009. Veje. Vejkonstruktioner. Afvandingskonstruktioner. December 2009.
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Lokalt omkring brounderstøtningerne kan der forekomme erosion i perioder med høj vandføring.
Erosionen opstår som følge af ændrede strømforhold og hvirveldannelse omkring konstruktioner i
vand. Det vurderes dog, at der ikke vil være tale om en væsentlig erosion, og det er muligt at
sikre konstruktionerne mod erosion ved at udlægge grovere materiale omkring brounderstøtningerne.
Umiddelbart efter etableringen af broerne kan der ligeledes forekomme en justering af bundkoterne til de lokalt ændrede strømhastigheder, hvis bundmaterialet tillader dette, alternativt vil de
fremtidige strømhastigheder være marginalt højere end i dag, hvis det endelige tværsnit giver
anledning til en reduktion af strømtværsnittet.
I området omkring brinkbeskyttelsen, i form af blivende spuns, kan der forekomme en svag erosion foran spunsen og ved spunsenderne, da strømforholdene i disse områder er svagt ændrede
sammenlignet med nuværende forhold. Erosionen vurderes dog at være marginal, dels som følge
af de små ændringer i forudsætningerne for strømningen i Vejle Å og dels som følge af de lave
strømhastigheder det naturlige forløb af Vejle Å indikerer.
Påvirkning af vandkvaliteten for nedre del af Vejle Å samt det kystnære område omkring udløbet
fra Vejle Å
Hvis der ikke foretages afværgetiltag i form af udlægning af grovere materialer omkring brounderstøtningerne, vil der som anført ovenfor være risiko for erosion afhængig af søbundens sammensætning. Omfanget af en eventuel erosion er på det foreliggende grundlag vurderet at være
begrænset. Det vurderes at den øgede påvirkning af vandkvaliteten, ved ikke at foretage udlægning af grovere materialer vil være begrænset.
Der vil med sikkerhed ske en påvirkning af vandkvaliteten som følge af erosion omkring de nedrammede pæle i Vejle Å. På baggrund af ovenstående, herunder eventuel udlægning af grovere
materiale omkring brounderstøtningerne om nødvendigt, vurderes påvirkningen af vandkvaliteten
gennem et øget indhold af suspenderet materiale fra å-bunden fra erosion omkring brounderstøtninger og brinker at være begrænset til nærområdet omkring vejbroens og stibroens pæle og
fundamenter i Vejle Å. Påvirkningens intensitet vurderes at være ubetydelig og af meget kort varighed. Samlet set vurderes de nedrammede pæle i Vejle Å at få en ubetydelig konsekvens for
vandkvaliteten.

Afværgetiltag
I anlægs- og driftsfasen gennemføres følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller
kompensere for projektets påvirkninger af vandkvaliteten for Vejle Å.
Anlægsfasen
I anlægsfasen skal der gennemføres følgende afværgetiltag ved udledningen af overfladevand/grundvand til Vejle Å, til sikring mod udledning af suspenderede stoffer, herunder eventuel
forurenet jord, samt til sikring mod erodering af brinker, og å-bund.
•

Opsamling og rensning af alt overfladevand fra byggepladsen via sandfang og olieudskiller før
udledning til Vejle Å.

•

Adskille Å og arbejdsområde med parallel afværgegrøft mellem arbejdspladsen og Vejle Å i
en afstand på minimum 5 m med dykket udløb via sandfang/bundfældningsbassin eller lign.
renseelement, eller ved at terrænregulere mod åen, så overfladevand holdes på byggepladsen.

•

Sikre udledning fra eksisterende udløbsgrøft enten med renseelement ved udløb eller ved terrænregulering mod grøften.
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•

Oppumpning i forbindelse med tørholdelse af byggegruber omkring pæle for vejbro og stibro,
og ledningsgrave foretages evt. via pumpesump i form af en brøndring med bund af ral og
småsten, for at mindske udledningen af suspenderet stof, eller ved oppumpning til et åbent
sandfang eller lignende renseforanstaltning. Der bør som udgangspunkt ikke pumpes vand
direkte ud i Vejle Å. Ved behov forsynes afløbet fra oppumpningen med yderligere renseforanstaltninger. Afværgeforanstaltninger ved fastsættelse af evt. krav til indholdsstoffer i det
oppumpede grund- og overfladevand fastsættes i forbindelse med udledningstilladelsen, ligeledes aftales ud- og/eller afledningsmuligheder i forbindelse med detailprojektering endeligt
med miljømyndigheden.

Driftsfasen
I driftsfasen skal følgende eller tilsvarende afværgetiltag gennemføres, som angivet nedenfor:
•

Etablering af olieudskillere og sandfang til rensning af overfladevand for udledning til Vejle Å.

•

Etablering af tilstrækkelig forsinkelse til at sikre at renseforanstaltninger virker ved dimensionsgivende regnhændelser.

•

Etablering af erosionssikring ved udløb til Vejle Å.

•

Etablering af skybrudsveje og erosionssikring ved overløbsveje fra skybrudsveje til Vejle Å.

•

Ved behov udlægges grovere materiale omkring brounderstøtningerne for at sikre konstruktionerne mod risiko for erosion. Lokalt omkring brounderstøtningerne for vejbro kan der forekomme erosion i perioder med høj vandføring. Erosionen opstår som følge af ændrede strømforhold/hvirveldannelse omkring konstruktioner i vand. Det vurderes, at der ikke vil være tale
om en væsentlig erosion, og det er muligt at sikre konstruktionerne.

Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til vand. Således vil projektet med udvikling af Posthusgrunden beliggende i umiddelbar nærhed til projektområdet for parkeringshuset,
vejbro og stibro, ikke medføre påvirkning af Vejle Å hverken under anlægs- eller driftsfasen, idet
der ikke vil blive udledt overfladevand og grundvand til Vejle Å jf. VVM redegørelsen for udviklingen af Gammelhavn 107.

Sammenfattende vurdering
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til vand er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er
sammenfattet.
Således vurderes konsekvenserne ved eventuel udledning af overfladevand, og grundvand i anlægsfasen, samt udledning af overfladevand i driftsfasen, til Vejle Å, under hensyntagen til de foreslåede/planlagte afværgetiltag, at blive ubetydelige til begrænsede. Tilsvarende er det vurderet
at konsekvenserne i forbindelse med nedramning af pæle og spunsvægge i anlægsfasen, samt
konsekvenserne i driftsfasen fra de nedrammede pæle i Vejle Å vil være ubetydelige til begrænsede.

107

BMArkitekter. 2016. Udvikling af Gammelhavn. VVM-redegørelse og miljøvurdering, af Kommuneplantillæg 46 til

Kommuneplan 2013 – 2025 og lokalplan 1225.
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Miljøpåvirkning
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*: Vurdering efter implementering af afværgetiltag.
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13.

JORDBUND
Kapitlet beskriver påvirkningen af jordbunden i forbindelse med parkeringshus og stibro i Vejle. I
forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens og miljørapportens indhold er det
vurderet, at det kun er projektets påvirkninger på jordbunden som følge af anlægsfasen, der skal
vurderes nærmere. En nærmere begrundelse for afgrænsningen fremgår af bilag 1 afgrænsningsnotat.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:
•

Indhentet materiale for de kortlagte matrikler ved region Syddanmark

•

Jordforureningsattester indhentet via Danmarks Miljøportal 108

•

Undersøgelsesrapport – Opførelse af parkeringshus 109

Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af jordbund er optimal.
Ordforklaring og definition
Ved beskrivelse og vurdering af påvirkningen af jord og jordforurening bruges en række faglige
definitioner, som er forklaret herunder.
Vidensniveau 1 (V1)
Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1) i henhold til Jordforureningsloven 110, hvis der
er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
Vidensniveau 2 (V2)
Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven, hvis der
er dokumentation for jordforurening på arealet.
Områdeklassificering
Byzoner er af kommunerne som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område.
Kommunerne har dog mulighed for at undtage områder inden for byzonen, eller medtage områder uden for byzonen i de områdeklassificerede arealer.
Forurenet jord
Jord der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 111.
Lettere forurenet jord
Jord der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men er omfattet af bekendtgørelsens
definition af lettere forurenet jord 112.

108

Danmarks Miljøportal, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

109

COWI, 2018, Vejle Kommune: Opførelse af P-hus – Gammel Havn, 7100 Vejle. Orienterende undersøgelse af fyld-

jord.
110

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27/03/2017. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
111

Miljøstyrelsen, juni 2018, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, https://mst.dk/media/150779/liste-

over-jordkvalitetskriterier-juni-2018_.pdf
112

Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. BEK nr. 554 af 19/05/2010. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=131245
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Eksisterende forhold
Inden for projektområdet findes der syv lokaliteter, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter
jordforureningsloven 113. På Figur 13-1 fremgår projektområdet, og forureningskortlagte lokaliteter.

Figur 13-1. Placering af projektområdet, søjler til stibroen samt forureningskortlagte lokaliteter.

I nedenstående tabel er anført de berørte forureningslokaliteter og de potentielle forureningskilder på lokaliteten.
Lokalitetsnummer

Matrikel

V1/V2-kortlægning

Branche (aktiv periode)

630-81761

19a Engene,
Vejle Jorder

V1/V2 (kun V1
inden for projektområdet)

Bygge- og anlægsentreprenør (bortset fra jordentreprenør)
Servicestation
Opsamling og behandling
af spildevand

113

Potentielle forureningskomponenter 114
Oliekomponenter,
PAH’er og metaller.

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27/03/2017. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
114

Baseret på tidligere aktiviteter, jf. indhentede jordforureningsattest. Kilde: Danmarks Miljøportal, https://arealinfor-

mation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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631-00430

7000ec Engene
Vejle Jorder
690a Engene
Vejle Jorder

V1/V2

Jernbaner

Oliekomponenter,
PAH’er, metaller og
pesticider.

631-00386

7000d Engene
Vejle Jorder
666c Vejle
Bygrunde
666c og 666e
Vejle Bygrunde

V2

Ingen (genanvendelse af
gammel vejjord)

Oliekomponenter,
tjære og metaller.

V1/V2 (kun V1
indenfor projektområde)
V1

Servicestation
Jernbane

Oliekomponenter,
PAH’er, metaller og
pesticider.
Metaller, oliekomponenter
Oliekomponenter

631-00429
631-00158
631-00020
631-00025

169h Vejle
Bygrunde
120b Vejle
Bygrunde

V2

Overfladebehandling af
metal
Autoreparationsværksted
Servicestation

Tabel 13-1. Oversigt over forureningskortlagte matrikler inden for projektområde, samt potentielle forureningskomponenter.

Som det fremgår af Tabel 13-1, er der inden for projektområdet syv forureningskortlagte lokaliteter. To af disse lokaliteter er V2-kortlagte (631-00386 og 631-00025) og der påvist jordforurening med oliekomponenter, jf. ovenstående tabel. De øvrige matrikler er kortlagt på vidensniveau
1, der betyder at der har været aktiviteter, der kan have givet anledning til en forurening af jord
og grundvand. De potentielle forureningskomponenter inden for V1-kortlægningen er primært
olieprodukter, PAH’er og metaller. Desuden kan der have været anvendt pesticider på de kortlagte jernbanearealer.
Der er på baggrund af indhentet materiale fra Region Syddanmark, kort opsummeret kortlægningsgrundlaget for hver enkelt lokalitet nedenfor.
Lokalitet 631-00020
Der er på lokaliteten påvist en forurening med oliekomponenter ved et tidligere tankanlæg, samt
diffus forurening med metaller. Der er ligeledes i forbindelse med tidligere renseanlæg påvist et
mindre indhold af chlorerede opløsningsmidler 115. I forbindelse med bryggeri på grunden, er størstedelen af den påviste forurening imidlertid fjernet, og Region Syddanmark har udført en screening overfor Vejle Å, der viste at forureningen ikke udgjorde en risiko for åen. Den tidligere forurening lå på matriklens sydlige del beliggende ud mod Vejle Å, hvor der i dag er opført en ny bygning 116.
Lokalitet 630-81761
Der er på lokaliteten genindbygget lettere forurenet jord i den østlige del af projektområdet. Syd
for projektområdet er der i en indledende forureningsundersøgelse påvist indhold af oliekomponenter, toluen og pesticider i jord og/eller grundvandet. Der er påvist et indhold af oliekomponenter (totalkulbrinter) på 110 µg/l i forbindelse med en tidligere olieudskiller og 2.000 mg/kg TS 117
olieprodukter ved et tidligere tankanlæg 118.
Lokalitet 631-00430
Lokaliteten er kortlagt som følge af anvendelsen til togtrafik, herunder tankanlæg, olieudskiller,
remise, vaskeplads, værksted, drejeskive, kulgård og askekasse mv. i forbindelse med DSB’s
drift. Grunden er siden ca. 1868 blevet anvendt til disse formål. Erfaringsmæssigt vurderer regionen, at der var sandsynlighed for diffus forurening med PAH’er og metaller som følge af togdriften

115

Vejle Kommune, 2001, Borgvold P-hus, Forureningsundersøgelse.

116

COWI, 2002, Borgvold 14/Sønderåparken, Afgrænsende forureningsundersøgelse.

117

Analyseresultater for forurenende stoffer i jord angives som mg/kg tørstof (TS).

118

COWI, 2018, Indledende forureningsundersøgelse, teknisk rapport, Lok. Nr. 630-81761: Vejle Renseanlæg, Told-

bodsvej 20, 7100 Vejle.

Jordbund| 148/189

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

og aktiviteter i tilknytning derti, derudover er der risiko for forurening med oliekomponenter ved
tankanlæg og olieudskillere 119.
Lokalitet 631-00429 & 631-00159
Lokalitet 631-00159 er kortlagt som følge af tidligere anvendelse til rutebilsstation mens lokalitet
631-00429 er kortlagt som følge af togdrift, herunder tidl. varehus med omlastning af gods. I forbindelse med rutebilstationen er der flere mulige forureningskilder, som olietanke og værksteder 120. Matrikel 666c og 666e er omfattet af begge kortlægninger.
Lokalitet 631-00386
Lokaliteten er kortlagt som følge af deponering af forurenet jord i et vejprojekt 121. Der er påvist
indhold af PAH’er og metaller over Miljøstyrelsens afskæringskriterier 122.
Lokalitet 631-00025
Lokaliteten er kortlagt da der er påvist olieforurening 2,0 m u.t. ved en tidligere olietank. Der er
påvist et indhold af oliekomponenter på op til 30.000 mg/kg TS. Forureningen vurderes at skyldes utætheder og spild i forbindelse med tidligere olietanke, og olieudskiller samt tilbagefyldning
af fyldsand i forbindelse med opgravning af tankanlæg 123 124.

0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet at forblive, som de er i dag.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Mobilisering af forurening i jordbunden.

