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Baggrund

Ændringen vil give mulighed for ny arealkrævende erhvervsaktivitet.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område mellem Esbjergmotorvejen og Andrup, nord for Tovrup i Esbjerg.

 

Redegørelse

Ændringen sker på baggrund af Esbjerg Kommunes overordnede målsætning om erhvervsudvikling, hvor der ønskes en
styrkelse af kommunens internationale erhvervsfokus. Der er i den sammenhæng behov for et stort erhvervsorienteret
areal.

Med ændringen vil Esbjerg Kommune udlægge et større samlet område til erhvervsformål, hvor det er de samme
overordnede bestemmelser, der gælder i hele området. Som led i denne forenkling begrænses antallet af enkeltområder.

For at åbne for en bredere erhvervsmæssig anvendelse åbner ændringen mulighed for at der, udover havnerelaterede
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erhverv, også kan etableres arealkrævende erhverv op til klasse 5 i projektområdet. Ændringen indebærer, at der kan
tillades tilknyttet kontorvirksomhed og at der kan etableres de til områdets anvendelse og drift nødvendige bygninger og
tekniske anlæg, som højspændingsstation, nødstrømsanlæg og varmegenvindingsbygning. Der er i projektområdet
udlagt areal til grønt danmarkskort, som med ændringen ændrer anvendelse til erhvervsformål. Det udlagte areal til grønt
danmarkskort var en planlagt forbindelse, hvis primære formål var på sigt at skabe en grøn, rekreativ forbindelse mellem
Andrup og Kvaglund. Forbindelsen er ikke realiseret, hvorfor arealet i dag er uden rekreativ og naturmæssig betydning
for området, ligesom det ikke er relevant at udlægge erstatningsarealer andre steder i kommunen.

Grønt Danmarkskort er opdelt i fire kategorier; særligt værdifuld natur, potentiel natur, økologisk forbindelse og potentiel
økologisk forbindelse. Idet der ikke planlægges for Grønt Danmarkskort i området, bortfalder den planlagte økologiske
forbindelse og potentielle økologiske forbindelse også.

I forbindelse med lokalplanlægningen for området sikres det, at der etableres en grøn, rekreativ forbindelse parallelt med
Andrupvej samt et grønt område mellem erhvervsområdet og Andrup.

Med ændringen planlægges der ikke længere for følgende bestemmelser og bindinger indenfor projektområdet:

• Hovedvandledning  
• Bevaringsværdig bygning
• Økologisk forbindelse
• Potentiel økologisk forbindelse
• Sammenhængende bebyggelse 
• Skovrejsning
• Kulturmiljø

Indenfor projektområdet findes følgende bindinger, som vil blive søgt ophævet efter planens vedtagelse:

• Beskyttet natur
• Skovbyggelinje 

I området omkring projektområdet findes to bindinger som afkaster bufferzoner ind i projektområdet:

• Fredet fortidsminde (nord for Andrupvej)
• Naturgasledning (på vestsiden af motorvejen)

Herudover findes der i det omgivende område tre bindinger, som tangerer projektområdet:

• Særtransportrute
• Reservation til primærvej (motorvejstraceet)
• Sten- og jorddige (syd for Tovrupvej)

Ovenstående optræder som bindinger i arealet, men er ikke til hindring for anvendelsen af projektområdet.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til ændring 2018.20 udarbejdes VVM og Forslag til Lokalplan 10-030-0006. 

Indkaldte idéer

I perioden 01-06-2018 til 15-06-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede
byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Miljøvurdering

Der er lavet en frivillig miljøvurdering af forslag til kommuneplanændring og lokalplan af det konkrete projekt.
Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslagene.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt med mindre justeringer.
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Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres nogle arealer med Grønt danmarkskort og Jordbrugsområde til
Erhvervsområde, det medfører at Virksomhedsstøjisolinjen og den Planlagte zonegrænse ændres.

Ændringerne er illustreret på kortet.
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Rammedel

Af kortet kan ses at:

Enkeltområde 10-030-040, 10-030-050, 10-030-042, 10-030-052, 04-010-120 udgår og sammenlægges
til et enkeltområde 10-030-020.
En del af enkeltområde 10-020-041 og mindre dele af enkeltområde 11-030-010 og 10-030-051
sammenlægges også med enkeltområde 10-030-020.
og at der sker mindre justeringer i Hoved- og Underområdegrænserne.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.
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De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg kommunes WebKort.
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Nye rammer
De efterfølgende rammer bliver udlagt i ændringen.

Nye rammer
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10-030-020 - Område ved Andrupvej og
Esbjergmotorvejen

Bestemmelser

Nummer 10-030-020

Hovedanvendelse Erhvervsområde

Kl. 5 Arealkrævende erhverv Anvendelsen fastlægges til arealkrævende erhverv,
det vil sige store forsyningsvirksomheder og
havnerelaterede virksomheder. Der kan gives
tilladelse til tilknyttet kontorvirksomhed og der kan
etableres de til områdets anvendelse og drift
nødvendige bygninger og tekniske anlæg, som
højspændingsstation, nødstrømsanlæg og
varmegenvindingsbygning. Der må ikke tillades
virksomheder, der i Håndbog om Miljø og
Planlægning klassificeres højere end klasse 5. Der må
ikke etableres virksomheder, der skærper
miljøkravene til omgivelserne. Der skal sikres en
hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.

10-030-020 - Område ved Andrupvej og Esbjergmotorvejen
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B% max 45 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 45 for hver
ejendom.

Max 40 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max
40 m fra terræn.

Opholdsarealer for erhverv Der fastsættes bestemmelser for rimelige,
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.

Virksomhedsstøj 60 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for
perioderne dag/aften/nat til:

max 60/60/60 dB(A) uden for egen
grundgrænse i området,
max tilladte støj i naboerhvervsområder,
max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder
blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det
åbne land,
max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
max 45/40/35 dB(A) i områder med lav
boligbebyggelse.

Bindinger

Højspændingskorridor Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
højspændingsluftledningerne.

Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Vejstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke
er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinjen.

Virksomhedsstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

10-030-020 - Område ved Andrupvej og Esbjergmotorvejen
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Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lufthavnens hindringsplan Begrænsninger i forhold til højde og placering af
byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens
hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til
gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale-
og internationale flyvninger.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Naturgasledning Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
naturgastransmissionsledningen.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Særligt værdifuld natur Det skal gennem planlægning og forvaltning sikres, at
områderne bevares som attraktive levesteder for dyr
og planter.

Særtransportrute Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer anvendelsen af ruter
reserverede til særtransporter. På særtransportruter
skal der sikres en gennemkørselshøjde på 8,8 m.

Beskyttet natur §3 Tilstanden af et beskyttet naturområde må ikke
ændres jf. naturbeskyttelseslovens §3. Naturområdets
tilstand og ikke registreringen er afgørende for om et
naturområde er beskyttet.

Sten og jorddige Der må ikke ske tilstandsændringer i beskyttede sten-
og jorddiger.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Fredet fortidsminde Inden for 100m fra et fredet fortidsminde må der ikke
foretages ændringer i tilstanden af arealet.

Skovbyggelinje Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres

10-030-020 - Område ved Andrupvej og Esbjergmotorvejen
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bebyggelse, campingvogne med mere.

Indvindingsopland Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden
for OSD, skal friholdes for virksomhedstyper og
anlæg, der medfører væsentlig forurening af
grundvandet.

10-030-020 - Område ved Andrupvej og Esbjergmotorvejen
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10-030-051 - Område ved Nordskrænten og
Andrup Byvej

Bestemmelser

Nummer 10-030-051

Hovedanvendelse Jordbrugsområde

Jordbrugsområde Anvendelsen fastlægges til jordbrugsområde med det
sigte at fremme erhverv som landbrug, skovbrug,
gartneri og lignende. Overflødige bygninger kan
bruges til andet formål såfremt det ikke kræver om-
eller tilbygning.

Zonestatus Landzone

Planlagt zone Fastholdes som landzone.

Byggeri til driften Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift
nødvendige bygninger og anlæg.

Højde Bygningshøjden fastsættes i overensstemmelse med
Byggelovens bestemmelser.

Bindinger

10-030-051 - Område ved Nordskrænten og Andrup Byvej
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Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Virksomhedsstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har
forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv
varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg
skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for
kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet
og på en måde så det bidrager til at fastholde,
forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere
information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan
for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lufthavnens hindringsplan Begrænsninger i forhold til højde og placering af
byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens
hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til
gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale-
og internationale flyvninger.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Sammenhængende bebyggelse. Hvis der inden for en afstand af 200 m ligger seks
beboede huse, defineres dette som
sammenhængende bebyggelse i det åbne land.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Skovrejsning ønsket Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede
skovrejsningsområde må der foretages privat og
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offentlig skovtilplantning.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Fredskov Inden for fredskoven må der ikke tillades forhold i strid
med Skovloven og Naturbeskyttelsesloven.

Skovbyggelinje Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne med mere.

10-030-051 - Område ved Nordskrænten og Andrup Byvej
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11-030-010 - Nordre Tovrup

Bestemmelser

Nummer 11-030-010

Hovedanvendelse Erhvervsområde

Kl. 5 havnerelateret erhverv Anvendelsen fastlægges til erhverv uden boliger, dvs.
erhverv i form af havnerelateret virksomhed som
energierhverv og vindmølleproduktion, herunder
relaterede erhverv og underleverandører. Der kan
gives tilladelse til tilknyttet kontorvirksomhed. Der må
ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og
Planlægning klassificeres højere end klasse 5. Der må
ikke etableres virksomheder, der skærper
miljøkravene til omgivelserne. Der skal sikres en
hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

Zonestatus Landzone

Planlagt zone Overføres til byzone.

