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Indledning

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingsloven 1. Loven har til
formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen er foretaget af forslag til lokalplan nr. 107 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2015.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.

1.1

Planforslagenes formål og indhold

Planernes formål er at sikre fortsatte udviklingsmuligheder i området, der følger op
på de visioner, intentioner og tiltag, som blev vedtaget i Helhedsplanen for Padborg erhvervsområde fra 20142. Området er på ca. 350 ha og er indtil i dag omfattet af 10 lokalplaner og 3 byplanvedtægter. Padborg Transportcenter er Danmarks
største transportcenter for lastbiltrafik og hjemsted for ca. 130 virksomheder og
4000 arbejdspladser. Området er i væsentlig grad udbygget, men der er stadig enkelte tomme grunde bl.a. i den nordlige og østlige del af området, ligesom lokalplanen sikrer udbygningsmuligheder for de eksisterende virksomheder.
Hensigten med lokalplanen er, at fastlægge et forenklet administrationsgrundlag
for den løbende udbygning baseret på en klar overordnet struktur for området. Et
vigtigt element er at fastlægge bestemmelser for områdets overordnede vej- og
stistruktur samt at sikre reservation til forbedringer i vejnettet.
Endvidere har lokalplanen til formål at fastlægge områdets disponering gennem en
passende zonering af virksomhederne og afstand til nærliggende boligområder.

1

Bekendtgørelsen nr. 448 af 10/05/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter
2

Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Udarbejdet af Aabenraa Kommune. Besluttet af Aabenraa

Byråd i 2014.
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Planområdets beliggenhed og afgrænsning er vist på Figur 1-1 og Figur 1-2.

Figur 1-1

Planområdets beliggenhed - oversigtskort.

Figur 1-2

Planområdets afgrænsning – luftfoto.
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Miljørapportens indhold

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en scoping vurderet, at planforslaget kan
have væsentlig indvirkning på miljøet særligt med hensyn til følgende parametre:

›
›

Trafik - trafikafvikling og sikkerhed
Støj – trafikstøj og virksomhedsstøj, samt øvrige miljøforhold ift. tilgrænsende
byområder

Der har været foretaget høring af potentielt berørte myndigheder. Der er ikke indkommet bemærkninger om miljøvurdering af andre emner end de scopede. Disse
emner indgår derfor i miljøvurderingen.

1.2.1 Alternativer
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0- alternativet. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse videreføres.
Da planen omfatter det eksisterende transportcenterområde, er der ikke relevante
alternativer til planen. Udnyttelsen af planområdet vurderes endvidere ikke at kunne realiseres på væsentligt andre måder eller med væsentligt andre miljømæssige
konsekvenser end hvad lokalplan nr. 107 giver mulighed for. Der er derfor ikke
vurderet andre alternativer.
Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i lokalplanområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved 0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de
potentielle konsekvenser ved gennemførelse af lokalplanen.

1.2.2 Kumulative projekter
Energinets projekt for opgradering og ny linjeføring af Kassø-Frøslev højspændingsforbindelsen vil medføre bedre udbygningsmuligheder på mange grunde i
transportcenterområdet.

10

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 107 PADBORG TRANSPORTCENTER

På baggrund af gennemførte VVM-undersøgelser og kommuneplantillæg nr. 1 er
der sikret reservation af etableringsbælte mellem Kassø og Frøslev for ny 400 kV
luftledning, der går vest for motorvej E45. Når den nye ledning er opført, nedlægges den eksisterende 150 kV luftledning, som i dag indskrænker byggemulighederne gennem erhvervsområdet. Indtil ledningen er nedtaget vil den fortsat medføre indskrænkning i udnyttelsen af erhvervsgrundene inden for området på grund af
respektzoner.
Udbygning af erhvervsarealerne vest for motorvej E45 vil kunne medvirke til at
styrke Padborg Transportcenter og kan øge behovet for at realisere interne infrastrukturforbindelser på tværs af E45.
Miljøvurderingen af lokalplan nr. 107 beskriver derfor relevante kumulative virkninger ved samtidig realisering af ovennævnte projekter.

1.2.3 Metode
Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangspunkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs.
foreliggende planer og rapporter mv, samt miljøgodkendelser og relevant viden om
virksomhederne i området samt foreliggende trafiktal og fremskrivninger.
Inden for miljørapportens emneområder er der beskrivelser af relevant miljøstatus
og -mål, konsekvensvurdering af planforslagene, kumulative effekter, afbødende
foranstaltninger og overvågningstiltag.
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Ikke teknisk resumé

2.1

Trafik

11

Transportcentret er lokaliseret med god direkte adgang til motorvej E45 via afkørsel 75 i nord (fuldt rampeanlæg), afkørsel 76 ved Lejrvejen (nordlige ramper) og
afkørsel 76 ved Toldbodvej (sydlige ramper).
Alle veje i området er udformet som almindelige 2-sporede veje. Denne udformning
modsvarer de trafikmængder, der kan måles på vejnettet. De primære veje har en
belastning på op til ca. 8.000 køretøjer i døgnet. Nogle af strækningerne har en
meget høj andel tung trafik, helt op til 30-40%.
Trafikken afvikles hovedsageligt uden store afviklingsproblemer, idet der ikke ses
udpræget myldretidstrafik, grundet områdets særlige funktion og beliggenhed. Der
er ikke store mængder uvedkommende gennemkørende trafik i området, hvilket
især skyldes at den afvikles på motorvejen og på Tøndervej og herved ikke gennemskærer området. Padborg grænse medfører dog, at området passeres af
grænsetrafik, især bestående af personbiler.
Lokalplanen lægger op til at Industrivej nedgraderes fra primær til sekundær forbindelse mellem Toldbodvej og Omfartsvejen, hvorimod Lejrvejen i stedet opgraderes og udbygges som fremtidig primær rute, da den bedre leder tung trafik fra området frem imod den sydlige motorvejstilslutning på Toldbodvej frem for mod Padborg og Padborg grænse via Industrivej.
Dette medfører behov for en opgradering af Lejrvejen imellem Thorsvej og Toldbodvej samt en ombygning af tilslutningspunkterne ved henholdsvis Thorsvej (ved
Toldpladsen) og tilslutningen til Toldbodvej/Kådnermarksvej. For at forenkle vejnettet lukkes Kådnermarksvej imellem Hermesvej og Toldbodvej, idet der dog bibeholdes en stiforbindelse. De overordnede vejforbindelser skal understøttes af tydelig skiltning igennem området.
Lokalplan nr. 107 viderefører således vejreservationen til Kejsergades forlængelse
med krydsning af motorvej E45 for at kunne skabe en god intern fremtidig forbindelse til erhvervsområdet vest motorvejen.
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Stier
Mange af de overordnede veje i transportområdet er forsynet med cykelstier, enten
i form af enkeltrettede stier eller som dobbeltrettede stier, som i visse tilfælde ligger
helt i eget trace, et eksempel er Omfartsvejen.
Cykelstierne tilbyder cyklister (og gående) sikre forbindelser, men i de større kryds
hvor cykeltrafikken skal krydse strømme af biltrafik, kan der opstå problemer.
Ikke alle kryds er udbygget med lyssignalanlæg, og selv i disse kan der være problemer med trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.
Lokalplanen fastholder udlæg til det overordnede stinet i området langs de primære veje, som skaber forbindelse til Padborg, Kruså og Frøslev.
Området har forbindelse til cykel- og vandreruter som Hærvejen, Grænseruten og
Gendarmstien. Disse skal sikres og videreføres.
Ifølge Helhedsplanen skal der laves indsatser på følgende områder:
På kort sigt:


