Miljøvurdering
Forslag til Lokalplan nr. 98 og tillæg nr. 8 til
Kommuneplan 2015
Offentlighedsperiode: xx. måned 2017 - xx. måned 2017.
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AABENRAA KOMMUNE

Hvad er en miljøvurdering?
En Miljøvurdering af planer og programmer er en vurdering af planer og
programmer, der enten er omfattet af lovmæssigt krav om miljøvurdering
eller er vurderet til at kunne påvirke miljøet væsentligt. Miljøvurderingen
sikrer, at der udarbejdes en grundig analyse af mulige miljøpåvirkninger
og et overblik over alternativer samt deres konsekvenser. Miljøvurderingen
resulterer i en miljørapport og sammenfattende redegørelse.
Hvornår skal der udarbejdes en miljøvurdering?
Kommunen skal udarbejde en miljøvurdering, når en plan eller et program
er omfattet af krav om miljøvurdering eller vurderet at påvirke miljøet
væsentligt ved en screening. Kommunen skal høre de berørte myndigheder,
før den træffer en screeningsafgørelse om miljøvurdering af en plan eller et
program.
Offentlig høring
Formålet med den offentlige høring er at inddrage kommunens borgere i
beslutningsprocessen og give mulighed for at bidrage med samt at give
kendskab miljøvurderingen og gøre de efterfølgende beslutninger så
gennemsigtige som muligt. Høring af miljørapport indgår som en del af
høringen af planen eller programmet.
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Ikke-teknisk resumé
På havneområdet ved Sydhavnsbassinet og Slotsmølleåens udløb i Aabenraa
by ønsker Aabenraa Havn mulighed for at opføre kontordomiciler. I den
forbindelse ønsker Aabenraa Kommune at planlægge for området som
helhed med et åbent Sydhavnsbassin og bevaring af jollehavnsmiljøet
i Slotsmølleåen samt at tænke lettere erhverv ind i området som en
bufferzone mellem byen og havnen.
Forslag til Lokalplan nr. 98 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015
giver mulighed for lettere havnerelateret erhverv såsom kontorog administrationsvirksomheder, sikrer et åbent Sydhavnsbassin
og jollehavnsmiljøet i Slotsmølleåen samt plads til promenade og
klimatilpasningsanlæg såsom pumpestation og sluse.
Området indgår også i andre planer, herunder Fremtidens Aabenraa og
Risikostyringsplan for Aabenraa Kommune, der pålægger særlige krav for
planlægningen. Dertil er havnen udpeget som værende af særlig statslig
interesse, og derfor skal hensyn tages til havneaktiviteternes mulighed for
udvidelse og fremtidige drift.
Emnerne i miljørapporten er udpeget på baggrund af en miljøscreening af en
række forhold, hvor støjgener, luft- og lugtgener samt oversvømmelsesrisiko
udgør en væsentlig og sandsynlig indvirkning for anvendelsen i
lokalplanområdet. Selve anvendelsen, som forslag til Lokalplan nr. 98 vil
muliggøre, medfører dog ikke en væsentlig indvirkning i de nævnte forhold.
Ny bebyggelse til lettere erhverv skal dog sikres mod indvirkningen med
støjafskærmning og ventilationssystem samt at gulvet i bygningen skal være
mindst 2,5 meter over havets overflade.

Indledning
Denne miljøvurdering er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 98 og
tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 efter lov om miljøvurdering af planer og
programmer, bekendtgørelse nr. 1533 af 10/12 2015.
Baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme ønsket fra Aabenraa Havn
om mulighed for at opføre kontorbebyggelse i dele af området og i den
forbindelse planlægge for helheden i området. Kontorbebyggelsen er
tiltænkt virksomheder med tilknytning til erhvervshavnen, og kommunen
ser deri mulighed for at muliggøre en bufferzone mellem byens
miljøfølsomme anvendelse og havneerhvervet. Kommunen vurderer det
også hensigtsmæssigt at ændre planen for opfyldning af Sydhavnsbassinet
på baggrund af følgerne af havnens ønske om at bygge i rekreativt område
udlagt til ny byhavn, samt at havnen nu kun vil opfylde en mindre del
af Sydhavnsbassinet. Den ikke-opfyldte del af havnebassin skal fortsat
kunne anvendes til bådepladser for mindre både og skibe. De ønskede
arealanvendelser i området medfører, at Lokalplan nr. 68 Byhavn og del
af Lokalplan nr. 69 Erhvervshavn aflyses, og at der skal udarbejdes et
kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015. Med tillægget ændres
rammeområders afgrænsninger og der udlægges et nyt rammeområde
1.1.069.E.
Lokalplanområdets afgræsning.

Lokalplan nr. 98 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 giver mulighed for
ændringer af bagvedliggende oplagsarealer til Sønderjyllandskajen, hvor
Sønderjyllandskajen kan anløbes af fartøjer over 1.350 tons. Kommunen
vurderer derfor, at planerne er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr.
8b:
Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med
havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes
af fartøjer på over 1.350 tons.
Kommunen har foretaget en screening og efterfølgende scoping af
planforslagene i forbindelse med udarbejdelsen af et lokalplangrundlag
og hørt de berørte myndigheder, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.
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I høringsperioden fik kommunen høringssvar fra Erhvervsstyrelsen og
Kystdirektoratet. Erhvervsstyrelsen gør kommunen opmærksom på, at
der er Aabenraa Havn er af. De gør kommunen opmærksom på, at der
er statslige interesser i både at området: Da Aabenraa Havn er et vigtigt
havneområde med national betydning i forhold til søtransport må kommunen
ikke etablere forhold, der indskrænker havnens virke. Kystdirektoratet gør
kommunen opmærksom på, at der ved etablering af dige kræves tilladelse
efter kystbesyttelseslovens § 16 og ved etablering af mobile skotter mm. er
vigtigt med en beredskabsplan.
Eksisterende forhold
Aabenraa Havn er den dybeste offentlige danske trafikhavn i den vestlige del
af Østersøen, tæt på det europæiske motorvejsnet. Havnen fungerer som
ind- og udskibningshavn for hele Østersøen og indgår i transportkoncepter i
kombination med landevejstrafikken til og fra det øvrige Europa.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,51 ha. i den sydligste del af
Aabenraa Havn. Området er et havneområde med forurenende virksomheder
op til miljøklasse 6 og havneaktiviteter op til miljøklasse 5, jf. Håndbog
om Miljø og Planlægning. Havneområdet ligger tæt op af bymidtens
boligområder. De vejledende konsekvenszoner omkring miljøklasse 5-6
virksomhederne rækker langt ind i boligområderne.
Lokalplanområdet rummer i dag den vestlige del af opmarch og
oplagsarealer til Sønderjyllandskajen, en større oplagshal, en mindre
havnegrill, bygning med garager, parkeringspladser, græsarealer, nogle
småbygninger tilknyttet bådesalg, en jollehavnen i Mølleåens udløb, tekniske
anlæg samt et havnebassin med bådebroer hovedsagligt til joller og
mindre både og skibe. På nuværende tidspunkt er der omkring 50 fartøjer i
havnebassinet, der er en blanding af både til erhvervsformål og til rekreative
formål såsom lystsejlads, fritidsfiskere og lignende.
Andre planer
Siden 2009 har kommunen udarbejdet tre udviklingsplaner for et større
område omkring Aabenraa Havn. Forudsætningerne har ændret sig
noget siden den første plan blev udarbejdet. Planerne er Aabenraa By
og Havn (2009), Udviklingsplan for Aabenraa Erhvervshavn (2013) og
Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa (2014).
Udviklingsplanen Aabenraa By og Havn
På baggrund af mange indkomne projektansøgninger om nye byggerier
i Aabenraa midtby, på lystbådehavnen og på erhvervshavnen besluttede
byrådet den 28. januar 2009, at kommunen skulle udarbejde en helhedsplan
for de kommende 30 års udvikling i Aabenraa Havn og By – en helhedsplan
for Aabenraa midtby, erhvervshavn, lystbådehavn og strandpromenade.
En helhedsplan, som fastlægger rammer for byens indretning og udvikling
og vil give byens borgere og erhvervsliv sikkerhed for, hvilke aktiviteter
der kan forventes etableret i byens enkelte delområder og hermed give
større sikkerhed ved nye investeringer i Aabenraa havn og by. Aabenraa
By og Havn indeholder helhedsplanens vision og udstikker pejlemærker
for indholdet i de efterfølgende mere detaljerede temaplaner som sti- og
vejplanen og planer for delområder. Samtidig anskueliggør den, hvilke
planspørgsmål, der savner nærmere afklaring.
Visionen er udarbejdet i et bredt samarbejde med lokale foreninger,
organisationer og erhvervsliv for herved at sikre visionens kvalitet og
levedygtighed samt for at sikre størst mulig ejerskab til planen hos de
aktører, der skal være med til at realisere den.
Arbejdet med helhedsplanen blev blandt andet igangsat på baggrund
af diskussion om Sydhavnens fremtidige udformning og anvendelse. På
baggrund af resultaterne i den gennemførte proces omkring helhedsplanens
indhold blev Sydhavnen anbefalet bevaret som havnebassin. Sydhavnen
skulle fastholde sin nuværende funktion som havnebassin for lystsejlere,
fiskerbåde m.v. Aktiviteterne i Sydhavnen kunne evt. specialiseres så det
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hovedsagligt er de større, ældre både som fiskerbåde og historiske træskibe,
som har kajplads her.
Med en vision om at binde byen og vandet sammen var dette område
meget centralt for helhedsplanen. Lige præcis her, hvor Mølleåen løber ud i
Aabenraa Fjord, var der en unik mulighed for at binde midtbyen, vandet og
de rekreative havnearealer sammen. Derfor var det et vigtigt udgangspunkt,
at der placeres et kulturelt (maritimt) fyrtårn på området, som skal være
omdrejningspunkt og katalysator for udviklingen og det liv, der skal skabe
forbindelse mellem byen og vandet.
Udviklingsplanen for Aabenraa Erhvervshavn
Formålet med udviklingsplanen var at fastlægge erhvervshavnens rammer
og dens krav til arealer og infrastruktur mv. med en tidshorisont frem til
2025.
Udviklingen af havnen skulle derfor koncentreres om en udbygning af
faciliteterne i tilknytning til Sønderjyllandskajen, hvor der er behov for en
udvidelse af baglandsarealerne.
Som en del af planen beskrives det, at Sydhavn skulle opfyldes og anvendes
til havnerelateret virksomhed. Som en forudsætning for opfyldning af
Sydhavn skulle der etableres en ny byhavn langs Kystvej. Herved kunne
byen få genskabt en attraktiv vandfront og et attraktivt maritimt miljø, som
kan rumme dele af de nuværende aktiviteter i Sydhavn. Den førnævnte
byhavn skulle ligger i de områder som i Lokalplan nr. 98 udgør delområderne
1-4.
Lokalplan nr. 68 og 69
Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 68 og 69. Lokalplan nr. 68
udlægger et område til en ny byhavn, mens Lokalplan nr. 69 fastholder
områdets anvendelse til erhvervshavn samt mulighed for at fylde
Sydhavnsbassinet op. Byhavnen var tænkt som erstatningshavn for det
opfyldte Sydhavnsbassin.
I årene før Lokalplan nr. 68 og 69 blev der udarbejdet 2 forskellige
udviklingsplaner: Aabenraa By og Havn og Udviklingsplan for Aabenraa
Erhvervshavn. Efter lokalplanernes vedtagelse, er der udarbejdet
Udviklingsplan for fremtidens Aabenraa.
Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa
Kommunen afholdt arkitektkonkurrencen Fremtidens Købstad i 2015 og
udarbejdede på baggrund af den en Udviklingsplan for fremtidens Aabenraa.
Planen udgør visionen for byens udvikling frem til købstadsjubilæet i 2035.
I planen er Sydhavnsbassinet forudsat fyldt op, og der skulle etableres en
byhavn med placeringen fastlagt i Lokalplan nr. 68.
Planernes status (marts 2017)
Status i forhold til Lokalplan nr. 68 og 69, udviklingsplanen Aabenraa By
og Havn og udviklingsplanen for Aabenraa Erhvervshavn er, at det er
besluttet, at Sydhavnsbassinet kun delvis skal fyldes op og at nordkajen i
Sydhavnsbassinet renoveres. Lokalplan nr. 98 fastsætter bestemmelser om,
at det resterende havnebassin skal fastholdes. Kommunen arbejder ikke
videre med projektet for byhavnen. I stedet er arbejdet videre med andre
løsninger i den inderste del af Nyhavn for en del af de både, der ligger i
Sydhavn. Andre både kan fortsat indgå det nye miljø, der er mulighed for at
skabe i havnebassinet. Kommunen fastholder promenaden, der er nævnt i
alle fem planer.