B% max 45 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 45 for hver
ejendom.

Max 40 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max
40 m fra terræn.

11-030-010 - Nordre Tovrup
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Opholdsarealer for erhverv Der fastsættes bestemmelser for rimelige,
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer.

Virksomhedsstøj 60 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for
perioderne dag/aften/nat til:

max 60/60/60 dB(A) uden for egen
grundgrænse i området,
max tilladte støj i naboerhvervsområder,
max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder
blandet bolig og erhverv) og ved boliger i det
åbne land,
max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
max 45/40/35 dB(A) i områder med lav
boligbebyggelse.

Bindinger

Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Vejstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke
er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinjen.

Virksomhedsstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lufthavnens hindringsplan Begrænsninger i forhold til højde og placering af
byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens
hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til
gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale-
og internationale flyvninger.

11-030-010 - Nordre Tovrup
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Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Naturgasledning Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
naturgastransmissionsledningen.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Sammenhængende bebyggelse. Hvis der inden for en afstand af 200 m ligger seks
beboede huse, defineres dette som
sammenhængende bebyggelse i det åbne land.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Særtransportrute Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer anvendelsen af ruter
reserverede til særtransporter. På særtransportruter
skal der sikres en gennemkørselshøjde på 8,8 m.

Skovrejsning uønsket Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede
område, hvor skovtilplantning er uønsket, må der ikke
plantes skov.

Beskyttet natur §3 Tilstanden af et beskyttet naturområde må ikke
ændres jf. naturbeskyttelseslovens §3. Naturområdets
tilstand og ikke registreringen er afgørende for om et
naturområde er beskyttet.

Sten og jorddige Der må ikke ske tilstandsændringer i beskyttede sten-
og jorddiger.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Fredet fortidsminde Inden for 100m fra et fredet fortidsminde må der ikke
foretages ændringer i tilstanden af arealet.

Kulturarvsareal Indenfor kulturarvsarealer kan der findes skjulte
fortidsminder. Byggeri eller andet jordarbejde
henlægges så vidt muligt udenfor det arkæologiske
følsomme område. Kulturarvsarealer er ikke fredede.

Skovbyggelinje Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne med mere.

11-030-010 - Nordre Tovrup
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10-030-041 - Område nord for Grønkærvej

Bestemmelser

Nummer 10-030-041

Hovedanvendelse Grønt danmarkskort

Grønt danmarkskort Anvendelsen fastlægges til grønt danmarkskort med
det sigte beskytte og udvikle levesteder og
spredningskorridorer for vilde dyr og planter samt
beskytte landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Der må ikke tillades etableret eller ændret anlæg, så
de naturmæssige og landskabelige værdier forringes.
Ny bebyggelse og anlæg skal søges placeret uden for
det grønne danmarkskort. Er det ikke muligt, stilles
der krav om afskærmende beplantning. Eksisterende
landbrug kan fortsættes i områderne.

Zonestatus Landzone

Planlagt zone Overføres til byzone.

Byggeri til driften Der kan etableres de til områdets anvendelse og drift
nødvendige bygninger og anlæg.

Højde Bygningshøjden fastsættes i overensstemmelse med
Byggelovens bestemmelser.

10-030-041 - Område nord for Grønkærvej
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Bindinger

Hovedvandledning Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
hovedvandledning. De viste ledningstraceer er
vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

Virksomhedsstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har
forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv
varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg
skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for
kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet
og på en måde så det bidrager til at fastholde,
forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere
information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan
for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lufthavnens hindringsplan Begrænsninger i forhold til højde og placering af
byggeri og anlæg fremgår af Lufthavnens
hindringsplan, som er udarbejdet i henhold til
gældende sikkerhedsregler i lufthavne og nationale-
og internationale flyvninger.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Sammenhængende bebyggelse. Hvis der inden for en afstand af 200 m ligger seks
beboede huse, defineres dette som
sammenhængende bebyggelse i det åbne land.

Økologisk forbindelse Inden for de økologiske forbindelser skal dyr og
planters naturlige spredningsveje sikres og styrkes.
Ved etablering af anlæg eller byggeri, skal hensynet til
dyre- og plantelivets spredningsmuligheder sikres.
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Skovrejsning ønsket Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede
skovrejsningsområde må der foretages privat og
offentlig skovtilplantning.
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1 Indledning 
Esbjerg Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg 
for et erhvervsområde øst for Esbjerg. I forbindelse med forslag til plandokumenter 
udarbejdes der en miljøvurdering af planforslagene i overensstemmelse med Miljø-
vurderingslovens afsnit II.1   

En privat virksomhed har sammen med Energinet endvidere anmeldt et projekt i 
henhold til Miljøvurderingslovens afsnit III (VVM), med henblik på at der udføres 
en frivillig miljøkonsekvensvurdering iht. § 18 stk. 2. 

Der er udført en gennemgang (screening) af ændringerne i plangrundlaget og af 
projektets karakteristika og sandsynlige miljøpåvirkninger. På baggrund heraf er 
der udarbejdet en afgrænsningsrapport i medfør af Miljøvurderingslovens § 11 
(MV) og § 23 (VVM) med henblik på at afgrænse rapportens omfang og detalje-
ringsgrad.  

Scopingen udgør den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold og er dels 
sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myn-
digheder i henhold til § 32 og § 35. 

Det er aftalt at der udarbejdes en miljøvurdering af plangrundlaget (MV) og en mil-
jøkonsekvensrapport af projektet (VVM), og at det udarbejdes som en samlet vur-
dering. 

 

 

 

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S, med bidrag fra Rambøll (kapitel 12), i 
samarbejde med Esbjerg Kommune. 

                                               
1 Lov nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 
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1.1 Præsentation af projektet og alternativer  
(Datacenter og ny højspændingsstation) 

Der er ønske om, at etablere et nyt datacenter i Danmark for at imødekomme et sta-
digt stigende behov for bearbejdning og lagring af store datamængder. Plan- og 
projektområdet ved motorvej E20 øst for Esbjerg er i forvejen udlagt til erhvervs-
formål og har det nødvendige areal, samt god mulighed for tilslutning til elforsy-
ning og dataforbindelse. 

For at sikre opkobling af det nye datacenter på højspændingsnettet etablerer Ener-
ginet en ny højspændingsstation i tilknytning til datacentret. Der er således to byg-
herrer. I umiddelbar tilknytning til datacenteret etableres ligeledes et nødstrømsan-
læg bestående af dieselgeneratorer for at imødegå en eventuel situation med strøm-
udfald. 

Projektområdet deles i dag i en nordlige og sydlig del af den offentlige vej Nord-
skrænten. Der er igangsat en proces for nedlæggelse af Nordskrænten iht. Lov om 
offentlige veje for at skabe et sammenhængende område til erhvervsudvikling. 

 

Figur 1-1 Afgrænsning af plan- og projektområdet og dets placering ved mo-
torvejen øst for Esbjerg. 

Miljøvurderingen er baseret på projektbeskrivelsen, der fremgår kapitel 5. Projektet 
omfatter opførelse af et datacenter med datahaller og supportfaciliteter og området 
indrettes med interne veje og parkering mv., samt forskellige teknikbygninger og 
teknisk udstyr. Der planlægges for at datacenteret kan opføres i flere etaper over en 
årrække. 
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Der er ikke fundet lignende placeringsmuligheder i Esbjerg Kommune, og der er 
således ikke set på alternative placeringer for datacentret. 

Som referenceramme for vurdering af projektet indgår vurdering af 0-alternativet, 
det vil sige den situation, hvor der ikke sker byudvikling i området, men fortsat vil 
være intensiv landbrugsdrift. Derudover vurderes et såkaldt 0+-alternativ, hvor der 
udarbejdes lokalplan i henhold til de nuværende kommuneplanrammer for udbyg-
ning af området til industriformål i form af havnerelateret erhverv med mulighed 
for opførelse af store bygningsvoluminer. 

1.2 Afgivelse af myndighedskompetence 
Esbjerg Kommune er VVM-myndighed for virksomheden, mens Miljøstyrelsen er 
myndighed for Energinets anlæg. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Esbjerg Kommune afgivet 
myndighedskompetence med hensyn til miljøkonsekvensrapporten (VVM) for den 
nye højspændingsstation til Esbjerg Kommune. 

1.3 Samlet vurdering af planer og projekt 
Før området kan udbygges med datacenter og højspændingsstation(er) skal der ud-
arbejdes detaljeret plangrundlag i henhold til planloven. Området er ikke optaget i 
spildevandsplanen og derfor skal der desuden udarbejdes forslag for tillæg til spil-
devandsplanen. 

Lokalplan og kommuneplantillæg har til formål at muliggøre opførelse af datacen-
ter med i alt op til ca. 170.000 m² bebyggelse, indrettet med ankomstarealer, data-
haller, administrations- og logistikfunktioner og interne veje og parkering mv, samt 
diverse tekniske bygninger og udstyr. Derudover opføres et nødstrømsanlæg, der 
alene vil være i drift ved svigt i elforsyningen og ved periodiske tests i dagtimerne. 