Cykelsti opgraderes og sikres ved ny vejtilslutning mellem Lejrvejen og
Toldbodvej

På længere sigt:


En evt. forbindelse fra Kejsergade til området vest for E45 bør være inkl.
en stiforbindelse.



Der iværksættes en undersøgelse af muligheder for en stiforbindelse mellem Industrivej og Torvecentret.

2.2

Støj

Vejtrafikstøj
Planområdet er påvirket af trafikstøj fra primært motorvej E45, samt de større primære veje i området.
På Toldbodvej, Industrivej og Omfartsvejen, som er de mest trafikerede veje i
transportområdet nærmest Padborgs boligområder, forventes en trafikstigning fra
2017 til 2030 på 15-20 %, primært baseret på den generelle trafikudvikling.
Normalt opleves ændringer af støjniveau på mere end 2-3 dB som hørbare, mens
mindre ændringer ikke opleves som hørbare. Der skal ske en fordobling af trafikmængden for at opnå en hørbar ændring på 3 dB, mens en ændring af trafikmængden med 25 % vil medføre en ændring af støjudbredelsen med ca. 1 dB som
normalt betragtes som ikke-hørbar.
På den baggrund vurderes ændringerne i vejstøjen at være ikke-hørbare for de
omkringliggende byområder. Tilsvarende gælder for de enkelte eksisterende kon-
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torerhverv og hoteller i området med hensyn til støj fra de interne veje i området og
fra motorvejen.
Planen muliggør etablering af kontor- og hotelformål, men stiller samtidig krav om,
at de indendørs grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes som forudsætning
for ibrugtagning. På den baggrund forventes ingen væsentlig påvirkning af vejtrafikstøj for disse anvendelser.

Virksomhedsstøj
Planforslagene indfører en zonering, således at der planlægges for virksomheder
med de mindste miljøpåvirkninger og mindste volumener nærmest de tilstødende
boligområder i Padborg/Bov, mens virksomheder med de største miljøpåvirkninger
og største volumener planlægges længst fra boligområderne og tættest ved motorvej E45.
Planforslagene er således med til at minimere fremtidige miljøkonflikter, idet zoneringen i delområder efter virksomhedernes miljøklasser i højere grad end i dag tager højde for at forebygge miljøkonflikter i forhold til nærliggende boligområder i
Padborg.
Derudover indføres med kommuneplantillæg nr. 11 en retningslinje, der forbeholder en del af området nærmest motorvej E45 til produktions-, transport- og logistikvirksomheder mv. efter planlovens regler om produktions-virksomheder mv. Området svarer til lokalplanens delområde I. Der udlægges samtidig en konkret fastsat
konsekvenszone varierende mellem 150 m og 500 m. Inden for konsekvenszonen
må der ikke opføres boliger, institutioner eller rekreative anvendelser, og der må
ikke planlægges for eller gives tilladelse til forureningsfølsom anvendelse som kontorer og overnatningssteder og lignende, medmindre den fremtidige anvendelse
kan sikres mod forurening, jf. planlovens § 15b.
Kommuneplantillæggets retningslinje medfører i højere grad end i dag beskyttelse
af produktions-, transport-, og logistikvirksomheder i Padborg Transportcenter og
medvirker til at minimere risikoen for miljøkonflikter.
Med lokalplanen sikres endvidere, at ny bebyggelse til kontor- og hotelformål bliver
støjisoleret, så de indendørs grænseværdier kan overholdes i forhold til andre virksomheder, og lokalplanen tillader ikke boliger i lokalplanområdet. Med disse bestemmelser undgås miljøkonflikter og der lægges ikke begrænsninger på de øvrige
erhverv i transportområdet.
Tilladelse til etablering af nye virksomheder eller udvidelse og ændring af de eksisterende virksomheder i planområdet vil altid blive givet på grundlag af en konkret
vurdering af virksomheden.
Lokalplanens fastsatte miljøklasser har ikke betydning for de eksisterende virksomheders nuværende drift, men vil have betydning i forbindelse med fremtidige
udvidelser og ændringer af virksomhederne, som skal være i overensstemmelse
med plangrundlaget.
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Uanset miljøklasse og beliggenhed vil den enkelte virksomhed til enhver tid skulle
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket Aabenraa Kommune vil lægge til grund ved
sagsbehandling og afgørelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Øvrige miljøforhold, emissioner og lugt mv.
I miljøgodkendelser fastsættes grænseværdier for koncentrationen af luftforurening
i omgivelserne fra faste afkast. På en række virksomheder vil der herudover også
være faste afkast fra værksteder og lignende.
Grænseværdier for afkast afhænger ikke af omgivelsernes anvendelse, og luftforurening fra faste afkast har derfor ikke betydning for beliggenheden af forurenende
virksomheder. Fokus på vurderingen er derfor luftforurening i form af støv og lugt
fra diffuse kilder fra udendørs oplag og håndtering, som kan give anledning til gener i omgivelserne.
For transportcentret, hvor anvendelsen er domineret af transport og logistikerhverv,
vurderes det overordnet, at den primære kilde til luftforurening i området er trafik.
Luftforurening fra trafikken er ikke relateret til den enkelte virksomheds miljøregulering i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
Det vurderes, at der normalt ikke vil være overskridelser af grænseværdierne for
luftforurening (NOX og partikler) i og omkring planområdet på grund af områdets
åbne karakter. Ligeledes påvirkes den lokale luftkvalitet ikke af CO₂ udledninger fra
vejtrafikken; men trafikkens CO₂ udledning bidrager til den globale klimapåvirkning.
Ved indretning af hotel eller kontorer i området kan der potentielt opstå konflikt i
forhold luftkvalitet og emissioner fra virksomheders afkast alt efter placering og de
konkrete omgivende virksomheder. Lokalplanen stiller krav til at luftkvalitetskrav til
opfyldes ved etablering af hotel eller kontorer. Ved fx høj bebyggelse til hotel eller
kontor kan det være relevant at sikre overholdelse af grænseværdier for luftkvalitet
ved fx mekanisk ventilation fx fra varmeværk som lokalplanen giver mulighed for at
placere i delområde II.