•

Spild i anlægsfasen

Mobilisering af forurening i jordbunden
Ved anlægsarbejdet til stibroen kan der være behov for tørholdelse af byggegruber ved støbning
af fundamenter til søjlerne. Der vil sandsynligvis være behov for at udføre mindre grundvandssænkninger inden for forureningskortlagte lokaliteter, hvorved der er risiko for mobilisering af forurenende stoffer i grundvandet.
Der er inden for projektområdet konstateret forurening med olieprodukter og chlorerede opløsningsmidler, der potentielt vil kunne mobiliseres ved grundvandssænkning. Det er oplyst, at der i
forbindelse med anlægsarbejdet vil blive nedrammet spunsvægge, som skaber en tæt byggegrube. Sænkningen af grundvandet vil ske indenfor byggegruben, herved vil sænkningen af
grundvandet kun ske lokalt ved byggegruben og mobiliseringen af forurenende stoffer vil derfor
begrænses.
Det vurderes at det er sandsynligt at der vil ske en mobilisering af forurening ved grundvandssænkningen, med en udbredelse i nærområdet. Intensiteten af mobiliseringen vil være lav og af

119

Vejle Amt, 2005, Afgørelse om kortlægning for lokalitet 631-00430 til DSB ejendomme.

120

Banestyrelsen, 2002, Historisk kortlægning, Vejle Station.

121

Region Syddanmark, 2020, mail ang. kortlægningsgrundlag.

122

Region Syddanmark, 2008, kortlægningsbrev vedr. vejareal ved Danmarksgade til Vejle Kommune.

123

Vejle Amt, 2001, Kortlægningsbrev.

124

COWI, 2005, Resultat af miljøundersøgelse, Dæmningen 12, Vejle.
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kort varighed idet grundvandssænkningen er midlertidig. Konsekvensen af grundvandssænkning
og mobilisering af forurenet grundvand vil derfor være begrænset.
Risiko for spild
I anlægsperioden kan der være risiko for spild af diesel- og hydraulikolie i forbindelse med uheld
og ved oplag af olieprodukter.
Hvis der anvendes entreprenørtanke, skal disse være typegodkendt 125. Da projektområdet er beliggende inden for indvindingsoplandet for TREFOR Søndre Vandværk, skal tanken opstilles i et
tæt kar, således at evt. spild kan opsamles. Tanken skal desuden være sikret mod påkørsel.
Da uheld i anlægsperioden typisk sker i forbindelse med selve anlægsarbejdet, vil uheldet med al
sandsynlighed blive opdaget med det samme, og der er derfor mulighed for straks at iværksætte
de nødvendige tiltag for at begrænse forureningen. Forurenet jord vil straks blive afgravet og
bortskaffet til godkendt jordmodtager i henhold til Vejle Kommunes anvisninger 126.
Det vurderes, at det er mindre sandsynligt, at der vil ske større spild af olie og/eller forurenet
jord i forbindelse med anlægsfasen i nærområdet. Det vurderes også, at hvis afværgetiltag i form
af krav om opsamling af spild fra entreprenørtanke og afgravning af forurenet jord igangsættes
straks efter at et spild er sket, så vil miljøpåvirkningen være af lav intensitet og dermed resultere
i en begrænset konsekvens.

Afværgetiltag
I anlægs- og driftsfasen vurderes der ikke at være behov for afværgetiltag.

Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til jordbund.

Sammenfattende vurdering
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til jordbund er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor
påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er
sammenfattet.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Sandsynlig

Nærområde

Lav

Kort

Begrænset

Mindre sandsynligt

Nærområdet

Lav

Kort

Begrænset

Anlægsfase
Mobilisering af
forurening
Risiko for spild

125

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Bek. Nr. 1611 af

10/12/2015.
126

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bek. Nr. 1452 af 7/12/2015.
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14.

LUFT OG KLIMA
Kapitlet beskriver påvirkningen af luftkvalitet i forbindelse med parkeringshus og stibro i Vejle.

metode
Projektets miljøpåvirkninger på luft og klima er beskrevet på baggrund af:
•

Kortlægning af kilder til luftbåren forurening

•

Vurdering af emission og immission fra væsentlige kilder

Projektets miljøpåvirkninger er beskrevet for anlægsfasen af projekterne (stikvej med bro over
Vejle Å, det nye parkeringshus og stibro til bl.a. Vejle Station) og for driftsfasen af parkeringshuset.
Projektet kan etableret i flere faser, og det er ”worst case situationerne”, der vurderes i det følgende.
Anlægsfasens længde vil være længst ved etablering af parkeringshuset i tre faser, der derved
vurderes at være worst case, idet den samlede anlægsfase herved bliver omkring 2 år mod 1½
år, hvis parkeringshuset blev gennemført på en gang. Stibroen kan anlægges parallelt med parkeringshuset, men hvis det ikke sker, vil anlægsperioden kunne vare op til 3 år, hvilket kan betragtes som worst case.
Driftssituationen vil være ens i 2030 uanset, hvor mange faser parkeringshus og stibroen anlægges i, hvorfor der kun vurderes på det samlede gennemførte projekt. Da der ikke etableres beboelse i det nye parkeringshus, foretages ikke vurderinger af betydningen af emission fra virksomheder i nærheden i forhold til det ønskede projekt.
Kortlægning af kilder til luftbåren forurening
Trafik
Forurening fra trafik kortlægges på baggrund af trafikanalyser og prognoser for fremtidig trafik.
De luftforurenende stoffer NOX 127 og partikler indgår i den følgende vurdering af projektets påvirkninger. De er udvalgt med baggrund i, at det erfaringsmæssigt er de mest miljøbelastende
stoffer fra køretøjer. NOX og partikler er også blandt de stoffer, der er fokus på i relation til Danmarks overholdelse af EUs luftkvalitetsgrænseværdier jf. luftkvalitetsbekendtgørelsen 128.
Samtidig vurderes baggrundsforureningen på baggrund af Digitalt Danmarkskort 129, der viser luftforureningen i Danmark.
Emission fra ikke-vejgående maskiner
Emissionen og immissionen fra de ikke vejgående maskiner, som vil blive benyttet til byggearbejdet, er vurderet ud fra en kortlægning af NOx- og PM10-emissioner på otte store bygge-og anlægsprojekter i Københavnsområdet. I forbindelse med kortlægningen af de otte projekter blev

127

NOx (kvælstofoxider) består af NO og NO2. NO2 er sundhedsskadeligt, og der er fastsat grænseværdier for det,

mens der ikke findes grænseværdier for NO alene. Imidlertid sker der i atmosfæren en kemisk omdannelse, hvorved der
dannes sundhedsskadelig NO2.
128 Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, BEK. nr. 1472 af 12/12/2017
129 Digitalt Danmarkskort over luftforureningen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap
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der gennemført OML beregninger med henblik på at estimere påvirkning af luftkvaliteten i anlægsperioden 130. Kortlægningen blev udført vegne af Miljøstyrelsen i 2013.
Emission fra det nye parkeringshus
Fra parkeringshusets drift vil der være emissioner af NOx, partikler og CO fra udstødningsgassen
fra biler, der kører ind og ud af anlægget. I fase 1 og evt. fase 2 vil der være tale om diffus emission da parkeringshuset vil være åbent for gennemtræk. Efter fase 3 vil der være facadebeklædning bestående af åbne lameller på parkeringshuset og en naturlig ventilation.
Der er ikke foretaget OML-beregninger, men der er foretaget en vurdering af den resulterende
immission baseret på OML-beregninger foretaget for et parkeringshus med sammenlignelig trafik
og afkasthøjde (minimum 15 meter) 131 .
Vurdering af emission og immission fra væsentlige kilder
I nedenstående afsnit gennemgås baggrundsinformationen, som indgår i vurdering af projektets
emission og immission i omgivelserne i anlægsperioden og i driftsfasen.
Der er primært tale om inddragelse af data fra luftovervågningsprogrammer, som er påkrævet i
forhold til EU og dansk miljølovgivning samt emissions oplysninger fra miljøprojekter udarbejdet
af Miljøstyrelsen og/eller Vejdirektoratet, hvor emission af bl.a. NOx og støv ved en given trafikal
belastning er undersøgt. På baggrund af den beregnede, forventede trafik under anlægsarbejdet
og i driftsfasen af projektet er det muligt at vurdere om grænseværdier for bl.a. NO2 og PM10 partikler vil kunne overholdes.
Luftovervågning i Danmark
I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi)
luftens indhold af forurening. I København, Aarhus, Odense og Aalborg samt på en række målestationer uden for byerne er der opstillet udstyr, der måler luftens indhold af en række stoffer,
som f.eks. koncentrationer af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx/NO2), massen af partikler
mindre end 10 (PM10) og 2,5 mikrometer (PM2,5), partikelantal, carbonmonoxid (CO) mm.
Målingerne og de relaterede modelberegninger udføres i overensstemmelse med EU’s luftkvalitets-direktiv og anvendes til at vurdere om EU’s grænseværdier for luftkvalitet er overholdt. Luftkvalitets-direktivet er bl.a. implementeret i den danske luftkvalitetsbekendtgørelse 132. Grænseværdien for NO2 i Danmark er på 40 µg/m3 som årsmiddel. Desuden gælder, at NO2 koncentrationen ikke må overskride 200 μg/m3 (timemiddelværdi) mere end 18 gange pr. år. Tilsvarende er
der fastsat luftkvalitetskriterier for partikler; PM10 på 40 µg/m3 som årsmiddel og 50 µg/m3 som
døgnmiddel.
På baggrund af overvågningsprogrammet udarbejder DCE årligt en oversigt/status for den aktuelle forureningssituation i Danmark. I årsrapporterne er der, udover rapportering af måleværdier
fra målestationer, udført modelberegninger for luftkvaliteten i en række udvalgte travle gader i
København og Odense, Aarhus og Aalborg, hvor der forekommer høje emissioner og begrænsede
spredningsbetingelser.

130

Miljøstyrelsen, NOX- og PM10-emissioner fra ikke-vejgående maskiner - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2013,

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/08/978-87-93026-46-9.pdf
131

Billund Kommune, Lokalplan nr. 276 og kommuneplantillæg nr. 12, B-hus ved Ole Kirks Vej, Billund, 2015,

https://billund.dk/media/864711/lok-plan-276.pdf
132

Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, BEK nr. 1472 af 12/12/2017,

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1472
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DCE har desuden udarbejdet oversigtskortet ”Luften på din vej”, hvor det er muligt på adresseniveau, at få vist luftkoncentrationer for NO2 og støv med udgangspunkt i data fra 2012.
Endeligt er Danmark omfattet af NEC-direktivet om nedbringelse af nationale emissioner af visse
luftforurenende stoffer, der har til formål at reducere luftforureningen i Europa. NEC-direktivet er
implementeret i NEC-bekendtgørelsen, nr. 491 af 16/05/2018 133. Der er i NEC-direktivet fastsat
nationale forpligtelser til at reducere udledningen af fem luftforurenende stoffer i 2020 og i 2030 i
forhold til niveauet i 2005. Det drejer sig om kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), ammoniak
(NH3), flygtige organiske forbindelser undtagen metan (NMVOC) og fine partikler (PM2,5).
Regulering af emissioner fra køretøjer
For køretøjer gælder, at de skal overholde euronormerne 134, uanset hvor de er fabrikeret. Et køretøjs euronorm fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening køretøjet lever op til. Den sikrer, at
en række miljøkrav overholdes ved købe af et nyt køretøj. Euronormerne sætter således en maksimumgrænse for en række stoffer, som sendes ud fra de vejgående køretøjer.
Siden 1. september 2017 har alle nye typegodkendte benzin- og dieselbiler skullet levet op til den
seneste Euronorm: 6d Temp (Temp står for temporary – på dansk ’midlertidig’). Fra 1. september
2019 skal alle nye biler opfylde Euronorm 6d-Temp. Fra 1. januar 2020 hæves barren for begge
motortyper igen en smule til nu Euronorm 6d. Det betyder, at nye benzin- og dieselbiler højst må
udlede henholdsvis 60 og 80 mg/km NOx. 135
Udover krav til køretøjernes mekanik, stilles der også krav til det brændstof, der hældes i tanken
på køretøjerne. For at mindske luftforureningen fra brændstoffer har EU fastsat regler, der begrænser mængden af bly, svovl og partikler. Kvalitetskravene til benzin og diesel er i Danmark
implementeret i brændstofkvalitet-bekendtgørelsen 136.
Vurdering af kvælstofdeposition
I forbindelse med vurdering af resulterende kvælstofdeposition i driftsfasen af projektet benyttes
”Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motorveje” 137 udarbejdet for Vejdirektoratet i 2013, hvor
kvælstofbelastningen fra den samlede motorvejstrafik er behandlet. Det fremgår bl.a. af rapporten, at belastningen fra en motorvej med en trafikbelastning på ca. 50.000 biler i døgnet er beregnet til ca. 1,0 kg N/ha/år i en afstand på 500 meter fra vejmidten i 2010.
Vurdering af støv-emission fra anlægsarbejde
Vejle Kommune har på deres hjemmeside udarbejdet forskrifts-lignende retningslinjer, der beskriver, at anlægsarbejde skal anmeldes til Vejle Kommune senest 14 dage ført start. Heri indgår
bl.a. regulering af støvemission i forbindelse med jordarbejde. 138 En vurdering af støvemissionen
under de forventede anlægsforhold indgår derfor i miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten.

133

Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine

partikler og ammoniak, BEK nr 491 af 16/05/2018: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200488
134

European emission standards : https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards

135

European emission standards : https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards

136

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v, BEK nr 1024 af

23/08/2017
137

Vejdirektoratet, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vejledning i luftkvalitetsvurdering af

motorveje. vol. 455-2013, 2013
138

Vejle Kommune, Anmeld arbejde, der giver lugt, støj eller røg, https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/er-

hvervsaffald-og-miljoe/anmeld-arbejde-der-giver-lugt-stoej-eller-roeg/
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CO2-emission i anlægsfasen
I forbindelse med etablering af både parkeringshus og stibro skal der anvendes stål, beton, træ
og andre gængse byggematerialer. Der er knyttet en indirekte CO2-udledning til projektet på
grund af udvinding og produktion af materialerne, der bruges til etableringen. CO2, som er en klimagas, bidrager til den globale opvarmning.
Baseret på beregningsværktøj udarbejdet af Vejdirektoratet i november 2019 139 er den indirekte
CO2 belastning/emission i forbindelse med produktion og transport af byggemateriale alene til
parkeringshuset beregnet. Dette med henblik på at kunne sammenligne emissionen med Danmarks samlede emission af CO2 i 2018.
Beregningsmodellen fungerer ved, at mængden af et givet byggemateriale, der forventes at blive
anvendt i et anlægsprojekt ganges med CO2 emissionsfaktor for det pågældende byggemateriale
eller trin i byggeprocessen. CO2-udledningen for hver type byggemateriale er primært hentet fra
forskellige EPD’er (Environmental product declaration), som er international standard for opgørelse af klimapåvirkningen i forbindelse med fremstilling af produkter.
I beregningerne indgår CO2-udledningerne fra følgende trin i byggeprocessen/materialefremstillingen:
•
•

•
•

•

A1: Udvinding af materiale. A1 står for den del af udledningen, der stammer fra udvindingen af råmaterialer til fremstillingen af materialet.
A2: Transport til produktion. A2 udgør den del af udledningen, der oprinder fra transporten mellem stedet, hvor råmaterialerne udvindes, og stedet hvor materialet bliver fremstillet eller forarbejdet.
A3: Fremstilling. A3 er udledningen fra selve fremstillingen af materialet. Det er altså
blanding af asfalt eller beton, eller støbning af armeringstål, osv.
A4. Transport. A4 er udledningen fra transport mellem fabrik og byggeplads samt fra
transport i linjen (transport internt på byggepladsen). I modellen er anvendt et gennemsnit af emissionsfaktorer for to typer lastbiler medregnet tomkørsel. Standardværdi for
afstande er sat til 50 km. Tilsvarende er transport i linjen som standard fastsat til 3 km.
A5. Anvendelse. Da selve konstruktionsarbejdet og den tilhørende udledning på beregningstidspunktet er ukendt avendes et tillæg på 5,7%.