Alternativer
0-alternativet
En fortsættelse af nuværende planlægning for området indebærer, at
Aabenraa Kommune fastholder Lokalplan nr. 68 og 69. Hvis de to lokalplaner
realiseres fuldt ud, vil en ny byhavn skulle etableres i Slotsmølleåens
udløb, Sydhavnsbassinet fyldes op og anvendes til erhvervsbebyggelse og
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oplagsarealer og et nyt kajanlæg etableres ved Sønderjyllandskajen.
Lokalplan nr. 69 giver mulighed for at opfylde Sydhavnsbassinet og etablere
nye kajanlæg i forlængelse af Sønderjyllandskajen op til pieren mellem
Sydhavn og Gammelhavn. Med opfyldningen af Sydhavn og etablering af
nyt kajanlæg vil en del af området blive etableret i kote 2,25 m (DVR90) og
dermed sikret mod en 100 årshændelse. Lokalplan nr. 69 giver ydermere
mulighed for, at der på det opfyldte areal kan indrettes erhvervsbebyggelse
og oplagsarealer.
Med en realisering af Lokalplan nr. 69 vil Sydhavnsbassinets nuværende
blandede maritime rekreative og erhvervsmæssige aktiviteter kunne
nedlægges og bassinet fyldes op. Da lokalplaner ikke medfører handlepligt,
vil de nuværende lovlige rekreative havneformål kunne fortsætte, hvis
Lokalplan nr. 69 ikke udnyttes. Dette gælder for så vidt også når Lokalplan
nr. 98 vedtages endeligt.
Rekreativt område/havn
I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c, fik
kommunen otte svar fra borgere. Borgerne ønsker, at kommunen bevarer
småbådsmiljøet og omdanner resten af området til rekreative formål med
restauranter og sociale og kulturelle aktiviteter. Dertil påpeger nogle af
borgerne, at kommunen bør udflytte dele af erhvervshavnen til Ensted Havn
for at frigive Sydhavnsbassinet til andre formål, og at Aabenraa Havn kan
udskyde den delvise opfyldning af Sydhavnsbassinet i nogle år.
Erhvervsstyrelsen har imidlertid fremsendt bemærkning om, at planområdet
er af statslig interesse og fortsat skal være erhvervshavn med mulighed for
udvikling. Der vil således ikke kunne planlægges for en rekreativ omdannelse
af Sydhavnsbassinet. Nuværende eksisterende maritime småbådsmiljø kan
dog opretholdes, men kan opsiges af Aabenraa Havn med halvt års varsel.

Miljøstatus
Risikovirksomheder og sikkerhedszoner
Øst for Nyhavn ligger to risikovirksomheder med tre 500 meters
sikkerhedszoner, der delvis berører lokalplanområdet. Derfor skal
planmyndigheden inddrage hensynet til risikoen for større uheld i
planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen,
jf. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Dette har
særlig betydning i forhold til udlæg af arealer til rekreative formål, boliger og
andre anvendelser der medfører forsamling af mange mennesker.
I Lokalplan nr. 98 udlægges arealer til kontor- og restaurationsformål uden
for disse zoner. Det øvrige område er eksisterende havneerhverv som hidtil.

Risikovirksomhedernes tre
sikkerhedszoner.

Støj, støv og lugt
Lokalplanområdet og tilstødende arealer er hovedsaligt anvendt til
erhvervshavn. Øst for lokalplanområdet ligger Sønderjyllandskajen med
tilhørende bagarealer, der anvendes til oplag af gods i forbindelse med
lastning og losning. Den vestlige del af lokalplanområder anvendes til
serviceområde for havnen, dvs. parkering og mandskabsrum samt maritime
aktiviteter såsom bådesalg, fiskebutik, restauranter med mere.
Erhvervshavnen medfører tung trafik i form af lastbiler og i perioder også
særtransporter af lange eller høje emner, der køres til havnen via særlige
ruter. Lastning og losning af skibe og omlæsning til køretøjer er støjende og
støvende aktiviteter. Disse er primært forekommende tæt ved kajarealerne.
Nord for Sydhavnsbassinet og uden for lokalplanens afgrænsning ligger
en større korn- og foderstofvirksomhed. Virksomheden er vurderet som
en miljøklasse 6 virksomhed, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.
Virksomheden medfører en del lastbiltransporter gennem lokalplanområdet
og i forbindelse med virksomhedens drift kan der forekomme støj-, støv- og
lugtgener.
Lokalplan nr. 98 medfører ikke nye aktiviteter, der giver anledning til støv-,
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støj- og lugtgener.
Sedimenter
Aabenraa Kommune vurderer sydhavnsbassinet bund til at være
forurenet som følge af næsten 120 års havnedrift. I december 2012
deponerede Aabenraa Havn ca. 2.700 m3 havnesediment fra Nyhavn på
Sydhavnsbassinets bund i henhold til havnelovens § 2 stk. 2 om anlæg inden
for havnens dækkende værker; herunder opfyldning og uddybning.
Lokalplan nr. 98 medfører ikke ændringer, der kan være i konflikt med
deponeringen. Nedramning af pæle kan dog komme i berøring med
bundområder med førnævnte sediment. Der er givet tilladelse til stenglaciset
langs bassinets nordlige kajkant og opfyldningen af areal ved den sydlige
kajkant før kommunen har påbegyndt udarbejdelse af Lokalplan nr. 98.
Jordforurening
Region Syddanmark har registreret et mindre areal ved havnens indkørsel ad
Skibbroen/Kystvejen som jordforurenet på vidensniveau 2, dvs. konstateret
forurenet område. Området har været ranger- og opmarchterræn i
forbindelse med godsbanen til havnen. I dag driver en virksomhed bådesalg
på området.
Lokalplan nr. 98 udlægger arealet til lettere erhverv. Forureningen og
byggeri på arealet håndteres efter jordforureningsloven.
Natura 2000
Der er en stor afstand mellem de nærmeste Natura 2000 områderne og
lokalplanområdet. Marsvin i farvandet omkring 25 km fra lokalplanområdet
er følsomme i forhold til lyd og vibrationer, der forplanter sig gennem vandet
såsom ved pæleramning i forbindelse med etablering af nye bådebroer.
Derfor skal bygherrer ved bygge og anlægsaktiviteter i søterritoriet tage
særligt hensyn til marsvin.
Jordforurening i området:
Vidensniveau 1 - rosa.
Vidensniveau 2 - rødt.

Afstand fra Natura 2000 områder
Navn på Natura 2000 Natura 2000 nr.
område

Afstand fra
planområde

Bolderslev Skov og Uge
Skov

DK009X180

5,4 km

Hostrup Sø,
Assenholm Mose og
Felsted Vestermark
(fuglebeskyttelse mm.)