2.3

Kumulative effekter

Trafik:
Da transportcentret øst for motorvejen nærmer sig fuld udbygning kan der opstå
behov for at kunne tilbyde nye virksomheder arealer vest for motorvejen, således
som beskrevet i helhedsplanen.
Lokalplan nr. 107 viderefører således vejreservationen til Kejsergades forlængelse
med krydsning af motorvej E45 for at kunne skabe en god intern fremtidig forbindelse til erhvervsområdet vest motorvejen.
Der iværksættes en undersøgelse om en bro- eller tunnelløsning på tværs af E45
er nødvendig, idet denne muligvis vil belaste Omfartsvejen i unødigt omfang.
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Et alternativt forslag kan være at forbinde det vestlige område med det østlige via
en vejforbindelse fra den sydlige del af området, via en bro over jernbanen og ned
til motorvejsrampen ved Lejrvejen. Herved belastes Omfartsvejen ikke unødigt, og
den nuværende bro over motorvejen udnyttes.
Støj:
Ingen kumulative effekter.

2.4

Afværgende foranstaltninger

Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger i planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets konkrete indretning og drift,
herunder disponering på arealet:
Trafik:
Inden for rammerne af lokalplanen gives der mulighed for at styrke trafikafviklingen
og sikkerhed med flere konkrete krydsforbedringer og -omlægninger:

›

Området ved Omfartsvejen, Østre Viaduktvej og Istedvej opgraderes til modulvogntog.

›

”90-graders-svinget” ved Omfartsvejen og Hermesvej overvejes nedklassificeret, når Lejrvejen forlænges og tilsluttes Toldbodvej i et sikret kryds.

›

De primære veje ændres gradvist til at være facadeløse, dvs. uden direkte
adgange fra private grunde.

›

Krydset ved Industrivej og Toldbodvej opgraderes med signalanlæg - evt. forlænges Transitvej hertil.

›

De større vejkryds analyseres og forbedres for at sikre at den bløde trafik kan
afvikles på en sikker måde.

›

Der anlægges niveaufrie stipassager ved overordnede veje for at gøre krydsninger konfliktfrie.

Støj:
Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger udover hvad der er indarbejdet i
lokalplanen med hensyn til zonering af virksomheder i henhold til miljøklasser og
med hensyn til krav om, at der i forbindelse med etablering af hoteller og kontorer
fastsættes krav om støjisolering af bebyggelsen, for at sikre at der opnås et acceptabelt støjniveau indendørs i bebyggelsen i forhold til vejtrafikstøj og virksomhedsstøj, samt at hoteller og kontorer dokumenterer at luftkvalitetskrav er opfyldte evt.
ved mekanisk ventilation ved opførelse af høj bebyggelse.
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2.5

Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.
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Trafik

3.1

Miljøstatus og mål
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3.1.1 Veje
Vejnet og afvikling
Transportcentret er lokaliseret med god direkte adgang til motorvej E45 via afkørsel 75 i nord (fuldt rampeanlæg), afkørsel 76 ved Lejrvejen (nordlige ramper) og
afkørsel 76 ved Toldbodvej (sydlige ramper).
Den nuværende vejstruktur er opstået i forbindelse med opbygning af Padborg
Transportcenter som følge af flytning af den tunge grænsepasserende trafik fra
Kruså til motorvejsovergangen ved Frøslev. I forbindelse med åbningen af den
Sønderjyske Motorvej i 1978 blev der etableret et fælles dansk/tysk toldområde
inde i transportcenteret imellem Thorsvej og Toldbodvej. Området er bibeholdt,
selv om grænsekontrollen igennem årene er ændret og nu også foregår andre steder.
Arealudlægget til transportcentret har fulgt udviklingen, og der er løbende udlagt
nye områder langs med de eksisterende veje. Der er anlagt nye fordelingsveje til at
betjene nye virksomheder, men selve grundstrukturen i det primære vejnet er bibeholdt.
Lige efter at toldområdet var etableret, var der på det nærmeste en tvangsrute
igennem dette, denne funktion er ikke bibeholdt. Derfor er der igennem årene opstået et behov for at justere den overordnede trafikstruktur igennem området for at
få gode og direkte forbindelser imellem transportcentret og især den Sønderjyske
motorvej.
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Figur 3-1

Nuværende trafikstruktur.