Den beregnede CO2 belastning sammenholdes med Vejle Kommunes samlede CO2 emission i
2017 140 og Danmarks CO2 emission i 2018 141.
CO2 emission i driftsfasen
Afbrænding af benzin, diesel og andre brændsler giver anledning til emission af bl.a. klimagasser.
Ved vurderingerne er kun medtaget CO2, da de øvrige klimagasser kun udgør en meget lille andel.
Rambøll har opstillet en miljømodel til brug for vurdering af energiforbruget og trafikkens udledning af CO2 i driftsfasen af projektet. Miljømodellen anvender trafikmodellens vej- og trafikdata
sammen med Miljøministeriets emissionsfaktorer fra 2009 142. Miljømodellen er opstillet i GIS programmet Mapinfo.

139

Model til beregning af CO2-udledning ved vejanlæg, Vejdirektoratet 11. november 2019 (VIFP modellen).

140

CO2 data for Vejle Kommune 2017: Data for https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regn-

skab/vejle?t=1586250470024
141

Danmarks Statistik. Emissioner opgjort uden biomasse afbrænding og international transport

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29401
142

Rambøll modelberegning marts 2020.
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Emissionsfaktorerne angives som en funktion af rejsehastigheden i spring á 5 km/t for personbiler, varebiler, lastbiler og busser. For personbiler og varebiler er den ekstra emission fra kolde
motorer også indregnet i udtrykkene for bykørsel.
Hensigten er at sammenligne CO2-emissionen i driftsfasen i 2030 med 0-alternativet i 2030. Det
er derfor vurderet at oprindelsesåret for de benyttede emissionsfaktorer, er af mindre betydning
(hvilket må betragtes som worst case).
I beregningsmodellen indgår trafik data fra det såkaldte Influensvejnet. Det er den del af vejnettet, hvorpå trafikintensiteten i væsentlig grad forventes påvirket som følge af ændringer i vejnettet og projektudviklingen på projektområdet. På den øvrige del af vejnettet forventes der ikke at
ske trafikale ændringer af betydning.
EU-forordning nr. 443/2009 fastlægger et gennemsnitligt emissionsmål for nye personbiler på
130 gram CO2 per kilometer. Målet er blevet indfaset gradvist mellem 2012 og 2015. Et mål på
95 gram pr. kilometer for nye personbiler gælder fra 2020 og for lette erhvervskøretøjer gælder
et emissionsmål på 147 g/km ligeledes fra 2020 143.
Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af luftkvaliteten er tilstrækkeligt. Det skal dog anføres, at der f.eks. ikke er foretaget nye OML sprednings-beregninger, men at
der er foretaget vurderinger af luftemission og luftimmission i omgivelserne baseret på tidligere
kortlægninger af sammenlignelige projekter. Brugen af tidligere kortlægning gælder f.eks. emissioner fra de ikke vejgående maskiner og fra det nye parkeringshus.

Eksisterende forhold og kort beskrivelse af projektet
Projektet ligger centralt i Vejle ca. 200 meter syd/sydøst for Vejle Station med både hovedbanen
og Vejle Å løbende gennem projektområdet. Rundt om området, hvor parkeringshuset ønskes
etableres, dvs. nord og vest for området står en række poppeltræer.
Luftovervågning
I DCEs nyeste statusrapport for 2018 144 er givet en status for luftforureningen af bl.a. NO2, PM10
og PM2,5 i de større byer i Danmark (København, Århus, Odense og Ålborg). Af rapporten fremgår
det, at der er sket et markant fald i koncentrationerne af alle luftforureningskomponenter i løbet
af den periode, hvor målingerne har fundet sted.
Årsmiddelværdierne for PM2,5, PM10 og kvælstofdioxid er f.eks. faldet med omkring 25 % over de
seneste ti år. EU-reguleringen af køretøjers emissioner via Euronormerne og regulering af indholdsstoffer i brændstof til køretøjer vurderes at være medvirkende til denne tendens.
Det skal dog anføres, at DCE-statusrapport beskriver, at der for alle målestationer er sket stigninger fra 2017 til 2018 for PM2,5 og PM10 partikler. Den ensartede stigning på alle stationerne viser,
at stigningen hovedsageligt er forårsaget af langtransport af luftforurening til Danmark, og det

143

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstations-

normer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2- emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr.
443/2009 og (EU) nr. 510/2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
144

Luftkvalitet og helbredseffekter i Danmark, status 2018. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:

21-08-2019
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betyder, at stigningen ikke skyldes ændringer i danske udledninger. Stigningen tilskrives naturlige variationer i de meteorologiske forhold mellem de to år, hvor 2018 var betydelig varmere end
2017.
DCE har udarbejdet oversigtskortet ”Luften på din vej” 145 , som viser området ved Gammelhavn,
Sjællandsgade og Toldbodvej i Vejle, hvor projektets etableres, i 2012 havde følgende koncentrationen af NO2 og partikler:
NO2: < 15 µg/m3
PM10 partikler: < 12,5 µg/m3
PM2,5 partikler: <9,3 µg/m3
Trafik
Projektområdet for det nye parkeringshus er en offentlig grusparkeringsplads med cirka 130 pladser. Der er ofte registret en overbelægning på pladsen, ofte op mod 150 biler i alt. Det sydligste
areal er en asfalt-parkeringsplads, som også er en del af projektområdet. Asfalt-parkeringspladsen indeholder ca. 50 parkeringspladser, og ligger lige ved siden af Vejle Spildevand.
Det fremgår i kapitel 10 Befolkning (trafik), at der for influensvejnet ved projektområdet, der udgør Gammelhavn, Sjællandsgade, Toldbodvej og Danmarksgade i 2019 er beregnet nedenstående
årsdøgntrafik.

Tilslutning til modelvejnettet
Influensvejnet 146

Trafik
ÅDT 147

Gammelhavn (Borgvold - Danmarksgade)

2019
4.500

Sjællandsgade (Toldbodvej - Danmarksgade)

4.100

Toldbodvej (Nord for Sjællandsgade frem til rundkørsel)
Danmarksgade (Gammelhavn – Havnegade)
Ny vej over posthusgrunden

13.000
800
-

Tabel 14-1. Trafik (køretøjer) til og fra området på Influensvejnet ved projektområdet

Det ses, at den mest trafikerede vej i Influensvejnettet er strækningen Toldbodvej (Nord for
Sjællandsgade frem til rundkørsel) med ca. 13.000 køretøjer pr døgn.
Oplysninger om trafikdata er baseret på trafiktal fra Vejle Kommune samt gennemførelse af beregninger med Vejle Kommunes trafikmodel.

0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, hvis projektet ikke realiseres. I dette tilfælde vurderes
0-alternativet at være den situation, hvor grus- og asfaltparkeringspladsen fastholdes, så der
fortsat kan parkeres biler her. Samtidig fastholdes de stiforbindelser, der krydser Vejle Å og jernbanen. 0-alternativet vil dermed ikke medføre et større antal bilister inden for projektområdet.
Ved 0-alternativet sker der en ændring af trafikforholdene på de omkringliggende veje bl.a. i
form af en lukning af Sønderbrogade, hvormed der kommer færre trafikanter på Dæmningen.
Omvendt forventes der flere trafikanter på Gammelhavn som følge af Posthusgrundens realiseringen. Hertil forventes en stigning på Sjællandsgade og Danmarksgade, der er del af projektområ-

145

”Luften på din vej”, http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap

146

Udpegende influensvejnet

147

ÅDT: Årsdøgntrafik
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dets influensnet. 0-alternativet betyder dermed en omfordeling af trafikken samt stigning i antallet af trafikanter. Projektområdet og dets omgivelser vil dermed også være belastet af luftforurening og CO2 ved 0-alternativet. Det må dog forventes, at biler, busser og tung trafik løbende skiftes ud til mere miljøvenlige typer, f.eks. el- og hybridbiler, hvilket giver anledning til færre emissioner og udledning af CO2.
Modelberegningerne i kapitel 10 befolkning (trafik) viser følgende forskel af trafikmængden på influensvejnet ved 0-alternativet og eksisterende forhold:
Trafik
Tilslutning til modelvejnettet
Influensvejnet 148

Gammelhavn (Borgvold Danmarksgade)
Sjællandsgade (Toldbodvej Danmarksgade)
Toldbodvej (Nord for Sjællandsgade frem til rundkørsel)
Danmarksgade (Gammelhavn –
Havnegade)
Ny vej over posthusgrunden

ÅDT
Eksisterende
forhold

Forskel

Trafik

ÅDT 2030 ek-

ÅDT

sisterende for-

2030 –

hold og 0-Al-

0-Alter.

ter.

4.500

12.100

+7.600

4.500

9.400

+4.900

13.000

16.900

+3.900

800

4.700

+3.900

-

17.900

+17.900

Tabel 14-2. Angivelse af trafikalstigning i nærområdet omkring projektområdet, dvs. på influensvejnettet.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•
•
•
•

Emissioner fra trafik i form af personbiler, lastbiler og varevogne (NOx, partikler og CO2)
Emissioner fra entreprenørmaskiner (NOx, støv/partikler og CO2)
Støv fra anlægsarbejde som følge af kørsel og aktiviteter i anlægsfasen, herunder nedrivning.
CO2-udledning fra byggematerialer og transport af materialer mm.

Den samlede anlægstid for adgangsvejen og de tre faser af parkeringshusets etablering vurderes
at være omkring to år, men med mulighed for afkortning og optimering af arbejdsprocesserne.
Etableringen af stibroen forventes at tage ca. et år. Stibroen kan anlægges parallelt med parkeringshuset, men hvis det ikke sker, vil anlægsperioden kunne vare op til 3 år, hvilket kan betragtes som worst case.
Emissioner fra trafik til og fra byggeplads i form af personbiler, lastbiler og varevogne
I anlægsfaserne forventes følgende trafik fordelt på de nævnte faser:

148

Udpeget influensvejnet – se afsnit om trafik
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Beskrivelse

Gennemsnit pr. arbejdsdag

Personbiler
pr. dag

Lastbiler og
blokvogne pr.
dag

Varebiler
pr. dag

Køretøjer

Køretøjer

Køretøjer

6,7

1

1,7

4

6,6

1

1,6

4

8,5

1

3,5

4

11

2

1

8

11,3

2

1,3

8

Køretøjer i alt
Adgangsvej over
broen
(25 uger)
Parkeringshus
fase 1
(29 uger)
Parkeringshus
fase 2
(19 uger)
Parkeringshus
fase 3
(38 uger)
Stibro fase 1
(27 uger)
Stibro fase 2
(23 uger)

5,6

1

1,6

3

Tabel 14-3. Transportbehov i anlægsfaserne for parkeringshus og stibro.

I anlægsperioden vil den gennemsnitlige trafik til og fra området således i de travleste perioder
være ca. 12 køretøjer pr. dag (stibroprojektet), svarende til i alt ca. 24 ture til og fra anlægsområdet.
Selv i den situation, hvor parkeringshuset og stibro projektet bygges samtidig vil antallet af køretøjer ikke overstige 20 pr. arbejdsdag (40 ture) i form af gennemsnitlig 8,5 køretøjer til og fra
parkeringshuset og 11,3 køretøjer til og fra stibroen
Til sammenligning er den nuværende trafik (2019) på Gammelhavn, Sjællandsgade og Toldbodvej hhv. 4.500, 4.500 og 13.000 køretøjer (årsdøgnstrafik).
Trafik til og fra byggeplads vil give anledning til emissioner, men da luftforureningen fra køretøjer
siden 2012 er faldet yderligere på trods af stigende trafik 149, vurderes det, at de aktuelle koncentrationer ikke er højere end det oplyste under eksisterende forhold på NO2: < 15 µg/m3, PM10
partikler: < 12,5 µg/m3 og PM2,5 partikler: <9,3 µg/m3. Intensiteten vurderes derfor at være lav.
Sammenholdes de modelberegnede koncentrationsniveauer nævnt oven for med grænseværdierne for NO2 i Danmark på 40 µg/m3 (årsmiddel) og grænseværdien på 200 μg/m3 (timemiddel,
der ikke må overskrides mere end 18 gange pr. år), ses det at der er en god margen i forhold til
grænseværdierne. Det tilsvarende ses for PM10 partikler, hvor luftkvalitetskriteriet er 40 µg/m3
(årsmiddel).
Det vurderes derfor at det med sikkerhed vil forekomme emissioner fra varetransport til og fra
byggepladserne i anlægsperioden. Transporten vil give anledning til en langvarig emission af NOx
og partikler, da anlægsarbejdet kan vare op til 3 år. Påvirkningen er knyttet til nærområdet, da
forureningen kun forventes at være detekter bart ved de allernærmeste naboer til projektområdet. Da området i forvejen er påvirket af meget trafik, vurderes intensiteten at være lav. Miljøkonsekvensen vurderes derfor samlet set at være ubetydelig.