DK009X058

6,7 km

Flensborg Fjord,
DK00VA254
Bredgrund og farvandet
omkring Als (marsvin)

25 km

Kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger
Sydhavn er indviet i 1899. Indtil Nyhavn blev taget i brug, var
Sydhavnsbassinet en vigtig del af erhvervshavnen; dog primært nordsiden.
På sydsiden opførtes i 1906 en flyverskole, men som efter 1. verdenskrig
ændrede anvendelse til eksportstalde. Den sydlige kajkant har primært
været anvendt til mindre både og skibe; hovedsagligt fiskeri og lystbåde. I
1949 opførtes et hus til fiskesalg ved den vestlige kajkant.
Langs nordkajen er dampskibspavillonen og pakhuse løbende revet
ned og erstattet af korn- og foderstofvirksomhedens planhaller, siloer
og produktionsanlæg. I 1960 opførtes en tilbygning til eksportstaldene
og der blev etableret et betondæk ud i bassinet. I 1980’erne blev
Sønderjyllandskajen etableret og den østlige del af sydhavnsbassinet opfyldt.
I 1990 blev eksportstaldenes oprindelige og bevaringsværdige bygning revet
ned for at give plads til erhvervsbebyggelse. Samtidigt blev den inderste del
af Sydhavn fyldt op til en ny forbindelsesvej, hvorved fiskehuset mistede
dets direkte kontakt til vandet. De tidligere godsbanespor er løbende blevet
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taget op. Status er, at det kulturmiljø, som fremstod intakt ind til 1960´erne
ikke længere eksisterer. Sydkajen har ind til nu haft en rekreativ værdi, idet
småbådene og miljøet omkring den nyere del af eksportstaldene dannede
rammer for at borgerne kunne færdes på og opleve havnemiljøet.
Ingen af de nuværende bygninger i området har høj bevaringsværdi jf.
Kommuneatlas for Aabenraa Kommune (SAVE-registrering). Sydhavn er ikke
registreret som kulturmiljø i kommuneatlasset eller i andre publikationer.
Rekreative værdier
Den del af Sydhavnsbassinet, der hidtil har været anvendt rekreative
formål, har været under afvikling siden vedtagelsen af Lokalplan nr. 69.
Bådepladserne er sagt op og tilbygningen til de tidligere eksportstalde
rømmes og nedrives. Lokalplan nr. 98 giver fortsat mulighed for at færdes
langs sydkajen frem til det mindre område af Sydhavn som fyldes op.
Der er etableret sikringshegn efter EU direktiv om sikring af havne ved
Sydhavns nordkaj og der vil blive opsat sikringshegn omkring det areal,
der opfyldes i henhold til Lokalplan nr. 69. Endvidere er der sikringshegn
rundt om havnearealerne bag Sønderjyllandskajen. Når der anløber skibe
til kajafsnittene lukkes hegnet for uvedkommende adgang. Når der ikke
er skibe i havnen, er der i princippet adgang til at færdes langs kajerne.
Lokalplan nr. 98 ændrer ikke væsentligt på placering af sikkerhedshegnene
og dermed er adgangen til området for offentligheden status quo.
Jollehavnen i Mølleåens udløb sikres bevaret med Lokalplan nr. 98. Selv om
der opføres bebyggelse tæt på jollehavnen vil det fortsat være muligt at
færdes i området langs åens udløb som hidtil.

Fastlagte miljømål
Støjpåvirkning
Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015
Loven medvirker til at værne om natur og miljø, for at samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der tilsigtes bl.a. særligt at forebygge og
bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og
støjulemper.
Vejledning 4, 2007 Trafik fra veje – Miljøministeriet
Formålet med vejledningen er, at planlægning på alle relevante
niveauer inddrager hensynet til beskyttelse mod støj. Det er for at
sikre, at planlægningen forebygger og reducerer gener fra vejstøj.
Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven og
støjbekendtgørelsen samt VHO mål for begrænsning af støjpåvirkning af
mennesker. I vejledningen er der opstillet mål for støjbelastningen fra trafik
ved miljøfølsomme anvendelser.
Påvirkning fra vejtrafikken er relevant i forhold til muligheden for at etablere
kontor- og restaurationsvirksomheder i den del af lokalplanområdet, der i
forvejen er påvirket af trafikstøj; særligt fra Skibbroen/Kystvejen.
Vejledning nr. 5/ 1984 Ekstern støj fra virksomheder – Miljøministeriet
Formålet med vejledningen er, at inddrage hensynet til beskyttelse mod
støj fra virksomheder. Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt
i miljøbeskyttelsesloven og støjbekendtgørelsen samt VHO mål for
begrænsning af støjpåvirkning af mennesker. I vejledningen er der opstillet
mål for støjbelastningen fra virksomheder i forskellige typer af byområder,
herunder boligområder og blandede bolig- og erhvervsområder.
Støjpåvirkning fra virksomheder er relevant i forhold til muligheden for at
etablere kontor- og restaurationsvirksomheder i den del af lokalplanområdet,
der i forvejen er påvirket af virksomhedstøjsstøj; særligt fra havneområdet
bag Sønderjyllandskajen.
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Lugt- og luftpåvirkning
Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen – Miljøstyrelsen
Vejledningen er ikke bindende, men har til formål at vejlede myndighederne
i behandling af sager om begrænsning af luftforurening. Myndighederne
bør altid tage udgangspunkt i vejledningen, når der skal stilles krav til
virksomheders udledning af stoffer til luften. Grænseværdierne for lugt
er meget afhængig af branche og de stoffer, der udledes. Påvirkning fra
luftforurening er relevant med muligheden for etablering af kontor- og
restaurationsvirksomheder i lokalplanområdet i forhold til den eksisterende
korn- og foderstofvirksomhed Ewers.
Der findes ikke grænseværdier for støv i Danmark. Miljøstyrelsen har dog
udarbejdet en rapport over mulige gener ved nedfald af støv, der anbefaler
en grænseværdi på 0,133 gr/m²/dag.
Påvirkning fra støv er relevant i forhold til muligheden for at etablere
kontor- og restaurationsvirksomheder i lokalplanområdet på grund af den
eksisterende korn- og foderstofvirksomhed Ewers og bulkware lastning- og
losning på Sønderjyllandskajen.
Oversvømmelsesrisiko
EU-direktiv
Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af
risikoen for oversvømmelse). EU’s oversvømmelsesdirektiv er implementeret
i dansk lovgivning, hvilket medfører en række initiativer i 10 områder i
Danmark. Disse er udpeget som risikoområder af Staten ved Naturstyrelsen
og Kystdirektoratet i 2011.
I Aabenraa Kommune er det indre af Aabenraa fjord og Aabenraa by
udpeget, og den største trussel er vurderet til at være fjorden (havvand).
Kystdirektoratet færdiggjorde i efteråret 2013 kortgrundlag og analyser for
risikoområdet Aabenraa. Aabenraa Kommune har efterfølgende udarbejdet
en risikostyringsplan.
Risikostyringsplan
Der er udarbejdet en Risikostyringsplan for Aabenraa Kommune. Denne skal
sikre, at kommunen er forberedt på konsekvensen af klimaændringer og kan
handle effektivt, når der er fare for oversvømmelse af Aabenraa by.
Oversvømmelser vil ofte være en følgevirkning af både regn, havvandstand
og stormvejr. Samtidig med sikring mod vandmasserne vil der også
være behov for sikring mod stormskader. Risikostyringsplanen medtager
kun følgevirkninger af oversvømmelse fra havet, idet trusler fra øvrige
klimaafhængige skader skal indgå i Beredskabets samlede planlægning.
Kystdirektoratet har udarbejdet højvandsscenarier for Aabenraa. Disse
er grundlaget for forudsigelsen af, hvor oversvømmelserne vil finde sted.
Scenarierne er i Risikostyringsplanen vist som konkrete koteangivelser og
kort.
I Risikostyringsplanen fremgår, at en 100-års hændelse i 2050 kan medføre
en stigning af havvandet til kote 2,05 (DVR90), og en 100-års hændelse i
2100 vil kunne medføre en stigning til kote 2,52 (DVR90).
Der er i risikostyringsplanen redegjort for skadesvirkninger af både 100 og
1.000 årshændelser. Lokalplanens bestemmelser skal sikre mulighed for,
at der kan gennemføres de nødvendige tiltag inden for 100 års hændelsen.
Dertil skal lokalplanen sikre mod, at der etableres forhold, der kan modvirke
Risikostyringsplanens anbefalinger eller medføre ny bebyggelse, som ikke er
sikret som minimum mod 100 års hændelser.
Risikostyringsplanen er relevant i forhold til muligheden for at etablere
kontor- og restaurationsvirksomheder i lokalplanområdet, der er meget
følsomme i forhold til oversvømmelse. Endvidere skal der sikres mulighed
for at gennemføre permanente klimasikringsanlæg til forhindring af
oversvømmelse i og uden for lokalplanområdet.
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Klimatilpasningsplan
En Klimatilpasningsplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet forud for
Risikostyringsplanen, og er et tillæg til Kommuneplan 2009. Den fokuserer
på udfordringer fra vandet, der hidtil har givet flest problemer; højere
havvandstand, mere regn på andre årstider og højere grundvandstand.
Klimatilpasningsplanen indeholder en række undersøgelser, handlinger og
prioriteringer, der danner udgangspunktet for Risikostyringsplanen.

Miljøvurdering
Støjpåvirkning
Lokalplanområdet ligger ved en af de mest befærdede overordnede veje
i Aabenraa og på havnens areal. Støjen fra trafikken og virksomhederne
er vurderet til at påvirke hhv. den vestlige del og østlige del af
lokalplanområdet i væsentlig grad.
Den tunge trafik til havnen foregår ad to korridorer. Trafik fra nord foregår
via Løgumklostervej / Nørreport / H.P. Hanssens Gade og Kilen eller Søndre
Havnevej. Trafik fra syd foregår via Flensborgvej / Kystvej til Søndre
Havnevej eller via Flensborgvej / Kystvej / Skibbroen / H.P. Hanssens Gade
til Kilen.
Særtransporter foregår via Tøndervej og Kystvej til Søndre Havnevej eller
via Løgumklostervej, Vestvejen, Dr. Margrethes Vej og Møllemærsk til
Søndre Havnevej.
Området langs Kystvej og Skibbroen er et blandet område med
erhvervsvirksomheder, parkeringsarealer, restauranter, fiskehandel,
bådesalg og rekreative anvendelser som jollehavn, promenade og
det inderste af Sydhavnsbassinet. Området vest for lokalplanområdet
er bymidteområde med randbebyggelse med boliger, lettere
erhvervsvirksomheder som butikker, kontorer og offentlige
servicefunktioner. Disse anvendelser giver ikke anledning til meget trafik
eller virksomhedsstøj.
Den østlige del af lokalplanområdet er erhvervshavn med lastning
og losning af en lang række forskellige varegruppe såsom grus, sten
og skærver og store dele til borerigge, vindmøllevinger og –tårne.
Nord for lokalplanområdet ligger et større korn- og foderstoffirma.
Tilsammen giver disse aktiviteter en del tung trafik, der i høj grad
medvirker til trafikstøjbilledet og danner virksomhedsstøjbilledet omkring
lokalplanområdet.
Med Lokalplan nr. 98 og Kommuneplantillæg nr. 8 suppleres de nuværende
anvendelsesmuligheder således, at der kan opføres kontorbyggeri i den
vestlige del af lokalplanområdet samt en mindre del til havneformål. Der
gives ikke mulighed for boligbyggeri. De udvidede anvendelsesmuligheder
vil kun i noget omfang medføre mere trafik til området og kun i meget
begrænset omfang medvirke til øget trafik- og virksomhedsstøj.
En realisering af forslag til Lokalplan nr. 98 tilfører således ikke særlige
ændringer til det nuværende trafik- og virksomhedsstøjbillede, men er i høj
grad påvirket af støjen. Der åbnes op for en ændring af anvendelsen i den
vestlige del af området, der kan blive påvirket negativt af den nuværende
støj i området.
Trafikstøj
Støjen er beregnet i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”, hvorved støjen beregnes i henhold
til beregningsmetoden Nord2000. Beregningsmetoden tager højde for alle
parametre af betydning for støjudsendelsen samt, hvordan støjen spredes i
omgivelserne. Det drejer sig bl.a. om:
•

Afstand til vejene.