Det har vist sig meget vanskeligt at få åbnet for fulde rampeanlæg ved Lejrvejen og
Toldbodvej, og dette afstedkommer også særlige krav til infrastrukturen i området.
Ydermere er Padborg grænseovergang også et vigtigt trafikalt mål. Der foregår via
denne overgang såvel grænsependling som indkøb på tværs af grænsen. Historisk
set har grænseområdet ved Padborg været mere anvendt end i dag, idet motorvejen har overtaget en del grænsepasserende trafik og handel.
På grund af at jernbanen, der skærer igennem Padborg by i nord/sydlig retning, er
der kun to veje, der forbinder det vestlige Padborg/Frøslev med det østlige, hhv.
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Omfartsvejen og Nørregade. Herved stilles krav om gode og sikre forbindelser ad
disse veje.
Nørregade tilsluttes Industrivej i et signalreguleret kryds. Krydset ligger tæt på
endnu et signalreguleret kryds ved Frøslevvej. Igennem disse kryds passerer en
del blød trafik, både cyklister og fodgængere. Der er igennem årene sket forskellige forbedringer for at tilgodese især disse trafikantgrupper, men potentielt er det
stadig et trafiksikkerhedsmæssigt problematisk kryds.

Trafikmængder
Alle veje i området er udformet som almindelige 2-sporede veje. Denne udformning
modsvarer de trafikmængder, der kan måles på vejnettet. De primære veje har en
belastning på op til ca. 8000 køretøjer i døgnet. Nogle af strækningerne har en
meget høj andel tung trafik, helt op til 30-40%.
Trafikken afvikles hovedsageligt uden store afviklingsproblemer, idet der ikke ses
udpræget myldretidstrafik, grundet områdets særlige funktion og beliggenhed. Der
er ikke store mængder uvedkommende gennemkørende trafik i området, hvilket
især skyldes, at den afvikles på motorvejen og på Tøndervej og herved ikke gennemskærer området. Padborg grænse medfører dog, at området passeres af
grænsetrafik, især bestående af personbiler.
På Figur 3-2 ses de nuværende trafikmængder i døgnet (ÅDT, 2017), herunder
med antal lastbiler.
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Figur 3-2

Trafiktal 2017. Angivet som Årsdøgntrafik (ÅDT) / heraf antal lastbiler.

Trafiksikkerhed
Generelt set er der en god trafiksikkerhed i området. Det skyldes især, at hastigheden er holdt på et lavt niveau på alle veje i området, og at der løbende sker overvågning og forbedring af trafiksikkerheden som følge af kommunens trafiksikkerhedsarbejde og den direkte kontakt imellem centret og kommunen ved akut opståede problemer.
Over de senere år er trafiksikkerhedssituationen i området blevet forbedret, idet
kommunen har udbedret et par lokaliteter, hvor der var uheldsophobning.
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Generelt er uheldene i området præget af at være udelukkende med materiel skade i forbindelse med manøvrering på gader og pladser.

3.1.2 Stier
Mange af de overordnede veje i transportområdet er forsynet med cykelstier, enten
i form af enkeltrettede stier eller som dobbeltrettede stier, som i visse tilfælde ligger
helt i eget trace, et eksempel er Omfartsvejen.
Cykelstierne tilbyder cyklister (og gående) sikre forbindelser, men i de større kryds
hvor cykeltrafikken skal krydse strømme af biltrafik, kan der opstå problemer.
Ikke alle kryds er udbygget med lyssignalanlæg, og selv i disse kryds kan der være
problemer med trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

3.2

Konsekvensvurdering

Lokalplanens område er stort set udnyttet, dog er der stadig ubebyggede grunde
mod nord og øst. Derudover muliggør lokalplanen generelt en større udnyttelse af
grundene end hidtil, men der foreligger ikke kendte større trafikskabende projekter.
Konsekvensvurderingerne tager derfor afsæt i jævnt stigende trafikmængder på
vejnettet.

3.2.1 Veje
Vejnet og afvikling
Det primære vejnet skal afvikle den gennemgående trafik, i princippet uden at skabe gener for den lokale trafik. Det primære vejnet forenkles, hvilket gør det lettere
at finde og benytte de mest højklassede veje og undlade at belaste mindre veje.
Det primære vejnet skal så vidt muligt kun have tilslutninger i de større kryds. Alle
overkørsler til private ejendomme skal over tid søges flyttet til fordelingsveje eller
øvrige adgangsveje. Herved sikres en god fremkommelighed og en høj trafiksikkerhedsstandard.
Lokalplanen lægger op til at Industrivej nedgraderes fra primær til sekundær forbindelse mellem Toldbodvej og Omfartsvejen, hvorimod Lejrvejen i stedet opgraderes og udbygges som fremtidig primær rute, da den bedre leder tung trafik fra området frem imod den sydlige motorvejstilslutning på Toldbodvej frem for mod Padborg og Padborg grænse via Industrivej.
Dette medfører behov for en opgradering af Lejrvejen imellem Thorsvej og Toldbodvej samt en ombygning af tilslutningspunkterne ved henholdsvis Thorsvej (ved
Toldpladsen) og tilslutningen til Toldbodvej/Kådnermarksvej. For at forenkle vejnettet lukkes Kådnermarksvej imellem Hermesvej og Toldbodvej, idet der dog bibeholdes en stiforbindelse.
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De overordnede vejforbindelser skal understøttes af tydelig skiltning igennem området.

Figur 3-3

Fremtidig trafikstruktur i området, hvor bl.a. Industrivej nedgraderes og Lejrvejen
opgraderes som primær vej.

Trafikmængder
Figur 3-4 neden for viser, hvilke trafikmængder der vil kunne forventes på områdets veje i 2030. Udviklingstakten følger de angivne faktorer fra Vejdirektoratet. En
samlet stigning på op til 20% fra 2017 til 2030 er lagt til grund for fremskrivningen.
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Endvidere overflyttes trafik til Lejrvejen som følge af dennes opgradering og ændrede funktion. Trafik overflyttes fra Hermesvej og den nordlige del af Industrivej.
Hermed opnås den ønskede effekt af planen på disse veje.

Figur 3-4

Trafiktal 2030. Angivet som Årsdøgntrafik (ÅDT) / heraf antal lastbiler.

Ovennævnte trafikstigning tilskrives primært den generelle trafikudvikling selvom
planerne giver mulighed for øgede byggemuligheder i visse dele af transportcenterområdet i forhold til gældende planer, og selv om der er et mindre antal ledige,
ubebyggede grunde. Planområdet er stort set udbygget og i forhold til de mange
eksisterende transportvirksomheder vil planerne ikke i sig selv medføre væsentlige
trafikstigninger på vejnettet. Dette vil naturligvis afhænge af hvilke virksomheder,
der helt konkret vælger at indrette sig i området.
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Trafiksikkerhed
Trafiksikkerheden bibeholdes på det nuværende niveau. De stigende trafikmængder kompenseres af det enklere vejsystem, facadeløse veje, sikre vejkryds og løbende overvågning.

