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FORORD
Aalborg Kommune vil gerne foretage en udvidelse af Tranholmvej i Aalborg
Øst. Tranholmvej udgør en del af forbindelsen fra Aalborg Havn til motorvejsnettet og er adgangsvej for mange af virksomhederne og boligområderne i
Aalborg Øst. Aalborg Kommune vil derfor gerne udvide vejen, så den kan klare
de forventede fremtidige trafikmængder.
Formålet med nærværende VVM-redegørelse er at give en vurdering af virkningerne på miljøet ved en udvidelse af Tranholmvej og derved give Aalborg
Kommune et godt beslutningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om projektet.
Projektet er VVM-pligtigt, hvilket er baggrunden for udarbejdelsen af VVMredegørelsen.
I VVM-redegørelsen behandles projektet, samt det scenarie at projektet ikke
etableres.
VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring i sommeren/efteråret 2016. Yderligere oplysninger kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside
www.aalborg.dk
Denne rapport er udgivet af Aalborg Kommune og udarbejdet af Rambøll.
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Dette ikke-tekniske resumé udgør et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de
vigtigste konklusioner.
Miljøvurdering
Aalborg Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for en udvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst fra to til fire spor. Herudover etableres der en dobbeltrettet cykelsti
øst for Tranholmvej på strækningen fra Universitetsboulevarden og frem til Østhavnen.
Aalborg Kommune har truffet afgørelse om,
at der er VVM-pligt for projektet. Der er derfor gennemført en Vurdering af Virkninger på
Miljøet (VVM) og udarbejdet nærværende
VVM-redegørelse.
Projektbeskrivelse
Projektet omfatter en fastholdelse af det
eksisterende vejforløb og etableringen af en
ny vestlig dobbelt kørebane.
Tranholmvej udvides derfor fra to til fire
spor. Opbygningen vil minde om den, der
kendes fra Universitetsboulevarden.
Projektet strækker sig over hele Tranholmvejs forløb og vil være med til at forbedre
den trafikale afvikling. Trafikbelastningen er i
dag primært et problem i forhold til pendling
til og fra de store erhvervsvirksomheder.

Her ses projektets udstrækning fra Universitetsboulevarden og frem til Østhavnen.
I takt med Østhavnens udvikling og udviklingen i Aalborg Øst generelt, forventes trafikken frem mod 2020 at stige. Trafikken vil
udvikle sig, uanset om Tranholmvej udvides,
hvorfor udviklingen i trafikbelastningen indregnes i sammenligningsgrundlaget, det såkaldte 0-alteneativ. I 0-alternativet udvides
vejen ikke, men trafikken forventes at stige,
hvorfor støjen ligeledes vil stige, uanset om
projektet gennemføres eller ej. Støjbelastningen er således kun vurderet, som den
ændring i støjen, der sker på grund af ændringen i vejanlæggets samlede brede.

Her ses et snit af den nye vej med fire spor og en ny dobbeltrettet cykelsti.
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Lovgrundlag
En realisering af projektet kræver, at projektet vurderes i forhold til det gældende lovgrundlag.
Lovgrundlaget for projektet er planlovens §
11g, der omhandler VVM-pligt. Planloven
præciser, at når et projekt er VVM-pligtigt,
skal der udarbejdes en redegørelse for de
miljømæssige konsekvenser. Indholdet i selve VVM-redegørelsen er fastsat i VVMbekendtgørelsen.

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

en dispensation fra de to berørte lokalplaner
nr. 08-002 og nr. 4-8-101.
Der etableres desuden et enkelt regnvandsbassin i landzone hvilket kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Samtidig med at der udarbejdes en VVMredegørelse vurderes det, om der er behov
for ændringer i kommuneplanen via udarbejdelse af et kommuneplantillæg for projektet.
Der skal ikke laves noget kommuneplantillæg
for udvidelsen af Tranholmvej, idet projektet
vurderes at være i overensstemmelse med
den gældende kommuneplan.

Udvidelsen af Tranholmvej ligger inden for en
række forskellige lokalplaner i Aalborg Øst.

Tranholmvej er i dag en tosporet vej, der
leder til Østhavnen.
Planforhold og miljøbeskyttelsesmål
Projektet er vurderet i forhold til de aktuelle
planforhold og miljøbeskyttelsesmål, som
projektet kan have indflydelse på.
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplanen for Aalborg
Kommune. Projektet kan gennemføres i
overensstemmelse med de rammer for lokalplanlægning, som projektet ligger indenfor.
I forhold til de vedtagne lokalplaner langs
strækningen, er det vurderet, at etableringen
af nye regnvandsbassiner samt ændringen af
vejadgangen ved Kertemindevej kan kræve

Projektet er vurderet at være i overensstemmelse med de miljøbeskyttelsesmål, der
er opstillet i vandplanen og i Aalborg Kommunes Trafikstøjhandlingsplan 2013. Projektet vurderes at være i overensstemmelse
med de retningslinjer for kommunernes planlægning, der opstilles i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen
2013.
Miljøpåvirkninger
De forskellige miljøpåvirkninger er gennem
rapporten behandlet på samme måde, hvor
både metode, de nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen
med en vurdering af miljøpåvirkningen. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet,
altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt
miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkningerne er vurderet
i forhold til de følgende miljøområder.
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Landskab og visuelle forhold
Støj
Natur, flora og fauna (Natura 2000)
Klima og overfladevand
Kulturhistorie og rekreative interesser
Trafik og emissioner
Jord og grundvand
Befolkning og sundhed
Socioøkonomiske forhold

Inden for hvert område vurderes miljøemnerne både i forhold til anlægsperioden for
projektet, og når projektet er realiseret, og
vejen og cykelstien er i drift.
Samlet vurdering
På baggrund af VVM-redegørelsen er det
vurderet, at der ikke er miljøemner der påvirkes væsentligt. Under miljøområdet natur,
flora og fauna (Natura 2000) er miljøemnet
fredskov vurderet at blive påvirket med en
moderat negativ konsekvens.

Fredskovspligtige arealer i Aalborg Øst.
Denne påvirkning skyldes, at der kan placeres en ny stitunnel på et areal, hvor der er
fredskov.

Det areal med fredskov som projektet påvirker.
Når projektet er realiseret, vurderes det, at
trafiksikkerhed, rekreative interesser, ejendomsværdi og arbejdspladser vil blive påvirket positivt i en mindre grad. Det skyldes den
forbedrede trafiksikkerhed samt reduktion i
støjbelastning. Projektet medfører, at støjen
øges ganske svagt som følge af den større
vejbrede. Dette skal der kompenseres for
ved at anlægge vejen med støjreducerende
asfalt, hvilket vil medføre et fald i støjbelastning.

Tranholmvejs visuelle udtryk vil blive mere
ensartet, med vejudvidelsen.
Tilgængeligheden og den ændring som projektet vil have på vejens udtryk vurderes at
have en positiv konsekvens i moderat grad.
Dette skyldes, at vejen i dag fremstår nedslidt, og at den på visse tidspunkter har
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svært ved at afvikle trafikken, hvilket vil
blive ændret med udvidelsen.
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•

Afværgeforanstaltninger
Der er vurderet at være behov for følgende
afværgeforanstaltninger, der kan undgå,
minimere eller kompensere for indvirkningen
på miljøet:
Anlægsfasen
•
Regnvandsbassinerne ved strækningen nord for Smedegårdsvej samt
nord for rundkørslen ved Øster Uttrupvej skal udformes naturnært med
en organisk form og jævnt skrånende
brinker mod lavvandede områder
langs brinken.
•
I det omfang fredskov inddrages ved
en evt. etablering af stitunnelen, kan
der etableres erstatningsskov, der
kan pålægge et nyt og større område
fredskovspligt og dermed evt. støtte
op om de grønne indsatsområder.
•
Trafikken søges opretholdt i videst
mulig omfang for at modvirke trafikflytning til andre strækninger med risiko for bl.a. uønsket støjbelastning
og øget barriereeffekt.
•
For at sikre en miljømæssig korrekt
håndtering af jorden samt lette myndighedsbehandlingen udarbejdes en
jordhåndteringsplan for projektet.
•
For at undgå en forurening af grundvandet skal det undgås, at der i forbindelse med anlæggelsen af vejudvidelsen benyttes forurenende materialer som forurenet jord, slagger,
flyveaske, opbrudt asfalt m.v.
•
Det skal sikres at afvandingsgrøfterne indenfor indvindingsoplandet og
300 meter kildepladszonen til Tranholm vandværk udføres med membran og vedligeholdes jævnligt således, at forurening til grundvandet
undgås.
•
Regnvandsbassinerne etableres med
skot ved udløbene, således at de kan
afspærres ved uheld.
•
Der etableres enten grøfter eller
regnvandsbassiner for magasinering
og drosling af udledningen. Et alternativ til grøfterne kunne være kantopsamling og efterfølgende opsamling af vejvandet i regnvandsbassiner.

•

Der bør for at reducere de støjmæssige effekter af projektet i forhold til
0-alternativet etableres en belægning
med støjreducerende asfalt på
strækningen. Trafikudviklingen bør
følges tæt gennem trafiktællinger og
anlæg af støjafskærmning bør i den
sammenhæng overvejes for at reducere støjpåvirkningen af boligområderne og kolonihaveområdet langs
med Tranholmvej.
Såfremt der skal ske anlægsarbejder
uden for normal arbejdstid så skal
ske information til naboerne om anlægsaktiviteterne og tidsplaner, for at
reducere de oplevede gener fra støjen.

Driftsfasen
•
Reduktion af støj- og luftforurening
kan ske ved optimeret trafikstyret
samordning af de påtænkte signalregulerede kryds.
Overvågning
De trafikale virkninger af de nye anlæg bør
vurderes gennem tællinger og en monitering
af trafikafviklingen i de centrale krydsningspunkter. Denne opfølgning vil give mulighed
for en løbende tilpasning af signalprogrammer mv. for at optimere effekten af det nye
vejanlæg, samt for at kunne vurdere støjpåvirkningen af de tilstødende boligområder.
I denne VVM-redegørelsen er eventuelle
grundvandssænkninger vurderet, og det vurderes op den baggrund, at det kan være
nødvendigt at monitere grundvandsstanden i
pejleboringer for at undgå uønskede ændringer i grundvandsstrømmen eller eventuelle
sætningsskader på nærtliggende ejendomme. eventuelle grundvandssænkninger kan
det endvidere være nødvendigt at monitere
grundvandsstanden i pejleboringer for at
undgå uønskede ændringer i grundvandsstrømmen, der kan medføre mobilisering af
forurening eller eventuelle sætningsskader på
nærtliggende ejendomme.
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2.

INDLEDNING

2.1

Baggrund for projektet
Aalborg Kommune vil gerne foretage en udvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst. Tranholmvej
udgør en del af forbindelsen fra Aalborg Havn til motorvejsnettet og er adgangsvej for mange af
virksomhederne og boligområderne i Aalborg Øst. Aalborg Kommune vil derfor gerne udvide vejen, så den kan klare de forventede fremtidige trafikmængder.

2.2

Proces for VVM-redegørelse og miljøvurdering
Aalborg Kommune har igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen
af Tranholmvej, som skal udvides fra to til fire spor.
Aalborg Kommune har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt. Forkortelsen VVM står for Vurdering
af Virkninger på Miljøet. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, der opfylder VVMreglerne, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1.
Yderligere information omkring miljøvurderingslovene findes i Kapitel 4.
VVM-redegørelsen giver således en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser,
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets
gennemførelse.
VVM-processen kan opdeles i følgende faser, jf. Figur 2-1.

Figur 2-1. Faser i miljøvurderingsprocessen.

De første tre faser er gennemført inden udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Først anmelder bygherre projektet, hvorefter der foretages en afklaring af, om projektet er VVM-pligtigt. Såfremt
projektet skal miljøvurderes gennemføres en idefase/fordebat.
2.2.1 Idefase/fordebat
Forud for udarbejdelsen af denne VVM-redegørelse, er der gennemført en idefase/fordebat i perioden 24. juni til 19. august 2015. I denne fase blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag og melde emner, der ønskes inddraget i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.
Der fremkom 19 bemærkninger, der primært omhandlede støj, trafikale forhold og ændringer i
adgangsforhold til de tilstødende bolig- og erhvervsområder. Alle disse emner indgår i VVMredegørelsen og vil blive vurderet.
1

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr.

1832 af 16/12/2015, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176542
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2.2.2 Den videre proces
VVM-redegørelsen vil blive fremlagt i offentlig høring i minimum 8 uger sommeren/efteråret
2016.
Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. Resultatet af høringen vil indgå i Aalborg Kommunes beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projektet.
En afgørelse fra Aalborg Kommune om godkendelse vil omfatte en VVM-tilladelse til projektet.
Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af Kapitel 4 om
lovgrundlag og planforhold.
Der vil være klagemulighed og en klagevejledning i forbindelse med hver af afgørelserne.
2.2.3 Læsevejledning
VVM-redegørelsen findes kun som digital version, der kan hentes på Plansystem.dk og Aalborg
Kommunes hjemmeside. Denne VVM-redegørelse beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet.
Den er opbygget med følgende afsnit:
Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af VVM-redegørelsen, hvor de vigtigste oplysninger og
vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over projektet og miljøpåvirkningerne.
Projektbeskrivelsen giver en detaljeret beskrivelse af projektet, og hvordan det vil blive gennemført.
Planforhold, lovgrundlag og miljøbeskyttelsesmål beskriver den relevante lovgivning og kravene
til fysisk planlægning i forhold til projektet.
Alternativer beskriver mulige alternativer til projektet, herunder 0-alternativet, der er udviklingen, hvis projektet ikke gennemføres.
Metode beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en systematisk vurdering af
de forskellige miljøpåvirkninger i form af støj og lugt, samt påvirkning af naturområder med mere.
Vurdering af miljøpåvirkninger beskriver miljøpåvirkningerne for projektet i form af underafsnit,
der omhandler de enkelte miljøemner.
Forslag til overvågning beskriver forslag til overvågning af miljøpåvirkninger.
Sammenfatning, hvor vurderingerne af miljøpåvirkningerne fremgår samlet samt de foreslåede
afværgeforanstaltninger, der kan medvirke til at undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet, opsummeres. Sammenfatningen beskriver ligeledes manglede viden og usikkerheder i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, der kan have betydning for vurdering af projektets virkning på miljøet.
For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og det ikke-tekniske resumé.
Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv.
Sidst i VVM-redegørelsen findes en samlet fortegnelse over referencer. Referencerne fremgår
ligeledes gennem rapporten i fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt, er indsat et link
til referencen.
God læselyst
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PROJEKTBESKRIVELSE
Projektbeskrivelsen indeholder både en beskrivelse af hovedforslaget, samt en beskrivelse af
relevante alternativer. 0-alternativet til projektet beskrives også, altså den udvikling, der vil ske,
såfremt hovedforslaget ikke realiseres.

3.1

Beskrivelse af hovedforslag
Tranholmvej udgør en del af forbindelsen fra Aalborg Havn til motorvejsnettet og er adgangsvej
for mange af virksomhederne og boligområderne i Aalborg Øst. Aalborg Kommune og Aalborg
Havn vil derfor gerne udvide vejen, så den kan klare de forventede fremtidige trafikmængder.
Vejprojektet omfatter en strækning på ca. 3,6 km, som etableres som en østlig udvidelse af den
eksisterende 2-sporede Tranholmvej. Tranholmvej skal derfor bestå af to spor i hver retning,
adskilt af en bred midterrabat.
Derudover planlægges det at anlægge en dobbeltrettet cykelsti øst for det nye vejanlæg på
strækningen fra Egensevej mod havnen frem til krydset Rørdalsvej/Sundet. Placeringen af stien
på den østlige side af Tranholmvej medfører en naturlig sammenhæng med Klarupstien, ligesom
krydsning af tilstødende trafikveje langs Tranholmvejs vestlige side undgås langs strækningen.
Der kan skabes en sammenhæng med en stiforbindelse til/fra Astrupstien ved den grønne kile.
De eksisterende busstoppesteder bevares, men flyttes i begrænset omfang som følge af vejprojektet. En række steder forbedres adgangsforholdene til busstoppestederne, ligesom krydsningsmulighederne for fodgængere på Tranholmvej generelt forbedres, hvor der etableres krydsningspunkter for cyklister.
Der er i forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM-redegørelse ikke foretaget en egentlig
detailprojektering af projektet. Der kan derfor forekomme justeringer af de forudsætninger, som
ligger til grund for vurderingerne i denne VVM-redegørelse. I forbindelse med evt. justering, vil
der blive foretaget en vurdering af ændringernes mulige miljøpåvirkninger, og afhjælpende foranstaltninger vil blive gennemført.

3.2

Nuværende forhold
Tranholmvej betjener Østhavnen og erhvervsområderne i tilknytning hertil og giver forbindelse til
det overordnede vejnet – i syd til Hadsund Landevej og mod vest via tværforbindelserne Universitetsboulevarden, Humlebakken, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej til E45. Sidstnævnte er tvangsrute for modulvogntog til og fra havnen.
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Figur 3-1. Veje i nærhed til projektområdet.

Tranholmvej er i dag 4-sporet på strækningen fra Universitetsboulevarden til Humlebakken. Fra
Humlebakken mod nord til Østhavnen er vejen 2-sporet i forlængelse af vestsiden af den 4sporede strækning. Der er rundkørsler på Tranholmvej ved Egensevej (2-sporet) og Øster Uttrup
Vej (1-sporet). Krydset ved Humlebakken er signalreguleret, mens de øvrige kryds på Tranholmvej er vigepligtsregulerede. Universitetsboulevarden og Humlebakken er 4-sporede veje, mens
Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej er 2-sporede.
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Stinettet i Aalborg Øst er et veludbygget net af stier i eget tracé. Imidlertid afsluttes stinettet
vest for Tranholmvej, og der er i dag ikke stiforbindelse til virksomhederne i erhvervsområdet og
Østhavnen.
Tranholmvej er den eneste adgangsvej til Østhavnen, hvorfor havnens virksomheder er meget
afhængige af trafikforholdene på denne. Kapacitetsmæssigt er der i dag ikke problemer på Tranholmvej, men kombinationen af det 2-sporede forløb og afvikling af specialtransporter giver til
tider gener. Ved Assensvej er der lavet sideudvidelser i Tranholmvejs vestside af hensyn til specialtransporterne med møllevinger.
Frem mod år 2020 vil der ske en stigning i trafikken. På Tranholmvej øges trafikken især på
grund af byvæksten i området, samtidig med at Østhavnen er ved at udvikle sig til et multimodalt erhvervsområde i vækst. I dag benyttes Tranholmvej af op mod 14.500 biler pr. døgn, opgjort som gennemsnit over hele året også kaldet årsdøgnstrafik (ÅDT). Trafikmængden forventes
at stige til ca. 20.000 ÅDT i 2025 og sammenholdt med, at Tranholmvej i dag periodevist har
trafikale udfordringer, ønskes vejen udvidet.
3.3

Tværprofil

Figur 3-2. Principielt tværprofil for Tranholmvej.

Tværprofilen for Tranholmvej består efter projektets gennemførsel på hele strækningen af to
kørespor i hver retning på ca. 8 meters bredde. Der etableres dobbeltrettet fællessti på 3 meters
bredde i vejens østside, adskilt fra kørebanen af 3 meter bredt trug. Tværprofilen udgør i alt 33
meter i bredden og er illustreret på Figur 3-2.
3.4

Afvanding
Afvandingen af Tranholmvej er udarbejdet af hensyn til det eksisterende vejprofil samt afledningsmulighederne. Afvandingsprincippet er opdelt sektionsvist ift. mulige udledningspunkter, og
der etableres i den forbindelse en række regnvandsbassiner og grøfter langs Tranholmvej. Regnvandsbassinerne etableres som våde regnvandsbassiner uden indhegning.
På den første del af strækningen fra Universitetsboulevarden og til Øster Uttrup Vej etableres der
to regnvandsbassiner. Der etableres et bassin på den østlige side af Tranholmvej syd for Humlebakken. Dernæst etableres der parallelle langsgående grøfter, hvori regnvandet fra vejstrækningen ledes til. Der etableres også et regnvandsbassin på den østlige side af Tranholmvej mellem
Smedegaardsvej og Øster Uttrup Vej. Afvandingsanlæggene på den sydlige del af strækningen
fremgår af Figur 3-3.
På den nordlige del af strækningen mellem Øster Uttrup Vej og Østhavnen etableres der tre
regnvandsbassiner. Der etableres et regnvandsbassin ved rundkørslen mellem Tranholmvej og
Øster Uttrup Vej. Der etableres et regnvandsbassin på et areal over for Haveforeningen Jørgen
Berthelsens Minde. Der etableres også et regnvandsbassin syd for Rørdalsvej over for Sundet.
Afvandingsanlæggene på den nordlige del af strækningen fremgår af Figur 3-4.
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Regnvandet fra den sydlige og nordlige strækning ledes gennem eksisterende vejafvandingsledninger og grøfter til Romdrup Å.
På en del af strækningen mellem Humlebakken og Smedegårdsvej går afvandingsgrøfterne gennem indvindingsoplandet og 300 meter kildepladszonen til Tranholm vandværk. Indenfor denne
del af strækningen udføres grøfterne med membran og skal vedligeholdes jævnligt således, at
forurening til grundvandet undgås.
Regnvandsbassinerne etableres med skot ved udløbene, således at de kan afspærres ved uheld.

Figur 3-3. Afvandingsgrøfter og regnvandsbassiner i den sydligste del af strækningen.
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Figur 3-4. Afvandingsgrøfter og regnvandsbassiner i den nordlige del af strækningen.

3.5

Vejens udstyr, skilte, afmærkninger, lysmaster m.m.
Den eksisterende vejbelysning på strækningen fra Universitetsboulevarden til Humlebakken føres
videre på strækningen, hvor vejudvidelsen skal ske. Den eksisterende belysning mellem Universitetsboulevarden og Humlebakken står i midterhellen. Mastehøjden vil være på ca. 10 meters
højde i form af dobbeltarmaturer med en afstand på ca. 40 meter.
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Der forventes ikke yderligere skiltning i form af større skilte pyloner, end den standardskiltning
der er nødvendig i forhold til Bekendtgørelse om vejafmærkning 2. Den konkrete skiltning og vejafmærkning vil først blive fastlagt i et detailprojekt.
3.6

Gennemgang af projektet
I det følgende gennemgås, hvordan projektet langs Tranholmvej skal etableres, ligesom begrundelser for de enkelte krydsløsninger er beskrevet. Løsningerne kan generelt begrundes ud fra
trafikale forhold om fremkommelighed og trafiksikkerhed for såvel biltrafik som cyklister.

3.6.1 St. 0-100 – Rundkørsel Hadsundvej/Egensevej/Universitetsboulevarden
Rundkørslen Hadsundvej/Egensevej/Universitetsboulevarden er i dag en 2-sporet rundkørsel. Der
er placeret en dobbeltrettet sti i eget trace hele vejen omkring rundkørslen med krydsningsheller
i den nordlige og østlige vejgren. Stiens forløb langs rundkørslen samt krydsning af Tranholmvej
fastholdes, men udvides mod nord med en dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Tranholmvej, der ligger i naturlig forlængelse af Klarupstien.

Figur 3-5. Rundkørsel Hadsundvej/Egensevej/Universitetsboulevarden.

2

Bekendtgørelse om vejafmærkning, BEK nr. 802 af 04/07/2012, https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139507
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3.6.2 St. 100-450 Strækningen mellem Egensevej til Humlebakken
På strækningen mellem rundkørslen Hadsundvej/Egensevej/Universitetsboulevarden til Humlebakken er der allerede etableret 2 spor i hver retning. Der ændres derfor ikke på vejens forløb.
Der etableres dog en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej samt et regnvandsbassin ved st. 200.

Figur 3-6. Strækningen mellem Egensevej til Humlebakken.
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3.6.3 St. 450-600 Krydset Tranholmvej/Humlebakken
I krydset mellem Tranholmvej og Humlebakken er der i dag et signalreguleret F-kryds. Der etableres en dobbelt svingbane mod syd på Humlebakken, hvilket indebærer fældning af træer langs
Humlebakken. Endvidere udvides Tranholmvej mod vest som følge af svingbanen. Cyklister krydser ligeledes Humlebakken i det signalregulerede kryds i samme niveau som den øvrige trafik.
Stikrydsningen sker i den mindst belastede vejgren, og cyklister undgår større højdeforskelle ved
passage/krydsning af sidevejen. En stitunnel er en forholdsvis dyr løsning, som trods god fremkommelighed medfører store højdeforskelle for cyklister.

Figur 3-7. Krydset Tranholmvej/Humlebakken.
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3.6.4 St. 600-1050 Strækningen Humlebakken og Svendborgvej
På strækningen mellem krydset Humlebakken/Tranholmvej og frem til krydset Svendborgvej/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst for de
eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej
3 meter fra de nye spor. Endvidere etableres en afvandingsgrøft på den vestlige side af Tranholmvej.

Figur 3-8. Strækningen Humlebakken og Svendborgvej
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3.6.5 St. 900-950 Evt. stitunnel ved Korupstien
Korupstien forbinder boligområdet Rebildparken og Fyrkildevej med det overordnede stinet ved
Astrupstien. I dag slutter Korupstien i boligområdet på Rebildparken, men i forbindelse med udvidelsen af Tranholmvej kan Korupstien forlænges ud og under Tranholmvej i en dobbeltrettet
stitunnel, så det bliver muligt at bevæge sig ud af den grønne kile og til industriområdet via Skårupstien på den østlige side af Tranholmvej. En evt. tunnel kan forbindes med den dobbeltrettede
cykelsti langs Tranholmvej.
En bred 4-sporet lige vejstrækning er en stor barriere for cykeltrafikken, og Korupstiens krydsning af Tranholmvej kan derfor ske ude af niveau med biltrafikken. En evt. stitunnel på dette sted
er begrundet i trafiksikkerhedsmæssige hensyn. En stikrydsning i niveau kan ikke anbefales på
en trafikvej af denne udformning, hvor hastighedsniveauet generelt set er højt, og hvor der er
risiko for, at især større køretøjer kan dække for bagvedliggende køretøjer i det parallelle kørespor.

Figur 3-9. Evt. stitunnel ved Korupstien.
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3.6.6 St. 1050-1200 Krydset Tranholmvej/Svendborgvej
Krydset mellem Tranholmvej og Svendborgvej består i dag af to T-kryds. Krydset ændres til et
signalreguleret F-kryds med bundet venstresving. Cyklister krydser ligeledes Svendborgvej i det
signalregulerede kryds i samme niveau som den øvrige trafik. Endvidere etableres en afvandingsgrøft på den vestlige side af Tranholmvej.

Figur 3-10. Krydset Tranholmvej/Svendborgvej.
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3.6.7 St. 1200-1450 Strækningen mellem Svendborgvej og Smedegårdsvej
På strækningen mellem krydset Svendborgvej/Tranholmvej og frem til krydset Smedegårdsvej/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst for de
eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej
3 meter fra de nye spor. Endvidere etableres en afvandingsgrøft på den vestlige side af Tranholmvej.

Figur 3-11. Strækningen mellem Svendborgvej og Smedegårdsvej.
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3.6.8 St. 1450-1650 Krydset Smedegårdsvej/Tranholmvej
Krydset mellem Tranholmvej og Smedegårdsvej består i dag af ét T-kryds. Krydset ændres til et
signalreguleret T-kryds med bundet venstresving. Den dobbeltrettede cykelsti føres langs med
krydset men i sin egen bane. Cyklister krydser ligeledes Tranholmvej i det signalregulerede kryds
i samme niveau som den øvrige trafik. Krydset signalreguleres af kapacitetsmæssige hensyn,
således at trafikken fra Smedegårdsvej fremadrettet kan afvikles med et rimeligt serviceniveau i
perioder med høj trafikintensitet.