149

DCEs seneste årsrapporter 2017 fremgår trendkurver for luftforureningen for bl.a. NO2, PM10 og PM2,5 i de større

byer og der ses en markant faldende tendens i luftforureningen igennem de sidste 5 - 6 år frem mod 2017
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Emissioner fra entreprenørmaskiner (ikke vejgående maskiner)
I anlægsfasen vil der blive benyttet en række mobile ikke-vejgående maskiner, som f.eks. bulldozere, bæltelæssere, lastvognslæssere, terrængående lastkøretøjer, hydrauliske gravemaskiner
m.v.
Køretøjerne og arbejdsredskaberne vil give anledning til emission af CO2, NOx, partikler og kulbrinter fra forbrændingsmotorerne og støvfrembringelse, som følge af kørsel på byggepladsens
område. Der er fastsat krav til udstødning fra entreprenørmaskiner i EU forordningen om ”krav
vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af
forbrændingsmotorer til mobile ikke vejgående maskiner” 150.
Miljøstyrelsen har tilbage i 2013 undersøgt NOx- og PM10-emissioner fra ikke-vejgående maskiner 151. Der er i den forbindelse udarbejdet en opgørelse af emissioner for otte store bygge- og anlægsprojekter i København ligesom projekternes indflydelse på luftkvaliteten er vurderet. OMLberegninger for projekterne antyder, at grænseværdier for NOx overholdes omkring 130-220 meter fra kilden afhængig af bygningskonfiguration, mens grænseværdien for partikler, PM10 overholdes ganske få meter fra kilden.
Spredning af luftforurening er bl.a. afhængig af antallet og typen af kilder, afkasthastigheden fra
de ikke-vejgående maskiner og de tilstedeværende bygninger. OML-beregningerne er baseret på
samtidig drift af seks arbejdsmaskiner, hvilket betragtes som konservativt.
Det anføres videre, at byggepladser, hvor 5. sal etageejendomme ligger inden for en radius af 10
meter, påvirkes af luftforurening, men at der også er stor usikkerhed på de OML-beregninger, der
er benyttet i modelleringen.
I forhold til det nye parkeringshus ligger de fleste boliger i afstand på mere end 165 meter fra
projektet (vest for), mens en enkelt bolig ligger i en afstand på ca. 60 – 70 meter nord for projektområdet.
Der er poppeltræer med en højde på ca. 14 meter nord og vest for projektområdet, og hovedparten af disse bevares. Det vurderes, at tilstedeværelsen af disse træer vil have en gavnlig effekt
med hensyn til at minimere immissionspåvirkning af de nærmeste boliger nord og vest for byggepladsen.
I forhold til stibroprojektet vil afstanden til nærmeste boliger (Lollandsgade øst for Jernbanen)
være ca. 15 – 20 meter.
Der vil med sikkerhed ske en påvirkning af nærområdet i form af emissioner fra entreprenørmaskinerne, især omkring etableringen af stibroen, hvor der er boliger inden for en kort afstand. Påvirkningen vil være kort til mellemlang, da entreprenørmaskinerne anvendes periodisk.
Intensiteten vurderes at være middel, da det må forventes, at der vil være perioder med lokale
overskridelser af grænseværdierne for NOx. Det vurderes samlet set, at anlægsfasen vil medføre
en moderat konsekvens for luftkvaliteten.

150

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissions-

grænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke vejgående
maskiner
151

Miljøstyrelsen, NOX- og PM10-emissioner fra ikke-vejgående maskiner - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6,

2013, https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/08/978-87-93026-46-9.pdf
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Af Miljøstyrelsen Arbejdsrapport fra 2013 nævnes, at mulighederne for emissionsbegrænsning for
ikke-vejgående maskiner er til stede og kan bidrage markant til yderligere at reducere emissionen af både partikler og NOX. 152 Det vurderes derfor, at der bør stilles krav til entreprenørerne om
arbejdsgange og/eller brug af maskiner med emissionsbegrænsende udstyr.
Støv fra anlægsarbejde som følge af kørsel og aktiviteter i anlægsfasen
Nedrivningsarbejdet og anlægsarbejdet kan medføre, at der dannes støv, som med vinden kan
spredes til naboområder omkring projektområdet.
Nedrivningsarbejde og jordarbejde samt kørsel med maskiner på arealer uden evt. belægning
som f.eks. arbejdsarealer, jordtransporter og transport af sand og grus ind i anlægsområdet
medfører, at der hvirvles støv op. Støv, der kan spredes til omgivelserne og give lokale gener vil
normalt være af en størrelse, hvor størstedelen falder til jorden tæt på byggepladsen.
Vejle Kommune har på deres hjemmeside udarbejdet forskrifts-lignende retningslinjer, der beskriver, at anlægsarbejde skal anmeldes til Kommunen 153 senest 14 dage ført start. Det fremgår
bl.a. videre at:
•
•
•

Når der vælges maskiner og indrettes arbejdspladser, skal det sikres, at naboer og andre bliver generet mindst muligt af støj og støv fra arbejdet.
Hvis der er risiko for støvgener, skal der vandes, dækkes til eller lignende, for at afværge generne.
Som udgangspunkt skal arbejdet laves inden for almindelig arbejdstid, dvs. hverdage
mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00 (der kan dog søges dispensation).

Parkeringshusprojektet vil delvist være afskærmet af poppeltræerne, mens specielt stibroprojektet vil blive udført i byområde med få meter til nærmeste naboer. Jordarbejdet i forbindelse med
stibroprojektet vil til gengæld kun stå på i op til en uges tid, hvorimod jordarbejdet ved parkeringshuset kan have en varighed på op til 3 måneder. Påvirkningen vil derfor have en kort varighed.
Med henvisning til Vejle Kommunes retningslinjer vurderes det, at der vil være behov for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejning eller andre støvhæmmende foranstaltninger når der
laves jordarbejde. Ved brug af de støvhæmmende foranstaltninger vurderes varigheden at være
kort, ligesom det kun er i perioder, der vil være støvende aktiviteter. Da projektet skal opfylde
Vejle Kommunes retningslinjer, vurderes det, at intensiteten vil være lav, og der vil være tale om
en begrænset konsekvens for nærområdet.
CO2-udledning fra byggematerialer og transport af materialer mm
I forbindelse med etablering af parkeringshus og stibro skal der anvendes stål, beton, træ og andre gængse byggematerialer. Der er knyttet en indirekte CO2-udledning til projektet på grund af
udvinding og produktion af de materialer, der skal bruges i projektet. CO2 er som bekendt en klimagas, der bidrager til den globale opvarmning.
Baseret på beregningsværktøj udarbejdet af Vejdirektoratet i november 2019 (VIFP-modellen beskrevet tidligere) er den indirekte CO2 belastning/emission i forbindelse med produktion og transport af byggemateriale alene til parkeringshuset beregnet til (sum af alle 3 faser)
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Miljøstyrelse, Nox- og PM10-emissioner fra ikke-vejgående maskiner, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2013

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/08/978-87-93026-46-9.pdf
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Link til Vejle Kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/erhvervsaffald-og-miljoe/an-

meld-arbejde-der-giver-lugt-stoej-eller-roeg/
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3456 tons CO2. CO2 emissionen fra transporten af byggemateriale mm udgør i beregningen 100
tons CO2, dvs. en lille andel af CO2 emissionen (her er der regnet med konservative distancer på
50 km for ekstern transport og 3 km for intern transport på sitet).
Beregningen er baseret på følgende materialer/aktiviteter for parkeringshuset:

Friktionsfyld (opfyld til fase 3)
Armeringspæle
Armeringsstål
Færdigbeton (fundamenter)
Færdigbeton (køreramper)
Betonelementer
Asfalt til udvendig belægning
Betonbelægning (belægningssten til udvendig belægning)
Træ til facadebeklædning
Sum

Totale mængder
(tons)
ca. 10.000
ca. 2.550
ca. 50
ca. 750
ca. 570
ca. 14.000
ca. 60
ca. 1.400
ca. 40
ca. 29.420

Tabel 14-4. Ressourcer til etablering af parkeringshusets tre faser (i tons).

Danmarks årlige udledning af CO2 i 2018 udgjorde 48 millioner tons CO2 ækvivalenter pr år 154 .
Set i forhold til dette tal udgør den indirekte CO2 belastning fra parkeringshuset ca. 0,007 % af
Danmarks samlede CO2 udledning i året 2018.
På hjemmesiden ”SparEnergi.dk” er Vejle Kommunes samlede emission af CO2 i 2017 opgjort til
ca. 800.000 ton CO2 155. Opgørelsen dækker bidrag fra energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand. Den beregnede CO2 udledning fra materialerne udgør ca. 0,4
% af Vejle Kommunes bidrag i 2017. Transport udgør 36 % af belastningen. Påvirkningens intensitet vurderes derfor at være lav.
CO2-udledningen i anlægsfasen og fra de benyttede materialer vurderes derfor isoleret set at
være ubetydelig i forhold til global og regional påvirkning. Dette er uafhængigt af om projektet
udføres i løbet af en fælles anlægsfase eller flere del-faser, idet byggematerialerne bidrager mest
til CO2 udledningen (uafhængig af byggefaser) og i mindre grad transporten.
I lyset af den nye klimalov fra december 2019 om 70 pct. reduktion af de danske drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990, vurderes det dog relevant at have fokus på at nedbringe emissionen
af CO2 også i forbindelse med produktion af byggematerialer. Dette kan evt. adresseres i udbudsmateriale f.eks. i første omgang ved at anmode om en CO2 opgørelse for de valgte byggematerialer til de enkelte delprojekter: Ny vejbro, parkeringshus og stibro.
Vejle Kommune er i øvrigt ved at udarbejde en klimaplan 156 som bl.a. vil indeholde anvisninger
på, hvordan kommunen kan blive klimaneutral senest i 2050 og desuden omfatte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser i perioden. Det stillede forslag vil være i tråd med disse hensigter.

154

Danmarks Statistik. Emissioner opgjort uden biomasse afbrænding og international transport

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29401
155

CO2 data for Vejle Kommune 2017: Data for https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regn-

skab/vejle?t=1586250470024
156

Link til Vejle Kommunes hjemmeside om klima: https://www.vejle.dk/om-kommunen/udvikling-med-vilje/vi-udvik-

ler-klimaet/
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Anlægsarbejdet vil med sikkerhed bidrage til en permanent øget CO2 udledning, som følge af anlægsaktiviteter med maskiner og transport. Påvirkningens udbredelse vurderes at være global, da
bidraget indgår i de globale regnskab. Intensiteten vurderes dog at være ubetydelig, da der er
tale om en meget lille andel af CO2 belastningen. Konsekvensen vurderes samlet set at være ubetydelig.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen af parkeringshuset i 2030
I driftsfasen forventes parkeringshus-projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet i forhold til luftkvalitet og klima:
•

Emissioner fra trafik i form af kvælstofdeposition

•

Emissioner fra trafik i form af NO2 og PM10

•

Emissioner fra trafik i parkeringshuset

•

CO2-udledning fra energiforbrug og trafik

Emissioner fra trafik i form af kvælstofdeposition
For den terrestriske natur (naturen på land) er den primære kilde til næringsstoftilførsel afsætningen (også kaldet depositionen) af kvælstofforbindelser fra atmosfæren. Den atmosfæriske tilførsel af kvælstof kommer fra to reaktive grupper af forbindelser – kvælstofoxiderne (NOx) der
stammer fra forbrændingsprocesser og de reducerede kvælstofforbindelser, som f.eks NH3, der
udledes fra husdyrproduktion. 157
I og omkring projektområdet forekommer i god afstand § 3 beskyttet natur i form af enge, moser, overdrev, andre søer og vandhuller. Nærmeste § 3 sø er beliggende ca. 525 meter syd for
projektområdet og nærmeste moseområde ca. 1.100 meter vest for projektområdet og en eng er
beliggende 1,7 km vest for parkeringshuset. Der er 2,4 km til nærmeste overdrev nord vest for
det kommende parkeringshus.
Derudover løber Vejle Å igennem byen tæt ved projektområdet (20 – 25 meter fra parkeringshuset), og munder kort efter ud i Vejle fjord.
Vejdirektoratet har i 2013 fået udarbejdet ”Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motorveje” 158,
hvor kvælstofbelastningen fra den samlede motorvejstrafik er behandlet. Det fremgår af
rapporten at belasningen fra en motorvej med en trafikbelasning på ca. 50.000 biler i døgnet er
beregnet til ca. 1,0 kg N/ha/år i en afstand på 500 meter fra vejmidten i 2010. Det nævnes
videre i rapporten at kvælstofbelastningen reduceres med tiden og i 2020 forventes den at være
0,5 kg N/ha 500 m fra motorvejen.
Kvælstofoxider (summen af NO og NO2) er stort set ikke vandopløselige og derfor er den
atmosfæriske afsætning til vandoverflader ubetydelig. Hvis vi ser på vejtrafikkens
belastning med kvælstof af naturområderne i Danmark kan der således ses bort fra akvatiske
økosystemer som f.eks. søer og vandløb. Påvirkningen af Vejle Å vurderes derfor at ubetydelig.
På bagggrund af de foreliggende oplysninger om trafiktal, vurderes det at ændringen i trafikken,
som følge af projektet, vil give anledning til en kvælstofbelastning, der er væsentlig mindre end 1
kg N/ha/år (bagatelgrænse for påvirkning). Kvælstofdepositionen fra trafikken vil desuden falde,
idet bilparkens emission reduceres over tid pga. udskiftning af bilparken, specielt til el-drift.

157

Vejdirektoratet, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vejledning i luftkvalitetsvurdering af

motorveje. vol. 455-2013, 2013
158

Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motorveje. Rapport 455 fra Vejdirektoratet 2013.
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Projektets driftsfase vil med sikkerhed medføre en merbelastning med hensyn til deposition af
kvælstof. Udbredelsen vurdere at være op til regional, hvor deposionen er størst nærmest
projektområdet. Påvirkningen vil være permanent, men intensiteten af påvirkningen vurderes at
være ubetydelig, da mertrafikken, maksimalt vurderes at udgøre 1.000 biler/døgn på udvalgte
veje tæt på projektområdet. Den samlede konsekvens vurderes derfor at være ubetydelig.
Emission fra vejtrafik i form af NO2 og PM10
Som tidligere oplyst har DCE udarbejdet et digitale Danmarkskort over luftforureningen i Danmark 159, hvor baggrundskoncentrationen for NO2 og PM10/PM2,5 partikler er vist på gadeniveau.
Materialet er udarbejdet på baggrund af 2012 måledata og modelberegninger.
For området ved Gammelhavn, Sjællandsgade og Toldbodvej i Vejle, hvor projektets etableres,
viser kortet, at de beregnede koncentrationer af NO2 og partikler i 2012 var som følger:
NO2: < 15 µg/m3
PM10 partikler: < 12,5 µg/m3
PM2,5 partikler: <9,3 µg/m3
Sammenholdes de beregnede koncentrationsniveauer fra 2012 med grænseværdierne for NO2 i
Danmark på 40 µg/m3 (årsmiddel) og grænseværdien på 200 μg/m3 (timemiddel, der ikke må
overskrides mere end 18 gange pr. år), ses det at der er en god margen i forhold til
grænseværdierne. Det tilsvarende ses for PM10 partikler, hvor luftkvalitetskriteriet er 40 µg/m3
(årsmiddel) og 25 µg/m3 for PM2,5 partikler (vejledende).
I vurderingen skal tillige inddrages den generelt faldende tendens i luftforureningen for bl.a. NO2
og PM10, der er set igennem de seneste 10 år, jf. DCEs statusrapport for 2018, på trods af
stigende trafik.
Årsmiddelværdierne for PM2,5, PM10 og kvælstofdioxid er f.eks faldet med omkring 25 % over de
seneste ti år og tilskrives, som tidligere omtalt, regulering af køretøjers emissioner via Euronormerne og regulering af indholdsstoffer i brændstof til køretøjer.
Den største ændring i trafikken er beregnet til at finde sted på strækningen på Sjællandsgade
mellem Toldbodvej og Danmarksgade, hvor der forventes at ske en stigning på 1.000 køretøjer pr
døgn, når der sammenlignes med 0-alternativet, se Tabel 14-5.