•

Vejr- og vindforhold.

•

Jordoverfladens beskaffenhed (f.eks. hård asfalt eller græs).
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•

Bygninger eller andet, der skærmer for eller reflekterer støjen.

•

Trafikmængde og type af køretøjer.

•

Køretøjernes hastigheder.

•

Køretøjernes fordeling over døgnet.

Beregningerne er udført ved at etablere en 3-dimensionel topografisk
model i softwareprogrammet SoundPLAN ver. 7.4. I modellen indgår
bygninger med oplysninger om højder, Kystvej/Skibbroen og Havnevej med
oplysninger om trafikmængder, opdeling af typer, hastigheder, fordelingen
af trafikken over døgnet m.m.
Vurdering af støjpåvirkning af den fremtidige bebyggelse langs Skibbroen og
Kystvejen
Antallet af køretøjer på Kystvej/Skibbroen er med udgangspunkt i trafiktal
fra Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune. Vurderingens beregninger tager
udgangspunkt i følgende:
•

Kystvej/Skibbroen: ÅDT = 10.580, andel af tung trafik = 10,1 %,
hastighed 44 km/t

•

Søndre Havnevej: ÅDT = 1.415, andel af tung trafik = 16,3 %,
hastighed 40 km/t.

På Søndre Havnevej regnes med at alle lette køretøjer og 60 % af den tunge
trafik kører nordpå ad Sydhavn og de resterende 40 % tunge køretøjer
fortsætter mod øst af Søndre Havnevej.
Vejtrafikstøj vurderes i forhold til grænseværdierne i Miljøstyrelsens
Vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj oplistes herunder:
Område/Anvendelse

Grænseværdi

Boligområder, børnehaver,
vuggestuer, skoler og
undervisningsbygninger, plejehjem,
hospitaler o.l.
Desuden kolonihaver, udendørs
opholdsarealer og parker.

Lden 58 dB(A)

Hoteller, kontorer mv.

Lden 63 dB(A)

Miljøstyrelsens vejledning giver i afsnit 2.2.2 mulighed for støjfølsom
anvendelse, selvom ovennævnte støjgrænser ikke kan overholdes.
Der henvises til lignende byggeprojekter, hvor der i byggefasen blev stillet
krav til indendørs støjniveauer med lukkede vinduer, men ikke stillet krav til
indendørs støjniveauer ved åbne vinduer.
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Visualisering af støj på facader ved byggefelternes rand.

Visualisering af støj på facaden af et eksempel på bebyggelse i området.
Støjberegningerne viser, at facaderne mod Skibbroen og Kystvejen vil
være belastet over Lden 63 dB(A). I vurderingen indgår både beregning ved
bebyggelse helt i byggefeltets rand og eksempler på bebyggelse, som ligger
lidt tilbagetrukket fra vejen. Beregningerne viser også, at facaderne, der
vender bort fra Skibbroen og Kystvejen, ikke er belastet med trafikstøj over
grænseværdien på Lden 63 dB(A).
Herunder er vist udvalgte beregningsresultater. De samlede resultater
fremgår af rapportens bilag A.
Som det fremgår af det nedenstående vil støjbelastningen fra trafikken ligge
langt under støjgrænserne på bebyggelsens sider mod øst og i nogen grad
også gavle, dvs. facader der ligger vinkelret på Skibbroen og Kystvejen.
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Visualisering af støj på facaden af et eksempel på bebyggelse i området.
Realiseringen af lokalplanen vil samtidigt have den effekt, bebyggelsen
har en støjskærmende effekt på arealerne mod øst for så vidt trafikstøj.
Ved lokalplanens delområde 1, hvor der ikke må opføres væsentlig
bebyggelser, vil der dog ikke være den samme støjdæmpende effekt. Men
afstanden fra Skibbroen til Sydhavnsbassinet vil gøre, at bassinet og dets
omgivelser sandsynligvis er støjbelastet under Lden 58 dB (A). Trafikken
på vejen Sydhavn, som hovedsagligt består af tung trafik, vil dog kunne
føles belastende i forhold til ophold og eventuelle eksisterende rekreative
anvendelser af havnebassinet.
Som det ses af figurerne 3 til 10 i bilag A vil dele af facaderne have en større
støjbelastning end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derved stilles
krav til facadens lydmæssige isolering. Dog ligger overskridelserne kun op til
i størrelsesordenen 4 dB. Derved kan byggeriet med relativt simple løsninger
overholde støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning, herunder også at sikre
tilfredsstillende indendørs støjniveau.
Virksomhedsstøj
Støjen er beregnet i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Beregningsmetoden
tager højde for alle parametre, der har betydning for støjudsendelsen, og for
hvordan støjen spredes i omgivelserne.
Beregningerne er udført ved at etablere en 3-dimensionel topografisk model
i softwareprogrammet SoundPLAN ver. 7.4. I modellen indgår bygninger
med oplysninger om højder, støjkilder m.m.
Beregningerne er baseret på en tidligere for Aabenraa Havn udarbejdet
støjmodel, som i samarbejde med Aabenraa Havn er opdateret for
væsentlige støjkilder i nærheden af området for Lokalplan nr. 98.
Vurdering af støjpåvirkning af den fremtidige bebyggelse langs Skibbroen og
Kystvejen
I beregningen er medtaget driftsmønstre med udgangspunkt i fuld drift af de
væsentligste almindeligt forekommende virksomhedsaktiviteter, herunder
døgndrift af foderstofproduktionen og drift af gummihjulslæssere på kajen
nord for virksomheden og på Sønderjyllandskajen samt havnens mobilkran.
Støj fra virksomheder vurderes generelt i forhold til grænseværdierne
i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj
fra virksomheder”. Under sidstnævnte vejlednings afsnit 5.3 anfører
Miljøstyrelsen, at der for kontorbyggeri ikke er tale om en forøget
støjfølsomhed om aftenen og natten (som i boligområder). Efter
Miljøstyrelsens opfattelse kan det være rimeligt at fastsætte støjgrænser
for kontorbyggeri på 50 – 55 dB. Andre kontorer kan ligge på en
produktionsvirksomhed eller være etableret i tilknytning til andre former
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for erhverv. Sådanne kontorer er typisk indrettet på en beliggenhed i
støjende omgivelser, og kan fx være særligt støjisolerede. Her kan der efter
forholdene fastsættes højere støjgrænser.

Visualisering af støj på facader ved byggefelternes rand.