Figur 3-12. Krydset Smedegårdsvej/Tranholmvej.
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3.6.9 St. 1650- 2200 Strækningen mellem Smedegårdsvej og Øster Uttrup Vej/Korinthvej
På strækningen mellem krydset Smedegårdsvej/Tranholmvej og frem til rundkørslen Tranholmvej/Korinthvej/Øster Uttrup Vej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2
spor øst for de eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side
af Tranholmvej 3 meter fra de nye spor. Endvidere etableres en afvandingsgrøft på den vestlige
side af Tranholmvej samt en regnvandsbassin på den østlige side af Tranholmvej ved st. 1900.

Figur 3-13. Strækningen mellem Smedegårdsvej og Øster Uttrup Vej/Korinthvej.
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3.6.10 St. 2250-2400 Rundkørsel Tranholmvej/Korinthvej/Øster Uttrup Vej
Rundkørslen Tranholmvej/Korinthvej/Øster Uttrup Vej består i dag af ét spor. Rundkørslen udvides med et ekstra spor. Det etableres et separat dobbeltrettet stisystem omkring rundkørslen og
der etableres krydsningsheller i alle fire vejgrene.
Rundkørslen udvides af kapacitetsmæssige hensyn. Udformning af stisystemet og cyklisternes
krydsninger af vejgrenene svarer til løsningen omkring rundkørslen mellem Hadsund Landevej/Egensevej/Universitetsboulevarden. Cyklister krydser vejgrenene i samme niveau som biltrafikken, hvorved cyklister undgår større højdeforskelle ved krydsning af vejrenene. Da stisystemet
omkring rundkørslen er dobbeltrettet undgås unødig omvejskørsel ved passage af vejgrenene.

Figur 3-14. Rundkørsel Tranholmvej/Korinthvej/Øster Uttrup Vej.
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3.6.11 St. 2400-2550 Strækningen mellem Øster Uttrup Vej og Assensvej
På strækningen mellem rundkørslen Tranholmvej/Korinthvej/Øster Uttrup Vej og frem til krydset
Assensvej/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst
for de eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej 3 meter fra de nye spor. Endvidere etableres der et regnvandsbassin vest for Tranholmvej.

Figur 3-15. Strækningen mellem Øster Uttrup Vej og Assensvej.
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3.6.12 St. 2550-2700 Krydset Assensvej/Tranholmvej
Krydset mellem Assensvej og Tranholmvej består i dag af et T-kryds. Krydset ændres, så der
etableres en venstre svingbane på Tranholmvej samt venstresvingsforbud på Assensvej. Den
dobbeltrettede cykelsti krydser i niveau med den øvrige trafik, men er tilbagetrukket på Assensvej, så afstanden til Tranholmvej øges.
Venstresving fra sidevejen er begrundet i, at en sidevejstrafikant kan have vanskeligt ved at
krydse den 4-sporede vej, og at der er risiko for, at biler på primærvejen under overhaling skjuler hinanden for sekundærtrafikanterne.
Stikrydsningen sker i en vejgren med en beskeden sidevejstrafik, og cyklister undgår unødige
højdeforskelle ved passage af sidevejen i niveau. Tilbagetrukket stikrydsning, hvor stitrafikken
har vigepligt, er en trafiksikkerhedsmæssig god løsning.

Figur 3-16. Krydset Assensvej/Tranholmvej.
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3.6.13 St. 2700-3100 Strækningen mellem Assensvej og Middelfartvej
På strækningen mellem krydset Assensvej/Tranholmvej og frem til krydset Middelfartvej/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst for de
eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej
3 meter fra de nye spor.

Figur 3-17. Strækningen mellem Assensvej og Middelfartvej.
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3.6.14 St. 3100-3250 Krydset Middelfartvej/Tranholmvej
Krydset mellem Middelfartvej og Tranholmvej består i dag af et T-kryds. Krydset ændres så der
etableres en venstre-svingbane på Tranholmvej samt venstresvingsforbud på Middelfartvej. Den
dobbeltrettede cykelsti krydser i niveau med den øvrige trafik, men er tilbagetrukket på Middelfartvej, så afstanden til Tranholmvej øges.
Venstresving fra sidevejen er begrundet i, at en sidevejstrafikant kan have vanskeligt ved at
krydse den 4-sporede vej, og at der er risiko for, at biler på primærvejen under overhaling skjuler hinanden for sekundærtrafikanterne.
Stikrydsningen sker i en vejgren med en beskeden sidevejstrafik, og cyklister undgår unødige
højdeforskelle ved passage af sidevejen i niveau. Tilbagetrukket stikrydsning, hvor stitrafikken
har vigepligt, er en trafiksikkerhedsmæssig god løsning.

Figur 3-18. Krydset Middelfartvej/Tranholmvej.
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St. 3250-3450 Strækningen mellem Middelfartvej og Overvejen
På strækningen mellem krydset Middelfartvej/Tranholmvej og frem til krydset Overvejen/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst for de
eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej
3 meter fra de nye spor. Endvidere etableres et regnvandsbassin øst for Tranholmvej ved st.
3400.

Figur 3-19. Strækningen mellem Middelfartvej og Overvejen.
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3.6.15 St. 3450-3500 Krydset Overvejen/Tranholmvej
Krydset mellem Overvejen og Tranholmvej er i dag et T-kryds med en mindre grusvej på østsiden af Tranholmvej. Der ændres ikke på adgangen til den vestlige del af Overvejen, mens adgangen til Overvejen på den østlige side af Tranholmvej lukkes. Der etableres en gennemført
midterrabat med højresving ind/ud af Overvejen. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på
den østlige side af Tranholmvej. Der gøres ikke plads til, at cykler kan krydse Tranholmvej i dette
kryds.
Idet prioriterede vejkryds normalt ikke bør benyttes på 4-sporede veje, sammenholdt med, at
der er andre vejadgange til området, gives der ikke mulighed for venstresving i krydset. Dette
begrundet i, at sidevejstrafikanter kan have vanskeligt ved at krydse en 4-sporede vej, og at
venstresvingende primærtrafikanter kan have svært ved at overskue trafikken i modkørende
spor. Der vurderes ikke at være behov for etablering af stikrydsninger ved Overvejen.

Figur 3-20. Krydset Overvejen/Tranholmvej.
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3.6.16 St. 3500-3650 Strækningen mellem Overvejen og indkørslen til Transformatorstation
På strækningen mellem krydset Overvejen/Tranholmvej og frem til indkørslen til indkørslen til
Transformatorstation er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst
for de eksisterende spor. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej 3 meter fra de nye spor.

Figur 3-21. Strækningen mellem Overvejen og indkørslen til Transformatorstation
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3.6.17 St. 3650-3700 Indkørsel til Transformatorstation
Krydset mellem indkørslen til Transformatorstation og Tranholmvej er i dag et T-kryds. Der etableres en gennemført midterrabat med højresving ind/ud af indkørslen til Transformatorstationen.
Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Tranholmvej. Der gøres ikke
plads til, at cykler kan krydse Tranholmvej i dette kryds. Sammenholdt med vejens anvendelse,
og at prioriterede vejkryds ikke bør benyttes på 4-sporede veje, er ind- og udsvingsmanøvre til
Transformatorstationen gjort begrænsede.

Figur 3-22. Indkørsel til Transformatorstation.
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3.6.18 St. 3700-3850 Rundkørslen Kertemindevej/Rørdalsvej
I forbindelse med vejprojektet skal der etableres en 2-sporet rundkørsel, der forbinder vejene
Kertemindevej, Rørdalsvej og Tranholmvej. Det eksisterende kryds mellem Kertemindevej og
Tranholmvej lukkes, så Kertemindevej i stedet gør et knæk og kobles ind i rundkørslen.
Det etableres et separat dobbeltrettet stisystem omkring rundkørslen, og der etableres krydsningsheller i alle fire vejgrene. Cykelstien krydser i niveau med den øvrige trafik, men er tilbagetrukket på Kertemindevej, så afstanden til rundkørslen øges. Rundkørslen i dette kryds letter
adgangen for Rørdalsvej mod havnen og reducerer ulemperne/generne ved eventuelle omvejskørsler som følge af venstresvingsforbuddene fra Assensvej og Middelfartvej ud på Tranholmvej.

Figur 3-23. Rundkørslen Kertemindevej/Rørdalsvej.
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3.6.19 St. 3850-4100 Strækningen mellem Kertemindevej og Langerak
På strækningen mellem rundkørslen Kertemindevej/Rørdalsvej og frem til krydset Langerak/Tranholmvej er der i dag kun et spor i hver retning. Der udvides derfor med 2 spor øst for de
eksisterende spor. Vindmølletransportvejen ændres ikke, men bomanlægget på østsiden flyttes,
så der bliver plads til udvidelsen af vejen. Dernæst etableres en dobbeltrettet cykelsti på den
østlige side af Tranholmvej 3 meter fra de nye spor.

Figur 3-24. Strækningen mellem Kertemindevej og Langerak.
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3.6.20 St. 4100-4300 Krydset Rørdalsvej/Tranholmvej
Krydset mellem Rørdalsvej og Tranholmvej består i dag af et venstresving, hvilket ligeledes skal
etableres for den 2-sporede vej. Den dobbeltrettede cykelsti føres videre fra Tranholmvej langs
Rørdalsvej. Endvidere skal der etableres en krydsningshelle sydøst for Sundet. Der etableres en
dobbeltrettet cykelsti øst for Sundet. Endvidere skal der etableres et vådt regnvandsbassin syd
for Sundet. Konflikter mellem højresvingende lastbiler og cyklister fra Sundet undgås ved, at
cykeltrafikken skal krydse vejen sydøst for Sundet.

Figur 3-25. Krydset Rørdalsvej/Tranholmvej.

3.7

0-alternativ
Der forligger ikke andre alternativer til projektet. Det er derfor kun relevant at vurdere 0alternativet som et sammenligningsgrundlag.
0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Det vil sige den situation,
hvor der ikke laves en udvidelse af Tranholmvej fra to til fire spor, og der ikke etableres en ny
dobbeltrettet cykelsti.
En manglende realisering af projektet, dvs. 0-alternativet, vil med tiden medføre trafikale udfordringer på Tranholmvej, da der vil køre flere biler på vejen i fremtiden. Tranholmvej er den eneste adgangsvej til Østhavnen, hvorfor havnens virksomheder er meget afhængige af trafikforholdene på denne.
De miljømæssige konsekvenser af ikke at gennemføre projektet er beskrevet under de enkelte
fagkapitler. På den eksisterende Tranholmvej sker der ingen drifts- og anlægsændringer i 0alternativet andet end almindelig vedligeholdelse af vejen.
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LOVGRUNDLAG
En realisering af projektet kræver, at projektet vurderes i forhold til de eksisterende planforhold
og det gældende lovgrundlag. Derudover er det relevant at vurdere projektet i forhold til de aktuelle miljøbeskyttelsesmål, som projektet kan have indflydelse på.

4.1

Planloven 3
Planloven kobler planlægning og VVM gennem planlovens § 11 g, der omhandler VVM-pligt.
Planloven præciser, at når et projekt er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en redegørelse for de
miljømæssige konsekvenser. Samtidig med at der udarbejdes en VVM-redegørelse vurderes det
om der er behov for ændringer i kommuneplanen via udarbejdelse af et kommuneplantillæg for
projektet.
Der skal ikke laves noget kommuneplantillæg for udvidelsen af Tranholmvej, idet projektet vurderes at være i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.
Det er Aalborg Kommune, der er planmyndighed for projektet.

4.2

VVM-bekendtgørelsen 4
VVM-reglerne har baggrund i et EU-direktiv 5 og er implementeret i planloven og VVMbekendtgørelsen. De projekter, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, er opdelt i to lister,
bilag 1, hvor der er obligatorisk VVM-pligt og bilag 2, hvor det skal vurderes, om projektet kan
påvirke miljøet væsentligt, og der derfor skal gennemføres en VVM-screening af behovet for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, inden projektet gennemføres.
Det pågældende projekt er omfattet af bilag 1, punkt 7 d) i VVM-bekendtgørelsen:
”Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor eller udretning og/eller udvidelse af eksisterende
vej med højst to kørespor med henblik på anlæg af mindst fire kørespor, hvis en sådan ny vej
eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en længde på mindst 2 km.”
Da projektet omfatter aktiviteter omfattet af bilag 1, er der obligatorisk VVM-pligt jf. § 3, stk. 1 i
VVM-bekendtgørelsen i medfør af planloven. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, der
indeholder de oplysninger, som er nævnt i bekendtgørelsens bilag 4.

4.3

Øvrige lovgrundlag
Udover VVM-reglerne kræver projektet også tilladelse, dispensation og godkendelse efter Lov om
offentlige veje. Ved etablering, flytning og ændret benyttelse af vejadgange kræves der en tilladelse fra Aalborg Kommune efter lov om offentlige veje § 70 – 71. 6 Beskrivelsen af ændrede
vejadgange fremgår af projektbeskrivelsen i afsnit 3.

3
4

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23/11/2015, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr.

1832 af 16/12/2015, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176542

5

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projek-

ters indvirkning på miljøet, Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:DA:HTML

6

Lov om offentlige veje, LOV nr. 1520 af 27/12/2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=167290
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5.

PLANFORHOLD OG MILJØBESKYTTELSESMÅL

5.1

Kommuneplan
I det følgende beskrives Aalborg Kommunes gældende relevante retningslinjer og rammer i
Kommuneplanen 7. Dette indbefatter både selve kommuneplanen samt de efterfølgende ændringer.

5.1.1 Hovedstruktur – Fysisk Vision 2025
I kommuneplanen er de to afsnit om mobilitet og Aalborgs udvikling, relevante i forhold til udvidelsen af Tranholmvej.
Nødvendige forbindelser – mobilitet.
I Hovedstrukturens afsnit om nødvendige forbindelser og mobilitet fastsættes det at Østhavnens
fortsatte udvikling skal understøttes med høj tilgængelighed. Udvidelsen af Tranholmvej understøtter dette og er på det punkt i overensstemmelse med hovedstukturens principper.
Afsnittet beskriver også at der skal være fortsat fokus på at skabe sammenhængende stinet mellem større boligområder herunder oplandsbyer og cykeltrafikkens vigtigste rejsemål. Det skal
blandt andet være mellem de større erhvervsområder samt trafikterminaler og resten af byen.
Udbygningen af cykelstinettet i forbindelse med projektet og muligheden for at krydse Tranholmvej via en tunnel, understøtter dette princip i hovedstrukturen.
Aalborg - den attraktive storby
I hovedstrukturens afsnit om Aalborgs udvikling beskrives det at vækstaksens endepunkter i vest
og øst udvikles som attraktive trafikbaserede erhvervsområder med optimal forbindelse til hele
verden. Vækstaksen er det primære udviklingsområde i Aalborg Kommune og ses af nedenstående figur.

Figur 5-1. Vækstaksen i Aalborg Kommune, vist med gul markering. Det ses at Tranholmvej udgør rygraden i den østlige del af vækstaksen, mellem Aalborg Universitetshospital og Østhavnen 8.

Udvidelsen af Tranholmvej vurderes at understøtte det ovenfor beskrevne princip omkring
vækstaksen og sikre optimale forbindelser mellem Østhavnen, erhvervsområderne og det overordnede vejnet.

7
8

Aalborg Kommuneplan, http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1106459_DRAFT_1161338656894.pdf
Aalborg Kommuneplan, http://www.aalborgkommuneplan.dk/hovedstruktur/h_019_1.aspx
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5.1.2 Retningslinjer
Projektet er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplanen for Aalborg Kommune:
2 Byomdannelse - byudvikling
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for byudvikling. I henhold til projektet har retningslinjerne 2.1.1 ”Egentlig byudvikling og byformål”, 2.1.4 samt ”Byudvikling og det
overordnede vejnet” relevans.
Inden for projektområdet findes der tre byudviklingsområder, der udgør en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde og Aalborg Havn. Arealerne til byudviklingsområder skal sikre sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Byudvikling skal tage hensyn
til de overordnede vejes funktion som sikre færdselsårer.
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Figur 5-2. Byudviklings- og byomdannelsesområder nær projektområdet.

I forhold til retningslinje 2.1.3 Tilgængelighed og transportformer så skal væsentlige byfunktioner
placeres centralt for betjening med kollektiv trafik og for de transportformer, som i øvrigt er væsentlige for de pågældende funktioner. Projektområdet ligger i et område med industri- og transportvirksomheder, hvor der i nogle dele er ledige erhvervsarealer. Inden for projektområdet er
områdets transportegnethed kortlagt som område til virksomheder med stor godstransport.
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Figur 5-3. Erhvervsområder og deres transportegnethed nær projektområdet.

Vurdering
Udvidelsen af Tranholmvej vurderes ikke at konflikte med retningslinjerne 2.1.1 og 2.1.4, men vil
i stedet understøtte trafikafviklingen af byudviklingsområderne, da trafikmængden vil stige i takt
med mere bebyggelse og idet vejudvidelsen er med til at sikre en forbedret infrastruktur imellem
kommunens byudviklingsområder. I forhold til regningslinje 2.1.3 vurderes en forbedring af vejforholdene at være i overensstemmelse med retningslinjen, idet de nærliggende områder til dels
er erhvervsområder med stor godstransport,
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4 Erhverv
I Aalborgs Kommuneplan findes en række retningslinjer for erhverv.
Retningslinjen 4.1.1 ”Nye erhvervsområder” udlægger projektområdet som område til virksomheder med stor godstransport.

Figur 5-4. Områdekategorisering af erhvervsområder nær projektområdet.

Retningslinjen 4.1.3 ”Støj fra virksomheder” sætter krav om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den maksimale støjbelastning fra støjende virksomheder skal overholdes. Den
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nordlige del af projektområdet er omfattet af to støjgrænser på hhv. 40 og 45 dB for Nordjyllandsværket.

Figur 5-5. Støjbelastning og konsekvenszone nær projektområdet.

Vurdering
Retningslinjerne for erhverv vurderes ikke at konflikte med projektet for udvidelsen af
Tranholmvej, da de typer af virksomheder der må etablers i området omkring vejen ikke påvirker
udvidelsen af vejen. Tranholmsvejs anvendelse vurderes heller ikke at blive påvirket
uhensigtsmæssigt af de omkringliggende erhvervsområder idet vejudvidelsen ligger udenfor
sikkerhedszonen for risikovirksomheder.
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6. Byliv – parker og byrum
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for Byliv – parker og byrum. I henhold til projektet har retningslinjen 6.1.1 ”Grønne indsatsområder” relevans.
I de udpegede grønne indsatsområder er det vigtigt, at stedets landskab er et bærende og strukturerende element, når områderne planlægges. Der skal lægges særlig vægt på at forbedre byens netværk af parker og byrum samt styrke naturindholdet. Endvidere skal planlægningen af
grønne indsatsområder medvirke til at forbedre aktivitets- og opholdsmuligheder i byen, at
fremme biologisk mangfoldighed og lokal anvendelse af overfladevand.

Figur 5-6. Grønne indsatsområder nær projektområdet.

Side 48 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Vurdering
Projektet inddrager en del af de områder, der er udpeget som grønne indsatsområder i den nordlige del af projektområdet i forbindelse med udvidelsen af Tranholmvej. Udvidelsen vurderes dog
ikke at konflikte med retningslinjen, dels på grund af den begrænsede arealmæssige indflydelse
og dels på grund af den fortsatte mulighed for en grøn indsats i tråd med retningslinjen. Udpegningen af det grønne indsatsområde langs Tranholmvej er placeret i et erhvervsområde, og det
er forventeligt at det grønne indsatsområde påvirkes med støj m.m. fra aktiviteterne i området.
Den grønne indsats er således af en landskabelig og ikke en rekreativ karakter.
10. Turisme og fritid
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for Turisme og fritid. I henhold til
projektet har retningslinjen 10.4.1 ”Kolonihaver” relevans.
Koloni- og dyrkningshaver skal indgå aktivt i kommunens grøn-blå struktur, og de udpegede
kolonihaver betegnes som ”varige”.
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Figur 5-7. Placering af kolonihaver nær projektområdet.

Vurdering
Projektet vurderes ikke at påvirke koloni- og dyrkningshaven ”Jørgen Berthelsens Minde” udpeget
i retningslinjen, da der tages hensyn til støj gener både i anlægs- og driftsfasen. Endvidere inddrages der ikke arealer af kolonihaveområdet i forbindelse med udvidelsen af Tranholmvej.
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11 Det åbne land
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for Det åbne land. Projektområdet
ligger inden for kystnærhedszonen. Aalborg Kommune har i deres retningslinje 11.4 ”Kystnærhedszonen” opdelt området inden for kystnærhedszonen i tre grupper af kystlandskaber.

Figur 5-8. Projektområdets placering i forhold til kystzonen.

Projektområdet ligger inden for Område B, der omfatter planlagte arealer til byudvikling, ferieog fritidsanlæg, tekniske anlæg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker,
jf. ovenstående kort. Det enkelte areal kan kun udnyttes i overensstemmelse med den planlagte
anvendelse.
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Vurdering
Tranholmvej er placeret i et B-område, som for størstedelens vedkommende allerede er planlagt
med rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen. Vejudvidelsen ligger dermed helt eller delvist inden for eksisterende og kommende byområder. Desuden er Tranholmvej placeret i området
i forvejen, og det vurderes, at en udvidelse til fire spor ikke påvirker kystlandskabet, da området
i forvejen er præget af og vurderet som egnet til tekniske anlæg. Dette bygger på, at det vurderes at den visuelle effekt af en udvidelse er meget beskeden og at vejforløbet ligger lavt i landskabet og at der derfor ikke er en visuel sammenhæng med kysten.
13. Infrastruktur og trafik
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for Infrastruktur og trafik. I henhold
til projektet har retningslinjen 13.3 ”Støj” og 13.5 ”Aalborg Havn” relevans.
Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende
veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål:
Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau
under L den 58 dB
L den 58 dB - L den 68 dB
over 68 dB(A)

Fremtidig udendørs vejtrafikstøjniveau
L den 58 dB
max. L den 68 dB
max. nuværende niveau

Tabel 5-1. Støjniveauer der skal overholdes i henhold til Aalborgs Kommuneplan.

Endvidere skal Aalborg Havn sikres udvidelsesmuligheder, idet den ikke blot har regional betydning, men national betydning.
Vurdering
Projektet med udvidelsen af Tranholmvej bidrager til bedre forhold for infrastrukturen mellem
Aalborg Havn, motorvejen og Aalborg Midtby. Udvidelsen af Tranholmvej vil støjmæssigt medvirke til at de fremtidige støjforhold i bolig- og kolonihaveområderne langs vejen forbedres idet
vejen anlægges med støjreducerende slidlag i forhold til 0-alternativet hvor trafikken stiger på
den eksisterende vej. 0-alternativet vurderes i forhold til den voksende trafikmængde på strækningen, at medvirke til en større støjbelastning end hovedforslaget.
13. Tekniske anlæg
I Kommuneplanen for Aalborg findes en række retningslinjer for Tekniske anlæg. I henhold til
projektet har retningslinjen 14.1.8 ”Naturgasledninger” og 14.1.11 ”Højspændingsforbindelser”
relevans.
Langs med Tranholmvej ligger der en naturgasfordelingsledning. Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af naturgasfordelingsledningerne. Reservationszonen på 100 m omkring naturgasfordelingsledninger skal respekteres.
Der krydser en 400 kV højspændingsledning og et fremtidig 150 kV kabel over projektområdet.
Desuden ligger der langs Tranholmvej to 60 kV transformerstationer. Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet angivne højspændingsforbindelser på 150 kV og derover. Højspændingsforbindelser på 150 kV kan som hovedregel etableres
som jordkabler. Højspændingsforbindelser på 400 kV udføres normalt som luftledninger.
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Figur 5-9. Tekniske anlæg langs med projektområdet.

Vurdering
Reservationszonen på de 100 meter langs med naturgasfordelingsledningen langs med østsiden
af Tranholmvej respekteres i projektet. De krydsende højspændingsledninger vurderes ikke at
blive påvirket af projektet, da der er plads til udvidelsen i mellem masterne.
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5.1.3 Rammeområder
Projektet er omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplanen for Aalborg Kommune, jf.
Figur 5-10.

Figur 5-10. Kommuneplanrammer i nærhed til projektområdet udlagt i Aalborg Kommuneplan.
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En beskrivelse af de enkelte rammeområder og behovet for ændringer fremgår af Tabel 5-2.
Rammeområde
4.5.B6

Beskrivelse
Rammeområdet anvendes til
boliger,
erhverv,
kulturelle
formål, fritidsformål, rekreative
formål og tekniske anlæg.

Vurdering
Der foretages ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Behov for ændring
Nej.

Der etableres en dobbeltsporet svingbane fra Humlebakken mod syd af Tranholmvej. Etableringen af
svingbanen medfører, at
en del af beplantningen ind
mod sportspladsen ved
Tornhøjskolen
fjernes.
Projektet vurderes at være
i overensstemmelse med
rammeområdet, idet en del
af
beplantningsbæltet
fortsat vil skærme udsynet
mod vejen.
Der foretages ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Nej.

Der kan etableres en stitunnel inden for kommuneplanrammen, der kobler
Korupstien sammen med
industriområdet
øst
for
Tranholmvej.

Nej.

Der etableres cykelsti på
den østlige side af Sundet.
Udvidelsen vil bidrage til at
forsyne området. Projektet
vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.

Nej

Der etableres en rundkørsel i krydset Tranholmvej/Rørdalsvej. Udvidelsen
vil bidrage til at forsyne
området. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.
Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i rammeområ-

Nej

Området er placeret i byzone
og del af vejareal i landzone.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanen
bilag C.
4.5.O3

Rammeområdet anvendes til
institutioner, kulturelle formål,
fritidsformål, rekreative formål
og tekniske anlæg.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.6.B5

Rammeområdet anvendes til
boliger,
erhverv,
kulturelle
formål, fritidsformål, rekreative
formål og tekniske anlæg.

Nej

Området er placeret i byzone
og en del af vejareal er i landzone.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.
4.6.D1

Rammeområdet
er
blandet
bolig og erhverv. Stiforbindelser til erhvervsområdet øst for
Tranholmvej skal sikres.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.8.I1

Rammeområdet er erhvervsområde, og der må kun indrettes virksomhed, som har direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.8I3

Rammeområdet
er et
erhvervsområde, og skal forbeholdes havnerelaterede virksomheder, der kan være belastende for omgivelserne.

4.8.I4

Rammeområdet skal anvendes
som erhvervsområde og skal
anvendes til større industri

Nej
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Beskrivelse
mv., der kan være belastende
for omgivelserne.
Områdets udbygning skal ske
under størst mulig hensyn til
eksisterende virksomheder og
rekreative områder vest for
området.

4.8.I6

Rammeområdet skal anvendes
som erhvervsområde og skal
anvendes til større industri mv.
Områdets udbygning skal ske
under størst mulig hensyn til
eksisterende virksomheder og
boligområderne, der er placeret
vest for området.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.8.I7

Rammeområdet skal anvendes
som erhvervsområde og skal
anvendes til større industri mv.
Områdets udbygning skal ske
under størst mulig hensyn til
eksisterende virksomheder og
boligområderne, der er placeret
vest for området.
Vejledende grænseværdier for
støj fra erhverv i Kommuneplanens bilag B.

Vurdering
dets vestlige del langs med
Tranholmvej.
Endvidere
etableres en rundkørsel i
krydset
Tranholmvej/Rørdalsvej, hvor Kertemindevejs forløb ændres,
så denne også kobles til
den nye rundkørsel. Udvidelsen vil bidrage til at
forsyne området. Der etableres et regnvandsbassin
inden for området. Projektet vurderes at være i
overensstemmelse
med
rammeområdet.
Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i rammeområdets vestlige del langs med
Tranholmvej.
Udvidelsen
vil bidrage til at forsyne
området. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.

Behov for ændring

Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i rammeområdets vestlige del langs med
Tranholmvej.
Udvidelsen
vil bidrage til at forsyne
området. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.

Nej

Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i rammeområdets vestlige del langs med
Tranholmvej.
Udvidelsen
vil bidrage til at forsyne
området. Der etableres et
regnvandsbassin inden for
området. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.