Det aktuelle projekt omfatter ca. 170.000 m² bebygget areal fordelt på 150.000 m² 
datahaller og 20.000 m² administrations-, logistik- og servicebygninger, samt her-
udover en højspændingsstation, med et areal på ca. 30.000 m² og i tilknytning til 
datacenter bygningerne et nødstrømsanlæg i teknik gårde med et samlet areal på ca. 
60.000 m². Datacentret forventes at blive opført over flere etaper hen over en år-
række. Energinet etablerer en højspændingsstation, der sikrer tilslutning til det 
overordnede elnet og datacenter projekt etablerer en transformerstation umiddelbart 
ved siden af Energinets højspændingsstation. 

Datacentre er ikke opført på listen i miljøvurderingslovens bilag 1 over projekter, 
der obligatorisk skal miljøvurderes. Datacenter-virksomhed fremgår heller ikke ek-
splicit af bilag 2, men følgende punkter kan være relevante: 

› Punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 

› Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensio-
neret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget 
elkabler på søterritoriet. 
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› Punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. 

› Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone. 

Etablering af ny højspændingsstation vil ske under punkt 3c nævnt ovenfor. Det 
samlede projekt er anmeldt med henblik på at der udføres en frivillig miljøkonse-
kvensvurdering iht. § 18 stk. 2. Endvidere er det vurderet at ændringerne i plan-
grundlaget har en karakter, der vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på mil-
jøet, jf. § 8 stk. 1, og hvor der skal gennemføres en miljøvurdering. 

Der er foretaget en samlet (screening og) scoping af planforslag og projekt iht. Mil-
jøvurderingsloven for at fastlægge en afgrænsning af indhold, omfang og detalje-
ringsgrad for en samlet vurdering af planer og projekt i en fælles miljørapport. 

Dette dokument udgør en samlet miljøvurdering af planer og projekt. Sideløbende 
med miljøvurderingen har Esbjerg Kommune udarbejdet forslag til kommuneplan-
tillæg, forslag til lokalplan og forslag for tillæg til spildevandsplanen. De forslag til 
afværgeforanstaltninger, der er anført i miljørapporten til at mindske de analyse-
rede miljøpåvirkninger, er ikke bindende. I den efterfølgende VVM-tilladelse for 
projektet vil der blive opstillet konkrete vilkår for etablering og drift. 
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2 Afgrænsning og metode 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de overordnede principper og metoder for 
denne fælles miljøvurdering af planer og projekt. For en specifik gennemgang af 
metoderne for de enkelte miljøemner henvises til de respektive fagkapitler. 

2.1 Grundlag for vurderingen 
Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven LBK nr. 448 af 10/05/2017), 
som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens ind-
hold er baseret på lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering, som 
stilles til gennemførelse af planforslag og projekt. 

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, 
planen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og 
planlægningen og om der vurderes at væsentlige indvirkninger på enkelte miljøfak-
torer, på grundlag af de nedenfor nævnte kriterier, indikatorer og data.  

Grundlaget for miljørapportens konsekvensvurderinger er som udgangspunkt ak-
tuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs. foreliggende planer 
og rapporter mv.  

Ved visse emner er det nødvendigt at tilvejebringe ny viden om projektets konkrete 
påvirkning f.eks. i form af visualiseringer, beregninger og analyser. 

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 
som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse vurderings-
metoder, og til planens detaljeringsgrad. Der skal endvidere tages hensyn til på 
hvilket trin planen befinder sig i et beslutningsforløb/planhierarkiet, og hvorvidt 
bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin.  

Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i, at der er tale om en kombineret mil-
jørapport, der omfatter vurdering af et kommuneplantillæg (2018.20) og en lokal-
plan (10-030-020), der er den mest detaljeret plantype i det danske plansystem, 
samt af et ansøgt projekt efter Miljøvurderingslovens § 18 (VVM). 
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Udgangspunktet for miljøvurderingen følger det afgrænsede plan- og projektom-
råde, som også udgør lokalplanområdet. Med lokalplanen fastsættes byggeretsgi-
vende bestemmelser og fortages der en detaljeret vurdering af det anmeldte projekt. 
Miljøvurderingen vil derudover vurdere den udbredelse af miljøpåvirkningen, der 
er relevant uden for plan- og projektområdet i forhold til påvirkningens karakter, 
herunder for trafik inden for influensvejnet og for opsætning af overgangsmaster 
umiddelbart vest for projektområdet. 

Esbjerg Kommune har efter anmodning til Miljøstyrelsen fået overdraget myndig-
heden, for den del af projektet som udføres af Energinet, og er således eneste myn-
dighed for miljøvurdering af både planforslag og projekt. 

Esbjerg Kommune har således mulighed for at koordinere myndighedsbehandlin-
gen på en sådan måde, at der til brug for en samlet miljøvurdering af planer og pro-
jekt udarbejdes en samlet afgrænsning af miljørapportens indhold. 

2.2 Afgrænsning af miljøvurderingen 
I miljøvurderingsloven er der krav om, at miljørapporten skal baseres på den sand-
synlige væsentlige indvirkning inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter føl-
gende faktorer: 

› biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

› befolkningen (levevilkår og materielle goder, samt sikkerhed) 

› menneskers sundhed 

› jordbund og jordarealer 

› vand 

› luft 

› klimatiske faktorer 

› materielle goder 

› landskab 

› kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæo-
logisk kulturarv 

› større menneskeskabte katastroferisici og ulykker 

› ressourceeffektivitet, samt 

› det indbyrdes forhold mellem disse faktorer 

For at sikre, at alle at de væsentlige miljømæssige indvirkninger identificeres og 
indgår i vurderingen er der udarbejdet en afgrænsningsrapport (scoping) med hen-
blik på høring af offentligheden og berørte myndigheder. Afgrænsningsrapporten 
foreligger som separat dokument. 
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På baggrund af afgrænsningsrapporten indgår emnerne "befolkning og sikkerhed" 
samt "jordbund og jordarealer" ikke i denne miljøvurdering. Der udføres vurdering 
af alle øvrige emner. 

2.3 Høring af berørte myndigheder 
Berørte myndigheder skal høres på forskellige trin af miljøvurderingsprocessen, 
sammen med høring af offentligheden. Inddragelsen giver mulighed for indflydelse 
på beslutningen om og udførslen af de nødvendige miljømæssige vurderinger. Be-
rørte myndigheder høres i forbindelse med: 

› afgrænsning (scoping) af miljørapportens indhold og omfang. 

› den offentlige høring af (planforslag og) miljørapporten. 

› ved offentlig bekendtgørelse af (den vedtagne plan og) den sammenfattende 
redegørelse og VVM-tilladelse. 

Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detalje-
ringsniveau har resultatet af afgrænsningen (scopingen) således været sendt til hø-
ring hos en række myndigheder og organisationer, der kan være berørt af planfor-
slag og projekt, og som derved havde mulighed for at kommentere afgrænsningen 
eller bidrage med oplysninger, der kan indgå i miljøvurderingen.  

I forbindelse med fastlæggelse af afgrænsningen af miljørapporten er der gennem-
ført høring af berørte myndigheder i henhold til § 32, stk. 1 og berørte myndighe-
der og offentligheden i henhold til § 35, stk. 1. 

Den indledende høring af berørte myndigheder (og offentligheden) er foretaget i 
perioden 1. juni til 15. juni 2018. Høringen blev gennemført som en fælles annon-
cering for Indkaldelse af forslag og ideer til planlægningen, samt for afgrænsning 
af indholdet i miljørapportens indhold. 

I høringsperioden er der ikke modtaget høringssvar fra offentligheden med kon-
krete bemærkninger til miljørapportens afgrænsning og indhold, mens der er mod-
taget høringssvar fra 3 berørte myndigheder: 

› Ribe Stift med ønske om visualiseringer ift. kirker i Skads og Bryndum. 

› Sydvestjyske Museer, der oplyser at der er igangsat arkæologiske forundersø-
gelser i området. 

› Vejdirektoratet der gør opmærksom på at projektet skal tage hensyn til vej-
byggelinjer og rampeanlæg ved motorvejen. 

Høring af de berørte myndigheder (og offentligheden) har ikke givet anledning til 
ændringer i miljørapportens afgrænsning og indhold. 

Inden for de emner som miljørapporten er afgrænset til at omfatte, er der udført be-
skrivelser af relevante miljømål og status/miljøproblemer, konsekvensvurdering af 
planforslaget, beskrivelse af 0-alternativet samt eventuelle afbødende foranstaltnin-
ger og overvågningstiltag. 
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2.4 Principper og metode for samlet vurdering af 
planer og projekt 

Den fælles miljørapport omfatter de samlede byggemuligheder inden for plan- og 
projektområdet. Lokalplanen giver en byggeret på ca. 170.000 m² inden for områ-
det, der har et omfang på ca. 214 ha. Der planlægges for, at datacentret anlægges i 
flere etaper over en årrække. 

Den fælles miljørapport opfylder de krav, som dansk lovgivning har på området, 
der er samlet i bekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM) og formålet med miljøvurdering er 
at: 

› inddrage af offentligheden og berørte myndigheder 

› sikre, at væsentlige miljømæssige indvirkninger identificeres, beskrives og 
vurderes 

› undgå, forebygge eller begrænse og om muligt kompensere væsentlige påvirk-
ninger 

› beskrive rimelige alternativer til hele eller dele af planen eller projektet 

Overordnet set skal miljøvurderinger af planer, programmer og af konkrete projek-
ter bidrage til et højt niveau af miljøbeskyttelse og til fremme af en bæredygtig ud-
vikling, som bl.a. er til gavn for menneskers sundhed. Herunder skal der sikres, at 
der tilvejebringes et miljømæssigt oplyst grundlag, inden myndigheden træffer be-
slutning om vedtagelse af planen og/eller tilladelse til et konkret projekt. 