Visualisering af støj på facaden af et eksempel på bebyggelse i området.
Støjberegningerne viser, at facaderne mod Sønderjyllandskajen
og Sydhavnsbassinet vil være belastet højest i den nordlige del af
lokalplanområdet med over Lden 66 dB(A).
I vurderingen indgår både beregning ved bebyggelse helt i byggefeltets rand
og eksempler på bebyggelse, som ligger lidt tilbagetrukket fra vejen. Det
betyder, at bebyggelse i delområde 2 (kontorbyggeri) kan blive belastet med
op til Lden 57,5 dB(A) ved bebyggelse ud til rand. Dette kan reduceres ved en
tilbagetrukken facade som vist i ovenstående eksempel med Lden 56 dB(A).
Beregningerne viser også, at facaderne, der vender bort fra
Sønderjyllandskajen og Sydhavnsbassinet ikke er belastet med
virksomhedsstøj over grænseværdien på Lden 63 dB(A).
Herunder er vist udvalgte beregningsresultater. De samlede resultater
fremgår af rapportens bilag B.
Som det fremgår af det nedenstående vil støjbelastningen fra
virksomhederne ligge langt under støjgrænserne på bebyggelsens sider mod
vest.
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Visualisering af støj på facaden af et eksempel på bebyggelse i området.
Realiseringen af lokalplanen vil samtidigt have den effekt, bebyggelsen har
en støjskærmende effekt på arealerne mod øst for så vidt virksomhedsstøj.
Ved lokalplanens delområde 1, hvor der ikke må opføres væsentlig
bebyggelser, vil der dog ikke være den samme støjdæmpende effekt.
Som det ses af figurerne 3 til 10 i bilag A vil dele af facaderne have en større
støjbelastning end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derved stilles
krav til facadens lydmæssige isolering. Dog ligger overskridelserne kun op til
i størrelsesordenen 6 dB. Derved kan byggeriet med relativt simple løsninger
overholde støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning, herunder også at sikre
tilfredsstillende indendørs støjniveau.
Vibrationer
Vibrationer i området vurderes til at være begrænset til lastbilkørsel på
vejene i og omkring området. En realisering af Lokalplan nr. 98 vil ikke
øge lastbiltrafikken i forhold til den nuværende lastbiltrafik. Pælefundering
medfører sandsynligvis vibrationer, hvilket er begrænset til anlægsperioden.
Kumulativ effekt
Trafikstøjen skal sammenholdes med virksomhedsstøjen fra de nuværende
havnevirksomheder og nuværende korn- og foderstoffabrik syd for
lokalplanområdet.
Med Lokalplan nr. 98 reduceres opfyldningen af Sydhavn væsentligt. Det
betyder samtidigt, at de estimerede trafikmængder og den deraf øgede
støjpåvirkning, som blev beregnet i forbindelse med miljøvurderingen
af Lokalplan nr. 69, bliver betydeligt mindre. Formålet med Lokalplan
nr. 69 var at give mulighed for at opfylde hele havnebassinet til tungere
erhvervsformål.
Foranstaltninger
Trafik- og virksomhedsstøj
Støj fra trafik og virksomheder stiller krav til indretning af udendørs
opholdsarealer og i forhold til konstruktionen af facader ud mod støjkilderne.
Lokalplanen stiller krav om, at der som minimum skal indrettes udendørs
opholdsarealer tilsvarende 10 % af etagearealet. I denne beregning skal
opholdsarealer tilsvarende 5 % af etagearealet overholde Miljøstyrelsens
grænseværdier for støj eller minimum Lden 63 dB(A). Opholdsarealer på
terræn kan afskærmes med støjskærme eller indrettes på arealer, der
ikke er støjbelastede. Opholdsarealer på altaner eller tagterrasser kan
ligeledes afskærmes med støjafskærmning. Dette bør ske under hensyn til
bygningerne arkitektur i øvrigt såsom støjtætte glasvægge, der samtidigt
giver udbliksmuligheder.
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Overvågning
Trafik- og virksomhedsstøj
Trafik og trafikstøj/vibrationer på tilkørselsvejene bør følges i den
fremadrettede trafikplanlægning. Kommunen arbejder med at flytte trafikken
fra H.P. Hanssens Gade til Gasværksvejslinjen, hvilket sandsynligvis
kræver en VVM-redegørelse. I første omgang projekterer kommunen kun
strækningen fra Løgumklostervej til Kilen. Dette kan gøre det mere attraktivt
for den tunge trafik at køre til havneområdet via Kilen frem for via H.P.
Hanssens Gade og til Søndre Havnevej.
Der iværksættes ikke særlige overvågningsprogrammer i forhold til vejstøj
og virksomhedsstøj.
Lugt- og luftpåvirkning
Lokalplanområdet ligger ved Aabenraa Havn, hvor der er en række
virksomheder og havneanlæg, der kan give anledning til lugt- og
luftpåvirkning af omgivelserne.
Havnen er beliggende i udkanten af Aabenraa by. En by af den størrelse vil
normalt kun give anledning til en relativ lille baggrundsforurening.
Trafik til- og fra havnen er vurderet til ikke at være væsentlig anderledes
end for en tilsvarende anden større dansk industrihavn og vurderes derfor til
ikke at udgøre nogen væsentlig belastning.
Øvrige kilder til luftforurening på havnen er skibstrafikken. Erfaringsmæssigt
giver sådanne aktiviteter kun anledning til en meget lille belastning af
luftkvaliteten, da varigheden af hver til-og afsejling er ganske kort. Der er
ikke kendskab til, at der på havnen i længere tid befinder sig større skibe
med hjælpemotorer i konstant drift (f.eks. færger eller krydstogtsskibe). Der
vurderes derfor ikke at være nogen væsentlig luftforurening herfra.
På havnen forekommer lastning og losning af flere forskellige produkter.
Erfaringen fra andre havne viser, at der her kan forekomme lugt- og
støvgener medens aktiviteten pågår.
Da den primære vindretning er sydvest vil støv og lugt normalt blive ledt ud
over vandet. Det er dog ikke usandsynligt, at der ved det planlagte byggeri
(kontorer og restaurationer) vil kunne registres lugt, når vinden kommer fra
havnesiden.
Der er ikke kendskab til, at der på havnen er større udendørs oplag af
støvende materialer, som kan give anledning til væsentlig støvafgivelse
under særlige vindforhold. I året 2008 er der foretaget en måling af
støvnedfald i havneområdet (Force Technology, Projekt rapport nr. 10826706). Der er her målt værdier på 0,05 – ca. 0,1 g/m2/dag, hvilket ligger
under den foreslåede grænseværdi på 0,133 g/m2/dag.
Der er ikke kendskab til, at der på haven forekommer industrielle processer,
der giver anledning til væsentlig udledning af luftforurenende stoffer eller
lugt, f.eks. overfladebehandling (lakering, maling, slibning, rensning mv.).
Dog vil der på havnen i særlige perioder af året forekomme udendørs
arbejder (f.eks. reparationsarbejde), som kan give anledning til udledning af
luftforurenende stoffer og lugt.
På havnen ligger et større korn- og foderstoffirma, som modtager korn og
grøntprodukter. Det er oplyst, at der ikke forekommer tørring af vegetabilsk
materiale (f.eks. produktion af ensilage). Alle produkter til virksomheden
modtages via en påslagsbygning for at undgå ukontrolleret udledning af
støv og lugt til omgivelserne. Aabenraa Havn har oplyst, at virksomheden
bestræber sig på at undgå støv- og lugtgener ved bl.a. at undgå losning ved
østlige vindretninger.
Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte delområder, at der er tale om
erhvervsmæssigt byggeri, kontorer mv.
Havnen omfatter en række kilder og aktiviteter, som vil kunne give
anledning til udledning af lugt, støv og andre luftforurenende stoffer. Der er
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dog ved gennemgangen ikke fundet større kritiske kilder eller oplysninger
om andre forhold, som giver en væsentlig belastning af området.
Da der er tale om et havneområde kan det dog forventes, at der under visse
forhold såsom vindretning mv. kan registreres lugt og støv i området. Det vil
primært være tilfældet i det fri på selve havneområdet.
Foranstaltninger
Befinder man sig indendørs i de påtænkte byggerier, vil der være en
tidsmæssige udligning af den påvirkning man udsættes for, da der kun er et
vist luftskifte pr. time. Det vil betyde en reduceret påvirkning fra kortvarige
udledninger fra kilder af genemæssig-karakter, f.eks. lugtkilder.
Er bygningerne forsynet med kontrolleret ventilation (hvilket formodes
at være tilfældet) vil indbyggede støvfiltre kunne reducere en evt.
støvbelastning af området. Samtidig kan indsugningen placeres således, at
der tages mest muligt hensyn til, hvor evt. større forureningskilder befinder
sig i nærområdet.
Samlet vurderes det, at der vil være en acceptabel luftkvaltiet ved indendørs
ophold i det planlagte byggeri. I Lokalplan nr. 98 fastsættes ikke særlige
bestemmelser i forhold til luft- og lugtpåvirkning, idet lokalplankataloget
jf. planlovens § 15 ikke rummer mulighed for at regulere den indendørs
lugt- og luftpåvirkning. Der kan stilles krav om ventilation i henhold til
byggelovgivningen.
Nærværende vurdering er baseret på modtaget skriftligt materiale samt
mundtlige oplysninger om aktiviteterne på haven. Der er ikke kendskab til
størrelsen af emissioner eller påvirkning fra havnens kilder. Der er derfor
ikke nødvendigvis kendskab til alle væsentlige aktiviteter på området, som
kan give anledning til udledning af- og påvirkning med luftforurenende
stoffer og lugt.
Overvågning
Havnen og dens virksomheder er under forsat udvikling, og over tid vil
nogle af de støv- og luftpåvirkende virksomheder enten flytte til andre
steder, hvor de ikke generer omgivelserne, eller ved ombygninger foretager
foranstaltninger, der mindsker påvirkningen. Disse forhold gør det imidlertid
vanskeligt at udarbejde og iværksætte et konkret overvågningsprogram.
Målinger der foretages som led i tilladelser til nuværende og fremtidige
virksomheder bør samles til brug for senere planlægningstiltag.
Oversvømmelsesrisiko
Aabenraa Fjord og Mølleåen udgør tilsammen de to væsentligste
risikofaktorer i forhold til oversvømmelseshændelser i lokalplanområdet
og i store del af den øvrige del af Aabenraa by. De to elementer kan hver
især skabe oversvømmelser i byen. Åen kan skabe oversvømmelse i de lavt
liggende områder omkring åen i forbindelse med skybrud eller langvarig
regn. Fjorden kan medføre stormflodshændelser, som kan oversvømme
lavtliggende områder på havnen og ved gennembrud eller omløb i forhold
til den nuværende kystsikring også oversvømmelse i området omkring
Madevej samt i princippet indtrængning af vand i området omkring Mølleåen,
videre til ringriderpladsen og engene ved Bøndervej. Samme risiko findes
ved Bøgelundsbæks udløb og områderne omkring Kilen. Ved samtidighed
af oversvømmelseshændelser fra fjorden og fra Mølleåen vil der være en
væsentlig kumulativ risiko for forværring af situationen og skaderne, som
oversvømmelsen kan medføre.
Aabenraa Fjord
Aabenraa by har til alle tider været påvirket af høj vandstand fra fjorden.
I ældre tid trængte fjorden ind på de lave enge syd og bag om bykernen.
Disse enge er i nyere tid drænet og bebygget. Med etableringen af
Flensborgvej er der etableret en kystsikringsmur fra Styrtom og ind til
havnen. Koten på murens overkant varierer fra kote 3,5 m (DVR90) til kote
2,25 m (DVR90). Muren er flere steder gennembrudt af veje og gangstier. I
lokalplanområdet er muren gennembrudt, hvor Sønder Havnevej munder ud
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i Kystvejen/ Skibbroen.
Ved særligt højvande udlægger beredskabet transportable diger (pt.
vandfyldte slanger), som sikrer at vandet ikke løber ud gennem åbningen
ved Sønder Havnevej. Ved seneste stormflod i begyndelsen af januar 2017
nåede vandet kote 1,77 m (DVR90) over daglig vande i Sydhavn. Dette
medførte, at pierne mellem Gammelhavn og Sydhavn var ved at blive
oversvømmet. Den private virksomhed, der ejer de to virksomheder på
pierne (Brdr. Ewers), sikrede sig selv mod oversvømmelsen. Beredskabet
sikrede mod, at vandet trængte videre ind i byen fra Gammelhavn og
Sydhavn med udlagte transportable diger.
Havneområdet ved Sønderjyllandskajen er opført fra 1980 og frem.
Disse arealer ligger i kote 2- 2,25 m (DVR90) og er således sikret mod
oversvømmelse. De områder, hvor lokalplanen giver mulighed for
kontorbebyggelse, ligger i kote 2-2.25 m (DVR90). Sydhavn og de nære
arealer omkring denne ligger i kote 1-1,5 (DVR90), herunder pieren mellem
Gammel havn og Sydhavn.
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Oversvømmelsespåvirkningen i de enkelte delområder i Lokalplan nr. 98:
Delområde 1 ligger meget lavt og vil ved vandstande på over 1 til 1,25
meter (DVR90) over daglig vandstand være i stor risiko for oversvømmelse.
I området kan etableres en åben havneplads med parkeringspladser og
andre formål, som mindre restaurant (nuværende grillbar) og eventuelt
fortsat virksomhed i nuværende bygning (tidligere fiskeudsalg). Lokalplanen
giver kun i begrænset omfang mulighed for ny bebyggelse på arealet. Ved
varsel om oversvømmelse vil parkeringspladsen med stor sandsynlighed
skulle rømmes for at undgå vandskader på de parkerede biler.