3.2.2 Stier
Lokalplanen fastholder udlæg til det overordnede stinet i området langs de primære veje, som skaber forbindelse til Padborg, Kruså og Frøslev.
Området har forbindelse til cykel- og vandreruter som Hærvejen, Grænseruten og
Gendarmstien. Disse skal sikres og videreføres.
Ifølge Helhedsplanen skal der laves indsatser på følgende områder:
På kort sigt:


Cykelsti opgraderes og sikres ved ny vejtilslutning mellem Lejrvejen og
Toldbodvej

På længere sigt:


En evt. forbindelse fra Kejsergade til området vest for E45 bør være inkl.
en stiforbindelse.



Der iværksættes en undersøgelse af muligheder for en stiforbindelse mellem Industrivej og Torvecentret.

3.3

Kumulative effekter

Da transportcentret øst for motorvejen nærmer sig fuld udbygning, kan der opstå
behov for at kunne tilbyde nye virksomheder arealer vest for motorvejen, således
som beskrevet i helhedsplanen. Vest for motorvejen er der lokalplanlagt erhvervsarealer med lokalplan nr. 1/96 og lokalplan nr. 6, der ligeledes udlægger arealer til
større transport og logistikvirksomheder m.v. Arealerne vest for motorvejen er endnu ikke udnyttet i væsentlig grad.
Lokalplan nr. 107 viderefører vejreservationen til Kejsergades forlængelse med
krydsning af motorvej E45 for at kunne skabe en god intern fremtidig forbindelse til
erhvervsområdet vest motorvejen.
Der iværksættes en undersøgelse om en bro- eller tunnelløsning på tværs af E45
er nødvendig, idet denne muligvis vil belaste Omfartsvejen i unødigt omfang.
Et alternativt forslag kan være at forbinde det vestlige område med det østlige via
en vejforbindelse fra den sydlige del af området, via en bro over jernbanen og ned
til motorvejsrampen ved Lejrvejen. Herved belastes Omfartsvejen ikke unødigt, og
den nuværende bro over motorvejen udnyttes.
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Afværgende foranstaltninger

Inden for rammerne af lokalplanen vil det være muligt at styrke trafikafviklingen og
sikkerhed med flere konkrete krydsforbedringer og -omlægninger:

›

Området ved Omfartsvejen, Østre Viaduktvej og Istedvej opgraderes til modulvogntog.

›

”90-graders-svinget” ved Omfartsvejen og Hermesvej overvejes nedklassificeret, når Lejrvejen forlænges og tilsluttes Toldbodvej i et sikret kryds.

›

De primære veje ændres gradvist til at være facadeløse, dvs. uden direkte
adgange fra private grunde.

›

Krydset ved Industrivej og Toldbodvej opgraderes med signalanlæg - evt. forlænges Transitvej hertil.

›

De større vejkryds analyseres og forbedres for at sikre at den bløde trafik kan
afvikles på en sikker måde.

›

Der anlægges niveaufrie stipassager ved overordnede veje for at gøre krydsninger konfliktfrie.

3.5

Overvågning

Der vil ikke være behov for særskilt overvågning af trafikken ud over det, som indeholdes i Aabenraa Kommunes almindelige tælleprogrammer og monitering af
trafiksikkerheden.

3.6

Referencer

›

Aabenraa Kommune, trafiktællinger.

›

Vejdirektoratet, trafiktællinger.
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Støj og virksomhedsmiljø

4.1

Miljøstatus og mål

4.1.1 Vejtrafikstøj
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning
nr. 4/2007 om støj fra veje.
Områdetype

Grænseværdi
LDEN i dB

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områ-

53

der, campingpladser)
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nytteha-

58

ver, turistcampingpladser)
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholds-

58

arealer)
Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler)

58

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.)

63

Tabel 4-1

Grænseværdier for vejtrafikstøj

Planområdet er belastet af trafikstøj fra motorvej E45. Støjbelastningen i 2017 er
vist på Figur 4-1.

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 107 PADBORG TRANSPORTCENTER

Figur 4-1
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Vejtrafikstøj 2017, motorvej E45 (Støjkortlægning – Miljøstyrelsen
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise).

Som det fremgår af Tabel 4-1 er der ikke grænseværdier for vejtrafik i erhvervsområder, bortset fra liberale erhverv, der omfatter hoteller, kontorer m.v.
Planområdet rummer i dag enkelte selvstændige kontorerhverv, bl.a. Toldområdet,
som i kraft af deres kunder har naturlig tilknytning til transportcentret. De kontorer,
der ligger nærmest motorvejen, vil være belastet af trafikstøj, der overstiger grænseværdien på 63 dB.
I den nordlige del af planområdet ved områdets afgræsning mod Tøndervej ligger
overnatningsfaciliteter, der er belastet med trafikstøj på ca. 60 dB.
Der er ikke gennemført beregninger af trafikstøj fra de interne veje i planområdet,
men da de primære veje i området har en trafik på op til 8.000 køretøjer i døgnet,
vurderes det, at kontorer, der ligger langs disse veje, også vil være belastet med
mere end 63 dB.
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4.1.2 Jernbanestøj
De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 om støj og vibrationer fra jernbaner.
Områdetype

Grænseværdi
LDEN i dB

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områ-

59

der, campingpladser)
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nytteha-

64

ver, turistcampingpladser)
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholds-

64

arealer)
Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.)

64

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.)

69

Tabel 4-2

Grænseværdier for jernbanestøj

Jernbanestrækningen fra Tinglev til Padborg går gennem planområdet. Støjbelastningen fra jernbanen er vist på Figur 4-2.
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Figur 4-2
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Jernbanestøj 2017 (Støjkortlægning – Miljøstyrelsen
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise).

Grænseværdien for liberale erhverv er for jernbanestøj 69 dB. Som det fremgår af
Figur 4-2 er det kun på arealerne nærmest jernbanen, at støjen overskrider 69 dB.