2.5 Alternativer, herunder 0-alternativet 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-al-
ternativet. 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages, såle-
des at eksisterende anvendelse videreføres.  

Placeringen af særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomhed som et da-
tacenter er på grund af størrelsen og krav til forsyningssikkerhed afhængig af en 
placering i tilknytning til det overordnede el-net og den øvrige infrastruktur.  

Funktionen og arealbehovet, der planlægges for, er ikke sammenligneligt med an-
dre arealudlæg i kommunen, og der er derfor ikke velegnede alternativer til en an-
den placering i Esbjerg Kommune. Udnyttelsen af planområdet vurderes endvidere 
ikke at kunne realiseres på væsentligt andre måder eller med væsentligt andre mil-
jømæssige konsekvenser end hvad lokalplanen giver mulighed for vedrørende pro-
jektets udformning, teknologi, placering, dimensioner og størrelsesorden. Der er 
derfor ikke vurderet andre konkrete alternativer. 
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0-alternativet 
Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøsta-
tus i plan- og projektområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtil-
standen ved 0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af 
de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af lokalplanen og projektet. 

0-alternativet er den situation, hvor det besluttes ikke at opføre et datacenter ved 
Andrup Vest, og hvor arealanvendelsen fortsætter som hidtil med intensiv land-
brugsdrift. 

Herved vil arealernes drift fortsætte med en primær anvendelse til intensiv land-
brugsdrift. Det vil betyde, at der ikke sker ændringer i den eksisterende trafik i om-
rådet, at der ikke etableres anlæg der kan have landskabelig indvirkning eller på-
virkning af omgivelserne med støj, lugt og lignende, samt at der ikke sker ændrin-
ger i nedsivning/afledning af overfladevand eller ændringer i påvirkning af grund-
vand. 

0+ Alternativet 
Derudover vurderes et såkaldt 0+-alternativ, for den situation, hvor der gennemfø-
res lokalplanlægning i henhold til de nuværende kommuneplanrammer for udbyg-
ning af området til industriformål i form af havnerelateret erhverv med mulighed 
for opførelse af store bygningsvoluminer. 

Implementering af en lokalplan iht. de nuværende kommuneplanrammer, ville give 
mulighed for en udbygning i området med industrierhverv i form af havnerelateret 
virksomhed som energierhverv og vindmølleproduktion, herunder relaterede er-
hverv og underleverandører, samt tilknyttet kontorvirksomhed.  

Kommuneplanen giver mulighed for at der kan etableres industrierhverv op til og 
med miljøklasse 5. I rammebestemmelser for området fastlægges den maksimale 
bebyggelsesprocent til 45 og den maksimale bygningshøjde til 40 meter. 

2.6 Offentlig høring (indkaldelse af bemærkninger 
og indsigelser) 

Esbjerg Kommune foretager offentlig høring af planforslag og fælles miljøvurde-
ring med indkaldelse af bemærkninger og indsigelser til forslag til lokalplan, for-
slag til kommuneplantillæg og forslag til spildevandsplantillæg, samt denne tilhø-
rende miljørapport med miljøkonsekvensvurdering (VVM) og miljøvurdering. 

Den offentlige høring foregår i perioden 9. oktober 2018 - 4. december 2018. Det 
forventes, at forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplan 
vedtages endeligt i slutningen af januar 2019. 
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2.7 Efterfølgende projekttilpasninger 
Parallelt med udarbejdelse af planforslag og miljøvurdering er der foretaget tilpas-
ninger af projektet i forhold til den afgrænsningsrapport som har været offentlig-
gjort. 

Byggeprojektet for nyt datacenter og placeringen af bebyggelse syd for Andrupvej 
har ikke ændret sig, men projektområdet er reduceret til alene at omfattet arealet 
mellem Andrupvej i nord og Nordre Tovrupvej i syd. 

Således indgår nedlæggelse af fredskov, gennembrud af beskyttede diger og kultur-
arvsareal ikke i miljørapporten da de er placeret uden for det opdaterede projekt-
område. Ligeledes er der kun to bevaringsværdige bygninger og to beskyttede for-
tidsminder. 

Endvidere er der parallelt med planarbejdet er der truffet afgørelse efter Vejloven 
som muliggør nedlæggelse af Nordskrænten når projektet realiseres. 

Disse projekttilpasninger har ikke betydning for omfanget og indholdet af temaer i 
miljørapporten. Det er alene vurderingen af konkrete elementer, som på grund af 
det tilpassede projektområde, ikke påvirkes, og som derfor heller ikke beskrives i 
miljørapporten. 
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3 Ikke teknisk resume 
Den fælles miljøvurdering for plan og projekt er gennemført efter Lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Sammenfat-
ningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens efterfølgende kapit-
ler vedrørende: Landskab og visuelle forhold, Natur, Grundvand og overfladevand, 
Kulturarv, Trafikale forhold, Støj og vibrationer, Luft og klima, samt aktiviteter i 
Bygge og anlægsfasen. 

I det ikke-tekniske resume er de væsentligste påvirkninger på omgivelserne fra da-
tacenteret og ny højspændingsstation beskrevet. 

3.1 Planforhold 
Plan- og projektområdet er i gældende kommuneplanrammer overvejende udlagt til 
havnerelateret erhvervsformål i form af energierhverv og vindmølleproduktion. En 
mindre del af arealet er planlagt til grønt område og økologisk forbindelse. Der er 
ingen gældende lokalplaner inden for plan- og projektområdet. 

Esbjerg Kommune tilvejebringer det planlægningsmæssige grundlag for i form af 
forslag til lokalplan 10-030-0006 og kommuneplanændring nr. 2018.20, der har 
til formål at skabe mulighed for etablering af en enden type erhverv i form af areal-
krævende virksomhed i form af et datacenter. 

Projektet bliver således lokaliseret i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes 
planlægning. Plan og projekt strider endvidere ikke imod statslige og regionale pla-
ner. 

Området planlægges til erhvervsformål miljøklasse 3 - 5 i form af arealkrævende 
virksomhed med tilhørende service-, administrations- og logistikfunktioner samt 
tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift.  

Med lokalplan 10-030-0006 overføres hele arealet til byzone. Lokalplanen indehol-
der nærmere bestemmelser for områdets vejadgang, vejudlæg, bebyggelsens om-
fang og placering samt terræn- og beplantningsforhold. 
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3.2 Landskab og visuelle forhold 
Landskabskarakteren beskrives som et intensivt dyrket landbrugsområde med fladt 
terræn, enkelte landejendomme og mange sammenhængende levende hegn. Ska-
laen er middel og skaber afgrænsede rum, mens der indimellem kan opnås længere 
kig på tværs af markflader og gennem hegn. Landskabet er ensartet, roligt og ro-
bust i forhold til mindre ændringer.  

Anlægsfasen vil medføre nedrivning af eksisterende bebyggelse, bearbejdning af 
terræn og delvis rydning af beplantning inden for området. Det vil præge land-
skabsoplevelsen i nærområdet i de op til 10 år det står på. 

Når projektet er opført og datacenteret er i drift, vil arealinddragelse og ændret are-
alanvendelse medføre påvirkninger på landskabsoplevelsen. Det skyldes særligt 
projektets omfattende karakter og tekniske præg. Området vil ud mod det omgi-
vende landskab være afgrænset og visuelt afskærmet med levende hegn. En foran-
staltning, der karaktermæssigt passer til området. Særligt ved den vestlige bykant 
af Andrup vil jordvolde kombineret med skovbevoksning udgøre et markant skifte 
i forhold til udsyn og oplevelse.  

I takt med at beplantningen omkring området bliver højere og tættere, vil påvirk-
ningen mindskes, og anlægget vil indpasses i det omgivende landskab. Ny beplant-
ning vurderes sammen med landskabsformationer og jordvolde at kunne afskærme 
projektet mod øst og syd. Der vil dog fortsat være et stort bygningsvolumen og en-
kelte høje elementer, der vil kunne ses over beplantningen. I nærområdet nord og 
vest for projektet er der tale om en væsentlig miljøpåvirkning, mens byggeriet fra 
større afstande vil falde ind i omgivelserne.  

   

Figur 3-1 Eksempel på synligheden af ny bebyggelse fra nærområdet ved foto-
standpunkt 4 ved Nordskrænten (tv) og fra længere afstand ved foto-
standpunkt 17 ved lufthavnen (th).  

Etablering af bevoksning langs projekt- og planområdet i en tidlig fase, kan med-
virke til, at den afskærmende effekt opnås hurtigere. Herudover er der ikke fundet 
relevante afværgeforanstaltninger. 
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3.3 Natur 
Projektområdet omfatter fem vandhuller samt en lille del af et stykke fredskov, 
men er ellers uden væsentlig naturmæssig værdier. Dog indeholder projektområdet 
levende hegn og områder, der kan tjene ledelinjer og jagtområder for flagermus. 
Ligesom enkelte arter af flagermus potentielt kan yngle og raste i bygninger inden-
for projektområdet. Det gælder særligt syd- og skimmelflagermus samt i en vis 
trold- og dværgflagermus, som dog kun blev registreret i sensommeren. 