Nej.

Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i rammeområdets vestlige del langs med
Tranholmvej. Der etableres
et regnvandsbassin i området ud mod Tranholmvej.

Nej.

Nej

Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.
4.8.I8

Rammeområdet skal anvendes
som erhvervsområde og skal
anvendes til større industri mv.
Områdets udbygning skal ske
under størst mulig hensyn til
eksisterende virksomheder og
boligområderne, der er placeret
vest for området.
Vejledende grænseværdier for
støj fra erhverv i Kommuneplanens bilag B.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.8.R3

Rammeområdet anvendes til
fritidsformål
og
rekreative
formål.
Området skal fastholdes som
rekreativt område.

Side 56 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Rammeområde

Beskrivelse
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

Vurdering
Projektet vurderes at være
i overensstemmelse med
rammeområdet.

Behov for ændring

4.8.R4

Rammeområdet anvendes til
fritidsformål
og
rekreative
formål.

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti samt evt. en
stitunnel inden for rammeområdet. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med rammeområdet.

Nej.

Der foretages ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Nej

Der foretages ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Nej

Der foretages ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Nej

Området skal fastholdes som
rekreativt område.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.
4.10.R5

Rammeområdet anvendes til
fritidsformål
og
rekreative
formål. Området skal fastholdes som rekreativt område.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.10.N3

Rammeområdet anvendes til
fritidsformål, rekreative formål,
landbrug og skov. Området
skal fastholdes som landbrugsformål og rekreative formål.
Der må kun ske anlæg som er
nødvendige for områdets anvendelse.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

4.10.R4

Rammeområdet anvendes til
fritidsformål
og
rekreative
formål.
Vejledende grænseværdier for
støj fra erhverv i Kommuneplanens bilag B.
Grænseværdier for støj fra
trafik ses i Kommuneplanens
bilag C.

Tabel 5-2. Oversigt over rammeområder.
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Lokalplaner
Projektet er omfattet af følgende lokalplaner, jf. Figur 5-11:

Figur 5-11. Lokalplaner i nærhed til projektområdet udlagt i Aalborg Kommuneplan.

En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og behovet for ændringer eller dispensation fremgår af
Tabel 5-3.
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Lokalplan nr.

Beskrivelse

Vurdering

08-002

Tranholmvej Syd.
Lokalplanen skal sikre, at
området anvendes til dels
erhvervsformål og dels offentlige formål.

Projektområdet går kun i
meget begrænset grad
ind over lokalplanen. Der
etableres et regnvandsbassin i en del af områdets beplantning mod
Tranholmvej.

08-009

Der skal være niveaufri
skæring med Tranholmvej.
Langs med Tranholmvej er
udlagt et areal til et 20 m
bredt beplantningsbælte.
Institutionsområde,
Tornhøj.
Områdets anvendelse er
fastlagt til offentlige formål,
anlæg af almen nyttigkarakter samt centerformål. Området for projektområdet
anvendes til skole, børneog vokseninstitutioner.
Områdets veje, stier og
fælles friarealer udformes i
den bedst mulige sammenhæng med de tilstødende
boligområder.

Behov for ny LP/
dispensation
Projektet vurderes at
kræve en dispensation
for anlæg af regnvandsbassinet i beplantningen ud mod
Tranholmvej.

Der etableres en svingbane inden for lokalplanområdet, hvilket medfører, at der skal fældes en
række træer. Det vurderes dog, at den resterende beplantning stadig vil
udgøre en skærmende
barriere mellem vejanlægget og det rekreative
areal.

Såfremt der skal terrænreguleres mere end
+/-0,5 m, skal der
søges om dispensation
fra lokalplanen.

08-053

Reno-Nord,
Troensevej,
Aalborg Øst.
Lokalplanens formål er at
sikre, at I/S Reno-Nord får
mulighed
for
udvidelse,
samt at der skal ske afskærmning med beplantningsbælter. Endvidere skal
området nord for Reno-Nord
udlægges til rekreative aktiviteter.

Området skal beplantes
og vedligeholdes som en
åben
græsbevokset
grønning indrammet af
træbeplantningsbælter
langs områdets grænser i
princippet. Der kan etableres en stitunnel inden
for
lokalplanen,
som
vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Nej

08-055

Erhverv,
Fåborgvej
–
Aalborg Øst Industri.
Lokalplanens formål er at
sikre, at området anvendes
til erhvervsformål, at vejbetjening sker fra Fåborgvej
og Svendborgvej, samt at
der udlægges areal til tilstrækkelig parkering. Endvidere skal arealerne mod
Tranholmvej og mod nord
gives et grønt præg.

Udvidelsen af Tranholmvej mod øst går kun i
begrænset omfang ind
over området i form af en
Det
afvandingsgrøft.
vurderes på den baggrund, at projektet ikke
er i konflikt med lokalplanen.

Nej

Der etableres to ekstra
vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti i lokalplanens vestlige del langs
med Tranholmvej. Udvidelsen vil bidrage til at
forsyne området og lokalplanen gør det muligt
at udvide Tranholmvej fra
to til fire spor. Der etab-

Nej

Der må ifølge lokalplanen
ikke
indrettes
udendørs
opholdsarealer
ud
mod
Tranholmvej pga. trafikstøj.

08-066

Mod vest og nord udlægges
der areal til plantning af
træer og buske i græs.
Aalborg
Østhavn
og
Godsbanegård.
Lokalplanens formål er at
sikre, at området anvendes
til
erhvervsformål,
som
primært anvendes til havne
og
transport
relaterede
virksomheder.
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08-069

4-8-101

Byplanvedtægt
32
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Beskrivelse

Erhvervsområde,
Rørdalsvej/Tranholmvej,
Aalborg Øst,
Lokalplanens formål er at
sikre, at området anvendes
til erhvervsformål, idet området er særligt attraktivt
pga. infrastruktur og transport- og distributionsmuligheder. Det også formålet,
at området vejbetjenes fra
Tranholmvej og Rørdalsvej,
og endvidere, at der findes
en stiforbindelse gennemområdet.
Erhverv, Korinthvej til
Rørdalsvej, Aalborg Øst
Lokalplanens formål er at
sikre, at området anvendes
til erhvervsformål, samt at
sikre en fleksibel indretning
af erhvervsområdet der gør,
at havnefaciliteter, godsbanegård og motorvej udnyttes optimalt.

Tillæg nr. 1 til byplanvedtægt nr. 32, Aalborg,
vedrørende et område
beliggende syd for Smedegårdsvej.
Området anvendes til boligformål, og dele af området
udlægges til offentlige formål.

Vurdering
leres et regnvandsbassin
syd for Rørdalsvej. Dette
hindrer ikke etableringen
af den i lokalplanen udlagte sti. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen.
Lokalplanen fastlægger i
bestemmelser
og
på
kortbilag en vejadgang
for Kertemindevej. Adgangsvejen til Kertemindevej ændres, så denne i
stedet kobles sammen
med den planlagte rundkørsel
ved
Tranholmvej/Rørdalsvej.

Projektområdet
følger
lokalplanens
afgrænsning, dog undtaget et
mindre område ved Assensvej og Middelfartsvej, hvor der skal laves
større krydsninger med
Tranholmvej. Dette vurderes ikke at være i konflikt med lokalplanen.
Adgangsvejen til Kertemindevej
ændres,
så
denne i stedet kobles
sammen med den planlagte
rundkørsel
ved
Tranholmvej/Rørdalsvej.
Der etableres et regnvandsbassin i delområde
A.
Projektområdet
følger
byplanvedtægtens
afgrænsning, men der kan
etableres en stitunnel,
der kan forbinde industriområdet øst for Tranholmvej med stisystemet
på den vestlige side. Det
vurderes, at etablering af
en evt. stitunnel ikke er i
konflikt med lokalplanen.

Behov for ny
dispensation

LP/

Nej
Lokalplanen er aflyst
undtagen planens § 11
om grundejerforening.

Projektet vurderes at
kræve en dispensation
for ændring af vejadgangen til Kertemindevej, samt etableringen
af regnvandsbassinet.

Nej

Tabel 5-3. Oversigt over lokalplaner.

5.3

Øvrige planforhold

5.3.1 Regional udviklingsplan
Den regionale udviklingsplan i Nordjylland, ”Mulighedernes Nordjylland – Regional Vækst- og
Udviklingsstrategi 2015-2018” 9 er en beskrivelse af den ønskede vision for regionen frem mod
2020.
Udviklingsplanen har tre forskellige indsatsområder, som er følgende:

9

Region Nordjylland, ”Mulighedernes Nordjylland – Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018”,

http://www.revus.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/REVUS/RegionNordjylland_REVUS_2015_2018.ashx
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Et sammenhængende Nordjylland
Et Nordjylland i vækst
Et attraktivt Nordjylland

Indsatsområderne tager udgangspunkt i nogle generelle bærende principper, som beskriver,
hvorledes Regionsrådet og Vækstforum vil sætte handling bag visionen. De bærende principper
er følgende:
•
•
•
•
•

Bæredygtig vækst
Sammenhæng og balance
Globaliseringens muligheder
Åbenhed og samarbejde
Nytænkning

Vurdering
Det vurderes, at projektet ikke er i strid med indsatsområderne for Mulighedernes Nordjylland,
og er i god overensstemmelse med visionen bag Et sammenhængende Nordjylland. Der er god
overensstemmelse med Et sammenhængende Nordjylland, idet indsatsområdet beskriver, hvordan en god vejinfrastruktur for både kollektiv trafik, person- og godstransport er en forudsætning
for mobilitet og dermed vækst og beskæftigelse. Udvidelsen af Tranholmvej er med til at udvide
infrastrukturen for både person- og godstransport.
5.3.2 Vandplan
Området er omfattet af vandplan for Hovedopland 1.2 Limfjorden 10 og udkast til vandområdeplan
for Jylland og Fyn 11.
Projektområdet ligger ikke inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSDområde) eller nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Dog ligger 300 meter kildepladszonen
og indvindingsoplandet til Tranholm Vandværk indenfor projektafgrænsningen. Projektet er udformet således at en påvirkning heraf kan afværges.
Der er ikke vandløb eller søer i området, der er klassificeret i forbindelse med vandplanen. Det
nærmeste vandløb Romdrup Å ligger i en afstand på 600-1200 m, og vandløbet er målsat til god
økologisk tilstand.
Vurdering
Planlægningen for udvidelsen af Tranholmvej vurderes at være i overensstemmelse med vandplanen, da den ændrede afledning af vejvand neddrosles i bassiner og grøfter og ikke ændrer
miljømål/status på Romdrup Å, som vejvandet ledes til.
5.3.3 Landzonetilladelse
Udstykning af arealer og disses anvendelse til regnvandsbassin kræver landzonetilladelse efter
planlovens § 35, stk. 1. 12
Vurdering
Etableringen af et regnvandsbassin i landzone ved rundkørslen mellem Øster Uttrup Vej og Tranholmvej, vurderes at kræve en landzonetilladelse.

10

Naturstyrelsen, Vandplan 2009-2015 – Limfjorden,

http://naturstyrelsen.dk/media/129451/12-limfjorden-_med_forside.pdf

11

Naturstyrelsen, Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområde distriktet Jylland og Fyn. December 2014,

http://naturstyrelsen.dk/media/131390/vandomraadeplan-jylland-og-fyn.pdf
12

Planloven, LBK nr. 1529 af 23/11/2015,

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.ASPX?id=176182
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Miljøbeskyttelsesmål
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er relevante for planen samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. De
nedenstående miljøbeskyttelsesmål er de mest relevante for projektet:

5.4.1 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013
Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 13 skal gøre det lettere for
kommunerne at få overblik over gældende nationale mål og krav, så der ikke opstår konflikter
under udarbejdelse af kommuneplanlægningen.
I Oversigt over statslige interesser findes der bl.a. et tema om Forsyning, trafikanlæg og andre
tekniske anlæg. Under dette tema er der opsat statslige mål samt krav til den kommunale planlægning.
Under Trafik og andre tekniske anlæg er de opsatte mål bl.a.:
•
”Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.
•
Vejkapaciteten skal udbygges, dér hvor behovet er størst, dvs. dér hvor der i dag er de
største trængselsproblemer, men også, hvor man kan se, at den fremtidige trafikvækst
som følge af erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve en udbygning af infrastrukturen.
•
Cyklismen skal fremmes – valg af cyklen som transportmiddel er at foretrække, hvor det
er realistisk.”
Vurdering
Planlægningen for udvidelsen af Tranholmvej vurderes at være i overensstemmelse med Oversigt
over statslige interesser, idet vejkapaciteten udbygges pga. trængselsproblemer og dermed skaber en bedre infrastruktur både for den kollektive trafik samt person- og godstransport. Endvidere anlægges der en dobbeltrettet cykelsti, som fremmer cyklismen i området.
5.4.2 Infrastruktur i Aalborg Øst
”Infrastruktur i Aalborg Øst – Havneområdet” er en selvstændig plan for den fremtidige infrastruktur i Aalborg øst med fokus på betjeningen af Aalborg Havn. Infrastrukturen er en vigtig
forudsætning for erhvervsmæssig vækst, og da der planlægges nye trafikskabende funktioner
nær havneområdet, er der udfordringer i forbindelse med infrastrukturen, der kræver udbygning.
”Infrastruktur i Aalborg Øst – Havneområdet” omhandler bl.a. udfordringerne på Tranholmvej
frem mod 2020, hvor en udvidelse til fire spor forventes at være relevant, og endvidere også
hvordan det bliver nødvendigt at sikre cykeltrafikken i området pga. de beregnede trafikniveauer.
Det beskrives i planen, at udvidelsen af Tranholmvej vil ske i vejens østside, samt at etableringen
af nye stier vil være mest hensigtsmæssigt i østsiden i forhold til betjeningen af erhvervsområdet.
Vurdering
Planlægningen for udvidelsen af Tranholmvej vurderes at være i overensstemmelse med ”Infrastruktur i Aalborg – Havneområdet”, idet planen beskriver problemer med den fremtidige infrastruktur i området, som etableringen af fire spor samt dobbeltrettet cykelsti på Tranholmvej vil
afhjælpe. Endvidere beskrives udvidelsen af Tranholmvej mod øst, og anlæg af stier mod øst som
værende et konkret projekt.
5.4.3 Trafikstøjhandlingsplan 2013
Trafikstøjhandlingsplanen 2013 omhandler kortlægning af ekstern støj og udarbejdede handlingsplaner til løsning af støjproblemer i Aalborg Kommune.
13

Naturstyrelsen, Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013,

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Kommune15270211.pdf
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I Trafikstøjhandlingsplanen er det konstateret, at det ikke er muligt at overholde de vejledende
grænseværdier for trafikstøj langs de primære indfaldsveje og fordelingsveje i byområdet, og
disse veje må fremadrettet forventes at være betydelige og have stigende trafikmængder.
For at forsøge at nedbringe støjen i Aalborg Kommune er der fastlagt en række indsatsområder
de kommende fem år, som etablering af støjdæmpende asfaltbelægninger ved udskiftning af
vejbelægninger på indfaldsvejene og de største ringveje samt hastighedsnedsættelse på de
kommunale trafikveje. Endvidere vil Aalborg Kommune have fokus på at styrke den kollektive
trafik og cykeltrafikken som alternativ til biltrafikken.
Vurdering
Planlægningen for udvidelsen af Tranholmvej vurderes at være i overensstemmelse med Trafikstøjhandlingsplan 2013, idet hovedforslaget indebærer etablering af et støjreducerende slidlag på
Tranholmvej. Dermed elimineres den støjpåvirkning, der stammer fra selve vejudvidelsen. Den
forøgede mængde af trafik på Tranholmvej, som vil ske, uanset om vejen udvides eller ej, vil
medføre, at en lang række af de boligområder, som ligger langs vejen, vil blive påvirket af mere
støj. Strækningen bør derfor have fokus i takt med, at trafikken på vejen stiger for at sikre en
effektiv afhjælpning af støjpåvirkningen.
Endvidere styrker udvidelsen af Tranholmvej cykeltrafikken med anlæg af en dobbeltrettet cykelsti.
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METODE
Ifølge VVM-reglerne skal VVM-redegørelsen forholde sig til alle miljøemner, uanset omfanget af
påvirkning. Både positive og negative effekter er relevante at beskrive.
For at give både beslutningstagerne og offentligheden et ordentligt overblik er vurderingen af
projektets miljøpåvirkninger af de enkelte miljøemner opbygget efter følgende struktur:
•
•
•
•
•
•
•

6.1

En beskrivelse af den anvendte metode
En beskrivelse af de eksisterende forhold
En beskrivelse af påvirkningen fra projektet
En beskrivelse af kumulative effekter
En beskrivelse af afværgeforanstaltninger
Vurdering af 0-alternativ
Opsamling i form af et skema

Anvendt metode
Den anvendte viden og data beskrives samt den metode, der er anvendt for at foretage vurderingerne.
Endelig foretages der en vurdering af grundlaget for afsnittet, jf. nedenstående skema.
Vurdering af anvendt viden og data
God

Der findes tidsserier og veldokumenteret viden, og/eller der er udført feltundersøgelser og modelberegninger.

Tilstrækkelig

Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og dokumenteret viden.

Begrænset

Der findes spredte data og dårligt dokumenteret viden.

6.2

Lovgrundlag, vejledninger mv.
Det gældende lovgrundlag, vejledninger mv. beskrives.

6.3

Eksisterende forhold
De eksisterende miljøforhold beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer.

6.4

Påvirkning fra projektet
Miljøpåvirkningerne fra projektet beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer.

6.5

0-alternativ
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling,
der vil ske, hvis projektet ikke realiseres.

6.6

Kumulative effekter
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i
sammenhæng/samspil med projektets miljøpåvirkninger.

6.7

Afværgeforanstaltninger
De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for projektets indvirkning af miljøet, beskrives.
Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de skal løse et reelt miljøproblem, og afværgeforanstaltningernes omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede miljøgevinst.
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Opsamling i form af skema
Som afslutning på vurderingen af hvert miljøemne, er der lavet en skematisk opsamling af konsekvenserne af miljøpåvirkningen af et givet miljøemne ud fra følgende elementer:
•
•
•
•
•

Sandsynlighed
Geografisk udbredelse
Påvirkningsgrad
Varighed
Konsekvenser

Sandsynlighed
Ved ”sandsynlighed” forstås chancen for at en beskrevet miljøeffekt indtræffer. Dvs. at der gives
en vurdering af, hvor sikkert det er, at en given miljøeffekt vil optræde (f.eks. hvor sikkert er
det, at biltrafikken støjpåvirker omgivelserne, eller hvor sikkert er det, at vejudvidelsen ændrer
det landskabelige udtryk).
Sandsynligheden defineres som:
•
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med vished indtræde.
•
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde.
•
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde.
•
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde.
•
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at den pågældende påvirkning vil forekomme.
Påvirkningens geografiske udbredelse
Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirkning forventes at have. (f.eks. hvor langt væk spredes støjen fra biltrafik, eller hvor langt væk
påvirkes natur og fauna).
Påvirkningens geografiske udbredelse defineres som:
•
International: Påvirkningen vil brede sig over Danmarks landegrænse.
•
National: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og land).
•
Regional: Påvirkningen er begrænset til projektområdet og et område i en afstand på op til
ca. 20-30 km.
•
Lokal: Påvirkningerne er begrænset til projektområdet og områder umiddelbart uden for
projektområdet.
Påvirkningsgraden
Ved ”påvirkningsgraden” forstås, hvor kraftigt en given miljøparameter påvirkes af projektet/planen. (f.eks. hvor meget stiger støjen omkring en vejudvidelse, eller hvor meget og hvordan ændres afledningen af regnvand i forbindelse med en vejudvidelse).
Påvirkningsgraden defineres som:
•
Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske tab af struktur eller funktion.
•
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen grad blive påvirket og kan delvist gå tabt.
•
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre grad blive påvirket. Områdets funktion og
struktur vil blive bevaret.
•
Ingen: Det pågældende miljøemne vil ikke blive påvirket.
Påvirkningens varighed
Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid projektets/planes påvirkning af en miljøparameter vil finde sted. (f.eks. vil støjen fra en vej være størst på visse tidspunkter af døgnet,
mens arealerne inddraget til en vej ændres permanent, indtil vejanlægget måske fjernes en gang
i fremtiden).
Påvirkningens varighed defineres som:
•
Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet.
•
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år
efter.
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Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende forekomme i anlægsfasen.
Ingen: Der er ingen påvirkning, hvorved det ikke er relevant at forholde sig til påvirkningens
varighed.

Samlet vurdering
På baggrund af vurderingen af projektets påvirkning af en miljøparameter (sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad, påvirknings varighed), samt en konkret vurdering af det
enkelte miljøemne foretages en samlet vurdering af projektets/planes konsekvenser for det enkelte miljøemne.
Konsekvenserne for det enkelte miljøemne vurderes ud fra følgende kategorier:
•
Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at det ved en negativ påvirkning bør overvejes
at ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at mindske påvirkningen eller afveje konsekvenserne i forbindelse med beslutningsprocessen om projektets realisering.
•
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som ved en negativ påvirkning kræver overvejelser om afværgeforanstaltninger som led i realiseringen af projektet.
•
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der ikke vurderes behov for afværgeforanstaltninger.
•
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at de ikke er relevante at tage højde for ved
projektets realisering.
Et projekts konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer
effekter er relevante for at beskrive et projekts miljøkonsekvenser korrekt, jf. VVM-reglerne.
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve uanset om
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig.
Negative miljøpåvirkninger er i skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat
effekt) eller ingen markering (mindre eller ingen/ubetydelig effekt).
Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe.
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller
lokaliteter.
Et udfyldt skema kan f.eks. se således ud;
Miljøemne

Sandsynlighed
for
miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse
af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Samlet vurdering

Miljøforhold 1

Lille

Regional

Lille

Vedvarende

Mindre

Miljøforhold 2

Mindre

Lokal

Mindre

Kortvarig

Moderat

Miljøforhold 3

Stor

Regional

Stor

Vedvarende

Væsentlig

Miljøforhold 4

Mindre

Lokal

Stor

Kortvarig

Mindre

I VVM-redegørelsens sammenfatning, jf. Kapitel 9, sammenfattes alle de opsamlede skemaer for
at skabe et samlet overblik over alle projektets miljøkonsekvenser.
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MILJØPÅVIRKNINGER
De nuværende miljøforhold og de påvirkninger, som projektet har på det omkringgivende miljø,
beskrives i det nedenstående ud fra metoden beskrevet i foregående kapitel. En scoping af miljøemnerne har afklaret, hvilke emner, der umiddelbart anses for de vigtigste og disse beskrives
derfor først i de følgende afsnit.

7.1

Landskab og visuelle forhold
Dette afsnit har til formål at vurdere projektets påvirkning på landskabet, herunder den visuelle
påvirkning.

7.1.1 Metode
Beskrivelse og vurdering af landskab og visuel påvirkning er foretaget ud fra Aalborg Kommunes
Kommuneplan, ortofotos og besigtigelser.
Det vurderes, at der er et tilstrækkeligt materiale for at kunne vurdere effekten på landskabet og
den visuelle påvirkning.
7.1.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Bekendtgørelse af den europæiske landskabskonvention af 20. oktober 2000 14
Landskabskonventionen forpligter medlemsstaterne til at anerkende landskaber som væsentlige
og et udtryk for mangfoldigheden og grundlag for identitet. Medlemsstaterne skal identificere
landskabet og analysere dets karaktertræk, de forhold og det pres, der påvirker dem.
Planloven 15
Planloven varetager blandt andet planlægningen for og hensynet til de landskabelige bevaringsværdier. Dette vil for projektet ske i form af Kommuneplanen for Aalborg Kommune.
Naturbeskyttelsesloven 16
Naturbeskyttelsesloven beskytter naturen og de kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier tilknyttet landskab.
7.1.3 Eksisterende forhold
Landskabsdannelse og topografi
Landskabet i Aalborg er præget af kontrasten mellem den hævede havbund fra Stenalderhavet,
der består af strandenge og ådale samt de markante morænebakker Sorthøj, Lerbjerg, Romdrup
Bakker og Lundby Bakker fra sidste istid, som det fremgår af Per Smeds kort på Figur 7-1 17. Projektområdet er placeret øst for Lerbjergbakken.

14

Bekendtgørelse af Den europæiske landskabskonvention af 20. oktober 2000, BKI nr. 12 af 29/04/2004,

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23031
15

Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23/11/2015, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182

16

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 951 af 03/07/2013,

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=155609
17

Per Smed 1979: Landskabskort over Danmark. Bind 1, Nordjylland
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Figur 7-1. Per Smed kort med projekt afgrænsning 18.

Bakkerne er dækket af tynde morænelag af sten, grus og ler, og er afgrænset af lave arealer af
hævet havbund, som generelt er friholdt for bebyggelse. Den øst-vestgående Indkildedal forbinder Østerådalen med det lave flade landskab øst for Lerbjerg (Tranders bakken), som det fremgår af Figur 7-2. Østerådalen og Indkildedalen er de landskabsstrøg, der sammenbinder den sydøstlige del af Aalborg området. Indkildedalen løber i øst-vestlig retning og forbinder Østerådalen
med den flade flodslette, Romdrup Ådal, sydøst for Aalborg, hvor projektområdet er placeret nord
for.
18

Per Smed 1979: Landskabskort over Danmark. Bind 1, Nordjylland
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Figur 7-2. Landskabsdannelsen i Aalborg-området med infrastruktur 19.

Tranholmvej
Tranholmvejs placering neden for Lerbjerg (Tranders bakken) er tydelig på selve vejen. Langs
den vestlige side af Tranholmvej findes der flere boligområder, som ligger væsentligt højere end
selve Tranholmvej. Denne terrænforskel fremgår af Figur 7-3.

19

Aalborg Kommune, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd, juni 2009,

http://www.aalborg.dk/media/882000/vvm-mv-nyevejanlaeg-aalborgsyd.pdf
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Figur 7-3. Terrænet langs med Tranholmvej.

Mellem boligområderne mod vest og Tranholmvej er der etableret et dige i sammenhæng med et
beplantningsbælte, hvilket fremgår af Figur 7-4. Indsynet til/fra Tranholmvej fra/til boligerne er
reduceret pga. diget og beplantningen, hvilket fremgår af Figur 7-5.
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Figur 7-4. Toppen af diget mellem Tranholmvej og boligområdet ved Asåvej.

Figur 7-5. Et dige og beplantning slører udsynet mellem boligområderne og Tranholmvej.

Den østlige side af Tranholmvej er karakteriseret ved store og mellemstore industrivirksomheder,
hvor der er mulighed for videre udbygning primært i det nordlige industriområde ved Middelfartvej og Kertemindevej. Disse virksomheder ligger i ca. samme terrænniveau som Tranholmvej.
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Langs hele Tranholmvejs østlige side løber der en dyb grøft, der afvander Tranholmvej. På nogle
strækninger ligger der ligeledes en grøft på Tranholmvejs vestlige side.

Figur 7-6. Langs Tranholmvejs østlige side er der placeret en grøft.

Virksomhedernes bygninger er trukket tilbage fra Tranholmvej, da der langs Tranholmvej er udlagt et bredt grønt areal med spredt beplantning foran erhvervsbebyggelserne. Langs flere af
vejene i erhvervsområderne er der plantet vejtræer, hvilket er med til at strukturere bebyggelsernes meget varierede udtryk og placering. Grønne bælter opdeler erhvervsområderne langs
Tranholmvej i kvarterer og skaber grønne forbindelser mellem byområderne vest for Tranholmvej
og Romdrup Ådal, hvilket fremgår af Figur 7-7.
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Figur 7-7. Den grønne struktur langs Tranholmvej 20.

Oplevelsen af landskabet ved kørsel på Tranholmvej er derfor karakteriseret ved at være grøn på
grund af beplantningen langs vejen, men med forskellige størrelser af afbræk, hvor store og mellemstore virksomheder kan ses. Beplantningen er ikke lige velholdt alle steder langs Tranholmvej, hvilket fremgår af Figur 7-8.