4.1.3 Virksomhedsstøj
Virksomhedsstøj er beskrevet på grundlag af en overordnet vurdering af de eksisterende virksomheder i området sammenholdt med planområdets omgivelser.
De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder er fastlagt i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/1984 om ekstern støj fra virksomheder og senere tillæg.
Periode

Mandag-fredag

Mandag-fredag

Alle dage

7-18

18-22

22-7

Lørdag

Lørdag

7-14
Områdetype

14-22
Søn- og helligdage
7-22

1. Erhvervs- og industriområder

70

70

70
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2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod gene-

60

60

60

3. Blandet bolig og erhverv

55

45

40

4. Etageboligområder

40

45

40

45

40

35

rende drift

5. Boligområder for åben lav
boligbebyggelse
Tabel 4-3

Vejledende grænseværdier, virksomhedsstøj. Værdierne i tabellen er angivet i
dB(A)

Planområdets omgivelser
Mod vest grænser planområdet op til motorvejen og vest for denne ligger planlagte
erhvervsområder og Frøslev Plantage. Mod øst og syd grænser planområdet op
mod eksisterende boligområder.
Boligområderne øst og syd for planområdet er åben lav boligbebyggelse svarende
til områdetype 5, mens Padborg bymidte er områdetype 3. Erhvervsområdet vest
for motorvejen er udlagt til erhverv, områdetype 1.
Boligområderne er støjfølsom anvendelse, mens erhvervsområderne og Frøslev
Plantage vest for planområdet ikke er støjfølsomme.
Øst for planområdet mellem boligområderne ligger grønne områder, som er udlagt
til grønne områder med offentlig adgang og jordbrugsformål. Miljøstyrelsens vejledning fastlægger ikke støjgrænser for disse områder, men i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2003 anføres, at det for grønne områder, som benyttes som "ingenmandsland" mellem et industriområde og et boligområde, ikke er meningsfuldt at
fastsætte særlige støjgrænser.
Et af de grønne områder mellem boligområderne anvendes til jordbrugsformål.
Området er omfattet af kommuneplanramme 3.1.068.N og udlagt til rekreativt område. Området er omfattet af lokalplan 1/69, der udlægger det til offentlige anlæg i
form af idrætsbaner, markedsplads og lignende. Håndbog om miljø og planlægning
beskriver idrætsanlæg som en robust anvendelse, der normalt ikke vil udløse
skrappere miljøkrav end erhvervsområder. Den nuværende anvendelse som jordbrug er ikke en støjfølsom anvendelse og eventuelle fremtidige idrætsbaner vil ikke
udløse behov for fastsættelse af støjgrænser lavere end for et erhvervsområde.
Den efterfølgende vurdering af støj omfatter derfor ikke disse grønne områder.

Eksisterende virksomheder
Der er ca. 130 virksomheder i planområdet, og hovedparten – ca. 57 % - er inden
for transport, lager og engrosvirksomhed. Knapt 30 % af virksomhederne er håndværks-, værksteds- og produktionsvirksomheder, mange af dem relateret til servicering af transporterhvervet. De resterende udgøres af et mindre antal kontorer i
forbindelse med toldområdet, tankstationer, genbrugspladser og et hotel.
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Som udgangspunkt for vurdering af virksomhederne anvendes miljøklasser, der er
Miljøstyrelsens anbefalinger til, hvilken afstand, der – uden afskærmning skønnes
at være nødvendig mellem virksomhedstypen og boliger, hvis man skal undgå, at
boliger påføres væsentlige gener, herunder støj. Ifølge Håndbog for miljø og planlægning er de anbefalede afstande til boliger:

›
›
›
›
›
›
›

Miljøklasse 1:
Miljøklasse 2:
Miljøklasse 3:
Miljøklasse 4:
Miljøklasse 5:
Miljøklasse 6:
Miljøklasse 7:

0m
20 m
50 m
100 m
150 m
300 m
500 m

De eksisterende virksomheder i planområdet er vurderet på grundlag af en gennemgang af virksomhedsoplysninger fra:

›
›
›

Oplysninger om anvendelse, branche og antal ansatte fra CVR (centralt virksomhedsregister)
Aabenraa kommunens oplysninger fra miljøsagsbehandling og –tilsyn
luftfoto af området

For hver virksomhed er der fastsat en miljøklasse, der anvendes til at skabe et
overordnet billede af virksomhederne i området og til at indkredse relevante problemstillinger.
Klassificeringen gælder for en typisk virksomhed i branchen og en virksomhed kan,
efter en konkret vurdering af de miljømæssige forhold, kategoriseres som en anden miljøklasse. F.eks. kan en virksomhed kategoriseres som en lavere miljøklasse, hvis der er foretaget særlige foranstaltninger i form af afskærmning eller
dæmpning for at minimere støj. Tilsvarende kan virksomhedernes miljøklasse vurderes højere, hvis der er tale om døgndrift eller støjende udendørs aktiviteter.
Gennemgangen af virksomhederne viser, at der ikke er nogen virksomheder i miljøklasse 7 i området. 10 virksomheder eller ca. 8 % vurderes at være miljøklasse 6,
mens hovedparten – ca. 64 % - vurderes at være miljøklasse 4 - 5. Ca. 28 % er
miljøklasse 1 – 3 virksomheder.
De anbefalede afstande i forhold til boliger sammenholdt med miljøklassificeringen
af de eksisterende virksomheder viser, at der tre steder i planområdet ligger nogle
virksomheder nærmere boligområderne end de anbefalede afstande. De tre områder er vist på Figur 4-3
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Figur 4-3

Potentielle konfliktområder i forhold til støj. Områderne er markeret med hvidt.