Påvirkninger fra et datacenter vurderes ikke være væsentlig forskellige fra dem i 0+ 
alternativet. I begge tilfælde må det forventes, at vandhullerne sløjfes samt at le-
vendes hegn, småskove samt bygninger og omgivende træbevoksninger fjernes. 

Der er projekteret med etablering af et større forsinkelsesbassin til håndtering af 
regnvand samt med etablering af erstatningsvandhuller og erstatningsskov indenfor 
eller nær projektområdet. Forsinkelsesbassinet med omgivende træ-bevoksning 
samt erstatningsbiotoperne vil sikre, at projektområdets økologiske funktionalitet 
sikres samt at områdets egnethed som levested for padder potentielt forbedres.  

Når de eksisterende vandhullers tilstand tages i betragtning, så vurderes det samlet 
set, at det naturmæssige tab ved nedlæggelse af disse vil opvejes ved etablering af 
paddeegnede erstatningsvandhuller og etableringen af forsinkelsesbassiner. Ligele-
des kan fjernelsen af levende hegn betyde, at nogle dyrearter fortrækker fra områ-
det i en periode, men det vurderes, at denne påvirkning er midlertidig og opvejes 
efterhånden som de nyplantede træer i området vokser op. Projektet vil medføre 
etablering af bygninger m.m. indenfor eksisterende skovbyggelinjer, men der for-
udsættes ikke rydning af fredskov. Generelt kan påvirkningen ved rydning af le-
vende hegn og skov minimeres ved at bevare de eksisterende træer, indtil der er et 
konkret behov for at fælde dem. 

Samlet set vurderes det, at udledning af regnvand fra befæstede arealer i projekt-
området til Kvaglund Bæk kan gennemføres uden en hydraulisk overbelastning af 
vandløbet, hvis udledningen sker via forsinkelsesbassiner. De potentielle negative 
påvirkninger (højere vandtemperatur og højere koncentration af plankton alger), 
som udledning af regnvand via bassin kan medføre, kan delvist modvirkes ved at 
lave forsinkelsesbassinet dybt og skygget af træer, evt. suppleret med andre afvær-
getiltag. 

Projektområdet er ikke placeret i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, og 
det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-
interesser. Projektområdet omfatter kun i begrænset omfang habitater, der er eg-
nede som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der er ikke registreret yngle- 
og rasteområder i projektområdet, men der er registeret syd-, skimmel-, vand-, 
trold- og dværgflagermus, og det kan ikke udelukkes, at nogle af disse arter raster i 
nogle af områdets bygninger. Grundet projektområdets begrænsede egnethed for 
bilag IV-arter, og da der gennemføres tilplantning samt etablering af erstatningsna-
tur i eller nær projektområdet samtidig med, at de omkringliggende områder er af 
tilsvarende karakter og med tilsvarende habitater som projektområdet, så vurderes 
det, at projektet kan gennemføres uden en væsentlig påvirkning på lokale bestande 
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af bilag IV-arter. En bestand af den fredede orkide skov-hullæbe i områdets syd-
vestlige del forventes at kunne opretholdes i det grønne forareal. Der er ikke kend-
skab til andre fredede planter i området, men der er registreret tre invasive plantear-
ter. Som en del af projektet vil bestandene af invasive arter blive bekæmpet, hvilket 
må ses som en positiv konsekvens af projektet. 

3.4 Grundvand og overfladevand 
Idet plan- og projektområdet ligger mere end 25 m fra indvindingsboringer vurde-
res Miljøbeskyttelseslovens § 21 ikke at være aktuel i forbindelse med nærværende 
projekt. Tilsvarende gør sig gældende for Miljøbeskyttelseslovens § 19, idet geolo-
gien i området betyder, at der ikke vil ske nedsivning af regnvand. 

Alle indvindingsboringer inden for plan- og projektområder, som tages ud af drift 
skal sløjfes, jf. Vandforsyningslovens § 36. 

Nedsivning vil kun være muligt i meget begrænset omfang inden for plan- og pro-
jektområdet pga. de lokale jordbundsforhold. Idet arealanvendelsen går fra land-
brugsjord til bebygget og befæstet med et samlet areal på op til 350.000 m² vil 
grundvandsdannelsen mindskes markant inden for plan- og projektområdet. For at 
muliggøre eventuel infiltration sker afledning af vejvand via grøfter. For Kjersing 
Kildeplads vurderes det dog ikke at få en påvirkning, idet det grundvand der ind-
vindes her dannes uden for plan- og projektområdet. 

Nødstrømsanlægget bestående af i alt 93 generatorerne med tilhørende dieseltanke 
som indrettes således, at de ikke forventes at udgøre en trussel mod grundvandet. 
Tilsvarende forventes de tilhørende køleanlæg med ammoniak heller ikke at udgøre 
en trussel, idet ammoniak fordamper og der derfor ikke vil være risiko for nedsiv-
ning.  

Datacenteret placeres uden for område med særlige drikkevandsinteresser, og kun 
den nordligste del placeres inden for indvindingsopland til en almen vandforsy-
ning. Det er kun det mindste af regnvandsbassinerne samt dele af de to regnvands-
bassiner, som kun oversvømmes ved ekstreme regnhændelser, der ligger inden for 
de ubeskyttede områder (nitratfølsomt indvindingsområde). Med de indarbejde tek-
niske foranstaltninger vurderes datacenteret inklusiv relaterede aktiviteter ikke at 
udgøre en trussel mod grundvandet. 

Overfladevandet fra alle befæstede arealer forsinkes og afledes til recipienten 
Kvaglund Bæk med 1 l/s/ha. Dette er i overensstemmelse med spildevandsplanen. 
Da Kvaglund Bæk og nedstrøms Spangsbjerg Møllebæk er en hydraulisk overbela-
stet recipient, gennemføres der, i forbindelse med anlæggelsen af datacenter, en 
række tiltag, som reducerer nedstrøms udledninger ved magasinering og forsin-
kelse, samt fysiske tiltag der forbedrer de eksisterende forhold og hvorved der ska-
bes den fornødne kapacitet til vandet fra datacentret. Med dette projekt forventes 
det, at den samlede hydrauliske belastning af recipienten, kan reduceres ift. nuvæ-
rende forhold 
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Opvarmningen af overfladevandet i regnvandsbassinerne betyder, at det udledte 
vand, på varme sommerdage, kan være varmere end under nuværende forhold hvor 
vandet ledes gennem den kolde lerjord via markdræn. Der findes en række afvær-
geforanstaltninger, der kan indarbejdes således at temperaturpåvirkningen kan re-
duceres. 

3.5 Kulturarv 
Inden for plan- og projektområdet er der registreret flere konkrete forhold vedrø-
rende kulturarv og fortidsminder.  

Sydvestjyske Museer vil derfor gennemføre arkæologiske forundersøgelser inden 
for plan- og projektområdet. Arkæologiske spor og fund sikres ved arkæologiske 
udgravninger, der er igangsat i sommeren 2018. 

Inden anlægsarbejderne påbegyndes er det forudsat, at de arkæologiske forundersø-
gelser har kortlagt og registreret alle fund og kulturhistoriske spor og at museet har 
udgravet og/eller frigivet arealerne til anlægsarbejder i henhold til museumslovens 
§ 25-27 i det pågældende anlægsområde. Alle registreringer færdiggøres inden på-
begyndelse af bygge- og anlægsarbejde i de pågældende områder. 

I den sydlige del af området findes et fredet fortidsminder (gravhøj) med en 100 
meter beskyttelseszone. Ved Andrupvej nord for området ligger desuden en grav-
høj, hvoraf en del af 100 m's beskyttelseszonen er placeret indenfor området. 

For at realisere projektet i planområdet er der behov for at foretage anlægsarbejder 
ved Andrupvej inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen og etablere grønne forarea-
ler og cykelsti på sydsiden af Andrupvej. Alle tilstandsændringer inden for beskyt-
telseszonerne forudsætter Esbjerg Kommunes dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
ven. 

Inden for plan- og projektområdet er der i kommuneplanen udpeget to ejendomme 
som bevaringsværdige. Efter besigtigelse har Esbjerg Kommune vurderet, at de kan 
nedrives. Der gennemført ændring af kommuneplanen, der giver mulighed for at 
nedrivning. 

   

Figur 3-2 Eksempel på landskabet inden for projektområdet (tv) og en af de 
gamle gårde i Andrup uden for projektområdet (th).  
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I den østlige del af området indgår de gamle gårde i Andrup og de omkringliggende 
marker i et udpeget kulturmiljø. De gamle gårde ligger dog uden for selve plan- og 
projektområdet og der etableres et grønt forareal og et afskærmende beplantnings-
bælte mod Andrup. 

Det udpegede kulturmiljø påvirkes i mindre grad, da stjernestrukturen udviskes 
som følge af ændret arealanvendelse. Dog bevares kulturmiljøets kerne, i kraft af 
de gamle gårde. Den kulturhistoriske fortælling præger ikke oplevelsen i dag. 

3.6 Trafikale forhold 
Parallelt med planprocessen er der truffet politisk beslutning om at nedlægge Nord-
skrænten som offentlig vej. 

Realisering af Datacenter ved Andrup Vest vil medføre en lokal påvirkning af tra-
fikken i det nordøstlige Esbjerg. Påvirkningen skyldes især nedlæggelsen af Nord-
skrænten som vejforbindelse mellem Andrup og Kvaglund, der er nødvendig på 
grund af det samlede projekts fysiske udstrækning. Der beregnes med projektet en 
mindre gennemkørende trafik gennem Andrup, hvilket i trafikmiljømæssig hen-
seende vil være gunstigt. 