20

Kommuneplan Aalborg Kommune, http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oest-aalborg/erhverv-

oest/default.aspx
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Figur 7-8. Vedligeholdelsen af beplantningen langs med Tranholmvej varierer.

Oplevelsen af vejen ændres dog nord for rundkørslen ved Korinthvej, da beplantningen langs
med vejen er mere spredt på vejens østlige side. På denne del af strækningen findes kolonihaveområdet Jørgen Berthelsens Minde nordvest for Tranholmvej. Indsigten til dette område fra Tranholmvej er sløret pga. beplantningsbæltet langs Tranholmvej. Den nordlige del af kolonihaveområdet ligger lavere i terrænet end Tranholmvej, mens den sydlige del ligger i samme niveau som
vejen. Udsynet til og fra kolonihaveområdet fremgår af Figur 7-9 og Figur 7-10.
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Figur 7-9. Udsynet fra Tranholmvej ind mod kolonihaveområdet Jørgen Berthelsens Minde.

Figur 7-10. Udsynet fra kolonihaveområdet ud til Tranholmvej.

I området nærmest havnen er der ingen beplantning langs vejen, hvilket betyder, at man kan se
meget langt. Samtidig kan man i dette område se mange forskellige tekniske anlæg både i form
af havneaktiviteter men også transformatorstation, højspændingskabler og vindmøller samt oplag
af vindmøllevinger og møllefundamenter. Udsynet og det tekniske præg fremgår af Figur 7-11.
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Figur 7-11. Udsynet fra Tranholmvejs nordlige del er lang og teknisk præget.

7.1.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
I anlægsfasen vil der være visuelle påvirkninger i form af arbejdspladser og arbejdsbelysning
langs hele Tranholmvej, hvor der udføres anlægsarbejde. Påvirkningen af de landskabelige forhold i relation til selve anlægsarbejdet vurderes at være af mindre betydning, da der er tale om
midlertidige påvirkninger i en kort periode.
Udvidelsen i form af to ekstra spor samt en dobbeltrettet cykelsti øst for den eksisterende vej
sker på et areal, hvor der i dag findes beplantning og afvandingsgrøft. Grøften og beplantningen
indenfor vejmatriklen nedlægges, så der bliver plads til det nye vejanlæg, og der etableres en ny
grøft mod øst.
Driftsfase
Anlægsarbejdet vil medføre permanente påvirkninger i form af selve vejanlægget, terrænændringer, fjernelse af beplantning mv.
Der etableres en ny afvandingsgrøft øst for og langs med den dobbeltrettede cykelsti. Etableringen af en ny grøft vurderes derfor at have en mindre påvirkning på de visuelle forhold, da grøften vil have ca. samme omfang/dimension som den eksisterende grøft.
Den eksisterende uplejede beplantning langs med Tranholmvej fjernes i anlægsfasen, hvilket
betyder, at der åbnes op ind til den plejede del af beplantningen nærmere de enkelte erhvervsbebyggelser. Samtidig åbnes der i højere grad op for indsigten til virksomhederne langs med
Tranholmvej, som kan virke som forstyrrende elementer i landskabet.
Etableringen af projektet vil derfor medføre en markant forandring af det visuelle udtryk, idet
arealerne langs vejen i højere grad vil fremstå mere plejede, end de er i dag. Oplevelsen af vejen
vurderes derfor at blive ændret, da området kommer til at fremstå mere velplejet, men dermed
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også mere monotont. Beplantningsbæltet fremstår i dag med varieret væksthøjde og plejehyppighed, hvilket vil ændre sig således, at udtrykket bliver ensartet og fremadrettet vil fremstå
med samme udtryk som de eksisterende erhvervsarealer.
Samtidig anlægges der ny belægning ved den eksisterende vej, hvilket ligeledes vil få Tranholmvej til at fremstå mere velplejet. Til gengæld vil indkigget til virksomhederne øst for Tranholmvej
blive større, og vejen vil ikke på samme måde som i dag være indrammet af bevoksning.
Der indrettes på strækningen fem regnvandsbassiner og en række grøfter. Regnvandsbassinerne
vil være tekniske anlæg, der er integreret i det eksisterende bymiljø og landskab, der i dag er
præget af virksomheder, tekniske anlæg, grønne arealer og eksisterende grøfter. Dog kan der for
bassinerne ved strækningen nord for Smedegårdsvej samt nord for rundkørslen ved Øster Uttrupvej, være behov for at udforme disse mere naturnært med en organisk form og jævnt skrånende brinker mod lavvandede områder langs brinken. Dette vil være med til at bevare områdernes samlede naturindhold og landskabelige kvaliteter.
Den visuelle påvirkning vurderes at have en moderat påvirkning set fra nærmiljøet, da vejarealet
øges markant, og bevoksningen reduceres sydøst for Tranholmvej. Området langs Tranholmvej
vurderes ikke som sårbart og er i forvejen præget af tekniske anlæg, en udvidelse af vejen vurderes derfor som en lokalt moderat påvirkning af de visuelle forhold, uden at dette dog generelt
vil kræve afværgeforanstaltninger.
Set fra det omkringliggende boligområde vil der være en afskærmende effekt fra bevoksningen
og bebyggelse i området. Samtidig ligger Tranholmvej lavere end de omkringliggende arealer,
hvorfor udsynet til Tranholmvej fra omkringliggende områder er begrænset. Påvirkningen af de
visuelle forhold vurderes derfor at være af mindre betydning.
I forhold til kystnærhedszonen så vil projektet ikke give anledning til en anden oplevelse af kystlandskabet end den eksisterende. Der er på grund af Tranholmvejs lave placering i kystlandskabet ikke en direkte visuel kontakt med kysten. Samtidigt ligger Tranholmvej på den nordligste
åbne strækning, bag ved Østhavnen hvilket yderligere skærmer visuelt i forhold til projektets
indvirkning på kystlandskabet set fra Limjorden.
Det nye vejanlæg vil betyde, at et større område end tilfældet er i dag udsættes for visuelle forstyrrelser i form af vejbelysning i de mørke timer af døgnet.
Det vurderes samlet, at udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mindre forøgelse af lyspåvirkningen i det nordligste område, som i dag stort set kun er forstyrret af lyset fra vejtrafikken. Det
vurderes, at ændringen vil opleves størst på den strækning hvor der i dag ikke er vejbelysning.
Den øgede lyspåvirkning vurderes imidlertid som acceptabel i kraft af, at området, hvor den øgede påvirkning er størst, ikke er et byområde, samt at området generelt belastes af lyspåvirkning
fra vejtrafikken samt fra Østhavnen som er oplyst i store dele af natten. Ved kolonihaveområdet
på den nordlige del af strækningen vurderes lyspåvirkningen at være begrænset idet belysningen
er koncentreret til vejarealet og der mellem vejanlægget og kolonihaveområdet er en bred afskærmende beplantning. I de bymæssige områder er der i dag belysning på Tranholmvej hvorfor
påvirkningen ikke vurderes at ændre sig.
7.1.5 0-alternativet
Påvirkningen på landskabet, såfremt projektet ikke realiseres, vil være uændret, idet arealet til
vejanlægget fortsat vil ligge i grønt bælte.
7.1.6 Kumulative effekter
Projektet vurderes ikke at have kumulative effekter med andre kendte projekter.
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7.1.7 Afværgeforanstaltninger
Regnvandsbassinerne ved strækningen nord for Smedegårdsvej samt nord for rundkørslen ved
Øster Uttrupvej skal udformes naturnært med en organisk form og jævnt skrånende brinker mod
lavvandede områder langs brinken.
7.1.8 Sammenfattende vurdering
Landskab og de visuelle forhold er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
Påvirkningen af de landskabelige forhold i relation til anlægsarbejdet vurderes at være af mindre
betydning, da der er tale om midlertidige påvirkninger i en kort periode.
Den visuelle påvirkning vurderes at have en moderat påvirkning set fra nærmiljøet, da vejarealet
øges markant, og bevoksningen reduceres sydøst for Tranholmvej. En udvidelse af vejen vurderes at have en lokalt moderat påvirkning af de visuelle forhold, set i sammenhæng med ændringen i forhold til belysning.
Miljøemne
Landskab –
anlægsfasen
Landskab –
driftsfasen

Sandsynlighed
for
miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse
af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Konsekvenser

Stor

Lokal

Mindre

Kortvarig

Mindre

Stor

Lokal

Mindre

Vedvarende

Moderat
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Støj
Ved udvidelse og ændringer af veje kan trafikstøjen og anlægsstøj medføre gener i områder omkring den pågældende vej. Ændringer af en vej kan også aflaste eller generere mere trafik på
andre eksisterende veje. Den samlede effekt af en vejudvidelse kan støjmæssigt være positiv,
hvis trafikken/hastigheden og dermed også støjniveauet langs eksisterende veje falder.
For at vurdere de støjmæssige konsekvenser af udvidelsen af Tranholmvej er der udført støjberegninger, og resultaterne er blevet vurderet i henhold til vejledninger fra Miljøstyrelsen og retningslinjer i Aalborg Kommunes Kommuneplan.
Fakta om støj
Støj kan være generende, og den kan forringe livskvaliteten for dem, der påvirkes.
Støjens styrke angives i decibel (forkortet: dB). 0 dB svarer til den svageste lyd, et menneske
kan høre. 120 dB er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. Eksempelvis giver en forbipasserende personbil kortvarigt anledning til et støjniveauet på 75 dB(A) i 10 m afstand, og en lastbil giver et støjniveau på 85 dB(A).
Undertiden vil man se, at der skrives dB(A). "(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde, et menneske opfatter støjen. Vejstøj er altid i dB(A), også selvom der kun står
dB.
En ændring i støjniveauet på 3 dB svarer til en fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en
fordobling eller halvering af trafikken på en vej). En 3 dB ændring opfattes imidlertid kun som en
lille ændring af det hørbare støjniveau, mens en ændring på 8-10 dB opfattes som en halvering
eller fordobling.
Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i trafikstøjniveauer opleves som
angivet i tabel 7-1.
Ændring i støjniveau

Oplevet ændring

Ændring i trafikmængde

1 dB

Kan næsten ikke opfattes

Faktor 1,25

3 dB

En lille ændring

Faktor 2

6 dB

En hørbar ændring

Faktor 4

10 dB

En stor ændring - opfattes som
en halvering/fordobling
En meget stor ændring

Faktor 10

20 dB

Faktor 100

Tabel 7-1. Oplevet ændring i støjniveauer. De anførte ændringer i trafikmængde illustrerer, at ændres
trafikken med f.eks. en faktor 2 (fordobling) medfører det en ændring af støjniveauet med 3 dB.

Støjen fra trafik angives med støjindikatoren L den . Denne indikator er et vægtet gennemsnit for
støjen over et døgn, som tillægger støj om aftenen og natten større vægt end om dagen. Der
lægges 10 dB til støjen om natten og 5 dB til støjen om aftenen, før gennemsnittet for hele døgnet beregnes.
Bag det gennemsnitlige støjniveau, L den , ligger ofte betydelige variationer i støjen. F.eks. er trafikstøjen kraftigere om dagen end om natten og kraftigere på hverdage end i weekenden. Herudover varierer støjen med vejrforholdene. Når vinden kommer fra vest, er det beboerne øst for
vejen, der er mest støjudsat. Derfor har man som nabo til en trafikeret vej ofte en langt mere
sammensat oplevelse af støjen, end den simple gennemsnitsværdi umiddelbart giver udtryk for.
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Men som et objektivt og sammenligneligt niveau for støjen anvendes altid årsmiddelværdien udtrykt ved L den .
7.2.1 Metode
Til vurderingen af støjkonsekvenserne er der foretaget en støjkortlægning af det område, som
vurderes at blive støjmæssigt berørt af vejprojektet, også kaldet influensområdet. Influensområdet er vist på figur 7-12.

Figur 7-12. Influensområdet for vurdering af støjpåvirkninger for projektet.

I influensområdet er støjens udbredelse beregnet og vist på et støjudbredelseskort, der viser
støjen 1½ m over terræn. Der er også udført beregning af trafikstøjniveauet på facaden af alle
boliger og gennemført optælling af støjbelastede boligenheder i hele influensområdet.
Der er udregnet et samlet støjbelastningstal for hele influensområdet. Støjbelastningstallet kombinerer antallet af støjbelastede boliger med graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat
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for. Hver enkelt støjbelastet bolig vægtes med en faktor (genefaktor), der afhænger af støjniveauet, således at stærkt støjbelastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede.
Til sidst optælles alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for det
pågældende vejprojekt. Støjbelastningstallet er et udtryk for den samlede støjgene fra det beskrevne vejnet. Det kaldes for SBT.
Der er beregnet vejtrafikstøj for følgende situationer:
•
•
•
•

Eksisterende forhold 2015
0-alternativet 2020
Projektforslag 2020
Projektforslag 2020 med støjreducerende slidlag.

Støjberegningerne er udført med støjberegningsprogrammet Soundplan 7.4 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007 ”Støj fra veje” 21 og Håndbog Nord2000, Vejdirektoratet, rapport
434 22. Der er anvendt beregningsmodellen Nord2000. Støjen er angivet i dB(A) med støjindikatoren L den.
Til beregningerne er der opbygget en 3-dimensionel model af influensområdet. I denne model
indgår veje med trafikmængde og trafiksammensætning fordelt på dag-, aften- og natperioden.
Trafikmængderne for eksisterende forhold bygger på aktuelle trafiktællinger, og trafikmængden
for de fremtidige forhold i 2020 stammer fra rapporten ”Infrastruktur i Aalborg Øst, Havneområdet” 23. Centrale trafiktal er påført støjudbredelseskortene.
Vejbelægninger er som udgangspunkt indregnet som en traditionel belægning (SMA11) på den
udvidede Tranholmvej. Dette er også forudsat for alle eksisterende veje.
Desuden indgår de eksisterende forhold i området, som kan have en betydning for støjudbredelsen, herunder terrænkoter og bygninger. Terræn og bygninger er modelleret på grundlag af data
fra Geodatastyrelsen, Kort10 og DHM/terræn(0,4 m grid), december 2015. Antallet af boligenheder og etager er fastsat ud fra et BBR udtræk fra december 2015.
Terrænet er som udgangspunkt regnet som akustisk blødt (absorberende), vejoverflader er dog
regnet som akustisk hårde (reflekterende).
Kvaliteten af de tilgængelige oplysninger og data er vurderet som god.
7.2.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Vejtrafikstøjen er i denne VVM-redegørelse vurderet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for vejstøj, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne i Aalborg Kommunes Kommuneplan, se Tabel 7-2.

21

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007 ”Støj fra veje”,

www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-542-8/pdf/978-87-7052-542-8.pdf

22

Håndbog Nord2000, Vejdirektoratet, rapport 434,

www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/751/Nord2000.pdf
23

Infrastruktur i Aalborg Øst Havneområdet,

www.aalborg.dk/media/394764/Infrastruktur_-AalborgOest_Havneomraadet.pdf
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Område
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign.

Vejstøj
Grænseværdi
Støjniveau, udendørs
L den 53 dB

Rekreative områder i/nær byområder, kolonihaver, nyttehaver
o. lign.

L den 58 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign.

L den 58 dB

Hoteller, kontorer mv.

L den 63 dB

Tabel 7-2. Grænseværdier for trafikstøj, retningslinjer i Aalborg Kommunes Kommuneplan.

Grænseværdierne i Tabel 7-2 gælder for planlægning af nye støjfølsomme områder eller bebyggelser, og gælder derfor som udgangspunkt ikke for planlægning af nye veje og varige trafikomlægninger nær eksisterende bebyggelse. Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger,
som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer
udlagt til støjfølsomme formål.
Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau

Fremtidig udendørs vejtrafikstøjniveau

Under L den 58 dB

L den 58 dB

L den 58 dB - L den 68 dB

Max. L den 68 dB

Over 68 dB(A)

Max. nuværende niveau

Tabel 7-3. Retningslinjer i Aalborg Kommunes Kommuneplan for anlæg af nye veje.

I visse tilfælde vil det dog erfaringsmæssigt ikke være teknisk muligt eller økonomisk forsvarligt
at overholde de nævnte støjgrænser og/eller sikre, at støjbelastningen ikke øges markant ved
eksisterende bebyggelse.
Alle de oplyste grænseværdier er fastsat som fritfeltsværdier, hvilket vil sige, at refleksioner fra
en bygnings ”egen facade” ikke er indregnet. Grænseværdien kan derfor ikke direkte sammenlignes med støjudbredelseskortene, hvor alle refleksioner er medregnet. Tæt på facaden kan støjudbredelseskortene vise støjniveauer, der er op til 3 dB højere end frifeltsværdierne. Der er også
udført beregning af støjen på facaden af de enkelte boliger. Disse beregningsresultater er fritfeltsværdier.
7.2.3 Eksisterende forhold
I dette afsnit beskrives støjforholdene, som de er under de eksisterende forhold i 2015. Støjudbredelseskortene for trafikken i 2015 på Figur 7-13 og Figur 7-14 viser, at boliger, der ligger i
første række ud til vejene, er belastet med mere end L den 58 dB, som er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj ved boliger.
De kolonihaver i Jørgen Berthelsens Minde, der ligger tættest på Tranholmvej, er også støjpåvirket med omkring 58 dB.
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Figur 7-13. Støjudbredelse for Tranholmvejs sydligste del, beregnet 1½ meter over terræn under eksisterende forhold 2015.
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Kolonihaver
(Jørgen Berthelsens minde)

Figur 7-14. Støjudbredelse for Tranholmvejs nordligste del, beregnet 1½ meter over terræn under eksisterende forhold 2015.

Der er foretaget en optælling af antallet af støjbelastede boliger inden for influensområdet, og
der er beregnet et støjbelastningstal på baggrund af punktberegninger på alle boligens facader.
Facadestøjniveauet er regnet som en fritfeltsværdi uden refleksion fra egen facade.
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Fritliggende boliger

Støjniveau,
L den 58 -63 dB
Støjniveau,
L den 63 -68 dB
Samlet over
L den 58 dB

Etageboliger

Samlet, alle boligenheder

Samlet
støjbelastningstal

53

52

105

11,1

3

5

8

1,4

56

57

113

12,5

Tabel 7-4. Antal støjbelastede boligenheder under eksisterende forhold. Der er ingen boligenheder, som
udsættes for mere end L den 68 dB.

7.2.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
De mest støjende anlægsaktiviteter anslås at bestå af følgende:
•
•

Lastbiltransport
Jordarbejder og vejanlæg

•

Kørsel med diverse entreprenørmaskiner.

Aalborg Kommune har i kommunal forskrift nr. 004, ”Forskrift for miljøregulering af visse byggeog anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune” vedtaget den
23. marts 2009, fastsat kriterieværdier for bygge- og anlægsarbejder. Kriterieværdierne er anført
i tabel 7-5.
Periode

Tidsrum

Dagperioden
(normal arbejdstid)

Hverdage,
mandag til fredag
kl. 07 - 18

Kriterieværdi for væsentlig støj fra anlægsarbejde
Middelværdi, L Aeq
70 dB(A)

Tabel 7-5. Aalborg Kommunes kriterieværdier for støj fra anlægsarbejder. L Aeq er støjniveauet i den mest
støjbelastede periode midlet over 8 timer i dagsperioden, 1 time i natperioden og ½ time i natperioden.

Støjende anlægsarbejde skal som udgangspunkt gennemføres inden for normal arbejdstid. Miljøog Energiforvaltningen kan dog i særlige tilfælde dispensere eller fravige kriterieværdierne og
arbejdstiden.
Aalborg Kommune har ikke fastsat en vejledende grænseværdi for anlægsarbejder uden for normal arbejdstid, men det er i Danmark normal praksis at vurdere støj fra midlertidigt anlægsarbejde ud fra en kriterieværdi på 40 dB(A) i alle tidsrum uden for normal arbejdstid.
Overholdelse af en kriterieværdi på 40 dB(A) indebærer i praksis, at anlægsarbejde ikke kan
gennemføres uden for normal arbejdstid.
For anlægsarbejder med 2-3 entreprenørmaskiner (Kildestyrke: L WA 110-115 dB) gælder det, at i
en afstand på 25 – 45 meter vil støjniveauet være faldet til under 70 dB(A), mens det vil være
faldet til under 40 dB(A) i en afstand på 500 – 850 meter afhængig af det konkrete anlægsarbejde, der pågår.
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I forbindelse med bygning af Metro Cityringen i København har det vist sig, at en hensigtsmæssig
kriterieværdi for støj fra anlægsarbejder, der skal gennemføres uden for normal arbejdstid, er 55
dB(A). Støjen fra anlægsarbejdet kan forventes at være faldet til dette niveau i en afstand på
125 – 200 meter.
Det må således forventes, at boliger langs Tranholmvej kan blive udsat for støj fra anlægsarbejdet, der overstiger 70 dB(A). Det gælder især i de perioder, hvor arbejde udføres lige ud for den
pågældende bolig. Anlægsarbejdet flytter sig langs vejen, og den enkelte bolig vil altså kun være
påvirket i begrænsede perioder.
I det omfang det er nødvendigt at gennemføre anlægsarbejde uden for normal arbejdstid, kan
det medføre, at et betydeligt antal boliger vil blive udsat for støj over henholdsvis 40 dB(A) og 55
dB(A).
I forbindelse med anlægsarbejderne kan den rekreative værdi blive nedsat for nogle kolonihaver i
Jørgen Berthelsens Minde, idet der i perioder vil være en mærkbar støjpåvirkning.
Driftsfase
Støjudbredelsen fra vejtrafikstøj i driftsfasen ved udvidelse af Tranholmvej kan ses på nedenstående figur. I støjberegningerne af projektforslaget indgår den generelle trafikudvikling i områder,
herunder fremtidige projekter, der har betydning for trafikken f.eks. det nye sygehus og havneudviklingen. Støjberegninger i dette afsnit giver altså et samlet overblik over udviklingen i området. Hvis man ønsker at se isoleret på, hvad udvidelsen af Tranholmvej har af støjmæssig betydning, skal projektforslaget sammenlignes med 0-alternativet.
Støjudbredelseskortet for trafikken i projektforslaget 2020 viser, at boliger, der ligger i første
række ud til vejene, vil blive belastet med op til 63 dB.
De kolonihaver i Jørgen Berthelsens Minde, der ligger tættest på Tranholmvej, vil også blive støjpåvirket med omkring 63 dB.
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Figur 7-15. Støjudbredelse for Tranholmvejs sydligste del, beregnet 1½ meter over terræn med fremtidig trafik og planlagt udvidelse af Tranholmvej.
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Figur 7-16. Støjudbredelse for Tranholmvejs nordligste del, beregnet 1½ meter over terræn med fremtidig trafik og planlagt udvidelse af Tranholmvej.
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I nedenstående tabel er antallet af støjbelastede boligenheder og støjbelastningstallet opgjort for
den planlagte udvidelse af Tranholmvej.
Fritliggende boliger

Etageboliger

Samlet, alle boligenheder

Samlet
støjbelastningstal

Støjniveau,
L den 58 -63 dB

78

64

142

14,5

21

21

42

7,7

99

85

184

22,2

Støjniveau,
L den 63 -68 dB
Samlet over
L den 58 dB

Tabel 7-6. Antal støjbelastede boligenheder og støjbelastningstal med udvidelse af Tranholmvej 2020.
Der er ingen boligenheder, som vil blive udsat for mere end L den 68 dB.

7.2.5 0-alternativet
I dette afsnit beskrives forholdene i et scenarium, hvor udvidelsen af Tranholmvej ikke realiseres,
men trafikken er fremskrevet til 2020. For 0-alternativet er kun foretaget en optælling og beregning af støjbelastningstal, da forskellen mellem projektforslaget og 0-alternativet er så lille, at
den ikke vil kunne ses på et støjudbredelseskort. Støjudbredelseskortet for 0-alternativet vil altså
i praksis være identisk med kortene for projektforslaget, Figur 7-15 og Figur 7-16.
Fritliggende boliger

Etageboliger

Samlet, alle boligenheder

Samlet
støjbelastningstal

Støjniveau,
L den 58 -63 dB

77

62

139

14,1

20

20

40

7,1

97

82

179

21,2

Støjniveau,
L den 63 -68 dB
Samlet over
L den 58 dB

Tabel 7-7. Antal støjbelastede boligenheder under fremtidige forhold 2020 uden udvidelse af Tranholmvej, men med fremskrevet trafik. Der er ingen boligenheder, som vil blive udsat for mere end L den 68 dB.

Støjniveauet ved boliger tættest på Tranholmvej er ca. 0,3 dB lavere i 0-alternativet end i projektforslaget. Det skyldes det bredere vejprofil i projektforslaget. En forskel på 0,3 dB er ikke
hørbar.
7.2.6 Kumulative effekter
Det er karakteristisk for store dele af influensområdet, at vejstøj er den væsentligste støjkilde.
Der er dog dele af influensområdet, som også vil være belastet af virksomhedsstøj fra det eksisterende industriområde. Det vurderes, at støjen fra vejtrafik er afgørende for de samlede støjgener i hele influensområdet. Den kumulative effekt med andre aktiviteter er derfor begrænset.
7.2.7 Afværgeforanstaltninger
Gener fra støjen fra anlægsarbejdet kan først og fremmest begrænses ved at gennemføre arbejdet inden for normal arbejdstid.
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Det er desuden en erfaring fra andre anlægsprojekter, at grundig information til naboerne om
anlægsaktiviteterne og tidsplaner, især planer for arbejde uden for normal arbejdstid, kan reducere de oplevede gener fra støjen.
Det vil være muligt at begrænse generne fra vejtrafik i driftsfasen ved forskellige afværgeforanstaltninger. Det mest oplagte ville være at udlægge en støjreducerende vejbelægning på Tranholmvej. Der findes mange typer støjreducerende vejbelægninger, men den mest anvendte er
støjreducerende slidlag , som i praksis ikke koster mere end en normal belægning, hvis den udlægges i forbindelse med planlagt vedligeholdelse eller ved nyanlæg af veje. De støjreducerende
belægninger har dog oftest en lidt kortere levetid og vil derfor over tid være forbundet med en
øget driftsudgift. Støjreducerende slidlag har en forventet støjreduktion på ca. 1,5 dB sammenlignet med en standardbelægning.
I nedenstående tabel er der udført en optælling af støjbelastede boliger og beregning af støjbelastningstal, hvis der udlægges støjreducerende slidlag på hele den udvidede Tranholmvej (projektforslaget).
Fritliggende boliger

Etageboliger

Samlet, alle boligenheder

Samlet
støjbelastningstal

Støjniveau,
L den 58 -63 dB

56

57

113

12,0

8

9

17

3,1

64

66

130

15,1

Støjniveau,
L den 63 -68 dB
Samlet over
L den 58 dB

Tabel 7-8. Antal støjbelastede boligenheder under fremtidige forhold 2020 med udvidelse af Tranholmvej
og støjreducerende slidlag på hele Tranholmvej. Der er ingen boligenheder, som vil blive udsat for mere
end L den 68 dB.