Tilslutning til modelvejnettet
Influensvejnet 160
Gammelhavn (Borgvold Danmarksgade)
Sjællandsgade (Toldbodvej Danmarksgade)
Toldbodvej (Nord for Sjællandsgade frem til rundkørsel)

Trafik

Trafik

Forskel

ÅDT

ÅDT

ÅDT 2030

2030 –

2030 –

Driftsfase og

0-Alter.

Driftsfasen

0-Alter.

12.100

12.700

+600

9.400

10.400

+1.000

16.900

17.600

+700

159 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Digitalt Danmarkskort over luftforureningen,
http://dce.au.dk/myndigheder/luft/luften-paa-din-vej/
160

Udpeget influensvejnet – se afsnit om trafik
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Tilslutning til modelvejnettet
Influensvejnet 160
Danmarksgade (Gammelhavn –
Havnegade)
Ny vej over posthusgrunden

Trafik

Trafik

Forskel

ÅDT

ÅDT

ÅDT 2030

2030 –

2030 –

Driftsfase og

0-Alter.

Driftsfasen

0-Alter.

4.700

5.100

+400

17.900

18.200

+300

Tabel 14-5. Angivelse af trafikmængden i nærområdet omkring projektområdet, dvs. på influensvejnettet.

Som det fremgår af Tabel 14-5 indeholder 0-alternativet i 2030 også bidrag fra ny trafik på/over
Posthusgrunden, hvor der forventes en trafikmængde på knap 18.000 køretøjer pr døgn. Ændringen ved idriftsættelse af parkeringshusprojektet er dog begrænset med blot 300 ekstra køretøjer
pr. døgn. Den kumulative trafikeffekt fra Posthusgrunden indgår således i de oplyste trafikdata.
Intensiteten vurderes at være lav, da risikoen for at emissionen fra vejtrafikken vil give anledning
til en permanent overskridelse af luftkvalitetsgrænseværdierne er lille, også selvom trafikken
mere end fordobles i 2030 set i forhold til 2012 (På Sjællandsgade strækningen var ÅDT i 2019:
4.500). I denne vurdering indgår tillige en forventning om at en større andel af bilparken
fremover vil komme til at bestå af el- og hybridbiler. Konsekvensen vurderes derfor at være
ubetydelig.
Emissioner fra trafik i parkeringshus
Med afsæt i kortlægning af aktiviteten på den eksisterende p-plads og generel viden om Vejle
midtby og parkering i tættere by, er der opstillet nedenstående dimensionsgivende trafikgenerering efter fase 3 af parkeringshuset.

Antal parkeringspladser
Indkørende biler pr time morgenspids
Udkørende biler pr. time eftermiddagsspids

Efter etablering af parkeringshuset
1.000
550
400

Tabel 14-6. Antal parkeringspladser og trafikgenerering under typiske spidsbelastninger morgen og eftermiddag
efter fase 3.

Fra parkeringshuset vil der være emissioner af NOx, partikler og CO fra udstødningsgas fra biler,
der kører ind og ud af anlægget. Antallet af parkeringspladser efter fase 3 er oplyst til 1.000 stk
I nedenstående evaluering af emissioner fra parkeringshuset vurderes der på situationen, når
hele parkeringshuset efter fase 3 er etableret med en facadebeklædning bestående af åbne lameller med en god naturlig ventilation.
Ligesom i fase 1 og 2, hvor der ikke er etableret facadebeklædning, vil der være tale om en diffus
emission, som følge af den naturlige gennemtræk mellem etagerne. Afstanden til nærmeste boliger mod nordvest vil være ca. 65 – 70 meter og i mellem boliger og parkeringshus vil der desuden fortsat være en række poppeltræer, som vil virke afskærmende i forhold til boligerne.
Det vurderes derfor, at der uafhængig af vindretningen, vil kunne blive skabt tilstrækkelig turbulens til at den diffuse emission, vil blive kraftigt fortyndet i nærområdet, når der forekommer
spidslast trafik til og fra parkeringshuset. Det skal igen fremhæves, at der i de kommende år er
en forventning om at en større andel af bilparken fremover vil komme til at bestå af el- og hybridbiler.
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Med henvisning til diskussionen i afsnit 1.5.2 om emissioner fra nuværende og kommende vejtrafik i relation til aktuelle emissionskoncentrationer (2012), vurderes det at konsekvensen derfor vil
være ubetydelig.
Såfremt at der mod forventing bliver tale om at etablere en facadebeklædning med begrændset
naturlig ventilation kan der være et behov for at etablere et fælles afkast.
Til vurdering af emissioner fra et sådan evt. afkast kan der sammenlignes med VVM-redegørelse
og miljørapport fra 2015 for ”P-hus ved Ole Kirks Vej, Billund” 161, som giver mulighed for at etablere et parkeringshus med en kapacitet på op til 400 parkeringspladser. I VVM-redegørelsen og
miljørapporten for Billundsprojektet er emissioner fra personbiler i parkeringshuset er beregnet
ud fra antallet af personbiler, kørsels-strækningen, samt emissionsfaktorer som funktion af kørselshastighed.
Der er regnet på en 100 % udskiftning af alle parkerede biler i en eftermiddags spidsbelastning,
dvs. 800 ture/time (biler ind + ud).
Af yderligere forudsætninger fra disse beregninger fra parkeringshuset i Billund skal nævnes at:
•

•
•
•
•

Det var antaget, at der skulle etableres et afkast minimum 1 m over taghøjde på parkeringshuset (dvs. i 15 meters højde over terræn). Ved anvendelse af OML er der foretaget
en beregning af koncentrationen umiddelbart uden for parkeringshuset i højden 1,5 m
over terræn.
Emissionsoplysninger stammer fra Tema2010, som vurderes at være konservativ
Bilerne kører en strækning, det er estimeret i gennemsnit til 200 m pr. tur.
Der er tale om konservative beregninger, idet det er antaget at der er maksimal
emission herfra alle døgnets 24 timer i 365 dage om året.
Det er antaget at 50 % af NOX foreligger som NO2 i receptorpunkterne.

I det nye parkeringshus i Vejle er der en forventning om at der maksimalt skal regnes med 550
ture i spidslasttimen om morgenen i 2030 og afkasthøjden kommer tillige højere op end de 15
meter, som var tilfældet i Billund. OML Beregningen fra Billund vurderes derfor at være konservativ i forhold til forventet trafik og emissionen/immission fra parkeringshuset i Vejle.
Der er i Billund sagen beregnet følgende forureningsbidrag i omgivelserne:
•

NO2: 2,17 μg/m3 som årsmiddelværdi (og 16,06 μg/m3 som maksimal 8 timers glidende
middeltid)

•

Partikler (TSP 162): 0,15 μg/m3 som årsmiddelværdi.

•

CO: 0,160 mg/m3 maksimale 8-timers glidende middel

Det samlede forureningsniveau i omgivelserne består af forureningsbidraget fra parkeringshuset
og den almindelige allerede forekommende forurening på stedet. I dette tilfælde tages udgangspunkt i DCE-data fra 2012 (CO data indgår ikke):
NO2: < 15 µg/m3
PM10 partikler: < 12,5 µg/m3
PM2,5 partikler: <9,3 µg/m3

161

Billund Kommune, Lokalplan nr. 276 og Kommuneplantillæg nr. 12, P-hus ved Ole Kirks Vej, Billund, 2015,

https://billund.dk/media/864711/lok-plan-276.pdf
162

Samlet karakteriseres luftforurening med partikler ofte som TSP (Total Suspended Particulate Matter).
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Sammenholdes summen af ovennævnte konservative data med grænseværdierne for NO2 i Danmark på 40 µg/m3 (årsmiddel), ses det, at der stadig er en god margen i forhold til grænseværdierne.
Den maksimale tilladelige timemiddel værdi for NO2 er i øvrigt på 200 µg/m3 og må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår. For PM10 partikler er luftkvalitetskriteriet på 40 µg/m3
(årsmiddel).
Grænseværdien for CO er 10 mg/m3 som daglig maksimal 8-timersmiddelværdi.
På baggrund af ovenstående oplysninger fra Billund projektet, hvor driften af parkeringshuset er
sammenlignelig med driften af det nye parkeringshus i Vejle, vurderes det at alle de omtalte
grænseværdier fortsat vil være overholdt. Det kan konkluderes ved inddragelse af modelberegningerne ovenfor samt med viden om den faldende tendens i luftforurening fra køretøjer.
Driften af parkeringshuset vil med sikkerhed bidrage til en øget mængde emissioner som følge af
flere biler. Påvirkningens udbredelse vurderes at være knyttet til nærområdet, da emissionerne
fortyndes hurtigt i luften, bl.a. som følge af den turbulens som poppeltræerne vil give anledning
til uafhængig af vindretningen. Intensiteten vurderes at være lav, da risikoen for at emissionen
fra parkeringshuset vil give anledning til en permanent overskridelse af luftkvalitetsgrænseværdierne er lille. Konsekvensen vurderes samlet set at være ubetydelig.
CO2-udledning og energiforbrug fra vejtrafik ved projektområdet
Vejle Kommune har i Kommuneplan 2013-2025 opsat følgende mål: ”CO2-udledningen fra den
vejbundne transport skal reduceres i forhold til nuværende prognoser ved at gøre transporten
mere bæredygtig.” Der er således fokus på at evaluere projekters indflydelse på CO2 udledninger.
Ændringen i trafikken i nærområdet ved projektet bidrager globalt til drivhuseffekten med udslip
af CO2. Tabel 14-7 viser den beregnede forskel i CO2 emissionen fra køretøjer i 2030 efter projektets gennemførsel og ved 0-alternativet, hvor projektet ikke etableres. Beregningen er lavet med
baggrund i trafikdata fra influensvejnettet, som er den del af vejnettet, hvorpå trafikintensiteten i
væsentlig grad forventes påvirket som følge af ændringer i vejnettet samt projektudviklingen på
projektområdet.
0-Alternativet 2030

Drift 2030

Forskel

16,63

17,70

1,07 (6,4%)

1.225,72

1.304,25

78,53 (6,4%)

Energiforbrug
TJ/år
CO2 emission
Tons/år

Tabel 14-7. Beregning af forskel i energiforbrug og CO2 emissioner fra køretøjer ved 0-alternativet og ved drift i
2030.

Projektet estimeres til at medføre en stigning på 6,4 % i både energiforbrug og CO2 udledning i
forhold til 0-alternativet, som følge af den øgede parkeringskapacitet. Sammenlignes projektets
CO2 belastning med Vejle Kommunes samlede CO2 belastning på 800.000 tons CO2 i 2017, er der
tale om en ubetydelig andel. Den permanente stigning i CO2-udledningen på 78,5 tons CO2 om
året som følge af projektet er hermed også uden betydning på nationalt og globalt niveau, hvor
Danmarks samlede udledning af drivhusgasser er på ca. 48 mio. tons CO2 ækvivalenter pr. år fra
produktion og forbrug af energi (2018).
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Ved indførelse af el-biler mm. i de kommende år må det forventes at CO2 bidraget fra trafikken vil
falde. I 2030 skal Danmarks udledning af CO2 som bekendt reduceres med 70 procent i forhold til
1990 niveau, som var ca. 73,8 mio. tons CO2 ækvivalenter pr år.
Med henblik på, at gøre det mere attraktivt at benytte el-biler i Vejle midtby og dermed yderligere forbedre luftkvaliteten i nærområdet og samtidigt bidrage til Danmarks CO2 mål i 2030, anbefales det, at der etableres en række lade-standere til el-biler. Dette vil også være i tråd med
intensionerne i Vejle Kommunes kommende klimaplan, der skal gælde frem i mod 2050 og Kommuneplan 2017 – 2029 163.
Driften af parkeringshuset vil med sikkerhed bidrage til en permanent øget CO2 udledning, som
følge af flere biler. Påvirkningens udbredelse vurderes at være global, da bidraget indgår i de globale regnskab. Intensiteten vurderes dog at være ubetydelig, da der er tale om en meget lille andel af CO2 belastningen. Konsekvensen vurderes samlet set at være ubetydelig.

Afværgetiltag
I anlægs- og driftsfasen foreslås følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kompensere yderligere for projektets påvirkninger af miljøet:
Forslag til afværgetiltag i anlægsfasen:
•

Der kan stille krav til entreprenørernes arbejdsgange og/eller brug af maskiner med
emissionsbegrænsende udstyr for at reducere unødig tomgang, der reducere luftforurening og CO2-udslip.

Der er ikke behov for at opsætte afværgetiltag angående vanding og vådfejning, da dette er indeholdt i de retningslinjer, som kommunen har opsat ved arbejde, der giver lugt, støj eller møg. 164
Forslag til afværgetiltag i driftsfasen:
•

Parkeringshus kan etableres med/forberedes til montering af flere el-lade standere til elbiler.

•

Parkeringshuset kan etableres med fælles afkast efter fase 3, så der kan ske fri fortynding af ventilationsluften, f.eks. ved at afkast placeres 1–2 meter over det højestes
punkt på parkeringshuset, dvs. i ca. 18 – 19 meters højde.

Kumulative effekter
Hvis anlægsprojektet for Posthusgrunden gennemføres samtidig med anlægsarbejdet på det nye
parkeringshus og på stibro-systemet vil der være tale om kumulative effekter. Væsentligst vil
være støvpåvirkning i forbindelse med jordarbejde.
I trafikmodellen for det nye parkeringshus og sti-brosystem i 2030 samt i 0-alternativet er medtaget trafikbidrag fra ”Posthusgrunds” projektet. Herved indgår de kumulative effekter i de præsenterede resultater for driftsfasen.
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Vejle Kommune, Vejle Kommuneplan 2017-2029, Forebyggelse af klimaændringer, https://kommune-

plan2017.vejle.dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur-og-retningslinjer/klima/klimaaendringer-i-vejle-kommune/forebyggelse-af-klimaaendringer/
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Vejle Kommune, Anmeld arbejde, der giver lugt, støj eller røg, https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/er-

hvervsaffald-og-miljoe/anmeld-arbejde-der-giver-lugt-stoej-eller-roeg/
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Der er ikke kendskab til andre vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til luftforurening.