I disse tre områder er der risiko for potentielle støjkonflikter mellem boligområderne
og de eksisterende virksomheder, som kan medføre begrænsninger i virksomhedernes drift og udvikling, og belaste de nærmeste boliger. For området mod nord,
hvor der er etableret en støjvold mellem bolig- og erhvervsområdet, er de potentielle risiko for støjkonflikter reduceret.
Ud over disse tre områder er der i den nordlige del af planområdet en enkelt virksomhed i miljøklasse 6, der ligger 200 – 250 meter fra boliger. Mellem virksomheden og boligerne er der etableret en støjvold, så den potentielle risiko for støjkonflikter er reduceret.
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Uanset miljøklasse og beliggenhed vil den enkelte virksomhed til enhver tid skulle
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og støjgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket Aabenraa Kommune vil lægge
til grund ved sagsbehandling og afgørelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
Der er tre virksomheder i området med miljøgodkendelser, det er Frøslev Træ,
Mammen Erhvervsgenbrug og Arwos Genbrugsplads.

4.1.4 Øvrige miljøforhold, emissioner og lugt mv.
I miljøgodkendelser fastsættes grænseværdier for koncentrationen af luftforurening
i omgivelserne fra faste afkast. De fastsatte grænseværdier afhænger ikke af omgivelsernes anvendelse, og luftforurening fra faste afkast har derfor ikke betydning
for beliggenheden af forurenende virksomheder.
På en række virksomheder uden miljøgodkendelse i området vil der herudover være faste afkast fra værksteder og lignende. Derudover kan der for nogle virksomheder forekomme støv og lugt fra diffuse kilder fra udendørs oplag og håndtering,
som i visse perioder kan give anledning til gener i omgivelserne.
For transportcentret, hvor anvendelsen er domineret af transport og logistikerhverv,
vurderes det overordnet, at den primære kilde til luftforurening i området er trafik.
Luftforurening fra trafikken er ikke relateret til den enkelte virksomheds miljøregulering i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

4.2

Konsekvensvurdering

4.2.1 Vejtrafikstøj
På Toldbodvej, Industrivej og Omfartsvejen, som er de mest trafikerede veje i
transportområdet nærmest Padborgs boligområder, forventes en trafikstigning fra
2017 til 2030 på 15-20 %, jf. kapitel 3, primært baseret på den generelle trafikudvikling.
Normalt opleves ændringer af støjniveau på mere end 2-3 dB som hørbare, mens
mindre ændringer ikke opleves som hørbare. Der skal ske en fordobling af trafikmængden for at opnå en ændring på 3 dB, mens en ændring af trafikmængden
med 25 % vil medføre en ændring af støjudbredelsen med ca. 1 dB, som normalt
betragtes som ikke-hørbar.
På den baggrund vurderes ændringerne i vejstøjen at være ikke-hørbare for de
omkringliggende byområder. Tilsvarende gælder for de enkelte eksisterende kontorerhverv og hoteller i området med hensyn til støj fra de interne veje i området og
fra motorvejen.
Planen muliggør etablering af kontor- og hotelformål, men stiller samtidig krav om,
at de indendørs grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes som forudsætning
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for ibrugtagning. På den baggrund forventes ingen væsentlig påvirkning af vejtrafikstøj for disse anvendelser.

4.2.2 Jernbanestøj
Planforslaget har ikke indflydelse på jernbanestøjen. Planforslaget giver mulighed
for etablering af hotel-, overnatnings- og konferencefaciliteter. Hvis disse etableres
i umiddelbar nærhed af jernbanen, vurderes det, at den vejledende støjgrænse for
jernbanestøj på 69 dB vil blive overskredet, men disse arealer er stort set udnyttet
til andre virksomhedstyper.

4.2.3 Virksomhedsstøj
Planområdet er opdelt i tre delområder, hvor der er fastsat følgende miljøklasser:

›

Delområde I: miljøklasse 3-6

›

Delområde II: miljøklasse 2-5

›

Delområde III: miljøklasse 1-3

Delområderne er vist på Figur 4-4.
Inddelingen i de tre delområder med tilhørende miljøklasser er fastsat med henblik
på at minimere gener fra bl.a. støj og derved sikre dels at omgivelserne ikke belastes uacceptabelt med støj, og dels at virksomheder etableres i et område, hvor de
kan drives og udvikles uden krav om særlige investeringer i støjdæmpning eller
begrænsninger i driften.
Delområderne er afgrænset på grundlag af en konkret vurdering af afstandene til
de omkringliggende boligområder, beliggenheden af veje og skel i området, samt
kendskabet til virksomhederne ud fra den miljømæssige gennemgang af miljøklasser.
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Planforslagets delområder