Optællingen af boliger og beregningen af støjbelastningstallet viser, at udlægning af støjreducerende slidlag på Tranholmvej vil reducere antallet af støjpåvirkede boliger og støjbelastningstallet
med ca. 30 % i forholdet til 0-alternativet.
En anden mulighed for at reducere støjpåvirkningen i de støjfølsomme områder langs Tranholmvej kunne være støjafskærmning. Den oplagte placering langs Tranholmvej ville være på strækningen mellem Humlebakken og Østre Uttrup Vej (ca. 1.700 m) og ved kolonihaveområdet Jørgen Berthelsen Minde (ca. 400 meter).
Støjafskærmning kan bestå af skærme eller volde og kan give en dæmpning på op til 8 dB lige
bag ved skærmen. Støjafskærmning er dog ofte en relativt dyr investering, da en støjskærm skal
have en vis udstrækning til begge sider af det område, der skal beskyttes. Prisen for en støjskærm kan variere meget, men erfaringsmæssigt koster en støjskærm ca. 3.000 kr. pr. m2 inkl.
opsætning. Den støjmæssige effekt af udvidelsen af Tranholmvej er relativ lille (0,3 dB), hvorfor
en løsning på projektets støjbidrag vil kunne løses med et støjreducerende slidlag uden etablering af støjafskærmning. Den samlede overslagpris for en 3 meter høj støjskærm på 2.100 meter
vil være lidt under 19 millioner kroner. Støjberegningerne viser, at den forøgelse i støjen, som
kan tilskrives den forøgede trafikmængde som følge af udviklingen på havnen og i erhvervsområdet, på sigt vil give anledning til væsentlige støjgener. Trafikudviklingen bør følges tæt gennem
trafiktællinger og anlæg af støjafskærmning bør i den sammenhæng overvejes for at reducere
støjpåvirkningen af boligområderne og kolonihaveområdet langs med Tranholmvej.
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7.2.8 Sammenfattende vurdering
Støj fra vejtrafik er den dominerende støjkilde i projektområdet, der vil dog i anlægsperioden i
kortere perioder kunne forekomme støjende anlægsarbejder.
Overordnet set vil udvidelsen af Tranholmvej have en meget lille vejstøjmæssig effekt i influensområdet. Det ses ved, at antallet af støjbelastede boliger og støjbelastningstallet, der beskriver
den samlede støjgene i influensområdet, kun stiger meget lidt (>5 %), når projektforslaget
sammenlignes med 0-alternativet.
Hvis der sammenlignes med trafikstøjbelastningen under eksisterende forhold, er der en mærkbar stigning i støjpåvirkningen. Denne stigning skyldes dog ikke projektet med udvidelsen af
Tranholmvej, men andre større projekter i området, som genererer en stigning i trafikmængden,
herunder nyt sygehus og havneudvikling. Den øgede trafikbelastning i fremtiden og udvidelsen af
Tranholmvej medfører en stigning i støjniveauet langs Tranholmvej syd for Øster Uttrup Vej på
ca. 2 dB og på strækningen nord for Øster Uttrup Vej på ca. 5 dB, når der sammenlignes med
eksisterende forhold.
Selve projektet genererer ikke mere trafik, så den støjmæssige betydning af projektet kan begrænses til et ændret vejprofil, der medfører en stigning på maksimalt 0,3 dB i forholdet til 0alternativet, se oversigt i nedenstående tabel.
Hvis man vælger at udlægge støjreducerende slidlag på Tranholmvej, vil den samlede vejstøjmæssige effekt af projektet være positiv. Det fremgår af et faldende støjbelastningstal, når projektforslaget med støjreducerende slidlag sammenlignes med 0-alternativet. Støjbelastningstallene beskriver den samlede vejstøjgene i influensområdet i de forskellige situationer.
Eksisterende
forhold, 2015

Samlet støjbelastningstal

0-alternativ
2020

Projektforslag
2020

Projektforslag
2020 med støj-

reducerende
slidlag

12,5

21,2

22,2

15,1

Støjdifference, syd
for Øster Uttrup
Vej

0

+1,7

+2

+0,5

Støjdifference,
for
Øster
nord
Uttrup Vej

0

+4,7

+5

+3,5

Tabel 7-9. Sammenligning af samlet støjbelastningstal i influensområdet. Den anførte støjdifference er
et gennemsnit på støjændringen ved boliger/kolonihaver langs Tranholmvej.

Den samlede støjpåvirkning som følge af projektet er vurderet i nedenstående tabel, hvor det er
vurderet, at der er stor sandsynlighed for en påvirkning fra vejtrafikstøj, og den vil være vedvarende. Men påvirkningsgraden vil være lille. Konsekvenserne af anlægsstøj er vurderet samlet set
at være mindre, fordi varigheden er kortvarig, selvom påvirkningsgraden er mellem.
Miljøemne

Sandsynlighed
for miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Konsekvenser

Vejtrafikstøj

Stor

Lokal

Lille

Vedvarende

Mindre

Anlægsstøj

Stor

Lokal

Mellem

Kortvarig

Mindre
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Natur, flora og fauna (Natura 2000)
I vurdering af projektets miljøpåvirkning er Natura 2000 interesserne, som udspringer af EU’s
habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv vurderet. Natura 2000 interesserne omfatter også arter
opført på Habitatdirektivets bilag IV (såkaldte Bilag IV-arter), hvoraf flere af dem samtidig er
fredede og rødlistede arter.
Desuden er det undersøgt om der er vandplaninteresser, som udspringer af EU’s vandrammedirektiv eller påvirkningen af arealer som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, fredskov,
fredninger, reservater eller bygge- og beskyttelseslinjer, som der skal foretages vurdering af.
Omkring projektområdet er der fredskov og skovbyggelinje, hvorfor det er vurderet nærmere. De
øvrige områder forekommer ikke i eller nær projektområdet, og der er således ikke foretaget
nærmere vurdering heraf.

7.3.1 Metode
Projektets påvirkninger af flora og fauna er foretaget med udgangspunkt i en analyse af data
indsamlet på besigtigelse foretaget 15. december 2015 samt på baggrund af eksisterende data,
der er tilgængelige på:
•
•
•
•
•

www.naturdata.dk
www.arealinfo.dk
www.fugleognatur.dk
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=natura2000planer2h2014 (data for Natura
2000-basisanalyserne, som ligger til grund for forslag til Natura 2000-planer 2016-21)
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv2basis2013 (data fra
basisanalysen til vandområdeplanerne 2015-2021)

Til vurdering af forekomst af bilag IV-arter er der taget udgangspunkt i Håndbog om dyrearter på
habitatdirektivets bilag IV 24.
Det vurderes, at de data, som er til rådighed er tilstrækkelige til at foretage den nødvendige vurdering af miljøpåvirkning af projektet.
7.3.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
I forbindelse med anlæg af Tranholmvej i Aalborg Kommune vil der ikke blive behov for at etablere anlæg i eller nær beskyttede naturområder. Anlægget kræver således ikke en godkendelse
efter naturbeskyttelsesloven. Anlægget berører fredskov og såfremt der bliver behov for fældninger af træer i matrikelgrænsen eller på det fredskovspligtige areal, vil det kræve tilladelse efter
skovloven. Projektområdet kan dog være levesteder for bilag IV-arter, som vil kunne blive påvirket som følge af udvidelsen af vejen og såfremt der bliver behov for at rydde træer i fredskov. Da
der ikke sker en øget trafik som følge af projektet vurderes der heller ikke at ske en indirekte
påvirkning af områderne gennem øget deposition af kvælstof, som kan ændre områdernes tilstand. Nedenfor er de lovområder, som vurderes at være relevante for projektets naturmæssige
påvirkning gennemgået.
VVM-direktivet
Der er krav om miljøvurderinger i henhold til VVM bekendtgørelsen 25. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Skulle en vurdering vise, at projektet vil skade

24

Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning, http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf

25

VVM-bekendtgørelsen. BEK nr. 1184 af 06/11/2014. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=165403
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det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller
godkendelse til det ansøgte.
Natura 2000-interesser
De internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder) - også kaldet Natura 2000-områderne – er et vigtigt bidrag til at beskytte den
biologiske mangfoldighed i Danmark. De udgør samtidig det danske bidrag til et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder for fugle og for at beskytte naturtyper,
levesteder og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.
I habitatdirektivets artikel 12 26 er der udpeget en række dyre- og plantearter (Bilag IV-arter),
som skal ydes en særlig beskyttelse overalt, hvor de forekommer inden for EU's område. For
dyrearternes vedkommende gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt
deres raste og yngleområder. For plantearternes vedkommende gælder, at de ikke må plukkes,
graves op eller på anden måde ødelægges.
Skovloven
Skovloven har til formål at bevare og værne landets skove og samtidig forøge skovarealet. Skovloven beskriver fredskovspligtens udstrækning og regulerer anvendelsen af fredskovene. Loven
tilstræber ud fra en helhedsbetragtning at fremme opbygningen af robuste skove og sikre skovens produktion, at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og sikre, at hensynet til
landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses. Ændret arealanvendelse eller terrænændringer i fredskov kan kræve tilladelse efter skovloven.
Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreog plantelivet. Lovens § 3 indeholder en række bestemmelser om beskyttelse af særlige naturtyper f.eks. heder, enge, moser, overdrev, udpegede vandløb, søer og strandenge. I daglig tale
kaldes disse områder § 3 områder. Beskyttelsen betyder, at man ikke må ændre et § 3 områdes
tilstand.
Naturbeskyttelsesloven indeholder derudover bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer
omkring særlige landskabelige elementer. Beskyttelseslinjer er etableret omkring visse skove,
søer og vandløb.
7.3.3 Eksisterende forhold
7.3.3.1

Natura 2000-interesser

Natura 2000-område
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218, Hammer Bakker, østlig del, som ligger 8 km væk i
nordlig retning. Dette ses illustreret på Figur 7-17.

26

Habitatdirektivet 92/43/EØF af 21 maj 1992. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-

20070101&from=EN
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Figur 7-17. Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter
Med udgangspunkt i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV er det vurderet, at der
kan forekomme følgende bilag IV-arter i området omkring projektområdet: Sydflagermus og
markfirben.
Flagermus
Med gennemførelse af projektet vil der blive fældet en række middelstore træer og buske langs
Tranholmvej. Der er primært tale om yngre vejbeplantninger, men et enkelt sted, er der tale om
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en mindre blandingsskov, som ifølge historiske kort og flyfotos kan indeholde træerne fra den
tidligere gård Tranholm, og være op til 70 år gamle. De træer vil potentielt kunne være levested
for flagermusarter, da ældre træer kan fungere som yngle- eller overvintringslokalitet for flagermus. De ældste træer er dog blev fældet i perioden 2004-2006. I blandingsskoven er der træ- og
buskarter tilbage, som ask, ahorn, birk, stilkeg, hyld, tjørn og hassel. Træerne i området er blevet besigtiget og vurderes ikke at kunne fungere som yngle- eller overvintringslokalitet for flagermus, da de ikke har den alder, dimension og struktur, som gør, at de vil være velegnede som
levesteder for flagermus.

Figur 7-18. Fotos af træer og buske langs Tranholmvej i lille blandingsskov øst for st. 1950.

På hjørnet hvor Humlebakken møder Tranholmvej, skal der fældes en række træer i forbindelse
med etablering af en svingbane. Træerne på strækningen er en række middelstore træer og buske langs Humlebakken/Tranholmvej. Af flyfotos vurderes vejtræernes alder at være ca. 30-35 år
gamle. Vejtræerne består af en blanding af eg, løn og elm samt buske. Træerne i området er
blevet besigtiget og vurderes ikke at kunne fungere som yngle- eller overvintringslokalitet for
flagermus, da de ikke har den alder, dimension og struktur, der gør, at de vil være velegnede
som leversteder for flagermus.
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Figur 7-19. Foto af træer langs Humlebakken/Tranholmvej.

Markfirben
Markfirben findes på åbne, varme og solrige lokaliteter som bl.a. jernbane- og vejskråninger og
sten – og jorddiger. Der er meget begrænsede øst/vest vendte skråninger på det eksisterende
vejanlæg og der er græsvegetation på hovedparten af vejskråningerne. Der er ikke sten – og
jorddiger i eller umiddelbar nærhed til projektet.
7.3.3.2

Fredskov

Der ligger 3 mindre løvskovsområder omkring projektområdet, som er registreret som fredskov.
De ligger på hhv. matr. nr. 20cr Nr. Tranders, Aalborg Jorder, 2bv Uttrup, Aalborg Jorder og 2bx
Uttrup, Aalborg Jorder og er plantet i perioden 1990-2002. Områderne med fredskov, ses på
Figur 7-20.
Fredskovenes matrikelmæssige afgrænsning grænser op til projektområdet, men enkelte steder
er skoven voksen sammen med beplantninger langs vejen, så det fremstår som en helhed og
andre steder breder træernes krone sig ud over den matrikulære afgrænsning af fredskoven. Der
er et sammenfald mellem anlæg af den eventuelle stitunnel på matrikel nr. 20cr Nr. Tranders,
Aalborg Jorder. Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres
bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for
det.
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Figur 7-20. Områder med fredskov i nærheden af projektområdet.

7.3.3.3

Bygge- og beskyttelseslinjer

Vest for projektområdet ved Jørgen Berthelsens Minde ligger et fællesområde med kolonihaveforening og rekreativt område, som afkaster en skovbyggelinje, som grænser op til projektområdet.
7.3.3.4

§ 3 beskyttede naturtyper

I området omkring Tranholmvej er der ingen § 3 beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Der er imidlertid moser, og enge i nærheden af Tranholmvej, der kunne blive påvirket ved
en eventuel grundvandssænkning. Øst for Tranholmvej ligger fire beskyttede moser. Moserne er
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besigtiget af Aalborg Kommune i perioden 2008-2013. Aalborg Kommune vurderer de beskyttede
områders naturtilstand med en tilstandsklasse fra 1-5, hvor 1-2 tilsammen udgør gunstig naturtilstand, klasserne 3-5 udgør ugunstig tilstand. Moserne er beskrevet som havende ugunstig tilstand med en naturtilstand, strukturtilstand og artstilstand på 3-5.
Vest for Tranholmvej ligger to overdrev. Overdrevene er ligeledes besigtiget af Aalborg Kommune
i perioden 2008-2013. Begge overdrev er beskrevet som havende en ugunstig tilstand med en
natur-, struktur og artstilstand på 3-4. Overdrev er dog en ”tør” naturtype med karakteristiske
planter tilpasset tørre og næringsfattige forhold.
Nord for Tranholmvej ligger en eng og en strandeng. Disse er ligeledes beskrevet som havende
ugunstig tilstand med en natur-, struktur og artstilstand på 3-5.
Øst for Tranholmvej ligger to engområder. Engområder er beskrevet om havende ugunstige forhold med en med en natur-, struktur og artstilstand på 3-5.
Generelt er de beskyttede områder omkring Tranholmvej i en ugunstig tilstand, hvor mange af
dem især er vurderet ugunstige grundet lav artstilstand. De beskyttede områder kan ses af Figur
7-21.
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Figur 7-21. Beskyttet natur nær projektområde.

7.3.3.5

Fredede og rødlistede planter og dyr

Af arterne på den danske rødliste, der findes eller potentielt vil kunne findes ved projektområde
er markfirben og flagermus, som også er beskrevet under afsnit 7.3.3.1, da de også er bilag IVarter.
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Øvrige arter

Der kan forekomme mindre og mellemstore pattedyr omkring projektområdet, som krydser
Tranholmvej. Der er ikke kendskab til større forekomster og generelt vurderes forekomsten at
være lille, da området ligger bynært.
7.3.4 Vurdering af påvirkninger
7.3.4.1

Anlægsfase

Anlægsarbejdet vil foregå på et areal der ligger øst for den eksisterende Tranholmvej. Der vil
ikke blive behov for yderligere arbejdsarealer, da man vil bygge sig frem og benytte det etablerede og det eksisterende vejanlæg som arbejdsarealer.
Anlæggets placering er ikke sammenfaldende med nogle af Natura 2000-interesserne, herunder
bilag IV-arter, som ikke vurderes at kunne forekomme i eller nær projektområdet. Der er heller
ikke sammenfald med naturområder, fredede eller rødlistede arter eller bygge og beskyttelseslinjer, hvorfor der generelt ikke vil ske en påvirkning af områderne i anlægsfasen. Der er et sammenfald mellem anlæg af den eventuelle stitunnel på matrikel nr. 20cr Nr. Tranders, Aalborg
Jorder. Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger,
etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald uden sammenhæng med
skovdriften. Efter § 38 kan der dog gives dispensation, når særlige grunde taler for det. Praksis
for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en
placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer
tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov. Stitunelen vil skabe forbindelse til det
allerede etablerede stisystem på det fredskovspligtige område og vurderes at være af almen interesse.
En påvirkning af de ”våde” § 3 beskyttede naturtyper, som moser og enge, ved grundvandssænkning, vurderes at være mindre og givet fald midlertidig, da den kun er knyttet til selve anlægsfasen.
7.3.4.2

Driftsfase

Øget påvirkning som følge af driften vurderes alene at kunne relateres til arealanvendelsen til
vej, som følge af udvidelsen. Der vurderes ikke at være en væsentlig øget miljøpåvirkning eftersom der ikke er Natura 2000-interesser, herunder bilag IV-arter, naturområder, fredede eller
rødlistede arter eller bygge og beskyttelseslinjer på arealerne i dag. For almindelige mindre og
mellemstore pattedyr i området, vil krydsning af en bredere vej fremstå som en større barriere.
Etableringen af regnvandsbassiner vurderes at bidrage til at skabe levesteder eller rastesteder for
en række dyrearter. Bassinerne vurderes dog at være præget af et lavt naturindhold og at skulle
indgå i en fremtidig drift med oprensning. Den samlede påvirkningen fra projektet vurderes at
være mindre, da der ikke vurderes at være større egnede levesteder for dyrearter omkring projektområdet. I forhold til det berørte fredskovsareal på matrikel nr. 20cr Nr. Tranders, Aalborg
Jorder, så vil der være en permanent ændring af arealer og der kan forventes at skulle etableres
erstatningsskov, sandsynligvis i forholdet 1:2 jf. ”Vejledning om skovloven § 39 – erstatningsskov” 27.
7.3.5 0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen, som den er i dag, såfremt der ikke foretages en udvidelse af
Tranholmvej. Eftersom der ikke er sammenfald med natur, flora og fauna på arealet i dag, vurderes 0-alternativet ikke at have nogen miljøpåvirkning.

27

Vejledning om skovloven § 39 – erstatningsskov,

http://naturstyrelsen.dk/media/176097/vejledning-om-skovlovens-39-senest-aendret-14-december-2015.pdf
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7.3.6 Kumulative effekter
Der vurderes ikke et være andre projekter der vil medføre en kumulativ effekt.
7.3.7 Afværgeforanstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. I det omfang fredskov inddrages
ved en evt. etablering af stitunnelen, kan der etableres erstatningsskov, der kan pålægge et nyt
og større område fredskovspligt og dermed evt. støtte op om de grønne indsatsområder.
7.3.8 Sammenfattende vurdering
Natur, flora og fauna er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
Samlet set vurderes der ikke at være nogen væsentlig miljøpåvirkning af Natura 2000-interesser,
herunder bilag IV-arter, naturområder, fredede eller rødlistede arter, fredskove eller bygge og
beskyttelseslinjer. Der vurderes at være risiko for en mindre påvirkning af mindre og mellemstore pattedyr, som følge af drift, da vejen som barriere udvides væsentligt, som følge af den forventede fremskrivning af trafik og vejens bredde. Endvidere vurderes det at der en moderat påvirkning af et fredskovspligtigt areal som følge af projektet.
Sandsynlighed
for
miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse
af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Konsekvenser

Meget lille

Lokal

Ingen

Kortvarig

Ingen

Fredskov

Stor

Lokal

Mindre

Vedvarende

Moderat

Natura 2000

Lille

Lokal

Ingen

Kortvarig

Ingen

Fredede
arter
Øvrige arter

Lille

Lokal

Ingen

Kortvarig

Ingen

Mindre

Lokal

Mindre

Vedvarende

Mindre

Miljøemne
§3 natur

Side 101 af 153

7.4

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Klima og overfladevand
Dette afsnit har til formål at beskrive og vurdere påvirkningen af projektet fra fremtidige klimaændringer som ekstrem regn og stigende havvandspejl. Endvidere vurderes betydningen af afledningen af overfladevand i forbindelse med udvidelsen af Tranholmvej.

7.4.1 Metode
Beskrivelse og vurdering af de klimatiske forhold er udført med baggrund i Aalborg Kommunes
Klimatilpasningsplan 2013 28, som var et tillæg til Kommuneplanen, men nu er integreret i planen.
Mens der for vurdering af overfladevand anvendes viden fra miljøportalen, generel viden om
håndtering af overfladevand fra vejarealer samt Vejregel om Afvandingskonstruktioner 29.
Endvidere anvendes www.klimatilpasning.dk, der er etableret af Naturstyrelsen for at give kommuner og virksomheder inspiration og viden om teknologiske løsninger, finansieringsmuligheder,
netværk og partnerskaber, igangværende og afsluttede teknologiske klimatilpasningsprojekter
mv. På hjemmesiden er det muligt at se modelleringer af klimaudviklingen ud fra en række antagelser bl.a. om den fremtidige CO 2 -udledning, nedbørsmængde og havvandstand. Modellerne på
hjemmesiden gør det muligt at danne et overblik over, om projektet vil blive påvirket af klimaforandringer såsom vandstandsstigninger, ændrede nedbørsmønstre og ændringer i vind- og
vejrforhold. Der tages i afsnittet udgangspunkt i worst case for de pågældende værdier, hvilket
betyder, at der ikke regnes med årsgennemsnittet, men med den måned, hvor ændringen er
størst.
Hjemmesiden tager udgangspunkt i statens anbefalinger til valg af scenarie, som er baseret på
FN’s klimapanels fjerde hovedrapport fra 2007 og DMI’s nedskallering til danske forhold. For de
generelle klimaændringer anbefales det for perioden frem til 2050 at tage udgangspunkt i A1Bscenariet, der er et gennemsnits-scenarie. Klimaændringerne i Danmark frem til 2050 er ifølge
A1B-scenariet:

Årsmiddeltemperatur

+1,2° C (± 0,2°C)

Vinter

+1,5° C (± 0,2ºC)

Sommer

+0,9° C (± 0,1ºC)

Årsmiddelnedbør

+7 % (± 3 %)

Vinter

+ 11 % (± 3 %)

Sommer

+ 4 % (± 4 %)

Hav
Middelvind

+1%

Hav + land
Middelvind

+3%

Tabel 7-10. Klimaændringerne i Danmark frem til 2050 ifølge A1B-scenariet 30.

Det vurderes, at det anvendte materiale har været tilstrækkeligt til beskrivelser og vurderinger af
de klimatiske forhold og overfladevand.

28

Aalborg Kommune, Klimatilpasningsplan 2013, http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/hele/r_h029.aspx

29

Vejregelrådet, Vejregel, Vejkonstruktioner, afvandingskonstruktioner, http://www.klimatilpasning.dk/media/382794/vra-v311-

v4_afvanding__pub_.pdf
30

Naturstyrelsen, Klimaændringer i Danmark, http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark.aspx
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7.4.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Aalborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2013 31
På baggrund af de senere års voldsomme skybrud er der i 2013 indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Finansministeriet, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner 32. Aalborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2013 blev godkendt af byrådet den 12.
maj 2014.
Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanen for Aalborg Kommune. Planen indeholder en
kortlægning af risikoen for oversvømmelse fra stormflod, havvandsstigninger og øgede regnmængder i kommunen, og giver et overblik over og prioriterer indsatsen for klimatilpasning.
Miljømålsloven 33
Miljømålsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand og er implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv i Danmark. Det første mål er at sikre, at alle vandområder senest i 2015 har opnået god tilstand. Forringelser af overfladevandets og grundvandets
tilstand skal forebygges, og hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foretages forbedringer.
For overfladevand betyder det, at der både skal være en god økologisk tilstand og en god kemisk
tilstand. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige
grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kvalitet.
7.4.3 Eksisterende forhold
Afvandingen af lokalområdet omkring Tranholmvej sker med grøfter på begge sider af Tranholmvej. Belægningen på Tranholmvej er fast, hvilket betyder, at den vil opsamle regnvandet. Afvandingen af selve Tranholmvej sker ved udledning af vand langs vejsiden, og videre gennem afvandingsgrøfter. Grøfterne udleder til Landbækken og Romdrup Å.
Området for vejudvidelsen består i dag hovedsageligt af grønt område bestående af forskelige
typer af beplantning. Den sydlige del af vejen passerer gennem flere bolig- og industriområder,
mens den nordlige del af vejen passerer gennem et mere åbent område, dog stadig præget af
industri. Området langs hele vejstrækningen er uden særlig naturkvalitet, hvorfor vejvandet ikke
påvirker væsentlige florainteresser i området.
I Vejregel for afvandingskonstruktioner 34 er de potentielle forureninger fra større veje beskrevet.
Vandet fra vejen indeholder forskellige forureningskomponenter, bl.a. fra slitage af vejen, slid på
dæk og bremser, udstødning fra køretøjer, atmosfærisk nedfald, udslip i forbindelse med uheld,
spild af transporteret gods og lignende. Derudover er der forurening fra saltning.
Der er en drikkevandsboring ved Tranholm Vandværk i området, som skal beskyttes.
7.4.4 Vurdering af påvirkninger
7.4.4.1

Anlægsfase

I forbindelse med projektets anlægsfase vil der lokalt blive udledt CO 2 i form af udstødningsgasser fra de maskiner, der anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet samt til produktion af materialer, der anvendes i projektet. Anlægsfasen er dog tidsmæssigt afgrænset, hvorfor den lokale
CO 2 -udledning i denne sammenhæng vurderes at være ubetydelig. Der ud over er de anvendte
maskiner typegodkendte, hvorfor emissionerne fra dem har et godkendt niveau.
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Aalborg Kommune, Klimatilpasningsplan 2013, http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/hele/r_h029.aspx
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Naturstyrelsen, Vejledning, Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, 2013,

http://www.klimatilpasning.dk/media/598918/klimatilpasningsvejledning_web.pdf
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Miljø- og Fødevareministeriet, Miljømålsloven, LBK nr. 1531 af 08/12/2015,

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175916
34

Vejregelrådet, Vejregel, Vejkonstruktioner, afvandingskonstruktioner, http://www.klimatilpasning.dk/media/382794/vra-v311-

v4_afvanding__pub_.pdf
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I anlægsfasen er der risiko for vandfyldte ledningsgrave og byggegruber grundet kraftige regnhændelser og/eller grundvandstilstrømning. Der kan blive behov for oppumpning og bortledning
af overfladevand og evt. grundvandssænkning til nærliggende vandløb, dette er yderligere behandlet i afsnit 7.7.
7.4.4.2

Driftsfase

Modelberegningerne for perioden 2021 – 2050 viser, at den relative stigning i den gennemsnitlige
døgnnedbør for Aalborg er ca. 12 % for januar måned (største stigning), og ca. 6 % for hele året
(gennemsnitlig stigning) 35. De ændrede nedbørsmønstre med flere og kraftigere nedbørshændelser om sommeren og øget nedbør om vinteren bør indtænkes i klimatilpasningen for udvidelsen
af Tranholmvej ved at gøre plads til, at der kan håndteres mere overfladevand fra vejen. Der er i
projektet regnet med en klimafaktor på 1,2.
Vejvand er den nedbør, der strømmer af vejens asfalterede areal og videre til nærliggende vandløb og vådområder. Vejvandet fra udvidelsen af Tranholmvej kan blive udledt til følgende vandområder:
•
•

Romdrup Å
Landbækken

Vejvand indeholder forskellige miljøfremmede stoffer f.eks. tungmetaller, olie, produkter, vejsalt
m.v. Disse kemiske stoffer kan ændre artssammensætning og tæthed af dyr og planter i vandløb
og vådområder. Desuden kan vejvandet i ekstreme nedbørssituationer medføre erosion i vandløbene, hvorfor afledningen af vejvand skal neddrosles til 0,4-1,0 l/s/ha afhængig af påvirkningen
af vandstandsvariationen i Limfjorden. Droslingen kan gøres via grøfter langs vejen samt regnvandsbassiner, der kan fungere som bassinvolumen, hvor det er muligt, at de miljøfremmede
stoffer kan bundfældes inden udløb til vandløb. Rensning af overfladevand vurderes at være bedste tilgængelige teknologi (BAT) på nuværende tidspunkt.
Udledningerne til Landbækken og Romdrup Å kræver en udledningstilladelse fra Aalborg Kommune.
På grund af afstanden til beskyttede naturområder vurderes vejvandet ikke at kunne påvirke
floraen i området. Endvidere vurderes evt. lokal nedsivning af vejvandet heller ikke at påvirke de
beskyttede naturområder.
Typen af forurenede stoffer fra vejen vurderes ikke at ændre sig i forbindelse med udvidelsen af
vejen. En belægning med støjreducerende slidlag ændrer ikke på typen af stoffer i asfalten men
kun på sammensætningen. Mængden af forurenede stoffer vurderes at stige en smule i forbindelse med, at der kører flere biler på vejen. Vejvand nedsives ikke i en afstand af 300 meter fra
drikkevandsboringen, hvorfor det vurderes, at drikkevandsboringen kun påvirkes i mindre grad af
projektet. Samtidig sikres det, at afvanding af vejvand sker ud af indvindingsoplandet, for at
sikre mod forurenende vejvand samt eventuelle uheld med spild.
Den gennemsnitlige vindhastighed i marts og september måned øges ifølge modellen med 0,3
m/s over perioden 36. Det vurderes, at den ændrede vindhastighed ikke påvirker projektet.
Middeltemperaturen i Aalborg-området stiger ca. 1,9 °C i januar måned (største stigning), og ca.
1,3 °C for hele året (gennemsnitlig stigning). De stigende globale temperaturer får temperaturen
i havvandet til at stige, hvilket bevirker, at vandet udvides, og at vandstanden stiger.37

35
36
37

Naturstyrelsen, Klimatilpasning http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx
Naturstyrelsen, Klimatilpasning http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx
Naturstyrelsen, Klimatilpasning http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx
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Aalborg Kommune antager, at havvandet vil stige 1 meter inden for de næste 100 år, mens en
stormflodshændelse vil i år 2100 være 2,4 meter. 38 En sådan havvandsstigning vil ikke påvirke
projektet, da terrænkoten for projektområdet er mellem 4,5 og 5 meter.
Det kan blive nødvendigt med en lokal grundvandssænkning i forbindelse med anlæg af de tekniske anlæg. Det vurderes, at der med de tilgængelige teknologiske muligheder kan gennemføres
lokal grundvandssænkning uden væsentlig miljøpåvirkning.
7.4.5 0-alternativet
0-alternativet beskriver situationen, som den er i dag, såfremt der ikke foretages en udvidelse af
Tranholmvej. Eftersom der ikke er sammenfald med natur, flora og fauna på arealet i dag, vurderes 0-alternativet og den eksisterende afledning af vejvand ikke at have nogen miljøpåvirkning af
overfladevand.
7.4.6 Kumulative effekter
Hovedforslaget vil aflede regnvand til de sammen recipienter som i Egnsplanvejprojektet. Dette
vurderes dog ikke at medføre en væsentlig påvirkning da der ikke er drikkevandsinteresser eller
væsentlige naturinteresser i området.
7.4.7 Afværgeforanstaltninger
Der etableres enten grøfter eller regnvandsbassiner for magasinering og drosling af udledningen.
Et alternativ til grøfterne kunne være kantopsamling og efterfølgende opsamling af vejvandet i
regnvandsbassiner.
7.4.8 Sammenfattende vurdering
Det vurderes, at Tranholmvej ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet som følge af afledning af overfladevand, da vandet enten opsamles i grøfter eller regnvandsbassiner, som medfører drosling og rensning, inden vandet ledes til Landbækken eller Romdrup Å.
Miljøemne

Sandsynlighed
for miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Konsekvenser

Klima

Lille

Lokal

Lille

Vedvarende

Ubetydelig

Overfladevand

Mindre

Lokal

Lille

Vedvarende

Mindre

38

Aalborg Kommune, Klimastrategi 2012-2015, Tilpasning, http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/915/
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Kulturhistorie og rekreative interesser
Dette afsnit har til formål at beskrive og vurdere projektets mulige påvirkning af de kulturhistoriske interesser og de rekreative forhold. De rekreative interesser omfatter offentlighedens adgang
til frilufts- og fritidsaktiviteter i naturen, de rekreative områder samt de mere almindelige stiforbindelser til fodgængere og cyklister, som benyttes både dagligt og rekreativt.
I forbindelse med miljøvurderingen lægges der særlig vægt på, om de kulturhistoriske interesser
(lokale, regionale og nationale) og rekreative forhold forstyrres eller ødelægges.