Der vil blive tale om en omvejskørsel – også for cyklister – selvom projektet om-
fatter en ny cykelstirute parallelt med Andrupvej og østsiden af E20 som alternativ 
til den nuværende rute via Nordskrænten. Det forhold, at der bliver tale om en se-
parat sti med belysning vil dog bidrage til, at gøre den nye løsning mere tryg. 

Med de afværgetiltag, som indarbejdes i den samlede løsning, vurderes projektet 
ikke at afstedkomme væsentlige trafikale gener. Det overordnede vejnet er i stand 
til at tage den begrænsede forøgelse i trafikmængden. Lokalt implementeres der af-
værge foranstaltninger for at sikre afvikling af trafik på Andrupvej og på Storegade 
ved Hedelundsvej. 

3.7 Støj og vibrationer 
Der er foretaget en beregning af støjen fra det nye datacenter og den tilhørende 
transformerstation, samt forøgelse af trafik på influensvejnettet. Energinets nye 
højspændingsstation vurderes ikke at bidrage til støjkilder i beregningerne. 

I driftsfasen overholdes støjkravene i alle beregningspunkter. Dette er forudsat at 
en række støjdæmpende tiltag implementeres, herunder at køleenhederne på taget 
af datahallerne og deres afkast er afskærmet og at der maksimalt testes to generato-
rer per bygning samtidigt på et givent tidspunkt i dagtimerne. 

Beregning af vejtrafikstøj viser at projektforslaget er sammenligneligt med 0+ al-
ternativet. Udbygning med datacenter i området vil ikke generere trafik på det fast-
satte influensvejnet, der vil medføre overskridelser af trafikstøj i naboområder.  
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3.8 Luft og klima 
Når rammerne for den fysiske planlægning udnyttes fuldt ud og datacentret står 
færdigt og er sat i drift, vil der forekomme forøget forurening af luften fra test af 
nødgeneratorer. Det vurderes, at almindelig test af generatorerne kan overholde 
gældende grænseværdier, når afkastene etableres med en tilstrækkelig højde, som 
bliver endeligt fastlagt på baggrund af opdaterede spredningsberegninger og med 
data fra de valgte generatorer.  

Datacentret medfører ikke en væsentlig øget trafik til området, og det er vurderet, 
at den øgede trafik ikke giver anledning til overskridelse af de gældende grænse-
værdier for luftkvalitet. Trafikken vil medføre en øget kvælstofbelastning i nærtlig-
gende naturområder, men den forventede merbelastning er så begrænset, at den 
ikke vil påvirke naturområderne væsentligt. 

Ved det meget usandsynlige scenarie at der sker et total udfald af strømforsyningen 
til området vil alle generatorer skulle være i drift samtidig med forskellige belast-
ninger. Det er vurderet, at den samlede maksimale koncentration i området ved 
kørsel med alle generatorer vil ligge under de amerikanske sundhedsbaserede kort-
tidsgrænseværdier til brug for beredskabsplanlægning og beskyttelse af personer og 
under arbejdsmiljøgrænseværdierne i Danmark. Da strømsvigt antages at være af 
begrænset varighed, vurderes det, at projektet ikke vil medføre koncentrationer af 
NO2, som medfører uacceptable gener i og omkring projektområdet. 

Da reduktionen af drivhusgasser fra elproduktion er drevet af reduktion af CO2-
kvoter (ETS) på EU-plan, er der vurderet at afværgeforanstaltninger ikke er rele-
vante, da den eksisterende handelsordning vil regulere udledningen af drivhusgas-
ser på en EU-plan. 

Direkte emissioner fra nødgeneratorer er ikke signifikante i forhold til den samlede 
emission fra ikke-ETS-sektoren og vil i øvrigt heller ikke forhindre eller udskyde 
mulighederne for, at Danmark opfylder EU 2020-reduktionsmålene. 

Samlet set vurderes det, at det planlagte datacenter ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af den lokale luftkvalitet eller klimaet. 

3.9 Bygge- og anlægsfasen 
De relevante emner for bygge- og anlægsfasen er beskrevet særskilt, og således er 
de samlede vurderinger for trafik, støj, vibrationer, luft, støv, jord og affald og 
grundvand også beskrevet i de følgende afsnit. 

Realisering af datacenter ved Andrup Vest vil medføre en lokal påvirkning af tra-
fikken i det nordøstlige Esbjerg. Påvirkningen skyldes især nedlæggelsen af Nord-
skrænten som vejforbindelse mellem Andrup og Kvaglund, der er nødvendig på 
grund af det samlede projekts fysiske udstrækning. Der beregnes med projektet en 
mindre gennemkørende trafik gennem Andrup, hvilket i trafikmiljømæssig hen-
seende vil være gunstigt. 
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Med de afværgetiltag, som indarbejdes i den samlede løsning, vurderes projektet 
ikke at afstedkomme væsentlige trafikale gener. 

Under anlægsperioden kan enkelte boliger opleve støj over 70 dB i dagtimerne, 
hvis der udføres ramning af spuns. Ligeledes vil enkelte boliger opleve støj ved 
gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af højspændingskabler. I det tilfælde, 
vil støjreducerende tiltag blive introduceret. 

Mens datacentret anlægges, vil der være risiko for støvgener. Det vurderes dog, at 
væsentlige gener kan undgås ved anvendelse af afværgetiltag som f.eks. vanding i 
tørre perioder samt løbende renholdelse af køreveje mv., så støvdannelse forebyg-
ges. 

Der anvendes kun kendte materialer og metoder ved anlægsarbejdet, og der forven-
tes en miljøpåvirkning som fra andre tilsvarende anlægsarbejder. Ud fra anlægsar-
bejdets omfang vurderes de samlede miljøpåvirkninger og gener derfor ikke at 
være væsentlige. 

Under anlægsfasen skal de V1 kortlagte lokaliteter ved placering af det østlige 
regnvandsbassin undersøges, og eventuelt forurenet jord skal håndteres korrekt. 

Gældende metoder og procedurer for fjernelse og bortskaffelse af uønskede stoffer 
vil blive anvendt ved nedrivning af eksisterende bebyggelse. 

Mest mulig jord holdes på egen grund for at minimere behovet for bortskaffelse af 
jord og tilkørsel af grusgravsmaterialer. Råjord indarbejdes så vidt muligt i terræn-
reguleringerne, og muldjord fra byggefelterne fordeles over den resterende del af 
grunden, eller bortkøres. 

Affald bortskaffes efter gældende regler. Herved kan det sikres, at affald fra pro-
jektet ikke medfører påvirkning af miljøet. 

Forbruget af råstoffer forventes ikke at give udfordringer i forhold til tilgængelige 
råstoffer i regionen. Der vurderes ikke at være et væsentligt behov for ressourcer i 
driftsfasen. 

Datacenteret placeres uden for område med særlige drikkevandsinteresser, og kun 
den nordligste del placeres inden for indvindingsopland til en almen vandforsy-
ning. Aktiviteter i bygge og anlægsfasen vurderes ikke at have væsentlig indvirk-
ning på grundvandsbeskyttelsen. Der kan i anlægsfasen være behov for midlertidig 
grundvandssænkning af et øvre sekundært grundvandsspejl. 

3.10 Kumulative effekter 
De kumulative effekter (sammenhænge med andre projekter, der kan forstærke 
miljøpåvirkningerne) vurderes som alle øvrige påvirkninger ud fra det brede miljø-
begreb. Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der 
er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirk-
ning i samspil med planens og projektets miljøpåvirkninger. 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

27

Langs den vestlige bykant af Andrup anlægges i dag nye boligområder og der kan, 
særligt i anlægsfasen, forekomme kumulative virkninger af landskabsoplevelsen. 

Udledning af regnvand til Kvaglund Bæk kan medføre kumulative virkninger i 
form af øget hydraulisk belastning, da der til vandløbet i forvejen ledes overflade-
vand fra de nærliggende veje og beboelsesområder. Det er dog i denne sammen-
hæng relevant, at Din Forsyning i øjeblikket ser på mulighederne for at øge kapaci-
teten i systemet, der leder vand til Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk, samt 
forbedre de fysiske forhold i vandløbene. 

En stor del af den trafikudvikling, som er indeholdt i prognosen for år 2030, er for-
anlediget af den øvrige byudvikling i Esbjerg. Der vurderes ikke at være andre for-
hold, der kan have en kumulativ virkning i forhold til trafikken. 

Der kan være kumulative effekter for luftemissioner fra Esbjergmotorvejen og var-
mecentralen i Andrup. Da hverken motorvejen eller varmecentralen bidrager væ-
sentlig til den lokale luftkvalitet, vurderes der ikke at være væsentlige kumulative 
effekter. 

Det direkte og indirekte CO₂-udslip fra etablering og drift af datacentret vil bidrage 
til den globale klimapåvirkning i samspil med andre aktiviteter, der har en klimaef-
fekt. Der er derfor grund til at være opmærksom på muligheder for at begrænse kli-
mapåvirkningen mest muligt. 

Der er ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan medføre kumulative 
virkninger for andre forhold omfattet af miljørapporten, 

3.11 Overvågning 
Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge interesse-
parametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvågning er at 
identificere uforudsete negative virkninger. 