Gennemgangen af virksomhederne i transportområdet viser, at hovedparten af
eksisterende virksomheder ligger i delområder, hvor de vejledende planlægningsafstande er overholdt. Dog er der én virksomhed i miljøklasse 6 beliggende i delområde II og 14 virksomheder i miljøklasse 4-5, der ligger i delområde III.
I delområde I, der ligger motorvejsnært og længst væk fra boligområder, planlægges for de tungeste miljøklasser på op til miljøklasse 6. Langt de fleste virksomheder i delområde I ligger i større afstand til boliger end den anbefalede minimumsafstand på 300 m og endda længere væk end 500 m. I den nordlige del af området
langs Omfartsvejen er afstanden til boligerne øst for planområdet dog kun ca. 170
meter og dermed kortere end den anbefalede afstand. Mellem boligområderne og
planområdet er der imidlertid etableret støjvolde ud mod Omfartsvejen, som be-
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grænser udbredelsen af støj fra erhvervsområdet til boligerne, og derudover
skærmer i flere tilfælde mellemliggende bygninger også for støjudbredelse.
I den sydlige del af delområde I er der på vestsiden af Hermesvej ca. 150 meter til
boligområderne syd for Toldbodvej. Der er ikke etableret støjvolde eller andet, der
begrænser støjudbredelsen mod boligområderne, men der er flere mellemliggende
bygninger, der skærmer for støjudbredelse.
I delområde II, der planlægges til miljøklasse 2-5 virksomheder, ligger området i
den nordlige del langs Omfartsvejen i nærheden af boligområder, dog adskilt af
støjvolde på visse strækninger. Hvis der søges etableret miljøklasse 5 virksomheder på arealerne nærmest boligområderne, må det forventes at det vil medføre
krav til virksomhedens placering af støjende funktioner og/eller særlige foranstaltninger i form af støjdæmpning eller lignende.
Delområde III omfatter arealerne, der ligger nærmest boligområderne mod syd og
øst. I delområdet kan der etableres virksomheder i miljøklasse 1-3, og de lave miljøklasser er i overensstemmelse med anbefalingerne i Håndbog om miljø og planlægning. For miljøklasse 1-3 er den anbefalede afstand til boligområder 0-50 meter.
Det vurderes, at planforslaget vil medvirke til at forebygge fremtidige støjproblemer,
fordi de mindst miljøbelastende virksomheder i fremtiden vil blive etableret i delområde II.
I delområde III ligger flere eksisterende virksomheder i miljøklasse 4 og enkelte i
miljøklasse 5. Planforslaget vurderes ikke at have betydning for disse virksomheder, da udvidelser og ændringer også med de gældende planforhold skal vurderes
konkret.
Lokalplanens fastsatte miljøklasser har ikke betydning for de eksisterende virksomheders nuværende drift, men vil have betydning i forbindelse med fremtidige
udvidelser og ændringer af virksomhederne, som skal være i overensstemmelse
med plangrundlaget. Lokalplanen er således med til at minimere fremtidige miljøkonflikter, idet zoneringen i delområder efter virksomhedernes miljøklasser i højere
grad end i dag tager højde for at forebygge miljøkonflikter i forhold til nærliggende
boligområder i Padborg.
Områdeinddelingen med zonering i miljøklasser fremgår ligeledes af kommuneplantillæg nr. 11, der ændrer kommuneplanrammerne i området, således at der
planlægges for virksomheder med de mindste miljøpåvirkninger og mindste volumener nærmest de tilstødende boligområder i Padborg/Bov, mens virksomheder
med de største miljøpåvirkninger og største volumener planlægges længst fra boligområderne og tættest ved motorvej E45.
Derudover indføres med kommuneplantillæg nr. 11 en retningslinje, der forbeholder en del af området nærmest motorvej E45 til produktions-, transport- og logistikvirksomheder mv. efter planlovens regler om produktionsvirksomheder mv. Området svarer til lokalplanens delområde I. Der udlægges samtidig en konkret fastsat
konsekvenszone varierende mellem 150 m og 500 m. Inden for konsekvenszonen
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må der ikke opføres boliger, institutioner eller rekreative anvendelser, og der må
ikke planlægges for eller gives tilladelse til forureningsfølsom anvendelse som kontorer, overnatningssteder og lignende, medmindre den fremtidige anvendelse kan
sikres mod forurening, jf. planlovens § 15b.

Figur 4-5

Kommuneplantillæggets område, der forbeholdes produktions-, transport- og
logistikvirksomheder med tilhørende konsekvenszone, der beskytter mod etablering af miljøfølsomme anvendelser.

Kommuneplantillæggets retningslinje medfører i højere grad end i dag beskyttelse
af produktions-, transport-, og logistikvirksomheder i Padborg Transportcenter og
medvirker til at minimere risikoen for miljøkonflikter.
Med lokalplanen sikres endvidere, at ny bebyggelse til kontor- og hotelformål bliver
støjisoleret, så de indendørs grænseværdier kan overholdes i forhold til andre virksomheder, og lokalplanen tillader ikke boliger i lokalplanområdet. Med disse bestemmelser undgås miljøkonflikter, og der lægges ikke begrænsninger på de øvrige erhverv i transportområdet.
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Tilladelse til etablering af nye virksomheder eller udvidelse og ændring af de eksisterende virksomheder i planområdet vil altid blive givet på grundlag af en konkret
vurdering af virksomheden.
Uanset miljøklasse og beliggenhed vil den enkelte virksomhed til enhver tid skulle
overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og virksomhedens miljøgodkendelse, hvilket Aabenraa Kommune vil lægge til grund ved
sagsbehandling og afgørelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

4.2.4 Øvrige miljøforhold, emissioner og lugt mv.
I miljøgodkendelser fastsættes grænseværdier for koncentrationen af luftforurening
i omgivelserne fra faste afkast. På en række virksomheder uden miljøgodkendelse
vil der herudover også være faste afkast fra værksteder og lignende.
Grænseværdier for afkast afhænger ikke af omgivelsernes anvendelse, og luftforurening fra faste afkast har derfor ikke betydning for beliggenheden af forurenende
virksomheder. Fokus på vurderingen er derfor luftforurening i form af støv og lugt
fra diffuse kilder fra udendørs oplag og håndtering, som kan give anledning til gener i omgivelserne.
For transportcentret, hvor anvendelsen er domineret af transport og logistikerhverv,
vurderes det overordnet, at den primære kilde til luftforurening i området er trafik.
Luftforurening fra trafikken er ikke relateret til den enkelte virksomheds miljøregulering i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
Det vurderes, at der normalt ikke vil være overskridelser af grænseværdierne for
luftforurening (NOX og partikler) i og omkring planområdet på grund af områdets
åbne karakter. Ligeledes påvirkes den lokale luftkvalitet ikke af CO₂ udledninger fra
vejtrafikken; men trafikkens CO₂ udledning bidrager til den globale klimapåvirkning.
Ved indretning af hotel eller kontorer i området kan der potentielt opstå konflikt i
forhold luftkvalitet og emissioner fra virksomheders afkast alt efter placering og de
konkrete omgivende virksomheder. Lokalplanen stiller krav til at luftkvalitetskrav til
opfyldes ved etablering af hotel eller kontorer. Ved fx høj bebyggelse til hotel eller
kontor kan det være relevant at sikre overholdelse af grænseværdier for luftkvalitet
ved fx mekanisk ventilation fx fra varmeværk som lokalplanen giver mulighed for at
placere i delområde II.

4.3

Kumulative effekter

Ingen.

4.4

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen afværgende foranstaltninger udover hvad der er indarbejdet i
lokalplanen med hensyn til zonering af virksomheder i henhold til miljøklasser og
med hensyn til krav om, at der i forbindelse med etablering af hoteller og kontorer
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fastsættes krav om støjisolering af bebyggelsen, for at sikre at der opnås et acceptabelt støjniveau indendørs i bebyggelsen i forhold til vejtrafikstøj og virksomhedsstøj, samt at hoteller og kontorer dokumenterer at luftkvalitetskrav er opfyldte evt.
ved mekanisk ventilation ved opførelse af høj bebyggelse.

4.5

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.
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