7.5.1 Metode
Beskrivelse og vurdering af de rekreative og kulturhistoriske interesser i området er udført med
baggrund i beskrivelser fra Kommuneplanen for Aalborg Kommune, historisk kortmateriale og en
række forskellig relevant litteratur om egnen.
7.5.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Museumsloven 39.
Museumsloven har bl.a. til formål at sikre beskyttelsen af sten- og jorddiger og fortidsminder på
landjorden og havbunden. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger (lovens § 29 a) og fortidsminder (lovens § 29 e og § 29 g). Fravigelse af de generelle forbud mod
tilstandsændringer forudsætter, at der meddeles dispensation.
Ifølge museumslovens § 27 skal fund af fortidsminder anmeldes til myndighederne, og jordarbejde skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Det er bygherren, som efter § 27 i museumsloven skal betale for evt. udgravning af fortidsminder. Der kan indhentes en forhåndsudtalelse fra museet, hvor museet efter delundersøgelse af området frigiver området inden start på
anlægsarbejdet.
7.5.3 Eksisterende forhold
De eksisterende forhold udgøres af boligområder og industrikvarter blandet med rekreative områder på hhv. den østlige og den vestlige side af Tranholmvej.
Aalborgs byudvikling
Aalborg som bysamfund opstod i slutningen af 900-tallet, da Østerås forløb, der udmunder i Limfjorden udgjorde en perfekt placering af en havn. Grundet byens placering har den historisk set
kunne kontrollere hele Limfjordshandlen. Dette gjorde, at Aalborg blev en købsstad i 1500-tallet,
der eksporterede korn til Norge 40.
I løbet af 1830’erne blev der etableret en række industrier, herunder tobaksfabrik og spritfabrik.
Den industrielle udvikling tog fart i løbet af 1800-tallet, hvor byens undergrund med kridtforekomster lagde baggrund for etablering af cementindustrien 41.
Området omkring Tranholmvej var indtil 1970’erne anvendt til langbrugsområde med spredt bebyggelse. Udbygningen i området er foregået i etaper. I det første årti efter området i 1972 blev
planlagt til erhvervsformål skete udbygningen ved Svendborgvej og siden hen Fåborgvej og
Svanningevej. I 1980'erne er områderne ved Troensevej og Lundeborgvej i syd samt Assensvej
og Korinthvej i den nordlige del blevet udbygget 42.
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Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014,

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162504
40

http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/by.aspx?koebstadID=73

41

http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/by.aspx?koebstadID=73
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http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oest-aalborg/erhverv-oest/default.aspx
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Industriområdet øst for Tranholmvej var tænkt opdelt i forskellige erhvervsmiljøer gennem grønne beplantningsbælter, men det har dog ikke vist sig muligt at styre og modulere opbygningen af
erhvervsområdet. Boligområdet vest for Tranholmvej blev etableret, som følge af motorvejens
placering øst om byen. Det var ønsket at lave en satellitby – Aalborg Øst, der blev planlagt som
en selvstændig bydel med boliger til 20.000 indbyggere og 500 hektar industriområde og uddannelsessteder samt kultur- og fritidsfaciliteter 43.
Langs Tranholmvej er der udlagt et bredt grønt areal med spredt beplantning foran erhvervsbebyggelserne. Langs flere af vejene i erhvervsområderne er der plantet vejtræer, hvilket er med til
at strukturere bebyggelsernes meget varierede udtryk og placering. Beplantningsbælterne mellem erhvervsområderne skal i fremtiden fungere som korridorer for kontakt til engarealerne langs
Romdrup Å for beboerne i boligområderne i Aalborg Øst. Korridorerne sikrer samtidig, at krydsningen af godsbanesporet sker på kontrollerede steder 44.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Der findes ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger inden for projektområdet.
Fund og fortidsminder
Der findes ingen fund eller fortidsminder inden for projektområdet. Det tætteste fortidsminde på
projektområdet er lokalitet 120108-21, som er en rundhøj og en skyttegrav. Fortidsmindet ligger
ca. 1 km fra Tranholmvej i Nørre Tranders, og ses på Figur 7-22.

43
44

http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/ost_aalborg/redegrelse-st-aalborg.aspx
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oest-aalborg/erhverv-oest/default.aspx

Side 107 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Figur 7-22. Fortidsminder i nærhed til projektområdet.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der findes ingen beskyttede sten- og jorddiger inden for projektområdet.
Kirker og kirkeomgivelser
Inden for ca. tre km fra projektområdet er der placeret tre kirker. Sønder Tranders Kirke, Nørre
Tranders kirke og Romdrup Kirke, som ses op Figur 7-23.

Side 108 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Figur 7-23. Placering af kirker omkring projektområdet.

Kirkerne er beliggende i hhv. Sønder Tranders og Nørre Tranders, mens Romdrup Kirke er beliggende lidt uden for Klarup i Romdrup landsby. Der er ikke indsigt til projektområdet fra kirkegårdene pga. bebyggelse, terrænvariation og høje træer.
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Figur 7-24. Sønder Tranders kirke til venstre, Nørre Tranders Kirke i midten og Romdrup Kirke til højre.

Rekreative interesser
Inden for projektområdets nærområde findes der fire rekreative grønne områder. Disse kommuneplanlagte rammeområderne er: 4.8.R3 beplantningsbælte ved Fåborgvej og 4.8.R4 beplantningsbælte ved Troensevej, der alle hører under Erhverv Øst, samt 4.10.R4 Jørgen Berthelsens
Minde og 4.10.R5 AaB, der hører under Landområde Øst. Desuden findes rammeområde 4.10.N3
Bratbjerg, der anvendes til landbrugs og rekreative formål, samt rammeområde 4.5.O3 Tornhøjvej m.fl., der anvendes til institutioner, undervisning, kulturelle formål, fritidsformål, rekreative
formål m.m. De berørte områder ses på Figur 7-25.
Erhverv Øst er kendetegnet ved at være et industriområde af betydning for hele regionen. Området er delvist udbygget, men har fortsat et udviklingspotentiale. Den primære byudvikling i Erhverv Øst sker i tilknytning til havnen og skal ske, så udviklingen understøtter områdets strukturerende beplantning og tilgængelighed langs Romdrup Å. De grønne bælter omkring Tranholmvej
opdeler erhvervsområderne og skaber samtidig forbindelse mellem byområderne og Romdrup
Ådal. Inde i erhvervsområdet skal der stilles krav om grønne områder langs veje og tæt beplantning i naboskel, mod jernbanen og omkring oplagspladser. Langs Tranholmvej er der sikret plads
til en cykelsti samt en natursti langs Romdrup Å med forbindelsesstier i beplantningsbælterne op
til Tranholmvej og i boligområderne vest for vejen.
Landområde Øst er kendetegnet ved, at det bærer præg af råstofindvinding i de nordlige dele af
området. Dette betyder, at området ikke er by-udviklet på trods af den ellers tætte beliggenhed
på Aalborg Centrum. De bynære områder mellem Øster Sundby og Nørre Tranders udgør vigtige
grønne forbindelser og skaber en sammenhæng mellem bynære rekreative områder og landområder.
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Figur 7-25. Placering af rekreative områder i kommuneplanramme.

Rammeområderne 4.8.R3-4 tjener som rekreative grønne områder, der adskiller de enkelte industriafsnit, og samtidig udgør de en passage til Romdrup Å som en del af et større samlet grønt
bælte.
Rammeområde 4.10.R4 skal sikre velfungerende rammer for kolonihavehusene ved Jørgen Berthelsens Minde. Det skal samtidigt fungere som et naturnært frirum for beboere med skaberglæde og med grønne fingre. Disse fællesarealer er tænkt til beplantning og ikke bebyggelse.
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I forbindelse med kolonihaverne eksisterer der en cykelsti umiddelbart vest for Tranholmvej, der
ligger bag et bælte af træer. Der er umiddelbart ringe muligheder for at krydse Tranholmvej til
de grønne områder bag industrikvarteret.
Rammeområde 4.10.R5 skal sikre velfungerende rammer for idræts- og friluftsaktiviteter. Området kan anvendes til udendørsaktiviteter såsom boldbaner, idrætslegeplads og tilknyttede faciliteter. Området skal åbnes for etablering af rekreative stier til de omkringliggende områder. Umiddelbart ud mod vejen ligger der to fodboldbaner, der ikke er skærmet af et træbælte.
Rammeområde 4.10.N3 skal fastholde områdets anvendelse til landbrugsformål og rekreative
formål. På længere sigt er målet, at området kan understøtte de rekreative aktiviteter, der finder
sted ved Bratbjerg og AaB’s banearealer. Området er i dag udlagt til landbrugsformål, herunder
skov og vedvarende græsarealer.
På rammeområde 4.5 O3, der ligger vest for den sydligste del af Tranholmvej, ligger der en fodboldbane umiddelbart ud til vejen. Området omfatter et institutionsbælte, der indeholder Tornhøjskolen, idrætshal, boldbaner mm.

Figur 7-26. Udsigt fra cykelsti ved kolonihaver ind mod Tranholmvej.

Der er indsigt til projektområdet fra både kolonihaveområdet, institutionsbæltet samt de grønne
arealer langs Tranholmvej, hvilket ses af Figur 7-27. Der eksisterer et mindre stisystem ind i
industriområdet, men der er ligeledes tydelige nedtrampede stier fra busstoppestederne ind i
industrikvarteret. Ved besigtigelse, blev det observeret, at cyklister måtte trække gennem de
rekreative bælter i industrikvarteret jf. Figur 7-27. Herved kan Tranholmvej i dag udgøre en barriere for anvendelse af de rekreative områder i og bagved industrikvarteret.

Side 112 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Figur 7-27. Stisystem i industrikvarter der ikke er forbundet med Tranholmvej.

7.5.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
Der skal under gravearbejdet være opmærksomhed på eventuelle kulturhistoriske fund, men
placeringen og den mangeårige brug af vejarealet giver dog en begrænset sandsynlighed for fund
i forbindelse med udvidelsen af Tranholmvej.
I forbindelse med udvidelsen vil der ske en stigning i mængden af trafik fra lastbiler med materialer og anlægsmaskiner på Tranholmvej. Derudover kan der forekomme forsinkelser i forbindelse med trafik til og fra industri- og boligområderne, der normalvis anvender Tranholmvej. Forsinkelserne skyldes nedsat hastighed i forbindelse med anlægsarbejde på/nær kørebanen.
Etableringen af en ekstra kørebane samt cykelsti vil medføre støj fra eventuelle kødannelser samt
støj fra anlægsmaskiner og lastbiler. Denne støj vil kunne opleves på de rekreative områder øst
for Tranholmvej.
Driftsfase
Det vurderes, at en udvidelse af Tranholmvej kun vil påvirke de kulturhistoriske interesser, hvis
de er beliggende meget tæt på anlægget eller i umiddelbart forbindelse hermed. Der vurderes
ikke at være kendte kulturhistoriske fund i en afstand så tæt på projektet, at der vil opstå væsentlig påvirkning heraf.
I forbindelse med projektet kan der etableres en stitunnel under Tranholmvej. Tunnelen kan give
borgerne i boligkvarteret vest for Tranholmvej en mere trafiksikker mulighed for både fodgængere og cyklister til at krydse vejen, og derved opleve de rekreative områder øst for Tranholmvej.
Etableres stitunnelen ikke skal fodgængere krydse Tranholmvej i lyskryds samt rundkørsler, hvilket kan være en barriere for at benytte de rekreative interesser øst for Tranholmvej.
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Projektområdet er beliggende ca. 1,8 km fra Nørre Tranders Kirke, ca. 2,2 km fra Sønder Tranders Kirke og ca. 3 km fra Romdrup Kirke og uden for de definerede kirkeomgivelser. Projektområdet kan ikke ses fra kirkerne, da vejen i forvejen er omgivet af beplantningsbælter samt bebyggelse. Etableringen af regnvandsbassiner vurderes ikke, at medføre en ændret rekreativ brug
af de berørte rekreative områder 4.8.R3 og 4.8.R4 og dermed ikke, at ændre på disses formål
som rekreative bånd mellem erhvervsområderne.
Ved etablering af svingbaner på Humlebakken skal der fældes en række træer langs med Humlebakken samt Tranholmvej inden for rammeområdet 4.5 O3. Træfældningen vil medføre, at der
åbnes op ind til fodboldbanen, så udsynet mellem fodboldbanen og vejene bliver tydeligere. Volden inden for rammeområdet, som kan ses på Figur 7-28, bibeholdes sammen med de buske,
der er oven på volden, hvorfor der ikke vil være frit udsyn mellem vejene og fodboldbanen. Det
vurderes derfor, at træfældningen ikke vil påvirke brugen af det rekreative område.

Figur 7-28. Der skal etableres svingbaner på Humlebakken, som medfører fældning af træer inden for
rammeområdet 4.5 O3.

Det vurderes, at den væsentligste påvirkning i driftsfasen er en øget trafikmængde som følge af
vejudvidelsen. Det forventes ikke, at de rekreative områder nær Tranholmvej vil blive påvirket af
udvidelse på anden måde end støj fra øget trafik. Den nye vejudvidelse vil overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafik. For uddybning af påvirkninger fra støj i driftsfasen
henvises til afsnit 7.2.
7.5.5 0-alternativet
Den kulturhistoriske og rekreative påvirkning vil, såfremt projektet ikke realiseres, være som i
dag, hvor der forekommer almindeligt anlægsarbejde rundt om i ubenyttede dele af industrikvarteret øst for Tranholmvej, som et resultat af den fremtidige byudvikling.
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7.5.6 Kumulative effekter
Projektet vurderes ikke at give anledning til kumulative effekter.
7.5.7 Afværgeforanstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger.
7.5.8 Sammenfattende vurdering
Kulturhistoriske interesser og rekreative forhold er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i
metodebeskrivelsen.
Det vurderes, at påvirkningen af de rekreative forhold er ubetydelig, da udvidelsen af Tranholmvej ikke vil påvirke de nærliggende grønne arealer. Påvirkningen vil være lokal og vedvarende,
når udvidelsen realiseres. Sandsynligheden for påvirkning vurderes at være lille.
Det vurderes, at påvirkningen af de kulturhistoriske interesser er ubetydelig, da der ikke er fredede eller beskyttede kulturhistoriske interesser inden for projektområdet. Endvidere vurderes
det, at projektet ikke vil påvirke kirker og kirkelandskaber. Påvirkningen vil være lokal og vedvarende, når anlægget realiseres. Sandsynligheden vurderes til lille.
Miljøemne

Sandsynlighed
for
miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse
af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed

Konsekvenser

Kulturhistoriske
interesser
Rekreative
forhold

Lille

Lokal

Ingen

Vedvarende

Ubetydelig

Lille

Lokal

Ingen

Vedvarende

Ubetydelig
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Trafik og emissioner
Formålet med dette afsnit er at beskrive og vurdere de trafikale konsekvenser af projektet i anlægs- og i driftsfasen samt i forbindelse med 0-alternativet.

7.6.1 Metode
Der foreligger trafiktal for den eksisterende situation samt prognosetal for år 2020 angivet som
ÅDT (årsdøgntrafik – dvs. gennemsnitlig trafik pr. dag set over et år). Prognosetallene stammer
fra rapport ”Infrastruktur i Aalborg Øst, Havneområdet” og eksisterende trafiktal er fra konkrete
snittællinger på influensvejnettet. Den eksisterende trafik ses af nedenstående Figur 7-29.

Side 116 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Figur 7-29 Årsdøgntrafik i 2015 og efter projektet (2020).

Spidstimeandelen udgør 18-20 % på Tranholmvej mens den på det øvrige influensvejnet udgør
mere normale 10-15 % af ÅDT. Den samlede trafik forventes procentuelt øget således frem mod
2020.
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Lokalitet
Tranholmvej syd for Humlebakken
Tranholmvej ml. Humlebakken og Øster
Uttrup Vej
Tranholmvej nord for Øster Uttrup Vej
Universitetsboulevarden vest for Tranholmvej
Egensevej øst for Tranholmvej
Humlebakken vest for Tranholmvej
Øster Uttrup Vej vest for Tranholmvej
Rørdalsvej vest for Tranholmvej
Rørdalsvej øst for Tranholmvej
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Ændring i trafikmængde [%]
+ 38
+ 56
+ 222
+ 50
+
+
+
+
+

32
14
59
175
300

Tabel 7-11. Ændring i trafikmængden frem mod 2020.

Lastbilprocenten forudsættes uændret ved fremskrivningen. Denne udgør generelt under 10 %,
dog 16 % på Tranholmvej nord for Humlebakken samt på Rørdalsvej vest for Tranholmvej, 18 %
på Universitetsboulevarden og 34 % på Rørdalsvej øst for Tranholmvej.
Der er foretaget emissionsberegninger ved brug af OSMP (Operationel Street Pollution Model).
7.6.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Gældende vejregler og vejledninger følges.
7.6.3 Eksisterende forhold
Den betragtede strækning fra Universitetsboulevarden til Sundet er ca. 3,6 km og er i dag firesporet fra rundkørslen ved Universitetsboulevarden til Humlebakken. Den tosporede rundkørsel
ved Universitetsboulevarden ombygges evt. af Vejdirektoratet til et signalreguleret kryds med
trafikstyring.
Krydset ved Humlebakken er signalreguleret, mens krydset ved Øster Uttrup Vej er reguleret
med en et-sporet rundkørsel. Øvrige kryds er vigepligtsregulerede.
Med undtagelse af rundkørslen ved Universitetsboulevarden, er der ikke etableret særlige foranstaltninger for cyklister og fodgængere på strækningen. Den øst-vest gående dobbeltrettede sti
krydser Tranholmvej nord for rundkørslen.
Byzonetavlen er placeret umiddelbart syd for Humlebakken (byzone mod nord) og nord for Øster
Uttrup Vej (byzone mod syd). Den tilladte hastighed er således 80 km/t syd for Humlebakken og
nord for Øster Uttrup Vej, mens den lokale hastighedsbegrænsning er 70 km/t på byzonestrækningen.
7.6.3.1

Projektet

Strækningen (projektet) inddeles og beskrives i 18 delstrækninger. Generelt udvides Tranholmvej mod øst til 4 spor på hele strækningen med 2 x 8 m kørebane. Langs østsiden af den udvidede vej etableres en 3 m bred dobbeltrettet sti. Mellem vejbanerne etableres en 3 m midterrabat
og 3 m skillerabat mod den dobbeltrettede fællessti. Øvrige forhold er anført nedenfor. Se i øvrigt
skitserne i projektbeskrivelsen i afsnit 3.6.
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Delstrækning
1
Humlebakken
2

Mellemliggende strækning

3

Rebildparken/Svendborgvej

4
5

Smedegårdsvej
Øster Uttrup Vej

6

Assensvej

7

Middelfartvej

8

Overvejen

9
10

Transformerstation
Rørdalsvej, vest / Kertemindevej

11
12

Mellemliggende strækning
Tranholmvej/Sundet
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Ombygning
Udbygning af eksisterende signalanlæg med bundne venstresving på Tranholmvej samt dobbelt bundet højresving fra
Humlebakken mod syd
Evt. stitunnel under Tranholmvej ved Korupstien med adgang til den dobbeltrettede sti i østsiden
Signalregulering med bundne venstresving, tilbagetrukket
stikrydsning med støttepunkt i helle på østsiden
Signalregulering med bundne venstresving
Udbygning af rundkørsel til 2 spor med separat stisystem
omkring og krydsningsheller i alle fire vejgrene samt forbindelse til eksisterende dobbeltrettet sti på Øster Uttrup Vej
Venstresvingsspor på Tranholmvej og venstresvingsforbud
fra Assensvej, tilbagetrukket stikrydsning på Assensvej via
støttehelle
Venstresvingsspor på Tranholmvej og venstresvingsforbud
fra Middelfartvej, tilbagetrukket stikrydsning på Assensvej
via støttehelle
Gennemført midterrabat, højre ind og ud, ingen cyklistpassage
Gennemført midterrabat, højre ind og ud
Forlægning af Kertemindevej, ny to-sporet rundkørsel, dobbeltrettet sti i alle kvadranter og støttepunkter på alle vejgrene
Venstresvingsspor på Tranholmvej, ubetinget vigepligt fra
Tranholmvej, dobbeltrettet sti frem til krydsningshelle øst for
Sundet

Tabel 7-12. Delstrækninger og deres ombygning.

Eksisterende forhold for modulvogntog og særtransporter for bl.a. vindmøller er uændret.
7.6.4 Vurdering af påvirkninger
7.6.4.1

Anlægsfasen

Trafikken vurderes i anlægsfasen ikke at blive berørt nævneværdigt, da de nuværende to spor i
fremtiden bliver de to sydgående (vestlige) spor, hvorfor de østlige spor i vid udstrækning vil
kunne anlægges uden større gene for trafikafviklingen.
7.6.4.2

Driftsfasen

Kapacitet
De anførte krydstyper vil ifølge kapacitetsberegningerne kunne afvikle trafikken. Optimeringen af
de enkelte kryds og signaltekniske funktioner skal ske i detailfasen.
Arealbehov
Krydsene dimensioneres generelt for sættevogn (SVT), dog modulvogntog og specialtransporter,
hvor der er tilladelse hertil (som i dag).
Trafiksikkerhed og barriere
I nedenstående skema er anført de konkrete forhold, der er vurderet på det foreliggende grundlag. Disse forhold kan i vid udstrækning bearbejdes i en efterfølgende detailfase, hvor der også
må forventes udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision. Generelt kan siges, at de anførte løsninger
for cyklister og fodgængere kan optimeres ved anlæg af flere tunneller, idet det dog skal bemærkes, at tunneller kan opfattes som omveje og opleves utrygge. Det forudsættes, at krydsene
belyses efter gældende regler, og det anbefales, at stisystemet belyses i et vist omfang enten fra
lave master, pullerter eller nedfræsede LED-dioder. I de signalregulerede kryds, bør der etableres
fodgængerfelter, hvor der forventes krydsende fodgængere.
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Delstrækning
1
Humlebakken

2

Mellemliggende strækning

3

Rebildparken/Svendborgvej

4

Smedegårdsvej

5

Øster Uttrup Vej

6

Assensvej

7

Middelfartvej

8

Overvejen

9

Transformerstation

10

Rørdalsvej, vest / Kertemindevej

11

Mellemliggende strækning

12

Tranholmvej/Sundet
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Trafiksikkerhed
Stien bør afvikles i konfliktfri fase
Der bør etableres separat højresvingsspor fra syd mod øst.
Der skal tages stilling til afvikling af
cyklister til og fra Humlebakken, når
der etableres dobbelt højresvingsspor – evt. bør der anlægges cykelsti med konfliktfri afvikling.
Den evt. påtænkte tunnel bør etableres for at sikre god og trafiksikker
adgang på tværs af Tranholmvej og
mindske antallet af cyklister og fodgængere i de øvrige krydsningspunkter.
Stien bør afvikles i konfliktfri fase
Der bør etableres separat højresvingsspor fra syd mod øst og
bundne venstresving på Tranholmvej.
Venstresvingende cyklister fra syd
mod Smedegårdsvej bør afvikles
konfliktfrit
Risiko for cyklister og fodgængere
ved passage af to spor Tunnelløsning og/eller tilbagetrukket passage
er at foretrække.
I den nordvestlige kvadrant bør kun
etableres enkeltrettet sti ”mod uret”
(den normale færdselsretning), for
at mindske antallet af konflikter
med bløde trafikanter i ”den forkerte” retning. Cyklisterne kan i stedet
passere den vestlige og sydlige vejgren, og der spares ved den påtænkte løsning ikke en passage af
en vejgren.
Venstresvingsforbud fra Assensvej
medfører omvejskørsel på 2,3 km.
Venstresvingsforbud fra Middelfartvej medfører omvejskørsel på 1,2
km.