Delområderne i Lokalplan nr.
98.

Delområde 2-3 ligger forholdsvis højt. I området kan opføres nye kontorog restaurationsbygninger. Delområderne vil først blive oversvømmet ved
vandstande på mellem 1,75 m og 2,25 m (DVR90) over daglig vandstand.
Det vil være forholdsvis nemt sikre ny bebyggelse mod oversvømmelse med
en mindste gulvkoter over 2,25 m (DVR90) + sikkerhedsmargen 0,25 m
(DVR90) i forhold til bølgepåvirkning. Sokler kan blive påvirket af vand fra
fjorden og etablering af kælder kan ikke anbefales.
Delområde 4 og 5 udgør havnens nuværende oplagsplads. I delområde 4
kan der opføres kontorbebyggelse på den sydlige del af området. Delområde
4 og 5 ligger i kote 2,25 m (DVR90) til 2,75 m (DVR90). Der er meget lille
sandsynlig for at dette område skulle bliver oversvømmet. Der kan desuden
ikke opføres byggeri i væsentligt omfang på arealet og risikoen for skader på
disse som følge af oversvømmelse er minimale.
Delområde 6 ligger hovedsagligt i kote 1,75 m til kote 2 m (DVR90).
Området må kun anvendes til erhvervsformål som salg af både
og bådeudstyr, produktionsvirksomhed og oplagsvirksomhed. Ved
vandstande over 1,75 m (DVR90) vil der være risiko for oversvømmelse
og vandindtrængning i nuværende bygning. Skader som følge af
oversvømmelse vil afhængigt af aktiviteterne i bygningen være begrænsede.
Delområde 7 ligger omkring jollehavnen i åens udløb under kote 1,75 m
(DVR90). Området langs Kystvejen, som er udlagt til promenadeformål
ligger over kote 2 m. Ved vandstande over 1,75 m vil der være risiko for at
området omkring jollehavnen bliver oversvømmet, herunder jollehavnens
klubhus. Denne har dog en gulvkote der er højere end kote 1,75 (DVR90).
Ved etablering af promenadeforløbet mellem Aabenraa Bådeklub og Søndre
Havnevej tænkes etableres en ny kystsikringsmur og promenaden føres over
muren via ramper, således at der ikke skabes nye åbninger i kystsikringen.
Højden på den nye kystsikringsmur bliver mindst i samme højde som den
nuværende.
Delområde 8 er selve havnebassinet i den del af Sydhavn der ikke må fyldes
op. Der er godkendt projekt for etablering af stenglacis langs nordkajen og
langs den kommende opfyldte landareal langs sydsiden af bassinet. Med
projektet hæves nordlige kajkant til kote 1,5 m (DVR90), den nordlige spids
af Ewers-pieren til kote 1,78 m (DVR90) og den sydlige kajkant til kote 1,8
m (DVR90).
Ved vandstande over 1,5 m (DVR90) vil der fortsat kunne ske
oversvømmelse af Ewers-pieren. Arealerne på pieren ligger uden for området
for Lokalplan nr. 98, men i den del af Lokalplan nr. 69 som fortsat vil være
gældende. Lokalplan nr. 69 er ikke til hindring for, at man på sigt kan hæve
kajkanten yderligere.
Ved oversvømmelse i lokalplanområdet er der en risiko for opstigende
kloakvand. Opstigende kloakvand kan forværre skaderne på eventuelt
oversvømmede bygninger. Der foreligger en ikke dokumenteret risiko for,
at bygninger, der ikke er oversvømmede, også vil kunne opleve opstigende
kloakvand. Denne risiko reguleres ikke i lokalplanen men må sikres gennem
bygningernes indretning øvrigt jf. byggeloven.
Slotsmølleå-systemet
Slotsmølleå-systemet begynder delvist ved Pølsekilden i Rise Skov samt
med tilløb fra Rødekro-, Rise- og Egelundsområdet. Vandløbet ender i
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Aabenraa Fjord efter passagen under Kystvejen ved Sluseportene. Det er
det gældende regulativ, der fastlægger bl.a. vandløbets begyndelse og
slutpunkt.
Vandløbet har belastning fra regnvandsudløb og overløbs-bygværker fra
ca. 490 ha kloakerede byområder og et naturligt afstrømningsområde
på ca. 1250 ha. Den naturlige afstrømning varierer en del i oplandet, da
undergrunden varierer mellem lerede og sandede arealer.
Den hydrauliske belastning i Mølleåen igennem Aabenraa by fordeler sig
under dimensionsgivende regnhændelser med ca. 50 % fra byområderne og
ca. 50 % fra den landbrugs / naturmæssige afstrømning. Der regnes med en
maksimal afstrømning på 6.000 liter per. sek. Der er i dag en kontrolstation
for spildevand i udløbet som viser, at der sker tilledning af spildevand til
å-systemet.
Mølleåen er ikke målsat på de nederste 700 meter. De sidste ca. 225
meter inden udløbet i Aabenraa fjord er desuden rørlagt. Vest for Dronning
Margrethes Vej er vandløbet målsat som B3-vandløb (karpefiskevand)
på en ca. 700 meter lang strækning. Opstrøms herfra er Slotsmølleåvandløbssystemet målsat som B1 vandløb med stor grad af målopfyldelse.
Vandløbet gennem Aabenraa by er svagt-løbende og med sandet bund.
Der udsættes ikke fisk i Mølleåsystemet, da den har en god
ørredbestand, der er selvreproducerende. Det er vigtigt ikke at forringe
opgangsmuligheden.
Der transporteres en forholdsvis stor mængde sand i vandløbet. Der er
placeret sandfang vest for Vestvejen, hvor der fjernes op til 1.000 tons sand
hvert andet år. I mølledammene ved Brundlund Slot aflejredes der tidligere
yderligere sediment og blade, som blev opgravet ca. hvert 4. – 6. år med
en mængde på op til ca. 4.000 t. Endeligt opgraves der slam efter udløbet i
jollehavnen – sidste opgravning er netop foretaget, og fra 2009-2013 er der
tale om 113 tons. De opgivne sedimentmængder er skønnede størrelser.
Der er i 2014 anlagt en klima- og faunapassage i Mølledammen, hvorved
den sedimentmasse, der aflejres i dammen, vil strømme igennem dammen
og fremover aflejres i nedre mølledam – den lidt ”døde” del af åen inden
kasseindløbet – eller efter udløbet i jollehavnen. Den eksakte mængde
vil først vise sig, når systemet kører. Der eksisterer mulighed for at
begrænse mængden ved at etablere yderligere sandfang i den nedre del af
vandløbssystemet.
Som realisering af kommunens klimasikringsplan forventes på sigt etableret
et nyt sluseværk samt en pumpestation. Pumpestationen forventes at kunne
pumpe mindst 6.000 l/s.
Efter Mølleåens afslutning ved Kystvejen er der et å-lignende udløb, som er
en del af Aabenraa Fjord. I udløbet er der i dag en jollehavn. Der har siden
1993 været indgået en frivillig aftale mellem 3 parter om oprensningen af
udløbet: Aabenraa Havn, Aabenraa Kommune og Bådelaug Mølleåen.
Tilsandingen af Mølleåens udløb bør følges, især efter at Mølledammen ved
Brundlund slot er ombygget. Det forudsættes dog at oprensning sættes i
system med intervaller, der fastlægges i forhold til tilsandingshastigheden.
Der er i Lokalplan nr. 98 reserveret areal til etablering af en sluseog pumpestation. Åen har næppe nogen større betydning for, om
lokalplanområdet bliver oversvømmet.
Foranstaltninger
Aabenraa Fjord
I Lokalplan nr. 98 er fastsat bestemmelser vedrørende gulvkoter,
kystsikringsmuren og kajkant.
Mindste gulvkote er fastsat til 2,5 m (DVR90) ved nybyggeri, hvilket skulle
være tilstrækkeligt i forhold til at sikre mod 100 års hændelser frem til
2050. Ifølge risikostyringsplanen er der efter 2050 risiko for, at den mindste
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gulvkote på 2,5 meter (DVR90) ikke længere er tilstrækkelig. Til den tid vil
der skulle gennemføres langt mere vidtgående kystsikringstiltag for, at sikre
byen mod oversvømmelse fra fjorden.
Der må ikke uden særlige tiltag etableres åbninger i kystsikringsmuren, og
at der kan foretages forhøjelse af kystsikringsmuren til mindst kote 2,5 m
(DVR90) i forbindelse med etablering af strandpromenadens forlængelse
ind til bymidten; herunder kystsikringsmurens sammenhæng med
klimasikringstiltag i forbindelse med etablering af Gasværksvejs forlængelse
til Skibbroen (Klimaboulevarden).
Der kan ske forhøjelse af kajkanter i omkring Sydhavnsbassinet og langs
Mølleåens udløb til mindst kote 2,30 m (DVR90).
Der bør sikres arealer til udførelse af beredskabets foranstaltninger ved
oversvømmelse i henhold til en hver tid gældende beredskabsplan, herunder
udlægning af slanger og etablering af nødpumper, transportable dæmninger
og transportable pumpestationer.
Der bør være et advarselssystem, som sikrer fjernelse af biler fra områdets
parkeringspladser forud for oversvømmelserne indtræder.
Nærværende vurdering er baseret på viden om klimaforandringerne i 2016.
Disse er behæftet med en stor usikkerhedsmargen, dvs. at udviklingen kan
gå fra at være kritisk til katastrofal eller virkningerne kan blive mindre end
frygtet.
Mølleåsystemet
I Lokalplan nr. 98 er fastsat bestemmelser om sikring af arealer til etablering
af et pumpe- og sluseanlæg ved Mølleåens udløb. Dette anlæg er ikke
nødvendigt for at sikre lokalplanområdet mod oversvømmelse, men vil alene
kunne sikre arealerne bag kystsikringen mod oversvømmelse.
Ved etablering af ny sluse og pumpestation skal der sikres, at der fortsat er
mulighed for fisk at gå op i Mølleåsystemet.
Overvågning
Aabenraa Fjord
De generelle klimaændringers påvirkning af oversvømmelsesrisikoen
omkring Aabenraa overvåges fortsat med henblik på, hvornår
Risikostyringsplanens anbefalinger om anlægstiltag skal sættes i værk.
Mølleåsystemet
Tilsandingen af Mølleåens udløb bør følges, særligt efter at Mølledammen
er ombygget. Det forudsættes dog at oprensning sættes i system med
intervaller, der fastlægges i forhold til tilsandingshastigheden. Tilsanding
af Mølleåens udløb har stor betydning for pumpens og sluseværkets
funktionalitet ved store regnmængder i åens opland.
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BILAG A
Der er foretaget ændringer i opdelingen
af delområder i forslag til Lokalplan nr.
98 efter bilagets udarbejdelse, hvor
delområde 3 er delt op i to delområder.
Derfor er variation mellem bilaget
og Lokalplan nr. 98 i forhold til antal
delområder.
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Indledning
Aabenraa Havn har via Arkitektfirmaet A78 rekvireret Sweco A/S, afd. Acoustica til at belyse
støjen fra vejtrafikken i et område beliggende på Aabenraa Havn. Området planlægges ændret
fra erhvervsbyggeri til bl.a. kontorformål.