Sammenfattende vurdering
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til luft og klima er beskrevet i skemaet nedenfor,
hvor påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er sammenfattet.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Med sikkerhed

Nærområdet

Lav

Lang

Ubetydelig

Med sikkerhed

Nærområdet

Middel

Kort - mellemlang

Moderat

Med sikkerhed
Med sikkerhed

Nærområdet
Global

Lav

Kort

Begrænset

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

Med
hed
Med
hed
Med
hed
Med
hed

sikker-

Regional

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

sikker-

Lokal

Lav

Permanent

Ubetydelig

sikker-

Nærområdet
Global

Lav

Permanent

Ubetydelig

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

Anlægsfase
Emissioner fra trafik i
form af lastbiler og
varevogne
Emissioner fra entreprenørmaskiner
og lastbiler
Støv fra anlægs
Arbejder
CO2-udledning fra
byggematerialer herunder transport mm.
Driftsfase
Emission fra trafik
N-deposition
Emission fra trafik
NO2 og PM10
Emission fra parkeringshus
CO2-udledning fra
energiforbrug og trafik

sikker-

Tabel 14-8. Sammenfattende vurdering af miljøpåvirkninger.
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15.

SUNDHED (STØJ OG VIBRATIONER SAMT
EMISSIONER)
Kapitlet beskriver påvirkningen af menneskers sundhed i forbindelse med etablering og driften af
parkeringshuset og den tilhørende stibro i Vejle. Påvirkningerne af menneskers sundhed beskrives i forhold til påvirkninger der stammer fra ændringer i luftemissioner, støj og vibrationer.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger fra støj og luft er beskrevet på baggrund
af:
•

Oplysninger om eksisterende forhold fra bl.a. Region Midtjyllands sundhedsprofil 165

•

Vurderingerne i fagkapitlerne for Støj og vibrationer samt Luft.

•

Grænseværdier og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

•

Relevant videnskabelig litteratur.

Der er i dette kapitel vurderet ud fra de worst case-scenarier der relaterer sig til de påvirkninger
der er beskrevet i fagkapitlerne om luft samt om støj og vibrationer og som rummer forskellige
worst-case betragtninger.
Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af menneskers sundhed er tilstrækkeligt.

Eksisterende forhold
Projektområdet er beliggende i Vejle by. I Vejle by er der ca. 58.000 indbyggere 166. Generelt har
borgerne i Vejle kommune et godt selvvurderet helbred (tilsvarende resten af Region Syddanmark), og god livskvalitet 167.
Der bor mennesker flere steder i nærheden af projektområdet. De nærmeste er boligerne på
Borgvold, som ligger ca. 10 meter nord og ca. 25 meter syd for stibroen. Hertil ligger boliger på
Lollandsgade ca. 15-20 meter nord for stibroen og ca. 60 meter nordvest for parkeringshuset.
Desuden ligger et boligområde ca. 150 m syd for projektområdet og et boligområde ca. 180 m
sydvest for projektområdet. Hertil findes to daginstitutioner nær projektområdet. Placeringen af
boligområderne og daginstitutionerne fremgår af Figur 15-1.

165

Region Syddanmark (2017) Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

2017
166

Vejle Kommune (2019) Befolkningsprognose 2019-2033

167

Region Syddanmark (2017) Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

2017
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Figur 15-1. Oversigt over placeringen af de nærmeste boligområder og daginstitutioner.

0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet som udgangspunkt at forblive, som de er i
dag. Generelt er luftforureningen faldende i Danmark 168, og derfor må det også forventes, at de
sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med luftforureningen, vil være faldende.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj og vibrationer

•

Påvirkning af menneskers sundhed som følge af emissioner

Påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj og vibrationer
I forbindelse med anlæg af det nye parkeringshus og stibro, vil der opstå støj. Støjen stammer
fra kørsel med anlægsmaskiner, ramning/spunsning og trafik til og fra projektområdet. Støjen fra
anlægsarbejdet vil variere både i løbet af dagen, og imellem arbejdets faser. Samtidig kan arbejdet give anledning til mærkbare vibrationer. Anlægsstøjen og vibrationerne er beskrevet i bilag 3
om støj.

168

Ellermann, T., Brandt, J., Rasmussen, L. M. F., Geels, C., Christensen, J. H., Ketzel, M., Jensen, S. S., Nordstrøm, C.,

Nøjgaard, J. K., Nygaard, J., Monies, C., Nielsen, I. E. (2019) Luftkvalitet og helbredseffekter i Danmark, status 2018,
Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
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Anlægsarbejdet for etableringen af adgangsvejen vil vare omkring 25 uger, for parkeringshuset
vil anlægsarbejdet vare omkring 86 uger og anlæg af stibroen vil vare omkring 50 uger. Som udgangspunkt vil der kun blive arbejdet i dagtimerne indenfor normal arbejdstid, men det vil i perioder være nødvendigt at arbejde om natten i forbindelse med etableringen af stibroen.
Både i forbindelse med etableringen af parkeringshuset og stibroen, vil der skulle spunses.
Spunsning vil være støjende, og støjen fra denne aktivitet kan virke særligt generende.
Som beskrevet i bilag 3 kan flere boliger blive udsat for væsentlig støj over 70 dB (A) i dagtimerne både i forbindelse med etablering af bygværker og ved spunsning. Dette gælder både omkring arbejdspladserne, ved etablering af adgangsvejen, når selve parkeringshuset skal anlægges
og ved anlæg af stibroen. Ved anlæg af stibroen vil det ydermere være nødvendigt at arbejde om
natten i en periode på ca. 5 uger. Dette skyldes at en del af arbejdet skal udføres tæt på jernbanen, der forudsættes lukket i forbindelse med arbejdet.
I forbindelse med det generelle anlægsarbejde hvor der etableres bygværker vil omkring 17 boliger bliver påvirket af væsentlige støjgener over 70 dB(A) i løbet af dagtimerne når adgangsvejen
etableres. For parkeringshuset er der kun tale om få boliger, men ved etablering af stibroen vil
over 100 boliger samt en daginstitution blive udsat for væsentlig støj. Støjen omkring stibroen vil
både stamme fra etableringen af bygværker, men også aktiviteterne fra oplagspladserne vil give
anledning til støj over 70 dB(A).
I perioder hvor der spunses, vil over 100 boliger blive udsat for væsentlig støj i dagtimerne i forbindelse med både etablering af adgangsvej (spunsning i 2 uger) og etablering af parkeringshuset
(spunsning i 9 uger). Ved etablering af stibroen (spunsning i 7 uger) vil over 200 boliger samt to
daginstitutioner blive udsat for væsentlig støj i dagtimerne.
I forhold til væsentlig støj over 70 dB(A), vil det ikke være en konstant påvirkning i hele arbejdstiden og i hele anlægsperioden. Anlægsarbejdet ved stibroen vil flytte sig, og det er dermed ikke
de samme boliger der bliver eksponeret i hele anlægsperiodens længde. Støjen vil desuden være
varierende, og der vil derfor også være perioder med lavere støjpåvirkning både over dagen og
over hele anlægsfasen. Det skal desuden bemærkes, at støjen alene er beregnet ud fra afstand til
anlægsarbejdet, jf. bilag 3, hvilket gør vurderingerne konservative. Der er derfor ikke taget højde
for f.eks. at nogle bygninger kan være afskærmet for støjen af andre bygninger.
Da anlægsfasen løber over flere år, vil der være boliger, der ligger tæt på anlægsarbejdet, der
periodevist eksponeres for væsentlige støjgener over 70 dB (A) igennem en længere periode.
Dette kan være generende for beboerne, men støj kan også over en længere periode påvirke
sundheden. Støj kan resultere i en nonspecifik stresspåvirkning, som ved længerevarende eksponering kan medføre en række uønskede helbredseffekter både direkte og indirekte

169, 170

.Mest ge-

nerende vil det være for de beboere, der er hjemme i løbet af dagen, og som dermed eksponeres
for en støjpåvirkning i løbet af dagtimerne.
For de to daginstitutioner, der kan blive udsat for væsentlige støjgener, er det muligt at eksempelvis børnenes middagslur bliver påvirket, samt at støjen kan virke generende for børn og ansatte i de perioder, hvor støjen er særligt høj.
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WHO – World Health Organization (2011) Burden of disease from environmental noise - quantification of healthy life

years lost in Europe
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WHO – World Health Organization (1999) Guidelines for community noise
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Samtidig kan der ved flere boliger opleves vibrationer, når der spunses. Vibrationerne forventes
ikke at give anledning til negative sundhedskonsekvenser, men det kan i de perioder, det står på,
virke generende for beboerne.
Som beskrevet ovenfor, vil der desuden være boliger, der i en kortere periode udsættes for støj
om natten, hvor det i særdeleshed er generende. Støjniveauer over 40 dB i gennemsnit over en
nat kan forstyrre søvnen, og man kan dagen efter en nat med støjeksponering føle sig mindre oplagt og dårligt tilpas 171, 172, 173. Det vurderes ikke, at der vil være væsentlige negative helbredskonsekvenser forbundet med arbejdet om natten, pga. den relativt korte periode, hvor dette står på,
men det vil med stor sandsynlighed virke meget generende for beboerne i de boliger, der udsættes for støj flere nætter i træk.
Sammenfatning
Støj i anlægsfasen vil med sikkerhed forekomme, og påvirkningen vil forekomme lokalt omkring
projektet.
Mht. nattestøj vil intensiteten være høj, men påvirkningen vil være kortvarig. Det vurderes, at
beboerne vil blive generet i den periode, der arbejdes om natten, men påvirkningen vil være begrænset pga. den korte varighed.
I forbindelse med arbejdet inden for normal arbejdstid, vil der være tale om en lang påvirkning
med høj intensitet for de boliger, der er nærmeste anlægsarbejderne. Anlægsstøjen vil være varierende over dagen og anlægsperioden, og således ikke ligger over 70 dB(A) i hele anlægsperioden. Desuden vil anlægsarbejdet flytte sig, og det er dermed ikke de samme boliger, der bliver
eksponeret i hele anlægsperiodens længde. Når der spunses, vil der være tale om en kortere påvirkningsperiode for de fleste påvirkede boliger.
Påvirkning fra støj fra etableringen af bygværker kan potentielt være en sundhedsmæssig påvirkning, men det må i særdeleshed forventes at beboerne, der bor tæt på anlægsarbejdet, oplever
en stor genepåvirkning af den forholdsvis lange periode med høje støjniveauer i dagtimerne.
Samlet set vurderes påvirkningen af menneskers sundhed fra støj i anlægsfasen at være væsentlig, pga. den lange periode med støjgener.
Påvirkning af menneskers sundhed som følge af emissioner
Som det beskrives i kapitel 14 om luft, vil støvpåvirkningerne af naboerne være begrænset i anlægsfasen, og disse beskrives derfor ikke yderligere.
I kapitel 14 beskrives det samtidig, at der i forbindelse med anlægsfasen vil forekomme emissioner fra både trafikken til og fra projektet samt emissioner fra entreprenørmaskinerne.
Trafik og entreprenørmaskiner giver blandt andet anledning til emissioner af sundhedsskadelige
komponenter så som NO2, CO og partikler. I kapitel 14 beskrives det, at trafikken til og fra pladsen så som varetransport, kun vil give anledning til ubetydelige niveauer. Samtidig er afstanden
fra parkeringshuset til nærmeste bolig så lang, at der ingen påvirkning forventes her.
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WHO – World Health Organization (1999) Guidelines for community noise
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WHO – World Health Organization (2011) Burden of disease from environmental noise - quantification of healthy life

years lost in Europe
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WHO – World Health Organization (2009) Night noise guidelines for Europe
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I forbindelse med etableringen af stibroen vil der derimod være væsentligt kortere til nærmeste
nabo (15-20 m), og især niveauerne af NOx kan forventes at være forøget inden for denne afstand af anlægsarbejdet, og der kan være periodevise lokale overskridelser af grænseværdierne
for NOx fra entreprenørmaskinerne, jf. kapitel 14. Anlægsarbejdet ved stibroen vil bevæge sig
langs stibroens strækning, og det vil derfor ikke være de samme boliger, der udsættes for påvirkningen i hele anlægsfasens varighed.
Der vil ikke er tale om en permanent påvirkning, men en midlertidig påvirkning i den periode anlægsarbejdet står på. Hvis niveauerne af sundhedsskadelige emissioner så som partikler eller NO2
og CO bliver tilpas høje, kan der potentielt opstå korttidseffekter. Korttidseffekter er de sundhedseffekter, der er forbundet med en eksponering af forhøjede niveauer af luftforurenede komponenter, inden for en tidsperiode af timer eller få dage. Korttidseffekter er ofte relateret til irritation af luftvejene 174.
Sammenfatning
Påvirkningen i anlægsfasen vil med sikkerhed opstå i nærområdet, især omkring etableringen af
stibroen, hvor der er boliger inden for en kort afstand. Påvirkningen vil være kort til mellemlang,
og intensiteten vurderes at være middel, da det må forventes, at der vil være perioder med overskridelser af grænseværdierne for NOx. Der kan være tale om korttidseffekter relateret til etableringen af stibroen. Det vurderes derfor, at der vil være en begrænset konsekvens på befolkningen
sundhed i forbindelse med anlægsfasen.

Vurdering af påvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Påvirkning af menneskers sundhed på baggrund af støj og vibrationer

•

Påvirkning af menneskers sundhed på baggrund af emissioner

Påvirkning af menneskers sundhed på baggrund af støj og vibrationer
Som det beskrives i bilag 3, forventes det, at parkeringshuset giver anledning til en forøget trafik
på de nærmeste veje svarende til en stigning på op til 0,5 dB i forhold til 0-alternativet. En forskel af denne størrelse vil være så lille at den ikke opfattes af det menneskelige øre. Samtidig beskrives det, at aktiviteterne i selve parkeringshuset vil give anledning til støj der ligger væsentligt
under støjgrænserne for virksomhedsstøj ved de nærliggende boliger. De begrænsede støjniveauer i dagtimerne vurderes ikke at påvirke sundheden for de mennesker der bor i området.
Desuden bemærkes det i bilag 3, at der kun vil være begrænset aktivitet i nattetimerne.
Påvirkningen fra driftsstøj i driftsfasen vil være permanent, og den vil med sikkerhed forekomme
i lokalområdet. Støjen fra både trafik og aktiviteterne i selve parkeringshuset vil være meget begrænset, og intensiteten vurderes derfor at være lav. Samlet set vurderes det, at der ingen påvirkning vil være af menneskers sundhed.
Påvirkning af menneskers sundhed på baggrund af emissioner
Som det beskrives i kapitel 14 om luft, vil der fra biler der kører ud og ind af parkeringshuset
være emissioner af NOx, partikler og CO fra udstødningsgas. Det vurderes i imidlertid i kapitel 14,
at parkeringshusets bidrag af sundhedsskadelige komponenter vil være ubetydeligt.
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Ellermann, T., Brandt, J., Hertel, O., Loft, S., Andersen, Z. J., Raaschou-Nielsen, O., Bønløkke, J., Sigaard, T. (2014)

Luftforureningens indvirken på sundheden i Danmark. Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport fra
DCE nr.96
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Driftsfasens påvirkning i forhold til luftemissioner, vil med sikkerhed forekomme i nærområdet
omkring parkeringshuset. Som udgangspunkt kan stigninger i f.eks. NO2 og partikel-niveauet resultere i negative sundhedspåvirkninger hos befolkningen, når der er tale om en permanent påvirkning 175. Dette gælder også selvom, at niveauerne ligger under grænseværdierne. Da projektets bidrag af sundhedsskadelige gasser og partikler vil være ubetydelig, vurderes intensiteten af
påvirkningerne dog at være så lav, at der ingen påvirkning vil være på menneskers sundhed.