Stisystemet på den vestlige side
nord og syd for Rørdalsvej bør være
enkeltrettet ”mod uret”. Der er ingen gevinst her ved dobbeltrettet
kørsel, men det giver flere unormale
konflikter.
Risiko for uheld i skarpt sving, hvis
vejen udvides til fire spor nord for
Kertemindevej.
Risiko for ringe oversigt ved to til-

Barriere

Cyklister og fodgængere gives vigepligt

Cyklister og fodgængere gives vigepligt
Cyklister og fodgængere gives vigepligt
Ingen adgang for cyklister og fodgængere
Venstresvingsforbud
fra Overvejen medfører mulig omvejskørsel
på 2,3 km
Venstresvingsforbud
fra udkørslen medfører
mulig omvejskørsel på
2,7 km
Cyklister og fodgængere gives vigepligt på
den østlige sti
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Trafiksikkerhed
fartsspor på Sundet frem mod vigelinje mod Rørdalsvej.
Konflikter mellem højresvingende
lastbiler og cyklister bør undgås.

Barriere

Tabel 7-13. Barrierer og trafiksikkerhed for de enkelte delstrækninger.

Det bør sikres, at der er de normalt anbefalede minimumsafstande til faste genstande, skråninger, vandløb og bassiner mv.
Beregning af luftkvalitet
Luftforureningen fra vejtrafikken kan medføre både lokal, regional og global påvirkning af miljøet.
Lokalt og regionalt har luftforureningen betydning for mennesker og planters sundhed og globalt i
form af klimapåvirkninger. Emissionerne fra vejtrafikken er afhængige af trafikmængde, hastighed og sammensætning af køretøjer på de enkelte strækninger.
Den lokale luftforurening fra vejtrafikken er et udtryk for koncentrationen af stoffer omkring
vejen, der har en sundhedsskadelig effekt på mennesker. Det drejer sig primært om stofferne:
NO 2 , CO, partikler og kulbrinter herunder benzen. For at vurdere den lokale luftforurening ses
derfor på luftkvaliteten i gaderum (immission).
Regionalt påvirker luftforureningen fra vejtrafikken flora og fauna, og globalt bidrager CO 2 udslippet fra vejtrafikken til drivhuseffekten. Beregning af udslippet af skadelige stoffer fra
vejtrafikken (emission) kan bruges til at vurdere den regionale og globale luftforurening.
Koncentrationen af skadelige stoffer i et gaderum er størst, hvis der er tale om en gadeslugt,
dvs. en gade med høje bygninger på hver side. Gaden ligger her i læ af bygningerne, og vinden
kan kun i mindre grad rense luften. Hvis gaden er omgivet af mere spredt bebyggelse, vil vinden i højere grad blæse de skadelige stoffer væk fra området.
Udledningen af luftforurenende stoffer (emission) fra trafikken er afhængig af trafikarbejdet,
dvs. trafikkens omfang og kørelængde samt af køretøjstype, hastighed og køremåde.
I nedenstående er gennemført beregninger af, hvorledes luftkvaliteten omkring Tranholmvej vil
påvirkes som følge af den øgede trafik på strækningen.
Beregningerne er foretaget ved brug af OSMP (Operationel Street Pollution Model), der kan beregne koncentrationen af luftforurening i gaderum. OSPM beskriver de fysiske spredningsforhold i
et gaderum.
For at gennemføre OPSM-beregningerne er der en række øvrige data, der skal forudsættes:
•
•

Gadekonfiguration
Baggrundskoncentrationer

Gadekonfiguration er i nærværende beregninger forudsat til følgende. Bygningshøjden for husene
omkring strækningen er sat til 7 meter (worst case). Gadebredden (facade til facade) er sat til 20
meter på, trods af at der ikke er sammenhægende bebyggelse langs hele strækningen. Beregningshøjden er sat til 2 meter, og beregningspunktet er ved facaden.
Baggrundskoncentrationer afhænger af emissionen i hele byen, den regionale forurening uden for
byen samt af de meteorologiske forhold. I nærværende beregninger en den regionale baggrund
sat til Nordjylland, og bystørrelsen er fastsat til 80.000-300.000 indbyggere.
Vurdering af emissioner
I nedenstående tabel er vist resultaterne af luftkvalitetsberegningerne for Tranholmvej. Der er
gennemført beregninger for de tre delstrækninger, hvor trafikken forventes at ændres som følge
af projektrealiseringen.
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Det fremgår, at koncentrationen af NO 2 kun ændres ubetydeligt ved en forøget trafikmængde på
strækningen. Yderligere fremgår, at de beregnede koncentrationer er betydeligt lavere end
grænseværdierne.
ÅDT i 2015
Tranholmvej (syd for Humlebakken)
Tranholmvej (ml. Humlebakken og Øster Uttrupvej)
Tranholmvej (ml. Øster Uttrupvej og Rørdalsvej)
Dansk max. anbefaling
EU - grænseværdi

NO 2 i 2015

14.500

ÅDT efter
projekt realisering
20.000

17 µg/m3

NO 2 efter
projekt
realisering
18 µg/m3

8.000

12.500

16 µg/m3

17 µg/m3

4.500

14.500

15 µg/m3

17 µg/m3

50 µg/m3
40 µg/m3

Tabel 7-14. Resultaterne for luftkvalitetsberegningerne for Tranholmvej.

Udviklingen i vognparken har stor betydning for emissionerne fra biltrafikken. Som beskrevet
reguleres emissionsgrænserne via Euro-normerne for både lette og tunge køretøjer. I takt med
udskiftningen af vognparken i Danmark vil der opnås en effekt af de skærpede grænseværdier i
Euro-normerne. Miljøstyrelsen har udarbejdet en prognose for emissionsfaktorernes (udledning
pr. kørt km) udvikling frem til 2030. På Figur 7-30 er der indtegnet den indekserede udvikling for
personbiler for hhv. NO 2 og partikler. Det fremgår, at udslippet pr. kørt km forventes halveret
inden for ca. 10 år, primært grundet en ændret sammensætning af vognparken.

Figur 7-30. Udvikling i emissionsfaktor (emission pr. kørt km) for hhv. NO 2 og partikler med 2012 som
indeks 100

Elbiler, og/eller andre fossilfrie køretøjstyper, vil formentlig komme til at have betydning for
fremtidens vognpark i Danmark. De første masseproducerede elbiler er blevet introduceret i starten af 2011, og antallet af mærker og modeller forventes at ville stige betydeligt fremover.
7.6.5 Kumulative effekter
Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af vejudvidelsen, da trafikstigningen vil
ske på trods heraf. Men der kan i et vist omfang forventes negative effekter, hvis Tranholmvej
ikke udvides, og den øgede trafikmængde delvist fortrænges til andre mere sårbare strækninger i
området.
7.6.6 Afværgeforanstaltninger
Der vurderes at være behov for følgende afværgeforanstaltninger:
Anlægsfasen
Trafikken søges opretholdt i videst mulig omfang for at modvirke trafikflytning til andre strækninger med risiko for bl.a. uønsket støjbelastning og øget barriereeffekt.
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Driftsfasen
Reduktion af støj- og luftforurening kan ske ved optimeret trafikstyret samordning af de påtænkte signalregulerede kryds.
7.6.7 0-alternativet
0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Trafikstigningen skyldes
ikke vejudbygningen men de aktiviteter, der er eller kommer i området, hvilket er uafhængigt af
vejudbygningen. Den reducerede fremkommelighed for biltrafikken medfører kødannelser og
formentlig en vis trafikflytning til andre strækninger, hvor den ekstra trafikmængde og deraf
afledede støj- og luftforurening er uønsket. 0-alternativet medfører reduceret fremkommelighed
med ringe og utrygge forhold for cyklister og fodgængere.
7.6.8 Sammenfattende vurdering
Trafik og emissioner er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
De forventede transporter i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes ikke at genere trafikafviklingen i nævneværdig grad, hvorfor trafikken med begrænsede gener forventes at kunne afvikles
i lighed med den eksisterende situation.
I driftssituationen vil 0-alternativet være ringere end projektet målt på alle parametre.
Miljøemne

Sandsynlighed
for miljøpåvirkning

Geografisk
udbredelse af
miljøpåvirkning

Påvirkningsgrad af omgivelserne

Varighed
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Jord og grundvand

7.7.1 Metode
I forbindelse med udarbejdelse af beskrivelser og vurderinger i dette afsnit er der i høj grad anvendt reglerne om jordforurening samt oplysninger i Miljøportalen 45 og oplysninger fra Jordforureningslovens Areal Register (JAR).
Der er ikke foretaget miljøtekniske undersøgelser fra projektområdet i forbindelse med nærværende VVM-redegørelse.
7.7.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Jordforureningsloven 46
Alle potentilelle forurenede og forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven kortlægges. Det er regionerne, der kortlægger arealer. Kortlægning sker på to niveauer, henholdsvis
vidensniveau 1 og vidensniveau 2.
Vidensniveau 1 (V1): Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab
til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
Vidensniveau 2 (V2): Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Aalborg Kommune og
arbejdet må først genoptages, når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår
for arbejdet.
Områdeklassificering: Fra 1. januar 2008 er byzonen som udgangspunkt klassificeret som et
lettere forurenet område. Kommunerne har mulighed for at undtage områder inden for byzonen,
eller inddrage områder uden for byzonen i de områdeklassificerede arealer.
Jordflytningsbekendtgørelsen 47
Flytning af jord fra et kortlagt areal skal forinden anmeldes til Aalborg Kommune. Ønsker man at
genbruge opgravet forurenet jord, skal der søges tilladelse hos kommunen.
Ved anlægsarbejde på kortlagte ejendomme, områdeklassificerede arealer samt offentlige vejarealer er det gældende, at der skal foreligge dokumentation for forureningsgraden, inden en jordflytning fra ejendommen igangsættes. Endvidere skal kommunen anvise jordflytningen, inden
den igangsættes.
Forurenet og lettere forurenet jord skal afleveres til godkendt modtager. I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen skal der som udgangspunkt udtages én prøve pr. 120 ton af fyldjorden fra
områdeklassificerede arealer og offentlige vejarealer. Som udgangspunkt udtages én prøve pr.
30 ton af alt jord fra forureningskortlagte arealer, men kravene til analyseomfanget kan reduceres ved udarbejdelse af en jordhåndteringsplan og efter aftale med Aalborg Kommune.
Bekendtgørelse om lettere forurenet jord 48
Bekendtgørelsen fastsætter, hvad der i lov om forurenet jord forstås ved lettere forurenet jord.
45
46
47
48

Miljøportalen http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Jordforureningsloven LBK nr. 895 af 3. juli 2015, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173312
Jordflytningsbekendtgørelsen, BEK nr. 1452 af 7. december 2015 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=113936
Bekendtgørelse om lettere forurenet jord, BEK nr. 554 af 19. maj 2010. -

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131245
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Miljøbeskyttelsesloven 49
Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse skal medvirke til at værne om natur og miljø. Dette
gøres bl.a. ved at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund, begrænse
anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer samt at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.
Vandforsyningsloven 50
Grundvandssænkning vil kræve en tilladelse efter vandforsyningsloven § 26, hvis:
•
•

Grundvandssænkningen har en varighed på mere end 2 år, og der indvindes mere end
100.000 m3/år.
Hvis der inden for 300 meter findes anlæg til indvinding af grundvand (f.eks. almene
vandværker, industrier mm).

Affaldsbekendtgørelsen 51
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om håndtering og klassificering af affald, regulativer
og ordninger for affald, anmeldelse og anvisning af affald. Kommunalbestyrelsen udarbejder og
vedtager affaldsregulativer for håndtering af affald, der genereres i den pågældende kommune.
Den pågældende kommunes erhvervsaffaldsregulativ har betydning for, hvordan affald fra infrastrukturprojekter skal håndteres.
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder 52
Bekendtgørelse indeholder bestemmelser om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald med henblik på at nedbringe mængden af affald, som skal deponeres eller forbrændes, samt
at reducere råstofforbruget. Ifølge bekendtgørelsen skal alt uforurenet bygge- og anlægsaffald
kildesorteres med henblik på genanvendelse.
7.7.3 Eksisterende forhold
Ifølge Miljøportalens historiske lave og høje målebordsblade, se Figur 7-31 og Figur 7-32, er projektområdet tidligere landbrugsarealer.

49

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1317 af 19/11/2015. - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174654

50

Bekendtgørelse om lov om vandforsyning LBK nr. 1584 af 10. december 2015.

51

Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18. december 2012 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826

52

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet

bygge- og anlægsaffald BEK nr. 1414 af 30. november 2015 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175523
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Figur 7-31. Høje målebordsblade.
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Figur 7-32. Lave målebordsblade.
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Af flyfotos kan det ligeledes ses, at projektområdet har været anvendt til landbrugsformål frem til
først i 1970'erne, hvor området blev omdannet til boligområder vest for Tranholmvej og erhvervsområde øst for Tranholmvej.
Der er ingen kortlagte arealer inden for projektområdet jf. Figur 7-33. I umiddelbar nærhed af
vejanlægget findes tre kortlagte ejendomme.

Figur 7-33. Områdeklassificering og kortlagte ejendomme nær vejanlægget.
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Der er indhentet oplysninger i JAR (jordforureningslovens arealregister) om kortagte lokaliteter,
der grænser op til projektområdet. I Tabel 7-15 er de enkelte lokaliteter angivet.
Lokalitet nr.

Kortlægnings status

Aktivitet

851-02987

V1/V2-kortlagt

Tidligere varmecentral og
laboratorie

851-00147

V2-kortlagt

851-00272

V1-kortlagt

Nedlagt akkumulatorfabrik
og maskinfabrik
Renseri, vaskeri og skadesservice

Forureningskomponenter i
jord og grundvand
Olieprodukter,
nikkel og kviksølv
(jord)
Tungmetaller, primært bly
Opløsningsmidler

Tabel 7-15. Kortlagte arealer i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Udover de kortlagte ejendomme findes der uafklarede lokaliteter i området, der skal håndteres
som de kortlagte arealer.
Projektområdet er delvist omfattet af Aalborg Kommunes områdeklassificering. Projektet omfatter endvidere offentligt vejareal og er dermed omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen.
Jord omkring veje og rabatter kan i de øvre lag være diffust forurenet med tungmetaller, oliestoffer og PAH’er og skal derfor forventes bortskaffet som lettere forurenet jord til godkendt jordmodtager.
Det karakteristiske ved landskabet i det østlige Aalborg er de lavtliggende, flade og udstrakte
landområder omkring Limfjorden, der brydes af et par store, markante bakker. De lave områder
består af arealerne ved Limfjorden, Romdrup ådal og Indkildedalen med vandløbene Romdrup Å
og Landbækken. Geologisk set er de lavtliggende områder hævede havbundsområder/marint
forland dannet siden stenalderen. Projektområdet er beliggende på de flade arealer.
Tranholmvej passerer igennem indvindingsopland og kildepladszone til Aalborg Vand A/S’s Tranholm Kildeplads. Kildepladsen ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD),
men indvindingsoplande til almene vandværker har samme status som OSD. Grundvandsinteresserne i projektområdet fremgår af Figur 7-34.
Aalborg Kommune har den 16. december 2015 modtaget statens grundvandskortlægning for
Aalborg Vand A/S’s Tranholm kildeplads. Indvindingsoplandet er endnu ikke indført i en bekendtgørelse.
Ifølge Vandforsyningsplan 2013-2024 er Tranholm kildepladsen et tæt-by vandværk, hvor der
ikke gennemføres en aktiv langsigtet grundvandsbeskyttelse i form af tinglysning af dyrkningsrestriktioner. På nuværende tidspunkt er der behov for at indvinde vand fra kildepladsen for at
forsyne borgerne i Aalborg med vand. Behovet vil være til stede indtil Vand A/S får mulighed for
at indvinde vand på de nye kildepladser i Lundby Krat og Volsted. Det er derfor nødvendigt at
sikre, at kildepladsen beskyttes mod forurening, indtil den nødvendige vandmængde kan erstattes af nye indvindinger.
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Figur 7-34. Områder med drikkevandsinteresser og nitratfølsomindvindingsområder.

Ifølge Aalborg Kommune er vandforsyningen Tranholm Vandværk fortsat i drift (DGU nr. 26.1548
og 26.1549). Der indvindes ca. 25.000 m3 årligt fra vandværket. Dog har der i perioder været
foretaget en større oppumpning. Boringerne er beliggende på Svendborgvej 4 ca. 140 meter øst
for projektområdet. Boringerne placering fremgår af Figur 7-35.
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Figur 7-35. Jordartstyper og lokaleboringer omkring Tranholmvej.

I den sydlig del af projektområdet er der aflejringer af ler, gytje og silt jf. boringerne 34.2559 og
34.300 samt aflejringer af leret og siltet sand jf. boringerne 26.2004 og 26.2005 53.
Centralt i projektområdet er der sandede aflejringer underlejret af kridt fra 0,2 – 4,5 m u.t. jf.
boringerne 26.2007, 26.2008, 26.3149.

53

Jupiter Databasen
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Der er i januar 2016 udført 44 geotekniske boringer langs strækningen. Ved den geotekniske
undersøgelse er der under et fyldlag truffet aflejringer af ler og sand. I enkelte boringer på
strækningen er der under fyldlaget konstateret aflejringer af kalk. Endelig er der i én boring konstateret gytje.
Grundvandsspejlet i de geotekniske boringer er beliggende 0,3-3,39 m u.t.
I forbindelse projektet bliver der generet affald af typerne: rabat- og vejjord, træ-og haveaffald
og evt. asfalt. Træ- og haveaffald skyldes, at der skal fældes vejtræer- og krat, for at gøre plads
til vejudvidelsen. Asfalt nedknuses kun i de tilfælde, hvor der er behov for udskiftning, f.eks. i
forbindelse med vende- og holdepladser.
7.7.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
I anlægsfasen vil der være en betydelig aktivitet med køretøjer og maskiner i området. Der kan
derfor være risiko for spild af diesel- og hydraulikolie i forbindelse med uheld, hvilket kan medføre, at jorden bliver forurenet. Men da uheld i anlægsperioden typisk vil foregå i forbindelse med
udførelsen, vil der være mulighed for straks at iværksætte de nødvendige afværgeforanstaltninger, da det nødvendige materiel står til rådighed på byggepladsen. Risikoen for forurening af
jorden er derfor begrænset.
Aalborg Kommune, som står for projekteringen af vejanlægget, har opgjort, at der skal opgraves
ca. 80.000 m3 jord, hvoraf 60.000 m3 skal fjernes. I det omfang, det er anlægsteknisk muligt,
genanvendes overskudsjorden i anlægsprojektet. Genanvendelsen af overskudsjord skal konkret
vurderes, herunder om det kræver en § 19 tilladelse eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Vej- og rabatjord indeholder typisk kulbrinter og PAH'er og evt. tungmetaller. De øvre jordlag må
forventes at skulle bortskaffes som lettere forurenet jord til godkendt jordmodtager.
Lettere forurenet jord og forurenet jord skal bortskaffes til godkendt modtager, som f.eks. Aalborg Kommunes fyldplads på Rørdalsvej, Aalborg Øst.
Flytning af overskudsjorden skal anmeldeles til og anvises af Aalborg Kommune, inden den
igangsættes. Jordflytningen skal foretages i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer for jordflytningen. Det anbefales, at der foretages en forkartering af fyldjorden, og på baggrund af denne
udarbejdes en jordhåndteringsplan. Alternativt kan der foretages kartering hos godkendt modtager.
Vejtræer- og haveaffald skal bortskaffes til godkendt modtager. Asfalt kan nedknuses på stedet,
og bliver formentligt transporteret til et eksternt nedknusningsanlæg, og anvendt som erstatning
for råstoffer som f.eks. stabilgrus under veje.
I forbindelse med etablering af afvandingen langs vejen samt ved etableringen af regnvandsbassiner kan det være nødvendigt med lokale grundvandssænkninger.
Det er oplyst, at den fremtidige koblingshøjde for afvanding forventes at være ca. 1,0 meter. På
strækningen fra Egensevej frem til Svendborgvej, hvor der generelt er registreret grundvandsspejl mindre end 1 meter under terræn, må der forventes grundvandssænkning i form af sugespidser langs ledningsgraven.
I de områder, hvor der er truffet kalk under fyldlaget er grundvandsspejlet er beliggende dybere
end 1 meter under terræn og der forventes ikke grundvandssænkning i disse områder. Såfremt
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det imod forventning bliver nødvendigt at sænke grundvandsspejlet udføres dette med grædebrønde.
Der er endvidere kendskab til mindre blødbundsområder, hvor der vil være behov for yderligere
udskiftning af jordmateriale.
Ved etableringen af regnvandsbassiner, hvor der er højtstående grundvand, skal bassinerne sikres mod opdrift.
Ved projekteringen af grundvandssænkningen skal det sikres, at der ikke trækkes evt. grundvandsforurening fra de nærliggende kortlagte ejendomme ind til grundvandssænkningen. Ligeledes skal det sikres, at der ikke sker skader på nærliggende bygninger. Inden for en bufferzone på
200 meter jf. Figur 7-36, findes ikke beskyttet natur eller vandløb. For at undgå en forurening af
grundvandet skal det undgås, at der i forbindelse med anlæggelsen af vejudvidelsen benyttes
forurenende materialer som forurenet jord, slagger, flyveaske, opbrudt asfalt m.v.
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Figur 7-36. Beskyttet natur inden for en 200 meter bufferzone.

Oppumpet vand fra grundvandssænkningen vurderes at kunne nedsives eller bortledes til recipient. Ifølge arealinformation er der ingen risiko for okker i området. Grundvandssænkning vurderes på det foreliggende grundlag ikke at have en væsentlig påvirkning.
Driftsfase
I driftsfasen vil der være risiko for spild af olieprodukter i forbindelse med almindelig kørsel på
vejen. Ved afrømning af rabatjord mv. skal jorden håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen og Aalborg Kommunes retningslinjer for jordflytning.
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Desuden vil der ved uheld være risiko for spild af olieprodukter eller andre kemikalier. Såfremt
der ved uheld sker spild af olie- eller kemikalie skal miljøvagten straks kontaktes, og der skal
igangsættes en indsat for at fjerne spildet.
Mængden af forurenede stoffer i overfladevandet vurderes at stige en smule i forbindelse med, at
der kører flere biler på vejen. Vejvand nedsives ikke i en afstand af 300 meter fra drikkevandsboringen, hvorfor det vurderes, at drikkevandsboringen kun i mindre grad påvirkes af projektet.
Samtidig sikres det, at afvanding af vejvand sker ud af indvindingsoplandet, for at sikre mod
forurenende vejvand samt eventuelle uheld med spild. I forlængelse heraf anbefales det, at grøfter i kildepladszonen til Tranholm Vandværk etableres med membran, og at det sikres at grøfterne vedligeholdes. Dette bør gøres for at sikre, at forurening, i forbindelse med den daglige trafik
samt ved eventuelle uheld, hvor der spildes olie eller kemikalier, ikke trænger ned i grundvandet.
7.7.5 0-alternativet
Ved 0-alternativet vil der ikke være miljøpåvirkninger i forhold til jordforurening og grundvand.
Påvirkningen fra den øgede trafikmængde vil være de sammen som ved projektet.
7.7.6 Kumulative effekter
Projektet vurderes ikke at have kumulative effekter i forhold til eksisterende vejnet.
7.7.7 Afværgeforanstaltninger
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive tale om en større jordflytning. For at sikre en miljømæssig korrekt håndtering af jorden samt lette myndighedsbehandlingen udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet. For at undgå en forurening af grundvandet skal det undgås, at der
i forbindelse med anlæggelsen af vejudvidelsen benyttes forurenende materialer som forurenet
jord, slagger, flyveaske, opbrudt asfalt m.v. Det skal endvidere sikres at afvandingsgrøfterne
indenfor indvindingsoplandet og 300 meter kildepladszonen til Tranholm vandværk udføres med
membran og vedligeholdes jævnligt således, at forurening til grundvandet undgås. Regnvandsbassinerne etableres med skot ved udløbene, således at de kan afspærres ved uheld.
7.7.8 Sammenfattende vurdering
Grundvand og jord og jordforurening er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
I anlægsfasen skal der håndteres en større mængde overskudsjord. Dele af overskudsjorden kan
være lettere forurenet, som følge af belastningen fra den eksisterende vej.
Endvidere kan der i anlægsfasen være en mindre risiko for spild af hydraulik- og dieselolieprodukter. Påvirkningen vurderes dog at være ubetydelig, da der vil blive igangsat afværgeforanstaltninger med henblik på at fjerne forureningen.
I driftsfasen kan der være risiko for spild af olie- og kemikalieprodukter som følge af uheld. Endvidere kan der være en diffus påvirkning af rabat-arealer, som følge af trafik på vejen.
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Befolkning og sundhed
WHO's brede sundhedsbegreb handler om, at sundhed er andet og mere end blot svækkelse eller
fravær af sygdom, men også er livskvalitet generelt. Psykisk og socialt velbefindende spiller en
vigtig rolle for de processer og forhold, der skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grupper og/eller i samfundet.
De forhold, der påvirker vores sundhed, befinder sig i alle samfundssektorer, og de beslutninger,
der har indvirkning på vores sundhed, tages ofte uden for det danske sundhedsvæsen. WHO
vurderer, at generelle socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige vilkår i samfundet påvirker
vores sundhed 54.
Der er en række forhold, der kan påvirke borgernes sundhed i positiv retning - her kan nævnes
tilgængelighed til arbejdspladser, offentlig service, uddannelse, detailhandel, idræt og rekreative
områder. De bynære grønne områder er et vigtigt element i det bynære friluftsliv og i forhold til
borgernes sundhed og trivsel, da områderne giver muligheder for leg, rekreation, motion, oplevelser mv.

7.8.1 Metode
Projektets påvirkning af befolkning og sundhed beskrives og vurderes ud fra de miljømæssige
konsekvenser, der er beskrevet i de respektive vurderingskapitler. Endvidere anvendes data fra
miljø-portalen og BBR-registeret samt sundhedsprofiler og sundhedspolitikker fra Aalborg Kommune.
Ved vurdering af projektets miljømæssige påvirkning af befolkning og sundhed er der fokus på
følgende temaer:
•
•
•
•

Støj og vibrationer
Emissioner og klima
Rekreative interesser
Trafiksikkerhed

De miljømæssige påvirkninger beskrives for henholdsvis anlægs- og driftsfasen.
Det vurderes, at det anvendte materiale er tilstrækkeligt.
7.8.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
Vejtrafikstøj
Vejtrafikstøjen er i denne VVM-redegørelse vurderet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for vejstøj, hvilket er i overensstemmelse med retningslinje 13.3 i Aalborg Kommunes Kommuneplan, se Tabel 7-16.
Område

Vejstøj
Grænseværdi
Støjniveau, udendørs

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, cam-

L den 53 dB

pingpladser o. lign.
Rekreative områder i/nær byområder, kolonihaver, nyttehaver

L den 58 dB

o. lign.
Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-

L den 58 dB

ningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign.
Hoteller, kontorer mv.

54

L den 63 dB

WHO, Burden of disease from environmental noise - Quantification of healthy life years lost in Europe, 2011,

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.pdf

Side 136 af 153

VVM-redegørelse udvidelse af Tranholmvej

Tabel 7-16. Grænseværdier for trafikstøj, retningslinjer i Aalborg Kommunes Kommuneplan.

Anvendte støjgrænser for byggeri og anlægsarbejder
Tidsrum

Støjgrænse, anlægsstøj

Mandag – fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 0714

Lr = 70 dB

Øvrige tidsrum samt søn- og helligdage

Lr = 40 dB

Tabel 7-17. De mest anvendte støjgrænser for byggeri- og anlægsarbejder.