Området ses herunder.

Figur 1: Kort over området.
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Ifølge lokalplanforslaget er følgende gældende for de 7 områder:
Delområde 1 Havnerelateret erhvervsformål i form af restauration, toiletbygning o. lign.,
mindre servicebygninger samt parkerings- og opholdsarealer. Der må etableres
virksomheder i miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Etageareal er maks. 300
m², etageantal maks. 1 og bygningshøjde maks. 6 meter. Bygningshøjden måles fra et
kommunalt fastsat niveauplan.
Delområde 2 Erhvervsformål i form af kontor- og administrations-virksomheder,
restaurantionsformål og detailhandel. Der må etableres detailhandelsbutikker med maritime
relationer såsom proviantering, fiskebutik og salg af både og bådudstyr. Den enkelte butik må
ikke have et bruttoetageareal der overstiger 200 m² og det samlede areal til butikker må ikke
overstige 200 m². Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om
Planlægning og Miljø. Området kan også anvendes til parkering og opholdsarealer. Etageareal
maks. 2.000 m², etageantal maks. 4 og bygningshøjde maks. 16,5 meter. Maks. kote 19 m
(DVR90). Inden for det skraverede område i byggefeltets nordlige del må bygges i højst 3
etager og bygningshøjde maks. 10,5 meter. Maks. kote 13 m (DVR90).
Delområde 3 Erhvervsformål i form af kontor- og administrationsvirksomheder,
restaurantionsformål og detailhandel. Der må kun etableres detailhandelsbutikker med
maritime relationer såsom proviantering og fiskebutik. Det samlede areal til butikker eller
restauranter må ikke overstige 200 m². Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2, jf.
Håndbog om Planlægning og Miljø. Dertil kan etableres anlæg til afledning af vand fra
Mølleåens udløb såsom pumpestation. Etageareal maks. 4.500 m², etageantal maks. 3 og
bygnings-højde maks. 12,5 meter. Maks. kote 13 m (DVR90) mod Skibbroen og Maks. kote
15,5 (DVR90) syd for delområde 4. Inden for det skraverede område på byggefeltets sydlige del
må bygges i højst 2 etager og 8,5 meter. Maks. kote 11 m (DVR90).
Delområde 4 Erhvervsformål i form af havneerhverv med havnerelaterede virksomheder i
op til miljøklasse 5, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Bebyggelsesprocent maks. 5, højde
maks. 8,5 m og etageantal maks. 2. Maks. kote 11,5 m (DVR90).
Delområde 5 Erhvervsformål i form af kontor- og administrationsvirksomheder,
produktions- og lagervirksomheder samt butikker, der alene forhandler særligt
pladskrævende varegrupper i form af bådsalg. Butikker, der alene forhandler særligt
pladskrævende varegrupper må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 4.500 m². Der må
kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-4, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Etageareal
maks. 4.500 m², etageantal maks. 2 og bygningshøjde maks. 12,5 meter. Maks. kote 15 m
(DVR90). Såfremt bygningen nedrives kan området anvendes til havnerelateret erhvervsformål,
såsom kontor- og administrationsvirksomhed tilsvarende delområde 2: Etageareal maks. 2.000
m², etageantal maks. 4 og bygningshøjde maks. 16,5 meter. Maks. kote 19 m (DVR90).
Delområde 6 Jollehavn og promenade med mulighed for opførelse eller udbygning af klubhus
til jollehavnen og anlæg til afledning af vand såsom pumpestation samt arbejdsbælte til
oprensning af udløbet. Etageareal maks. 200 m², etageantal maks. 1 og bygningshøjden maks.
5 meter. Maks. kote 7,5 (DVR90).
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Delområde 7 Havnebassin, der ikke må opfyldes og kun må anvendes til havneformål.
Der foretages beregninger af trafikstøjen i 2 situationer:
1) Worst case situation, hvor det maksimale etageantal udnyttes og hvor bebyggelsens
facader ligger tættest muligt på vejen.
2) En situation med en foreløbig bebyggelsesplan udarbejdet af A78 Arkitekterne.

Bebyggelsesplan for situation 2 ses herunder:

Figur 2: Bebyggelsesplan udarbejdet af A78 arkitekter
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Beregningsforudsætninger
Støjen er beregnet i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra
veje”, hvorved støjen beregnes i henhold til beregningsmetoden Nord2000. Beregningsmetoden
tager højde for alle parametre, der har betydning for støjudsendelsen, og for hvordan støjen
spredes i omgivelserne. Det drejer sig bl.a. om:

•

Afstand til vejene

•

Vejr- og vindforhold

•

Jordoverfladens beskaffenhed (f.eks. hård asfalt eller græs)

•

Bygninger eller andet, der skærmer for eller reflekterer støjen

•

Trafikmængde og type af køretøjer

•

Køretøjernes hastigheder

•

Køretøjernes fordeling over døgnet

Beregningerne er udført ved at etablere en 3-dimensionel topografisk model i
softwareprogrammet SoundPLAN ver. 7.4. I modellen indgår bygninger med oplysninger om
højder, Kystvej/Skibbroen og Havnevej med oplysninger om trafikmængder, opdeling af typer,
hastigheder, fordelingen af trafikken over døgnet m.m.

Terrænforhold
I de udførte beregninger tages der højde for terrænvariationerne i området. Terrænforholdene
er baseret på Geodatastyrelsens frie geometriske data, hvor der benyttes en laserscanning fra
2014 med højdeoplysninger liggende i et 0,4 x 0,4 meter net.

Øvrige akustiske forhold
I beregningsmodellen regnes terrænet akustiske hårdt overalt. Bygningers skærmende og
reflekterende virkning er inkluderet i beregningerne.

Trafiktal
Antallet af køretøjer på Kystvej/Skibbroen er oplyst pr. mail af Aabenraa Havn. Der regnes med
følgende:
Kystvej/Skibbroen: ÅDT = 10.580, andel af tung trafik = 10,1%, hastighed 44 km/t
Søndre Havnevej: ÅDT = 1.415, andel af tung trafik = 16,3%, hastighed 40 km/t.
På Søndre Havnevej regnes med at alle lette køretøjer og 60% af den tunge trafik kører nordpå
ad Sydhavn og de resterende 40% tunge køretøjer fortsætter mod øst af Søndre Havnevej
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Definitioner
I dette notat anvendes følgende symboler for lydtekniske begreber:

Lday :

Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for
dagperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår.

Levening :

Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for
aftenperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår.

Lnight :

Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB bestemt for
natperioden på samtlige dage i et meteorologisk referenceår.

Lden :

Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau
i dB beregnet efter følgende formel:

day
1 æç
12 * 10 10 + 3 * 10
24 çè

L

LDEN = 10 * log

Levening + 5
10

Lnight +10

+ 9 *10

10

ö
÷
÷
ø

Ved vægtning i forbindelse med bestemmelse af LDEN tillægges bidrag på henholdsvis + 5 dB og
+ 10 dB for de respektive aften- og natperioder.

Følgende referencetidsrum indgår endvidere i formlen:

•

Dag:

kl. 07 - 19 - varighed 12 timer

•

Aften:

kl. 19 - 22 - varighed 3 timer

•

Nat:

kl. 22 - 07 - varighed 9 timer
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Grænseværdier
Vejtrafikstøj vurderes i forhold til grænseværdierne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 ”Støj
fra veje”.
Støjgrænserne oplistes herunder.
Område / Anvendelse

Grænseværdi

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l.
Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og
parker.

Lden 58 dB(A)

Hoteller, kontorer mv.

Lden 63 dB(A)

Tabel 1 – Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj.

Vejledningen giver i afsnit 2.2.2 mulighed for støjfølsom anvendelse selvom ovennævnte
støjgrænser ikke kan overholdes.
Der henvises til lignende byggeprojekt for Cimbria grunden i Aabenraa, hvor der i byggefasen
blev stillet krav til indeniveauer med lukkede vinduer, men ikke stillet krav til indeniveauer ved
åbne vinduer.
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Resultater
Beregningsresultaterne for situation 1 (worst case situation) er vist herunder.

Figur 3: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1. Facaderne set fra vest. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.

Figur 4: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1. Facaderne set fra nord. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.
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Figur 5: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1. Facaderne set fra øst. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.

Figur 6: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1. Facaderne set fra syd. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.

memo01.docx 2012-03-28

8 (11)
NOTAT
2017-02-27

GSL p:\we\35.5731.01_aabenraa_havn\04_output\n5.012.17.docx

Figur 7: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2. Facaderne set fra vest. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.

Figur 8: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2. Facaderne set fra nord. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.
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Figur 9: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2. Facaderne set fra øst. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.

Figur 10: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2. Facaderne set fra syd. Ved orange farver er Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for kontorbyggeri overskredet.
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Vurdering og konklusion
Som det ses af figurerne 3 - 10 vil dele af facaderne have en større støjbelastning end
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Derved stilles krav til facadens lydmæssige
isolering. Dog ligger overskridelserne op til i størrelsesordenen 4 dB, hvilket gør, at byggeriet
med relativt simple løsninger, kan overholde støjgrænserne i Miljøstyrelsens vejledning.
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Miljøvurdering

BILAG

BILAG B
Der er foretaget ændringer i opdelingen
af delområder i forslag til Lokalplan nr.
98 efter bilagets udarbejdelse, hvor
delområde 3 er delt op i to delområder.
Derfor er variation mellem bilaget
og Lokalplan nr. 98 i forhold til antal
delområder.