De områder, hvor der i dag vokser Japan-pileurt, bør overvåges i en årrække efter, 
at planten er bekæmpet, således at bekæmpelsen hurtigt kan genoptages, hvis plan-
ten igen sætter skud. 

Esbjerg Kommune foretager løbende tællinger af trafikken på vejnettet og følger 
udviklingen i ulykkestallet baseret på de politiregistrerede trafikulykker. Der vur-
deres ikke at være behov for yderligere initiativer for at følge den trafikale påvirk-
ning, som projektet medfører. 

Overvågning af emissioner fra nødgeneratorer vil bestå af regelmæssig måling og 
beregning af de væsentligste forureningskomponenter (NOX, SO₂, CO og støv), 
mens anlæggets energiforbrug kan indgå i forbindelse med årlige rapporteringsfor-
pligtelser i henhold til miljøgodkendelsen. 

Det er ikke relevant at iværksætte særskilte overvågningsprogrammer for andre for-
hold omfattet af miljørapporten. 
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4 Lovgrundlag og planforhold 
Detaljerede og konkrete forhold er beskrevet under de enkelte fagkapitler, hvor 
dette er relevant. I dette afsnit findes en oversigt over lovgivning og planforhold af 
mere generel karakter, som ikke er specifik relevant for det enkelte fagkapitel, men 
som er mere overordnet. 

4.1 Lovgrundlag 
Før etableringen af et datacenter og en ny højspændingsstation skal Esbjerg Kom-
mune vedtage lokalplan og kommuneplanændring i henhold til planloven. 

Denne miljøvurdering er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven2 og omfat-
ter en miljøvurdering af plangrundlaget (MV) og en miljøkonsekvensrapport af 
projektet (VVM) som en samlet vurdering af planer og projekt. 

Det er vurderet, at lokalplan og kommuneplanændring har en karakter, der vil 
kunne få væsentlig indflydelse på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, og 
hvorfor der skal gennemføres en miljøvurdering.  

Projektet er endvidere anmeldt med henblik på at der udføres en frivillig miljøkon-
sekvensvurdering (VVM) iht. miljøvurderingslovens § 18 stk. 2. Datacentre er ikke 
opført på listen i miljøvurderingslovens bilag 1 over projekter, der obligatorisk skal 
miljøvurderes. Datacenter-virksomhed fremgår heller ikke eksplicit af bilag 2, men 
følgende punkter kan være relevante: 

› Punkt 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 

› Punkt 3c: Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensio-
neret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg dog undtaget 
elkabler på søterritoriet. 

› Punkt 10a: Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. 

› Punkt 10b: Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone. 

                                               
2 Lov nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 
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Miljøstyrelsen har efter anmodning afgivet myndighedskompetence til Esbjerg 
Kommune for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Energinets nye højspændings-
station, jf. punkt 3c ovenfor, iht. Samordningsbekendtgørelsens3 § 3 stk. 2. 

En række danske love, herunder naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, 
museumsloven, artsfredningsbekendtgørelsen, skovloven, vandløbsloven og jord-
forureningsloven, sikrer beskyttelse af værdier knyttet til bl.a. natur, landskab og 
kulturarv. Herudover er der lovgivning, som regulerer f.eks. veje, støj, forurenet 
jord og luftforurening. Endelig har Esbjerg Kommune i medfør af planloven vedta-
get en kommuneplan, hvor der er fastsat retningslinjer for en række emneområder 
som f.eks. landskab, kulturmiljøer, økologiske forbindelser mv.  

Al relevant lovgivning og planlægning er beskrevet under de enkelte miljøemner, 
hvis den er vurderet at være relevant. 

4.2 Statslige planer 
Relevante statslige planer er især Natura 2000-planer og vandområdeplaner.  

Esbjerg Kommune skal sikre sig, at der ikke vedtages planer for eller meddeles til-
ladelser til projektet, der kan være i strid med Miljømålslovens beskyttelse af Na-
tura 2000-områder og den generelle beskyttelsen af visse arter på lovens bilag IV4.  

I de statslige Natura 2000-planer er der fastlagt mål for udpegningsgrundlaget for 
de internationale naturbeskyttelsesområder. Natura 2000-områder er et netværk af 
beskyttede naturområder i EU og består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområ-
der og ramsarområder. Planernes målsætning for Natura 2000-områderne er ved en 
målrettet indsats at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som 
områderne er udpeget for at beskytte.  

Nærmeste Natura 2000 område nr. 89, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde, er beliggende ca. 2,6 km syd for plan- og projektområdet. 

Forholdet til Natura 2000 og beskyttede arter er nærmere beskrevet i kapitel 7. 

I de statslige vandområdeplaner 2015-2021 er der fastsat mål og indsatser med hen-
blik på at sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder de 
fastsatte miljømål i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.  

Plan- og projektområdet ligger inden for hovedvandopland 1.10 Vadehavet.  

                                               
3 Bekendtgørelse nr. 1470 af 12.12.2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 

mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering 
4 jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1383 af 26.11.2016 om administration af planloven i for-

bindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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4.3 Regionale planer 
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 angiver Regionsrådet sine 
overordnede mål for udviklingen i Region Syddanmark.  

I Råstofplan 2016 udpeger regionen råstofområder og råstofinteresseområder til 
fremtidig indvinding og fastlægger rammerne for råstofindvinding ud fra en over-
ordnet forsyningsstrategi. 

Planforslagene strider ikke imod de regionale planer. 

4.4 Kommuneplan 
Kommuneplan 2018-30 er den samlede plan for den fysiske udvikling i Esbjerg 
Kommune og består af hovedstruktur med retningslinjer og redegørelse, rammer 
for lokalplanlægningen, samt beskrivelse af lokalområder. 

Plan- og projektområdet er i gældende kommuneplanrammer overvejende udlagt til 
havnerelateret erhvervsformål i form af energierhverv og vindmølleproduktion. En 
mindre del af arealet er i dag planlagt til grønt område og økologisk forbindelse. 

Esbjerg Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplanændring nr. 2018.20, der 
har til formål at skabe mulighed for etablering af en anden type erhverv i form af 
arealkrævende virksomhed / datacenter. Byggemulighederne i området ændres 
ikke, det vil sige at rammen for området giver mulighed for bebyggelse til er-
hvervsformål i op til miljøklasse 5, med en maksimal bebyggelsesprocent på 45, og 
en maksimal bygningshøjde på 40 meter, dog med mulighed for at tekniske anlæg 
der er nødvendige for områdets drift kan gives en større højde. 

De nuværende rammeområder inden for planområdet forenkles og planområdet ud-
skilles som rammeområde 10-030-020. Ændringerne fremgår af Figur 4-. 

Derudover omfatter planområdet retningslinjeudpegninger til bl.a. planlagt økolo-
gisk forbindelse, værdifuldt kulturmiljø, kulturarvsområde, skovrejsning samt re-
servationer til vejforbindelse parallelt med motorvejen og naturgasledning langs 
Nordskrænten.  

Med ændringen til kommuneplanen planlægges der ikke længere for Grønt Dan-
markskort, skovrejsning, økologisk eller potentiel økologisk forbindelse i området. 
Med lokalplanen udlægges et grønt beplantningsbælte i områdets kanter for at sikre 
afstand mellem ny bebyggelse om områdets afgrænsning mod naboer. 
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Figur 4-1 Kort med ændringer til kommuneplanrammer. 

Med kommuneplanændringen aflyses arealreservationer til ny vejforbindelse til 
særtransporter, samt til naturgasledning. Sidste nævnte aflyses efter aftale med 
Dansk Gas Distribution (DGD). 

En mindre del af områdets nordøstlige del ved Andrup er udpeget som kulturmiljø, 
hvor de bærende bevaringsværdier og helheder i tilknytning til landsbyen skal sø-
ges sikret.  

Med ændringen til kommuneplanen fjernes udpegningen af to bygninger inden for 
området, der hidtil har været udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2018-
30 for Esbjerg: 

› 6c Andrup, Esbjerg Jorder, Andrupvej 52 - Høj bevaringsværdi (3) 

› 2h Andrup, Esbjerg Jorder, Nordre Tovrupvej 24 - Middel bevaringsværdi (5) 

Kommuneplanens udpegninger og bindinger fremgår af Figur 4-2. 
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Figur 4-2 Kort med eksisterende udpegninger og bindinger.  

4.5 Sektorplanlægning 
I Esbjerg Kommunes spildevandsplan er eksisterende og planlagte kloakoplande 
optaget, ligesom der er fastsat krav til håndtering af spildevand og overfladevand.  

Da plan- og projektområdet ikke er optaget i gældende spildevandsplan 2016-2021, 
skal Esbjerg Kommune udarbejde spildevandsplantillæg i medfør af miljøbeskyt-
telsesloven. 

4.6 Lokalplan 
Der er ingen gældende lokalplaner inden for plan- og projektområdet.  

Esbjerg Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 10-030-0006, der har til 
formål at skabe mulighed for etablering af en arealkrævende virksomhed i form af 
et datacenter.  

Området planlægges til erhvervsformål miljøklasse 3 - 5 i form af arealkrævende 
virksomhed med tilhørende service-, administrations- og logistikfunktioner samt 
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tekniske anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. Lokalplanen fastlæg-
ger vejadgang fra Andrupvej i nord og indeholder derudover nærmere bestemmel-
ser om bebyggelse og beplantning mv. Området overføres til byzone. 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på maksimalt 45 for den 
enkelte ejendom. Projektet forventer opførelse af op til ca. 170.000 m² bebyggelse i 
delområde A. Bebyggelse til datacenter skal placeres inden for et fastlagt bygge-
felt, hvor bygningshøjden maksimalt må være 17,5 meter over terræn, hvilket lige-
ledes er maksimal højde inklusive tekniske installationer på tage. Skorstene må dog 
være op til 20,0 m over terræn. 