Afværgetiltag
Afværgetiltag, der kan formindske eventuelle påvirkninger af mennesker og sundhed, vil som udgangspunkt være forbundet med at mindske selve miljøpåvirkningen. Mulige afværgetiltag for
emissioner er beskrevet i kapitel 14. Da der er tale om forslag til afværgeforanstaltninger, indgår
de ikke i ovenstående vurderinger.
Det vurderes ikke nødvendigt at afværge støjen i driftsfasen, men støj i anlægsfasen kan afværges med følgende tiltage (se i øvrigt bilag 3):
•

•

•

Sikring af information til berørte naboer om arbejdets tidsplan. Dette gælder i særdeleshed i situationer, hvor der skal udføres særligt støjende arbejde og i situationer, hvor
der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid.
Kommunikation med de to potentielt berørte daginstitutioner, så institutionerne får mulighed for at planlægge deres hverdag så de mindst muligt oplever støjgene fra anlægsarbejdet.
Opsætning af midlertidige støjskærme, Dette gælder i særdeleshed for anlægsarbejdet
vedrørende stibroen.

I forbindelse med særligt vibrerende arbejde kan der i enkelte tilfælde være risiko for, at bygninger kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer. I så fald kan brug af måleudstyr, der permanent overvåger vibrationspåvirkningen, sikre at relevante grænseværdier ikke overskrides og
bygningerne dermed beskyttes mod skader.

Kumulative effekter
De projekter der kan medføre en påvirkning af de miljøemner, der er relateret til menneskers
sundhed, er beskrevet i kapitel 14 og i bilag 3.
I anlægsfasen kan det nærliggende projekt ”Posthusgrunden” medføre kumulative effekter i forhold til emissioner og støj, hvis dette projekt anlægges samtidig med parkeringshuset. De kumulative effekter vurderes ikke at være i et omfang der ændrer på de ovenstående vurderinger.
I driftsfasen vil der ikke forekomme kumulative effekter i forhold til menneskers sundhed, da der
ingen påvirkning er fra projektet.

Sammenfattende vurdering
Påvirkningerne af menneskers sundhed som følge af projektet vil i høj grad relatere sig til projektets anlægsfase. Der er flere boliger inden for en relativt kort afstand til projektet og beboerne i
de nærmeste boliger omkring stibroen, kan i nogen grad blive eksponeret for forhøjede koncentrationer af sundhedsskadelige emissioner. Samtidig vil, beboerne i de nærmeste boliger, periodevis blive eksponeret for væsentlige støjgener både i forbindelse med etableringen af parkeringshuset med anlægsvej og stibroen.
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DCE nr.96
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I forbindelse med projektets driftsfase forventes det ikke, at hverken støj eller emissioner til luft
giver anledning til en påvirkning af menneskers sundhed.
Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til menneskers sundhed er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er sammenfattet.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Påvirkning af menneskers sundhed som
følge af støj og vibrationer
Påvirkning af menneskers sundhed som
følge af emissioner
Driftsfase

Med sikkerhed

Lokal

Høj

Kort - mellemlang

Væsentlig

Med sikkerhed

Nærområde

Middel

Kort - mellemlang

Begrænset

Påvirkning af menneskers sundhed som
følge af støj og vibrationer
Påvirkning af menneskers sundhed som
følge af emissioner

Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Ingen

Med sikkerhed

Nærområde

Lav

Permanent

Ingen

Anlægsfase
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16.

MATERIELLE GODER
Kapitlet beskriver påvirkningen af materielle goder i forbindelse med parkeringshus og stibro i
Vejle.

Metode
De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af:
•

Projektbeskrivelse

•

Banedanmarks retningslinjer

De eksisterende forhold beskrives som en fremskrivning, hvor kommende projekter også beskrives, da de skal inddrages i vurderingen af parkeringshuset og stibroens påvirkning på materielle
goder.
Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af materielle gode er tilstrækkeligt.

Eksisterende forhold
Nord for Vejle Å og vest for jernbanesporene ligger Vejle Trafikcenter, der er et kombineret center for tog og busser. En oversigt over området findes på Figur 16-1. Jernbanesporene er nordsydgående ved projektområdet, hvor jernbanesporene deler sig ved parkeringshuset og et spor
fortsætter mod nordøst mod havnen (Vejle Havnebanen) og de øvrige fortsætter til stationen.
Ved stationen opdeles jernbanesporene i tre, og mellem sporene er der to perroner. Vest for
jernbanesporene findes en busparkeringsplads. På den østlige side af jernbanen ligger Reinholdts
Plads, hvor der er en parkeringsplads i tilknytning til stationen.
Vejle Havnebanen, der forløber ud mod havnen, krydser Sjællandsgade og Havneparken.
Overkørslerne er i dag med blink og klokker.
Banedanmark har planer om at gennemføre en række projekter i og omkring Veje Station inden
for de næste 6-8 år 176. Projekterne omfatter blandt andet:
•

Sporfornyelse og forberedende arbejder til EP (især broarbejder) på og lidt syd for Veje
Station.

•

Elektrificering af Fredericia-Vejle-Horsens-Skanderborg-Aarhus.

•

Udrulning af signalprogrammet.

•

Forventet sporfornyelse og hastighedsopgradering.

•

Sikring af sporplads til en evt Billunds-banes spor på Vejle Station, hvor der i den forbindelse
sker en justering af sporlayoutet.

•

Sikring af havnebanens spor- og fritrumsmæssigt nødvendige kørselsmuligheder, og at
sidesporene til godstog og arbejdskøretøjer på stationen kan forbedres.

176

Banedanmark, Banedanmarks høringssvar vedr. afgrænsningen af miljøvurderingen for etablering af et p-hus og

stibro ved Gammelhavn, Vejle, 14.05.2020
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Figur 16-1. Oversigtskort over området, hvor stibroen og parkeringshuset skal etableres.

0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen i 2030, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes de beskrevne baneprojekter under eksisterende forhold at være realiseret. Adgangen til
stationens perroner forventes at være tilsvarende i dag, da der ikke anlægges en ny stibro. Hertil
forventes Vejle Havnebanens overkørsler af Sjællandsgade og Havneparken at være som i dag.

Vurdering af påvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:
•

Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer

Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer
Som følge af, at dele af stribroen skal anlægges på tværs af jernbanen, vil etableringen af stibroen påvirke jernbananlægget og driften heraf i den periode, hvor der foregår anlægsaktiviteter.
Etablering af stibroen er afhængig af lukning af det enkelte jernbanespor. På Vejle Station er det
grundet en vis overkapacitet, muligt at lukke halvdelen af stationen ned, i de fleste perioder af
døgnet, og stadig bibeholde den normale drift. Dog kan der være brug for, at alle spor spærres i
nogle enkelte dage. I perioder, hvor stationen helt eller delvist er lukket vil der være anlægsarbejde døgnet rundt for at minimere denne periode og generne for togpassagerne. På baggrund af
spærringen af enkelte eller alle spor vil tidsplanen og anlægsarbejdet over jernbanen ske i tæt
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dialog med Banedanmark, så der sker mindst mulig påvirkning af driften. Der kan hertil ske en
koordinering med Banedanmarks projekter, så antallet af spærringer reduceres.
I forbindelse med anlægget af parkeringshus, adgangsvej og stibroen kan der i forbindelse med
ramning af pæle opstå vibrationer, som kan medføre sætninger i jernbanesporene. Ved parkeringshuset rammes ca. 400 pæle, ved adgangsvejen rammes 3 pæle, og ved stibroen vil være
brug for ca. 25-30 pæle, hvor ca. 11 er placeret tæt ved eller mellem jernbanesporene. Funderingspælene nedrammes med rambuk. Ifølge den overordnede tidsplan forventes det at tage henholdsvis 8-9 uger at nedramme pæle til parkeringshuset, 2 uger ved adgangsvejen og 7 uger ved
stibroen.
Det vurderes på baggrund af ovenstående vil der med sikkerhed ske en påvirkning af jernbanedriften, som følge af, at der vil ske lukninger af spor, og sporene kan påvirkes af vibrationer fra
ramning. Påvirkningen er knyttet til Vejle Station, men kan medføre forsinkelser på en større del
af ruten, hvormed påvirkningen vurderes at være regional. Intensiteten af påvirkningen vurderes
at være høj, da driften påvirkes, men påvirkningen vil være kort, da den normale drift kan genoptages, når anlægsarbejdet er overstået. For at begrænse indvirkningen på togdriften skal anlægsarbejdet koordineres med Banedanmark. Hertil skal det afklares med Banedanmark, hvor
ofte der skal føres kontrol af sporkonstruktionerne i forbindelse med anlægsarbejdet, og efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal ske en kontrol af sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer, så togdriften ikke påvirkes som følge af sætningsskader
eller andre skader. Den samlede konsekvens vurderes at være moderat.

Afværgetiltag
I anlægsfasen gennemføres følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kompensere
for projektets påvirkninger af miljøet:

•

Efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal der ske en kontrol af
sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer.

Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til vedtagne planer eller projekter, der i samspil med projektets miljøpåvirkninger vil betyde, at påvirkningerne forstærkes i forhold til materielle goder ud over de projekter,
som er inkluderet i vurderingen.

Sammenfattende vurdering
Som følge af, at dele af stribroen skal anlægges på tværs af jernbanen, vil etableringen af stibroen påvirke jernbananlægget og driften heraf i den periode, hvor der foregår anlægsaktiviteter.
Da anlægsarbejdet vil påvirke driften, vil tidsplanen og anlægsarbejdet over jernbanen ske i tæt
dialog med Banedanmark, så der sker mindst mulig påvirkning.
I forbindelse med anlægget af parkeringshus, vejadgang og stibro kan der i forbindelse med ramning af pæle opstå vibrationer, som kan medføre sætninger i jernbanesporene. Det skal derfor
afklares med Banedanmark, hvor ofte der skal føres kontrol af sporkonstruktionerne i forbindelse
med anlægsarbejdet, og efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal ske
en kontrol af sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer, så togdriften ikke påvirkes
som følge af sætningsskader eller andre skader.
Da der sker anlægsarbejder på tværs af jernbanen, kan det ikke undgås, at der sker en påvirkning af driften, som kan betyde forsinkelser på en større del af ruten i en kort periode. Den samlede konsekvens vurderes at være moderat.
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Projektets samlede miljøpåvirkninger i forhold til materielle goder er beskrevet i skemaet nedenfor, hvor påvirkningernes sandsynlighed, geografiske udbredelse, intensitet, varighed og konsekvenser er sammenfattet.
Miljøpåvirkning
Anlægsfase
Hensyn til jernbaneanlægget og -driften,
herunder vibrationer

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Med sikkerhed

Regional

Høj

Kort

Moderat
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17.

LOVGIVNING OG MYNDIGHEDSBEHANDLING
Kapitlet beskriver etablering af parkeringshus og stibro i forhold til den eksisterende lovgivning og
behovet for indhentning af tilladelser og dispensationer m.m., som umiddelbare er nødvendige for
at realisere projektet.
Udover reglerne om miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering kræver etablering af parkeringshus og stibro tilladelse, dispensation og godkendelse efter de følgende love. I parentes fremgår
det i hvilke kapitel, det pågældende emne er behandlet:
•

Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven (jf. kapitel 9 og 11)

•

Tilladelse efter vandløbsloven (jf. kapitel 11)

•

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 50 om Spildevandstilladelser
mv. (jf. kapitel 12)

•

Tillæg til Vejle Kommunes Spildevandsplan ved etablering af forsinkelsesbassin (jf. kapitel
12)

•

Tilladelse efter jordforureningsloven (jf. kapitel 13)

•

Tilladelse efter vandforsyningsloven (jf. kapitel 13)

•

Tilladelse efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (jf. kapitel 14)

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.
De relevante lovbestemmelser og behovet for tilladelser, godkendelser og dispensationer beskrives i det følgende.

Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven

177

Projektet ligger inden for åbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelseslovens § 16), hvorfor der er
behov for at søge dispensation. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
I forbindelse med anlægsarbejder i det beskyttede vandløb skal der gives en dispensation jævnfør
naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Tilladelse efter vandløbsloven

178

Broer over vandløbet skal godkendes af vandløbsmyndigheden jævnfør vandløbslovens § 47.
Anlægsarbejde i vandløbet må kun foretages efter vandløbsmyndighedens bestemmelser jævnfør
vandløbslovens § 17.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 179 og bekendtgørelse nr. 50 om
Spildevandstilladelser mv. 180
I forbindelse med udledning af overfladevand fra projektområdet til Vejle Å, skal der indhentes en
udledningstilladelse ved Vejle Kommune, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven §28 og Bekendtgørelse nr. 501 om Spildevandstilladelser. Der skal både indhentes en midlertidig udledningstilladelse til anlægsfasen og en permanent udledningstilladelse til driftsfasen.
177

Miljø- og fødevareministeriet, 2020, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr. 240 af 13/03/2019.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
178

Miljø- og fødevareministeriet, 2020, Bekendtgørelse af lov om vandløb. LBK nr. 1217 af 25/11/2019.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209504
179

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 1218 af 25/11/2019. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
180

Bekendtgørelse nr. 50 om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr. 1317 af

04/12/2019. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572
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Tillæg til Vejle Kommunes Spildevandsplan ved etablering af forsinkelsesbassin
181

Hvis der vurderes at være behov for etablering af forsinkelsesbassin, skal der udarbejdes et tillæg
til Vejle Kommunes Spildevandsplan, jf. Vejle Spildevands paradigme for etablering af et regnvandsbassin: ”Såfremt bassinet ikke er omfattet af Spildevandsplanen, udfører Vejle Kommune et
tillæg til Spildevandsplanen. Vejle Kommune og forsyningsselskabet udarbejder kravene til de oplande som bassinet modtager regnvand fra. Den projekterende leverer informationer om bassinstørrelse på baggrund af opstillede krav i dette paradigme og i Spildevandsplanen.