NOTAT
PROJEKT
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DATO

Ekstern støj fra virksomheder, Aabenraa Havn
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2017-03-03

PROJEKTNUMMER

UDFÆRDIGET AF

NOTAT NR

35.5731.01

Hans Bjergegaard og
Sune Bekker-Hansen

N5.016.17

Indledning
Aabenraa Havn har via Arkitektfirmaet A78 rekvireret Sweco A/S, afd. Acoustica til at estimere
niveauet af den eksterne støj fra virksomhederne i et område beliggende på Aabenraa Havn.
Området planlægges ændret fra erhvervsbyggeri til bl.a. kontorformål.

Området ses herunder.

Figur 1: Kort over området.
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Ifølge lokalplanforslaget er følgende gældende for de 7 områder:
Delområde 1 Havnerelateret erhvervsformål i form af restauration, toiletbygning o. lign.,
mindre servicebygninger samt parkerings- og opholdsarealer. Der må etableres
virksomheder i miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Etageareal er maks. 300
m², etageantal maks. 1 og bygningshøjde maks. 6 meter. Bygningshøjden måles fra et
kommunalt fastsat niveauplan.
Delområde 2 Erhvervsformål i form af kontor- og administrations-virksomheder,
restaurantionsformål og detailhandel. Der må etableres detailhandelsbutikker med maritime
relationer såsom proviantering, fiskebutik og salg af både og bådudstyr. Den enkelte butik må
ikke have et bruttoetageareal der overstiger 200 m² og det samlede areal til butikker må ikke
overstige 200 m². Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2, jf. Håndbog om
Planlægning og Miljø. Området kan også anvendes til parkering og opholdsarealer. Etageareal
maks. 2.000 m², etageantal maks. 4 og bygningshøjde maks. 16,5 meter. Maks. kote 19 m
(DVR90). Inden for det skraverede område i byggefeltets nordlige del må bygges i højst 3
etager og bygningshøjde maks. 10,5 meter. Maks. kote 13 m (DVR90).
Delområde 3 Erhvervsformål i form af kontor- og administrationsvirksomheder,
restaurantionsformål og detailhandel. Der må kun etableres detailhandelsbutikker med
maritime relationer såsom proviantering og fiskebutik. Det samlede areal til butikker eller
restauranter må ikke overstige 200 m². Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-2, jf.
Håndbog om Planlægning og Miljø. Dertil kan etableres anlæg til afledning af vand fra
Mølleåens udløb såsom pumpestation. Etageareal maks. 4.500 m², etageantal maks. 3 og
bygnings-højde maks. 12,5 meter. Maks. kote 13 m (DVR90) mod Skibbroen og Maks. kote
15,5 (DVR90) syd for delområde 4. Inden for det skraverede område på byggefeltets sydlige del
må bygges i højst 2 etager og 8,5 meter. Maks. kote 11 m (DVR90).
Delområde 4 Erhvervsformål i form af havneerhverv med havnerelaterede virksomheder i
op til miljøklasse 5, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Bebyggelsesprocent maks. 5, højde
maks. 8,5 m og etageantal maks. 2. Maks. kote 11,5 m (DVR90).
Delområde 5 Erhvervsformål i form af kontor- og administrationsvirksomheder,
produktions- og lagervirksomheder samt butikker, der alene forhandler særligt
pladskrævende varegrupper i form af bådsalg. Butikker, der alene forhandler særligt
pladskrævende varegrupper må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 4.500 m². Der må
kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-4, jf. Håndbog om Planlægning og Miljø. Etageareal
maks. 4.500 m², etageantal maks. 2 og bygningshøjde maks. 12,5 meter. Maks. kote 15 m
(DVR90). Såfremt bygningen nedrives kan området anvendes til havnerelateret erhvervsformål,
såsom kontor- og administrationsvirksomhed tilsvarende delområde 2: Etageareal maks. 2.000
m², etageantal maks. 4 og bygningshøjde maks. 16,5 meter. Maks. kote 19 m (DVR90).
Delområde 6 Jollehavn og promenade med mulighed for opførelse eller udbygning af klubhus
til jollehavnen og anlæg til afledning af vand såsom pumpestation samt arbejdsbælte til
oprensning af udløbet. Etageareal maks. 200 m², etageantal maks. 1 og bygningshøjden maks.
5 meter. Maks. kote 7,5 (DVR90).

memo01.docx 2012-03-28

2 (12)
NOTAT
2017-03-03

GSL p:\we\35.5731.01_aabenraa_havn\04_output\n5.016.17.docx

Delområde 7 Havnebassin, der ikke må opfyldes og kun må anvendes til havneformål.
Der foretages beregninger af virksomhedsstøjen i 2 situationer:
1) Worst case situation, hvor det maksimale etageantal udnyttes og hvor bebyggelsens
facader udfylder hele området.
2) En situation med en foreløbig bebyggelsesplan udarbejdet af A78 Arkitekterne.

Bebyggelsesplan for situation 2 ses herunder:

Figur 2: Bebyggelsesplan udarbejdet af A78 arkitekter
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Beregningsforudsætninger
Støjen er beregnet i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Beregningsmetoden tager højde for alle
parametre, der har betydning for støjudsendelsen, og for hvordan støjen spredes i
omgivelserne.
Beregningerne er udført ved at etablere en 3-dimensionel topografisk model i
softwareprogrammet SoundPLAN ver. 7.4. I modellen indgår bygninger med oplysninger om
højder, støjkilder m.m.
Beregningerne er baseret på en tidligere for Aabenraa Havn udarbejdet støjmodel, som i
samarbejde med Aabenraa Havn er opdateret for væsentlige støjkilder i nærheden af
lokalplanområde 98.

Terrænforhold
I de udførte beregninger tages der højde for terrænvariationerne i området. Terrænforholdene
er baseret på Geodatastyrelsens frie geometriske data, hvor der benyttes en laserscanning fra
2014 med højdeoplysninger liggende i et 0,4 x 0,4 meter net.

Støjkilder og driftsmønster
Der er taget udgangspunkt i fuld drift af de væsentligste almindeligt forekommende virksomheds
aktiviteter, herunder selve havnens (Aabenraa Havns) aktiviteter.
Brdr. Ewers
Foderstofproduktionen er forudsat at køre i døgndrift. Desuden omfatter beregningerne drift af
3 stk. gummihjulslæssere på kaj 3 nord for virksomheden i 2,5 timer i dagperioden.
Sønderjyllandskajen
På Sønderjyllandskajen (kaj 1) er forudsat drift af forskellige gummihjulslæsere svarende til 2
stk. i 6 timer i dagperioden. Da disse også opererer på andre kajområder og kører til pauser
mv., er indregnet kørsel igennem lokalplanområdet svarende til 3 kørsler i tidsrummet kl. 06-07,
som typisk henregnes til natperioden og 12 kørsler i dagperioden (kl. 07-18). Området omkring
Sønderjyllandskajen og andre kajområder er afgrænset med porte og området uden for portene
betragtes som offentlig vej, hvor kørslen ikke henregnes til virksomhedsstøjen. Det er dog i den
aktuelle beregning valgt også at medtage gummihjulslæssernes kørsel på offentlig vej.
For lastvognskørslen er der udført en trafikstøjberegning for de offentlige veje med støjmæssig
betydning for lokalplanområdet (se notat nr. N5.012.17). I forbindelse med beregning af
virksomhedsstøjen er lastvognstrafikken inden for portene medregnet. For Sønderjyllandskajen
er indregnet ca. 75/10/10 lastvogne i dag/aften/natperioden.
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Øvrige operationer
På kaj 3 er forudsat drift af havnens mobilkran (Sennebogen 300hp) i 6 timer i dagperioden.

Grænseværdier
Støj fra virksomheder vurderes generelt i forhold til grænseværdierne i Miljøstyrelsens
Vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. For situationer, som i det
aktuelle lokalplanområde vil denne vejledning kunne suppleres med Miljøstyrelsens Vejledning
nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder”. Under sidstnævnte vejlednings afsnit 5.3
anfører Miljøstyrelsen, at der for kontorbyggeri ikke er tale om en forøget støjfølsomhed om
aftenen og natten (som i boligområder). Efter Miljøstyrelsens opfattelse kan det være rimeligt at
fastsætte støjgrænser for kontorbyggeri på 50 – 55 dB. Andre kontorer kan ligge på en
produktionsvirksomhed eller være etableret i tilknytning til andre former for erhverv. Sådanne
kontorer er typisk indrettet på en beliggenhed i støjende omgivelser, og kan fx være særligt
støjisolerede. Her kan der efter forholdene fastsættes højere støjgrænser.

Resultater
Beregningsresultaterne for situation 1 (worst case situation) er vist herunder.

Figur 3: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i dagperioden. Facaderne set fra øst.
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Figur 4: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i dagperioden. Facaderne set fra nord.

Figur 5: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i dagperioden. Facaderne set fra syd
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Figur 6: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i natperioden. Facaderne set fra øst

Figur 7: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i natperioden. Facaderne set fra nord
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Figur 8: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 1 i natperioden. Facaderne set fra syd

Figur 9: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i dagperioden. Facaderne set fra øst
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Figur 5: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i dagperioden. Facaderne set fra nord

Figur 6: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i dagperioden. Facaderne set fra vest
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Figur 7: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i dagperioden. Facaderne set fra syd

Figur 13: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i natperioden. Facaderne set fra øst
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Figur 8: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i natperioden. Facaderne set fra nord

Figur 15: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i natperioden. Facaderne set fra vest
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Figur 9: Støj på facaden af bebyggelsen i situation 2 i natperioden. Facaderne set fra syd

Vurdering og konklusion
For delområderne 2,3 og 5, hvor der åbnes for etablering af kontor- og administrationsvirksomheder, viser figurerne 3 - 16 at dele af facaderne kan have facadeniveauer op til
størrelsesordenen 63-64 dB i situation 1 og 58-59 dB i situation 2 natperioden (kl. 06-07).
I dagperioden kl. 07-18 ligger facadeniveauerne lavere, hvilket skyldes, at natstøjniveauerne
midles over kortere tidsrum.
Der bør tages højde for indflydelsen fra virksomhedsstøjen i forbindelse med placering af
bygningerne i delområderne, samt ved at sikre passende støjniveauer inde i bygningerne ved
etablering af en effektiv facadeisolering.
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