WHO’s Guidelines for Community Noice
WHO’s Guidelines for Community Noise 55 fra 1999 angiver, at det udendørs støjniveau dag og
aften ikke bør overstige 55 dB(A) på årsbasis, hvis man vil forebygge væsentlige støjgener. I
natperioden anbefaler WHO, at støjniveauet på årsbasis indendørs i soverum med lukkede vinduer ikke overstiger 30 dB(A). Hvis det skal være muligt at sove for åbne vinduer, bør støjniveauet
på årsbasis udendørs om natten ikke overstige 45 dB(A).
I 2009 har WHO for EU gennemført et studie, der anbefaler, at udendørs støjniveauer om natten
på årsbasis (Lnight, outside) ikke permanent bør overstige 40 dB(A). I en overgangsperiode anbefales det fortsat at anvende 55 dB(A) på årsbasis. Justeringen af anbefalingen skyldes, at der
ved støjbelastninger over dette niveau er dokumentation for helbredseffekter i form af søvnforstyrrelser og afledt øget risiko for stress-relaterede hjerte/karsygdomme.
Man skal være opmærksom på, at alle undersøgelser af mulige sammenhænge mellem støj i
miljøet og helbredseffekter er baseret på lang tids udsættelse for støjen. Der er ved lang-tidsudsættelse kendte sammenhænge mellem trafikstøj og helbredseffekter, men ikke for støj fra
midlertidige aktiviteter, f.eks. kortvarende anlægsarbejde.
Sundhedsprofiler for Aalborg Kommune
Til beskrivelse og vurdering af projektets direkte og indirekte indvirkning på befolkning og sundhed anvendes blandt andet de nye sundhedsprofiler 56 for Aalborg Kommune.
De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk
Universitet har i 2010 og 2013 gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og
sygelighed.
I undersøgelserne er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor. Det vil sige data, som ikke er tilgængeligt i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed og sociale begivenheder. Regionerne har hver især udarbejdet regionale og kommunale sundhedsprofiler på baggrund af undersøgelserne.
Formål
1. At beskrive forekomsten og fordeling af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i
Danmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret
livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til læge og sociale relationer.
2. At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af
regionale og kommunale forskelle.

55

WHO’s Guidelines for Community Noise ,

http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
56

Sundhedsprofil 2013 for Region Nordjylland.

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Sundhed/Til%20sundhedsfaglige%20og%20samarbejdspartnere/Sundhedsfremme%20og%20foreb
yggelse/Sundhedsprofil/Sundhedsprofil_2013_final.ashx
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3. At beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra
2010 til 2013.
7.8.3 Eksisterende forhold
Sundheden i Aalborg Kommune
Sundhedsprofilen giver et overordnet overblik over borgernes sundhedstilstand og vaner.
Stress
Stress er en fysiologisk og psykologisk tilstand, der gør, at vi kan yde vores bedste i situationer,
hvor der kræves noget særligt af os. Kortvarig stress kan derfor betegnes som en positiv tilstand.
Det er først, når en stresstilstand står på i længere tid, at det bliver et problem med risiko for
udvikling af fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme og depression. Stress
kan desuden have negative sociale konsekvenser. Sundhedsprofilen viser, at 20,4 % af borgerne
i Aalborg Kommune har et højt stressniveau. Tilsvarende tal for Region Nord er 19,7 %.
Selvvurderet helbred
Selvvurderet helbred er en persons egen vurdering af sin helbredstilstand. Selvvurderet helbred
kan betragtes som personens opsummering af en række helbredsforhold, der ikke beskrives udtømmende ved en oplistning af symptomer, sygdomme og risikofaktorer.
16,4 % af befolkningen i Aalborg Kommune vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt helbred, mens 15,3 % af befolkningen i Region Nord vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt
helbred.
Fysisk aktivitet
Forskning viser, at der er betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver aktive 57. Det er
anslået, at 7 til 8 % af alle dødsfald er relateret til fysisk inaktivitet, og fysisk inaktive har en
middellevetid, der er fem til seks år kortere end hos de fysisk aktive. Fysisk aktivitet kan forebygge fysiske og psykiske sygdomme. Sundhedsprofilen viser, at 19 % af borgerne er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen højst en dag om ugen. Tilsvarende tal for hele Region Nordjylland er 18 %.
Støj og vibrationer
Der er i området i dag støj fra biltrafik og virksomheder. Støjudbredelseskortet for trafikken i
2015 viser, at boliger, der ligger i første række ud til Tranholmvej, er belastet med mere end L den
58 dB, som er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj ved boliger. De kolonihaver i Jørgen
Berthelsens Minde, der ligger tættest på Tranholmvej, er også støjpåvirket med omkring 58 dB.
Emissioner
Der er i dag emissioner fra vejtrafikken, virksomheder og havnen. Det vurderes, at emissionerne
ikke overskrider gældende grænseværdier for luftkvalitet.
Rekreative interesser
Der er ingen større rekreative områder inden for projektområdet. Der eksisterer et mindre etableret stisystem i industriområdet, men der er ligeledes tydelige nedtrampede stier fra busstoppestederne og ind i industrikvarteret.
7.8.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
Støj og vibrationer
I anlægsfasen kan der forekomme støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder samt fra
anlægstrafik. Det forventes, at nogle boliger langs Tranholmvej kan blive udsat for støj fra an-

57

Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen. 2013.
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lægsarbejder, der overstiger 70 dB(A). Da bygge- og anlægsarbejderne som udgangspunkt gennemføres i kortere perioder, og i dagtimerne, vurderes det, at støj og vibrationer i anlægsfasen
vil medføre en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed.
Emissioner
Der kan forekomme emissioner fra anlægsmaskiner i anlægsfasen, der lokalt kan påvirke luftkvaliteten. Da anlægsarbejderne foregår i en begrænset periode, er det vurderingen, at naboerne til
vejprojektet vil opleve korttidseffekter af emissioner. Endvidere foregår anlægsarbejderne i et
forholdsvist åbent område, hvor eventuelle emissioner hurtigt blæses væk.
Rekreative interesser
I anlægsfasen kan blandt andet kolonihaver i Jørgen Berthelsens Minde blive udsat for en støjpåvirkning. Endvidere kan det ikke udelukkes, at mindre rekreative områder langs Tranholmvej kan
blive udsat for støj og vibrationer, der påvirker brugen af områderne. Da anlægsarbejderne foregår i en begrænset periode, vurderes det, at projektets påvirkning af rekreative interesser i anlægsfasen ikke vil påvirke befolkningens sundhed.
Trafiksikkerhed
I anlægsfasen sker der en betydelig transport af byggematerialer og råstoffer. Endvidere vil det i
perioder være aktuelt at gennemføre midlertidige reguleringer af trafikken i området. Det vurderes, at de nævnte forhold i mindre grad kan påvirke trafiksikkerheden i området og derved befolkningens sundhed.
Driftsfase
Støj og vibrationer
Støjberegningerne viser, at boliger, der ligger i første række ud til Tranholmvej, vil blive belastet
med op til 63 dB. De kolonihaver, der ligger tættest på Tranholmvej, vil også blive støjpåvirket
med omkring 63 dB. WHO angiver, at det udendørs støjniveau ikke bør overstige 55 dB(A) i dagog aftentimerne. Om natten anbefales det, at støjniveauet på årsbasis udendørs ikke overstiger
45 dB(A). Da nogle boliger udsættes for et støjniveau, der overstiger anbefalingerne fra WHO
samt vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik, vurderes det, at trafikstigningen kan medføre en påvirkning af befolkningens sundhed i driftsfasen. Projektet vil dog i sig selv betyde en
positiv udvikling i støjbelastningen set i forhold til 0-alternativet, da der etableres et støjreducerende slidlag på Tranholmvej.
Emissioner
Der kan forekomme emissioner fra trafikken på Tranholmvej, men det vurderes, at den øgede
trafikmængde ikke medfører overskridelser af grænseværdierne for luftkvalitet. Samlet set vurderes det, at emissioner fra biltrafikken vil have en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed.
Rekreative interesser
Det forventes, at der ikke sker en direkte påvirkning af rekreative områder langs Tranholmvej.
En forøgelse af trafikken kan betyde en forøgelse af støjniveauet langs vejen, og derved en mindre påvirkning af de rekreative områder. Etablering af fællessti langs vejen samt en eventuel
stitunnel under Tranholmvej bidrager til at sikre gode forbindelser mellem erhvervsområder, boligområder og rekreative områder. Regnvandsbassiner vurderes ikke, at påvirke de rekreative
interesser. Det vurderes, at der vil være en ubetydelig påvirkning af de rekreative interesser i
driftsfasen.
Trafiksikkerhed
Der etableres en dobbeltrettet fællessti langs vejens østside, der kobles sammen med eksisterende stier i området. Løsningen bidrager til at forbedre trafiksikkerheden i området. En udvidelse af vejen og dens kapacitet kan også bidrage til en forbedring af trafiksikkerheden på Tranholmvej. Der kan etableres en stitunnel under Tranholmvej, der kan bidrage til, at bløde trafikan-
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ter og cyklister trygt kan krydse vejen. Samlet set vurderes det, at der sker en forbedring af
trafiksikkerheden i området, og følgelig sker der en ubetydelig påvirkning af befolkningens sundhed.
7.8.5 0-alternativet
Ved 0-alternativet gennemføres der ingen udvidelse af Tranholmvej. Det forventes, at der vil ske
en trafikvækst i området. Der opnås ikke en forbedret kapacitet og forbedret tilgængelighed.
Som følge af en forøgelse af trafikken vil der ske en stigning i støjniveauet langs Tranholmvej, og
det kan ikke udelukkes, at der kan ske en mindre påvirkning af befolkningens sundhed.
7.8.6 Kumulative effekter
Der vurderes ikke at være særlige kumulative effekter.
7.8.7 Afværgeforanstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til befolkning og sundhed,
ud over det der er beskrevet i de respektive vurderingskapitler.
7.8.8 Sammenfattende vurdering
Befolkning og sundhed er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
Støj og vibrationer vurderes at være den største miljøpåvirkning i anlægsfasen. Da arbejderne
gennemføres inden for normal arbejdstid, og at anbefalede støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder overholdes, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke befolkning og sundhed.
I driftsfasen sker der en forbedring af trafiksikkerheden ved, at vejens kapacitet udvides, samt at
der etableres nye fællesstier i området. Endvidere vil en forøgelse af trafikken i området påvirke
støjniveauet til at stige langs Tranholmvej. De sundhedsmæssige effekter ved en udvidelse af
Tranholmvej vurderes at have en ubetydelig miljøkonsekvens for befolkningens sundhed.
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Socioøkonomiske forhold
I dette kapitel vil det blive vurderet, om udvidelsen af Tranholmvej vil medføre miljømæssige
afledte socioøkonomiske konsekvenser i henholdsvis anlægs- og driftsfasen.
Med afledte socioøkonomiske forhold, som en mulig følge af miljøpåvirkningerne, forstås først og
fremmest samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Påvirkninger kan f.eks.
være indflydelse på områdets erhvervsliv eller sociale struktur, muligheder på mobilitet og oplevelser, og påvirkninger af økonomien for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger. Desuden omfatter de socioøkonomiske effekter også effekter for befolkning og samfund;
typisk påvirkninger af rekreative interesser og sundhedseffekter som følge af støj, emissioner
osv.

7.9.1 Metode
De miljømæssige afledte socioøkonomiske konsekvenser på mennesker og samfund ved udvidelse af Tranholmvej beskrives og vurderes ud fra de miljømæssige konsekvenser, der er beskrevet
i de respektive vurderingskapitler. Endvidere anvendes data fra miljøportalen og BBR-registeret.
Ved vurdering af mulige miljøpåvirkninger af socioøkonomiske forhold betragtes de mulige afledte effekter af potentielle miljøpåvirkninger, heriblandt de temaer, som er behandlet i øvrige vurderingskapitler, som danner grundlaget for VVM-redegørelsen.
Følgende tema betragtes:
1. Støj og vibrationer
2. Emissioner og luftforurening
3. Tilgængelighed
4. Trafiksikkerhed
5. Rekreative interesser
6. Ejendomsværdi
7. Arbejdspladser
Det vurderes, at der er tilstrækkeligt materiale til at foretage en vurdering.
7.9.2 Lovgrundlag, vejledninger mv.
I forhold til socioøkonomiske forhold er der ikke opsat egentlige målsætninger, men følgende
politikker mv. er relevante:
Erhvervsplan 2015 – 2018 – Aalborg Den Globale Videns- og Industriby
Erhvervsplanen tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns- og industriby. Aalborg vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og
være en moderne industriby, hvor viden og forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller.
Kommuneplan for Aalborg Kommune
Erhvervsområde Øst og Østhavnen er et industriområde af betydning for hele regionen. Området
er nu delvist udbygget og har fortsat et stort udviklingspotentiale. I området skal der kunne placeres større industri, havnerelateret erhverv samt industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav.
I den fremtidige udbygning skal det sikres, at afviklingen af trafikken fra især Østhavnen, men
også fra den øvrige del af erhvervsområdet sker, så genevirkningerne for boliger og rekreative
områder minimeres.
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Vejtrafikstøj
Vejtrafikstøjen er i denne VVM-redegørelse vurderet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for vejstøj, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne i Aalborg Kommunes Kommuneplan, se Tabel 7-18.
Område

Vejstøj
Grænseværdi
Støjniveau, udendørs
L den 53 dB

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign.
Rekreative områder i/nær byområder, kolonihaver, nyttehaver o. lign.
Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign.
Hoteller, kontorer mv.

L den 58 dB
L den 58 dB
L den 63 dB

Tabel 7-18. Grænseværdier for trafikstøj, retningslinjer i Aalborg Kommunes Kommuneplan.

Anvendte støjgrænser for byggeri og anlægsarbejder
Tidsrum
Mandag – fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07-14

Støjgrænse, anlægsstøj
Lr = 70 dB

Øvrige tidsrum samt søn- og helligdage

Lr = 40 dB

Tabel 7-19. De mest anvendte støjgrænser for byggeri- og anlægsarbejder.

7.9.3 Eksisterende forhold
Tranholmvej er beliggende i Aalborg og er i dag hovedforbindelsen til Østhavnen. Vejens kapacitet er ved at være opbrugt, og der er derfor behov for en udvidelse af vejen for at sikre en tilfredsstillende vejforbindelse til industri-og havnearealerne i Østhavnen.
Områderne langs vejens vestlige side er udlagt til boliger (parcelhuse), offentlige formål (universitet) og rekreative formål samt en kolonihave.
Områderne langs vejens østlige side er udlagt til industri, erhverv samt rekreative formål.
7.9.4 Vurdering af påvirkninger
Anlægsfase
Støj og vibrationer
Der vil forekomme støj og vibrationer i anlægsfasen, primært fra anlægsmaskiner og tansport af
råstoffer. De boliger, kolonihaver og offentlige bygninger, der er beliggende tættest på vejen vil
opleve støj fra anlægsaktiviteterne, men det vurderes, at støjbelastningen ikke vil overstige de
anbefalede 70 dB(A) i dagtimerne. Da anlægsarbejderne foregår over en begrænset periode og i
dagtimerne, vurderes det, at støj og vibrationer ikke vil have konsekvenser for socioøkonomiske
forhold.
Emissioner og luftforurening
I anlægsfasen vil nogle aktiviteter indebære udslip af forurenede stoffer til luften, der midlertidigt
kan påvirke luftkvaliteten i lokalområdet. Det drejer sig især om emissioner fra entreprenørmaskiner, transportkøretøjer og andre maskiner på arbejdspladserne. Endelig kan forskellige indretninger og arbejdsprocesser indebære lugt og lysgener i omgivelserne.
Da anlægsarbejderne foregår i en begrænset periode, er det vurderingen, at naboerne primært
vil opleve korttidseffekter af emissioner. Endvidere foregår anlægsarbejderne primært i et forholdsvist åbnet område, hvor eventuelle emissioner hurtigt blæses væk fra området. Samlet set
vurderes det, at emissioner i anlægsfasen ikke vil påvirke socioøkonomiske forhold.
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Tilgængelighed
I anlægsfasen kan tilgængeligheden til området blive reduceret, da der i perioder vil være behov
for at lukke dele af kørebanen. En begrænsnings af vejens kapacitet kan medføre kødannelser og
forlænget transporttid. Anlægsarbejderne foregår i en begrænset periode, og det forventes, at
der udarbejdes en anlægsplan, der sikrer tilgængeligheden til boliger, industri og erhverv langs
Tranholmvej. Samlet set vurderes det, at projektets påvirkning af tilgængelighed i anlægsfasen
vil medføre en mindre påvirkning af socioøkonomiske forhold.
Trafiksikkerhed
I anlægsfasen vil der ske en forøgelse af trafikken i området, samtidig med at vejens kapacitet i
perioder vil blive reduceret. Anlægsarbejderne kan medføre forøget risiko for trafikuheld, men på
grund af reduceret hastighed i anlægsfasen vurderes konsekvenserne at være minimale.
Det vurderes, at projektets påvirkning af trafiksikkerheden i anlægsperioden kun i mindre grad
vil påvirke trafiksikkerheden i området.
Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i området, og derved vurderes det, at projektets påvirkning af rekreative interesser i anlægsfasen ikke vil påvirke socioøkonomiske forhold.
Ejendomsværdi
Det er primært støj, vibrationer og tilgængelighed/fremkommelighed, der kan påvirke ejendomspriserne i anlægsfasen. Det forventes, at det anbefalede maksimale støjniveau på 70 dB(A) i
anlægsfasen overholdes, og at der udarbejdes en anlægstrafikplan, der sikrer en tilfredsstillende
tilgængelighed og fremkommelighed i anlægsfasen. Det vurderes, at projektets påvirkning af
ejendomspriserne i området ikke vil påvirke socioøkonomiske forhold.
Arbejdspladser
I anlægsfasen skabes der nye midlertidige arbejdspladser lokalt og regionalt ved, at de entreprenører, der udfører arbejderne, ansætter nye medarbejdere. Endvidere kan projektet skabe indirekte beskæftigelse hos underleverandører mv.
Driftsfase
Støj og vibrationer
Der sker en mindre forøgelse af støjniveauet langs Tranholmvej som følge af en forøgelse af trafikken.
Støjberegningerne viser, at boliger, der ligger i første række ud til Tranholmvej, vil blive belastet
med op til 63 dB. De kolonihaver, der ligger tættest på Tranholmvej, vil også blive støjpåvirket
med omkring 63 dB. Den anbefalede støjgrænse ligger på 58 dB(A). Da nogle boliger udsættes
for støjniveau, der overstiger vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik, vurderes det, at
projektet kan medføre en mindre påvirkning af de socioøkonomiske forhold.
Emissioner
Der kan forekomme emissioner fra trafikken på Tranholmvej, men det vurderes, at den øgede
trafikmængde ikke medfører overskridelser af grænseværdierne for luftkvalitet. Samlet set vurderes det, at emissioner fra biltrafikken vil have en ubetydelig påvirkning af socioøkonomiske
forhold.
Tilgængelighed
Udvidelsen af Tranholmvej fra to til fire spor bidrager til at forbedre tilgængeligheden til områderne langs vejen. Udvidelsen medfører også en betydelig forbedring af tilgængeligheden til de
store industri- og erhvervsområder i Østhavnen. Endvidere etableres der fællessti langs Tranholmvej samt en eventuel stitunnel under vejen, der sikrer en god forbindelse mellem boligområderne vest for vejen og erhvervsområderne øst for vejen. Samlet set vurderes det, at projektets
påvirkning af tilgængelighed medfører en mindre positiv påvirkning af socioøkonomiske forhold.
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Trafiksikkerhed
Udvidelsen af Tranholmvej samt etablering af fællessti langs vejen og en eventuel stitunnel under
vejen bidrager til at forbedre trafiksikkerheden i området. Det vurderes, at projektets påvirkning
af trafiksikkerheden medfører en mindre positiv påvirkning af de socioøkonomiske forhold.
Rekreative interesser
Etablering af fællesti langs Tranholmvej og en eventuel ny stitunnel under vejen bidrager til at
sikre og styrke de rekreative interesser i området. Det bliver nemmere at bevæge sig fra boligområderne til de omkringliggende rekreative områder. Det vurderes, at projektets påvirkning af
de rekreative interesser medfører en mindre positiv påvirkning af de socioøkonomiske forhold,
idet områdets rekreative attraktivitet og sammenhæng øges.
Ejendomsværdi
Det er primært støj, vibrationer og tilgængelighed/fremkommelighed, der kan påvirke ejendomspriserne i driftsfasen. Som tidligere beskrevet forventes der en forøgelse af trafikstøjen i driftsfasen, men det drejer sig om en lille ændring, som ikke vil påvirke beboerne i området væsentligt.
Udvidelsen af Tranholmvej og en forbedret tilgængelighed til Østhavnen kan bidrage til, at området bliver mere attraktivt for eksisterende og nye virksomheder. En positiv udvikling i området
kan påvirke ejendomspriserne i området i positiv retning.
Samlet set vurderes det, at projektets påvirkning af ejendomspriserne medfører en mindre positiv påvirkning af de socioøkonomiske forhold.
Arbejdspladser
En forbedret tilgængelighed til Østhavnen kan bidrage til, at eksisterende virksomheder udvider,
og at der etableres nye virksomheder i området. Det er svært at vurdere antallet af nye arbejdspladser, men det forventes, at en forbedret vejadgang til området bidrager til vækst og positiv
udvikling i området. Det vurderes, at projektets påvirkning af arbejdspladser medfører en mindre
positiv påvirkning af socioøkonomiske forhold.
7.9.5 0-alternativet
Ved 0-alternativet gennemføres der ingen udvidelse af Tranholmvej. Det forventes, at der vil ske
en trafikvækst i området og derved en forøgelse af kapacitetsproblemerne. Der opnås ikke en
forbedret kapacitet og forbedret tilgængelighed, der kan skabe vækst i området. Det vurderes, at
0-alternativet medfører en mindre påvirkning af de socioøkonomiske forhold.
7.9.6 Kumulative effekter
Der vurderes ikke at være særlige kumulative effekter.
7.9.7 Afværgeforanstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til befolkning og sundhed,
ud over det der er beskrevet i de respektive vurderingskapitler.
7.9.8 Sammenfattende vurdering
Socioøkonomiske forhold er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.
Støj og vibrationer samt tilgængelighed vurderes at være de største miljøpåvirkninger i anlægsfasen. Da arbejderne gennemføres inden for normal arbejdstid, og at anbefalede støjgrænser for
bygge- og anlægsarbejder overholdes, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke socioøkonomiske forhold væsentligt.
I driftsfasen sker der en udvidelse af vejens kapacitet, som medfører en forbedret tilgængelighed
til Østhavnen. Udvidelse af vejen kan bidrage til en positiv udvikling af eksisterende industri- og
erhvervsområder ved Østhavnen. Projektets påvirkning af de socioøkonomiske forhold ved en
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udvidelse af Tranholmvej vurderes samlet set at have en mindre positiv miljøkonsekvens for socioøkonomiske forhold.
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7.10 Samspillet mellem de ovenstående miljøpåvirkninger
Der vurderes ikke at være et samspil mellem de enkelte miljøforhold der er vurderet i det foranstående. De enkelte miljøforhold vil ikke samlet set biddrage til en anden vurdering end den der
er foretaget i de enkelte kapitler.
7.10.1 Kumulative effekter
Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til afledning af overfladevand, sammenholdt
med vejprojektet for Egnsplanvej. Begge projekter vil udlede til de samme recipienter. Det vurderes dog at der på grund af de beskedne ændringer i påvirkning ikke vil være en væsentlig effekt på recipienterne.

Figur 7-37. Oversigtskort over nye vejanlæg syd for Aalborg, herunder bl.a. Egnsplanvej.
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FORSLAG TIL OVERVÅGNING
Der er ikke en generel hjemmel til at stille krav til, at bygherren foretager overvågning, men det
kan være relevant i forbindelse med anlægsarbejdet og den fremtidige drift af vejen at se på
følgende:
•

De trafikale virkninger af de nye anlæg bør vurderes gennem tællinger og en monitering af trafikafviklingen i de centrale krydsningspunkter. Denne opfølgning vil
give mulighed for en løbende tilpasning af signalprogrammer mv. for at optimere
effekten af det nye vejanlæg, samt for at kunne vurdere støjpåvirkningen af de
tilstødende boligområder.

•

Ved eventuelle grundvandssænkninger kan det endvidere være nødvendigt at
monitere grundvandsstanden i pejleboringer for at undgå uønskede ændringer i
grundvandsstrømmen, der kan medføre mobilisering af forurening eller eventuelle
sætningsskader på nærtliggende ejendomme.
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SAMMENFATNING
De sammenfattende vurderingsskemaer fra de enkelte miljøemner er samlet i det nedenstående.
Der er ingen miljøemner, hvis påvirkning er vurderet at have væsentlige konsekvenser. Miljøemnet fredskov og landskab er vurderet at blive påvirket med en moderat negativ konsekvens. De
følgende emner er vurderet af have en mindre positiv konsekvens i driftsfasen: Trafiksikkerhed,
Rekreative interesser, Ejendomsværdi, Arbejdspladser. Herudover vurderes arbejdspladser også
at have en mindre positiv konsekvens i anlægsfasen. Trafikal tilgængelighed vurderes i driftsfasen at blive påvirket med en moderat positiv konsekvens.
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9.2

Samlet vurdering af 0-alternativet
0-alternativet vurderes ikke at medføre andre ændringer end en forøgelse af støjpåvirkningen
som følge af den øgede trafikmængde fra andre projekter.

9.3

Afværgeforanstaltninger
De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på
miljøet, er oplistet i det nedenstående.

9.3.1 Anlægsfasen
•
Regnvandsbassinerne ved strækningen nord for Smedegårdsvej samt nord for rundkørslen ved Øster Uttrupvej skal udformes naturnært med en organisk form og jævnt skrånende brinker mod lavvandede områder langs brinken.
•
I det omfang fredskov inddrages ved en evt. etablering af stitunnelen, kan der etableres
erstatningsskov, der kan pålægge et nyt og større område fredskovspligt og dermed evt.
støtte op om de grønne indsatsområder.
•
Trafikken søges opretholdt i videst mulig omfang for at modvirke trafikflytning til andre
strækninger med risiko for bl.a. uønsket støjbelastning og øget barriereeffekt.
•
For at sikre en miljømæssig korrekt håndtering af jorden samt lette myndighedsbehandlingen udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet.
•
For at undgå en forurening af grundvandet skal det undgås, at der i forbindelse med anlæggelsen af vejudvidelsen benyttes forurenende materialer som forurenet jord, slagger,
flyveaske, opbrudt asfalt m.v.
•
Det skal sikres at afvandingsgrøfterne indenfor indvindingsoplandet og 300 meter kildepladszonen til Tranholm vandværk udføres med membran og vedligeholdes jævnligt således, at forurening til grundvandet undgås.
•
Regnvandsbassinerne etableres med skot ved udløbene, således at de kan afspærres ved
uheld.
•
Der etableres enten grøfter eller regnvandsbassiner for magasinering og drosling af udledningen. Et alternativ til grøfterne kunne være kantopsamling og efterfølgende opsamling af vejvandet i regnvandsbassiner.
•
Der bør for at reducere de støjmæssige effekter af projektet i forhold til 0-alternativet
etableres en belægning med støjreducerende asfalt på strækningen. Trafikudviklingen
bør følges tæt gennem trafiktællinger og anlæg af støjafskærmning bør i den sammenhæng overvejes for at reducere støjpåvirkningen af boligområderne og kolonihaveområdet langs med Tranholmvej.
•
Såfremt der skal ske anlægsarbejder uden for normal arbejdstid så skal ske information
til naboerne om anlægsaktiviteterne og tidsplaner, for at reducere de oplevede gener fra
støjen.
9.3.2 Driftsfasen
•
Reduktion af støj- og luftforurening kan ske ved optimeret trafikstyret samordning af de
påtænkte signalregulerede kryds.
9.4

Manglede viden og usikkerheder
Formålet med miljøvurdering er at sikre et godt beslutningsgrundlag og derved at håndtere de
miljømæssige påvirkninger, inden der gives tilladelse til projektet.
I de enkelte kapitler er grundlaget for vurderingerne beskrevet. Det har været et godt grundlag
for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet, og det vurderes generelt, at der ikke
er væsentlige mangler i oplysningerne.
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