Tilladelse efter jordforureningsloven

182

Idet projektområdet er beliggende recipientnært og inden for et indvindingsopland, kan Vejle
Kommune stille krav om, at der skal udarbejdes en § 8-tilladelse forud for byggetilladelsen. I en
§ 8 tilladelse udføres der en risikovurdering af, om anlægsarbejdet kan medføre en forøget risiko
overfor recipienter og grundvand i området.

Tilladelse efter vandforsyningsloven

183

Grundvandssænkning inden for 300 meter fra vandværksboringer kræver en tilladelse fra Vejle
Kommune efter Vandforsyningslovens §26. Hvis afstanden er mere end 300 meter, kan det ske
uden tilladelse, såfremt indvindingen kan holdes under 100.000 m³/år.

Tilladelse efter bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
184

Støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 185 anmeldes til Vejle Kommune senest 14 dage før aktiviteterne påbegyndes. Der henvises desuden til Vejle Kommunes hjemmeside om begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge og anlægsarbejder i Kommunen 186.
I tilfælde af at der skal udføres arbejde i kortere perioder udenfor normal arbejdstid, som på
hverdage er mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00, skal der søges dispensation hos Vejle Kommune.

181

Vejle Spildevand – vand i balance, Hent paradigmer og retningslinjer, https://www.vejlespildevand.dk/projekter/for-

projekterende-erhverv/paradigmer-og-retningslinjer
182

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 17/03/2017. https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
183
184

Vandforsyningsloven, LBK nr 118 af 22/02/2018

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.

185

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.

186

Link til Vejle Kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/erhvervsaffald-og-miljoe/an-

meld-arbejde-der-giver-lugt-stoej-eller-roeg/
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KAPITEL 18
SAMMENFATNING AF
MILJØPÅVIRKNINGER

LOVGIVNING OG MYNDIGHEDSBEHANDLING | 182/189

MILJØKONSEKVENSRAPPORT OG MILJØRAPPORT FOR PARKERINGSHUS OG STIBRO I VEJLE

18.

SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER
På grundlag af miljøvurderingerne i kapitel 9-16 vurderes det, at etablering af parkeringshus og
stibro vil medføre en række konsekvenser for miljøet. På forskellige områder vil der forekomme
både væsentlige og moderate konsekvenser, som påkalder sig særlig opmærksomhed.

Samlet vurdering
I forbindelse med gennemførsel af miljøkonsekvensrapport og miljørapport er det vurderet, at der
vil være en væsentlig negativ konsekvens for:
Påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj og vibrationer (anlægsfase)

•

Desuden vurderes det for seks miljøpåvirkninger, at konsekvenserne for miljøet vil være moderat:
•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra nærzonen (driftsfase)

•

Visuel påvirkning af by og landskab set fra mellemzonen (driftsfase)

•

Visuel påvirkning af arealer inden for åbeskyttelseslinjen langs med Vejle Å (driftsfase)

•

Trafikale forhold (driftsfase)

•

Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler (anlægsfase)

•

Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer (anlægsfase)

For de øvrige miljøpåvirkninger, der er vurderet nærmere, vurderes det, at konsekvenserne for
miljøet er uvæsentlige eller ikke tilstede. De samlede vurderinger er opsummeret i skemaet herunder. Gul farve markerer moderate konsekvenser og rød farve markerer væsentlige konsekvenser.
Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Visuel påvirkning og kulturarv - Kapitel 9
Driftsfase
Visuel påvirkning af
by og landskab set

Med sikkerhed

Nærområdet

Middel

Permanent

Moderat

Med sikkerhed

Nærområdet

Høj

Permanent

Moderat

Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Begrænset

Med sikkerhed

Lokal

Lav

Permanent

Begrænset

Med sikkerhed

Nærområdet

Høj

Permanent

Moderat

fra nærzonen
Visuel påvirkning af
by og landskab set
fra mellemzonen
Visuel påvirkning af
by og landskabet og
den kystnære byzone set fra fjernzonen
Påvirkning af Sct.
Nicolai Kirke
Visuel påvirkning af
arealer inden for
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Miljøpåvirkning

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

åbeskyttelseslinjen
langs med Vejle Å
Befolkning (tilgængelighed og trafiksikkerhed) - Kapitel 10
Anlægsfase
Øget tung trafik

Med sikkerhed
Med sikkerhed
Med sikkerhed

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Begrænset

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Begrænset

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Ubetydelig

Med sikkerhed
Med sikkerhed
Sandsynligt

Lokal

Lav

Permanent

Moderat

Lav

Permanent

Begrænset

Middel

Permanent

Begrænset

Beskyttet natur

Sandsynligt

Lokal

Lav

Kort

Begrænset

Odder

Lokal

Lav

Kort

Ingen

Ynglende fugle

Mindre
sandsynligt
Sandsynligt

Lokal

Middel

Kort

Begrænset*

Øvrige fugle

Sandsynligt

Lokal

Ubetydelig

Kort

Begrænset

Vandløbsplanter og
fisk
Driftsfase

Usandsynligt

Lokal

Middel

Kort

Ubetydelig

Beskyttet vandløb,
strøm
Skygge på vandløb,
planter og fisk
Vand - Kapitel 12

Sandsynligt

Nærområde

Lav

Kort

Begrænset

Usandsynligt

Nærområde

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig

Sandsynligt

Nærområde

Ubetydelig

Lang

Begrænset*

Med sikkerhed

Nærområde

Ubetydelig

Kort

Ubetydelig*

Udledning af overflaMed sikkerdevand til Vejle Å
hed
Nedrammede pæle i
Med sikkerVejle Å
hed
Jordbund - Kapitel 13

Nærområde

Lav

Permanent

Nærområde

Ubetydelig

Meget kortKort

Ubetydelig

Nærområde

Lav

Kort

Begrænset

Nærområdet

Lav

Kort

Begrænset

Med sikkerhed

Nærområdet

Lav

Lang

Ubetydelig

Med sikkerhed

Nærområdet

Middel

Kort - mellemlang

Moderat

Påvirkning af vejtrafikken
Påvirkning af lette
trafikanter
Driftsfase
Trafikale forhold

Kapacitet og serNærområde
viceniveau
Påvirkning af trafikNærområde
sikkerheden
Biodiversitet – natur, flora og fauna – Kapitel 11
Anlægsfase

Anlægsfase
Udledning af overfladevand/grundvand
til Vejle Å
Nedramning af pæle
og spunsvægge
Driftsfase

Ubetydelig*

Anlægsfase
Mobilisering af forurening
Risiko for spild

Sandsynlig

Mindre
sandsynligt
Luft og klima - Kapitel 14
Anlægsfase
Emissioner fra trafik
i form af lastbiler og
varevogne
Emissioner fra entreprenørmaskiner
og lastbiler
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Miljøpåvirkning

Støv fra anlægs
Arbejder
CO2-udledning fra
byggematerialer
herunder transport
mm.
Driftsfase
Emission fra trafik
N-deposition

Sandsynlighed

Geografisk
udbredelse

Intensitet

Varighed

Konsekvenser

Med sikkerhed

Nærområdet

Lav

Kort

Begrænset

Med sikkerhed

Global

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

Med sikkerhed

Regional

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

Lokal

Lav

Permanent

Ubetydelig

Nærområdet

Lav

Permanent

Ubetydelig

Global

Ubetydelig

Permanent

Ubetydelig

Med sikkerhed

Lokal

Høj

Kort - mellemlang

Væsentlig

Med sikkerhed

Nærområde

Middel

Kort - mellemlang

Begrænset

Lokal

Lav

Permanent

Ingen

Nærområde

Lav

Permanent

Ingen

Regional

Høj

Kort

Moderat

Med sikkerEmission fra trafik
hed
NO2 og PM10
Emission fra parkeMed sikkerringshus
hed
CO2-udledning fra
Med sikkerenergiforbrug og
hed
trafik
Menneskers sundhed – Kapitel 15
Anlægsfase
Påvirkning af menneskers sundhed
som følge af støj og
vibrationer
Påvirkning af menneskers sundhed
som følge af emissioner
Driftsfase

Påvirkning af menMed sikkerneskers sundhed
hed
som følge af støj og
vibrationer
Påvirkning af menMed sikkerneskers sundhed
hed
som følge af emissioner
Materielle goder – Kapitel 16
Anlægsfase
Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer

Med sikkerhed

Tabel 18-1. Opsummering af miljøpåvirkninger forbundet med parkeringshus og stibro. * angiver vurdering efter implementering af afværgetiltag.
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19.

AFVÆRGETILTAG
De afværgetiltag, der kan hindre, minimere eller kompensere for påvirkningen af miljøet, er oplistet i det nedenstående under de enkelte miljøemner for henholdsvis anlægs- og driftsfase.
Anlægsfasen
Biodiversitet – natur, flora og fauna
•

Spunsning og fundering skal foretages udenfor yngletiden for vandrefalk og bjergvipstjert
(medio marts til ultimo april for bjergvipstjert og fra medio april til primo juni for vandrefalk).

Vand
I anlægsfasen skal der gennemføres følgende afværgetiltag ved udledningen af overfladevand/grundvand til Vejle Å, til sikring mod udledning af suspenderede stoffer, herunder eventuel
forurenet jord, samt til sikring mod erodering af brinker, og å-bund.
•

Opsamling og rensning af alt overfladevand fra byggepladsen via sandfang og olieudskiller før
udledning til Vejle Å.

•

Adskille Å og arbejdsområde med parallel afværgegrøft mellem arbejdspladsen og Vejle Å i
en afstand på minimum 5 m med dykket udløb via sandfang/bundfældningsbassin eller lign.
renseelement, eller ved at terrænregulere mod åen, så overfladevand holdes på byggepladsen.

•

Sikre udledning fra eksisterende udløbsgrøft enten med renseelement ved udløb eller ved terrænregulering mod grøften.

•

Oppumpning i forbindelse med tørholdelse af byggegruber omkring pæle for vejbro og stibro,
og ledningsgrave foretages evt. via pumpesump i form af en brøndring med bund af ral og
småsten, for at mindske udledningen af suspenderet stof, eller ved oppumpning til et åbent
sandfang eller lignende renseforanstaltning. Der bør som udgangspunkt ikke pumpes vand
direkte ud i Vejle Å. Ved behov forsynes afløbet fra oppumpningen med yderligere renseforanstaltninger. Afværgeforanstaltninger ved fastsættelse af evt. krav til indholdsstoffer i det
oppumpede grund- og overfladevand fastsættes i forbindelse med udledningstilladelsen, ligeledes aftales ud- og/eller afledningsmuligheder i forbindelse med detailprojektering endeligt
med miljømyndigheden.

Luft og klima
Forslag til afværgetiltag i anlægsfasen:
•

Der kan stille krav til entreprenørernes arbejdsgange og/eller brug af maskiner med
emissionsbegrænsende udstyr for at reducere unødig tomgang, der reducere luftforurening og CO2-udslip.

Der er ikke behov for at opsætte afværgetiltag angående vanding og vådfejning, da dette er indeholdt i de retningslinjer, som kommunen har opsat ved arbejde, der giver lugt, støj eller møg. 187
Menneskers sundhed

187

Vejle Kommune, Anmeld arbejde, der giver lugt, støj eller røg, https://www.vejle.dk/erhverv/min-virksomhed/er-

hvervsaffald-og-miljoe/anmeld-arbejde-der-giver-lugt-stoej-eller-roeg/
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Afværgetiltag, der kan formindske eventuelle påvirkninger af mennesker og sundhed, vil som udgangspunkt være forbundet med at mindske selve miljøpåvirkningen. Mulige afværgetiltag for
emissioner er beskrevet under luft og klima.
Støj i anlægsfasen kan afværges med følgende tiltag:
•

•

•

Sikring af information til berørte naboer om arbejdets tidsplan. Dette gælder i særdeleshed i situationer, hvor der skal udføres særligt støjende arbejde og i situationer, hvor
der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid.
Kommunikation med de to potentielt berørte daginstitutioner, så institutionerne får mulighed for at planlægge deres hverdag så de mindst muligt oplever støjgene fra anlægsarbejdet.
Opsætning af midlertidige støjskærme. Dette gælder i særdeleshed for anlægsarbejdet
vedrørende stibroen.

Materielle goder

•

Efter afsluttet anlægsarbejde af stibroen ved jernbanesporene skal der ske en kontrol af
sporkonstruktionerne efter Banedanmarks retningslinjer.

Der vurderes ikke at være behov for afværgetiltag for de øvrige miljøemner.
Driftsfasen
Vand
I driftsfasen skal følgende eller tilsvarende afværgetiltag gennemføres, som angivet nedenfor:
•

Etablering af olieudskillere og sandfang til rensning af overfladevand for udledning til Vejle Å.

•

Etablering af tilstrækkelig forsinkelse til at sikre at renseforanstaltninger virker ved dimensionsgivende regnhændelser.

•

Etablering af erosionssikring ved udløb til Vejle Å.

•

Etablering af skybrudsveje og erosionssikring ved overløbsveje fra skybrudsveje til Vejle Å.

•

Ved behov udlægges grovere materiale omkring brounderstøtningerne for at sikre konstruktionerne mod risiko for erosion. Lokalt omkring brounderstøtningerne for vejbro kan der forekomme erosion i perioder med høj vandføring. Erosionen opstår som følge af ændrede strømforhold/hvirveldannelse omkring konstruktioner i vand. Det vurderes, at der ikke vil være tale
om en væsentlig erosion, og det er muligt at sikre konstruktionerne.

Luft og klima
Forslag til afværgetiltag i driftsfasen:
•

Parkeringshus kan etableres med/forberedes til montering af flere el-lade standere til elbiler.

•

Parkeringshuset kan etableres med fælles afkast efter fase 3, så der kan ske fri fortynding af ventilationsluften, f.eks. ved at afkast placeres 1–2 meter over det højestes
punkt på parkeringshuset, dvs. i ca. 18 – 19 meters højde.

Der vurderes ikke at være behov for afværgetiltag for de øvrige miljøemner.
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20.

MANGLEDE VIDEN OG USIKKERHEDER
Formålet med miljøvurdering er at sikre et godt beslutningsgrundlag og derved at håndtere de
miljømæssige påvirkninger, inden der gives tilladelse til projektet.
Grundlaget for vurderingerne er beskrevet i de enkelte kapitler. Der har været et tilstrækkeligt
grundlag til at vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og det vurderes generelt, at
der ikke er væsentlige mangler i oplysningerne.
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21.

FORSLAG TIL OVERVÅGNING
Ifølge miljøvurderingsloven skal der oplistes et overvågningsprogram af de væsentlige indvirkninger på miljøet.
På baggrund af miljøvurderingerne for de enkelte miljøemner foreslås følgende indhold i et overvågningsprogram:
•

Overvågning af vibrationer under spunsning
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