Bebyggelsen til datacenter skal på hver ejendom fremstå som en helhed med hen-
syn til udformning, materialevalg, farver m.v. Bebyggelsens facade- og tagmateria-
ler skal udføres med overflader, der tilstræber en indpasning i omgivelserne i form 
af afdæmpet farveholdning, og minimering af genskin.  

Eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet forventes nedrevet for at reali-
sere projektet. Lokalplanen muliggør, at dette også omfatter bevaringsværdig be-
byggelse på to ejendomme inden for området. 

Lokalplanen fastlægger vejadgange fra Andrupvej i nord. Inden for vejadgange for-
ventes der etableret ankomstanlæg eventuelt med portneranlæg med sikkerhedstjek 
ved indkørsel til området. Til servicering af Energinets højspændingsstation kan 
der etableres vejadgang fra Nordskrænten. 

Den eksisterende luftledning i områdets nordvestlige del forventes nedtaget. Inden 
for området opfører Energinet en 150 kV-højspændingsstation til forsyning af data-
centret inden for et fastlagt byggefelt. Ny højspændingsstation forventes opført 
som friluftsstation (AIS), dvs. som et åbent teknisk anlæg med samleskinner mm. i 
en højde op til 15 m, dog kan lynfangsmaster og galger etableres i en højde op til 
25 m. Derudover kan der etableres mindre teknikbygninger i tilknytning hertil med 
en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Ved siden af Energinets højspændings-
station opfører datacentret en transformerstation. 

Endvidere kan der opføres et nødstrømsanlæg, der normalt vil være dieselbaseret 
og ikke vil køre i daglig drift udover periodiske tests, men er til brug for backup 
ved sjældne strømudfald. 

I områdets kant mod omgivelserne udlægges grønne forarealer suppleret med skov-
beplantninger, så der sikres afstand og visuel afskærmning i forhold til omgivel-
serne. Eksisterende beplantninger og læhegn, skal så vidt muligt bevares, og vil 
flere steder indgå heri. Der kan endvidere opføres et transparent sikkerhedshegn 
som fx. trådhegn, der skal placeres på indersiden af beplantning mod omgivelserne. 

Der vil blive udført terrænreguleringer inden for området med planering af arealer 
til bygninger og tekniske anlæg. Som følge heraf forventes en del overskudsjord, 
som vil blive brugt til landskabelig bearbejdning inden for området, herunder til 
volde og landskabsformationer i de grønne kantarealer mod omgivelserne. Det for-
ventes at overskudsjord skal køres ud af området. Dette er beskrevet nærmere i ka-
pitel 13.  
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Lokalplankortet fremgår af Figur 4-3. 

 

Figur 4-3 Lokalplankort.  
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5 Projektbeskrivelse 
Dette kapitel beskriver projektet for etablering af datacenter og højspændingssta-
tion ved Andrup Vest. 

 

Figur 5-1 Område afgrænsning og placering. 
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5.1 Eksisterende forhold 
Plan- og projektområdet er beliggende mellem Esbjerg og Andrup, og omfatter et 
areal på ca. 214 ha, der i kommuneplanen hovedsageligt er planlagt som fremtidig 
byzone og udlagt til erhvervsformål. Arealet er ikke tidligere lokalplanlagt og er i 
dag beliggende i landzone.  

Der er tale om et stort område, hvor der gennemføres detaljeret planlægning for et 
konkret projekt med datacenter og en højspændingsstation. 

 

Figur 5-2 Eksisterende forhold. 

Området anvendes i dag primært til landbrugsmæssig drift og i området findes 
spredte landbrugsejendomme og enkelte boliger. Området afgrænses mod vest af 
Esbjergmotorvejen, mod syd af Nordre Tovrupvej og mod nord af Andrupvej. Mod 
øst grænser området op til Andrups oprindelige gårde ved Nordskrænten, og et ny-
ere boligområde. To ejendomme i området er optaget i Esbjerg Kommuneplan som 
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bevaringsværdige, en optaget med høj bevaringsværdi (kategori 3) og en med mid-
del bevaringsværdi (kategori 5). 

Terrænet stiger gradvist fra kote 21,5 i sydøst til kote 35,0 i nord fordelt over en af-
stand på ca. 1,8 km, så området fremtræder forholdsvist flad og er præget af en 
række levende hegn og mindre skovarealer. I områdets sydlige del findes et fredet 
fortidsminde. Endvidere findes der i området fem mindre søer, der er udpeget som 
beskyttet natur. 

Området gennemskæres af kommunevejen Nordskrænten, der forbinder Andrup 
med Kvaglund henover motorvejen. 

5.2 Projektet og alternativer 
Esbjerg Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et datacenter, der kan 
medvirke til at imødekomme et stigende behov for bearbejdning og lagring af store 
datamængder.  

Arealet ved Andrup har en optimal logistisk placering med god adgang til det over-
ordnede el-net og dataforbindelser, samt direkte adgang til motorvej. Især el-forsy-
ningssikkerheden er af vital betydning for projektet. 

5.2.1 Datacenter 
Projektet omfatter opførelse af et datacenter med datahaller, samt supportfaciliteter 
og indrettes med interne veje og parkering mv. og forskellige teknikbygninger og 
teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en år-
række. Det aktuelle projekt omfatter ca. 170.000 m² bebygget areal fordelt på 
150.000 m² datahaller og 20.000 m² administrations-, logistik- og servicebygnin-
ger, samt en højspændingsstation med et areal på ca. 30.000 m² med tilhørende 
transformerstation mod datacenteret og nødstrømsanlæg placeret i generatorgårde i 
tilknytning til datahaller med et samlet areal på ca. 60.000 m². 

I første etape anlægges en administrations- og logistikbygning, en ny højspæn-
dingsstation til forsyning af elektricitet samt de første datahaller med enheder til 
computerservere og nødstrømsanlægget. Første etape forventes påbegyndt i starten 
2019. I de efterfølgende etaper opføres yderligere et antal datahaller. Bebyggelse 
og tilhørende anlæg, samt højspændingsstation skal etableres inden for de fastlagte 
byggefelter. 

Ny bebyggelse til datacenter kan opføres inden for byggefelt I med en maksimal 
højde på op til 17,5 meter, inklusiv tekniske installationer og anlæg der er nødven-
dige for bygningernes drift og som etableres på taget. Dog kan skorstene ved nød-
generatorer etableres med en maksimal højde på 20,0 meter. Med lokalplanforsla-
get fastlægges at udvendige bygningssider udføres i en kombination af tunge og 
lette facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion. Tekniske installa-
tioner på tage og generatorgårde i tilknytning til datacenter bygninger afskærmes 
med fast skærm. Tage kan udføres med forskellige materialer som zink, alumi-
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nium, eternit, tagpap, PVC, grå/sorte natur- eller eternit-skifer, og der gives mulig-
hed for solceller kan integreres i facade og på tag af ny bebyggelse. Alle bygninger 
udføres uden kælder. 

Inden for området forventes interne køreveje og parkering og lignende at blive ud-
ført med fast belægning. Der kan etableres vejadgang til med to overkørsler til om-
rådet fra Andrupvej i nord. Der skal etableres venstresvingsbaner ved alle fire veja-
dgange. Endvidere kan der etableres en overkørsel for Energinet fra Nordskrænten 
til højspændingsstationen ligesom eksisterende overkørsler fra Nordre Tovrupvej 
kan anvendes under vedligeholdelse af den sydlige del af området. 

Der etableres et nødstrømsanlæg i form af et antal dieselgeneratorer. Projektet om-
fatter opførelse af fem datahaller. I tilknytning til hver bygning etableres en genera-
torgård, hvor der opsættes 18 nødstrømsgeneratorer, dvs. i alt 90. Endvidere opsæt-
tes 3 mindre nødgeneratorer i tilknytning til administrative funktioner. Hver gene-
rator er udstyret med egen dieseltank og skorsten. Nødstrømsanlægget vil kun være 
i drift ved svigt i elforsyningen og ved periodiske tests i dagtimerne. Nødstrømsge-
neratorer og oplag af brændstof sker i umiddelbar tilknytning til datahaller. 

Datahallerne køles gennem et ventilationssystem, og i teknikrum hvor der er særlig 
stor varmeudvikling, vil der være behov for egentlige køleanlæg. Det mekaniske 
system består af vandbaseret kølesystem i et åbent kredsløb, der betjener kritiske 
rum. Datahaller køles ved hjælp af sammenkoblede ventilatorenheder forbundet 
med varmevekslere placeret på taget. Netværkslokaler køles ved hjælp af en luftkø-
lere (AHU), der også er forbundet med det vandbaserede kølesystem. El-installati-
onsrum køles ved hjælp af dedikerede luftkøleenheder. Behandling og rensning af 
kølevand vil ske ud fra krav på de anvendte systemer. Brandbekæmpelse vil være 
proaktive sprinklere i datalokalerne og vandsprinklere i kontor- og administrations-
lokaler. 

I områdets kant mod omgivelserne udlægges grønne forarealer og skovbeplantnin-
ger, så der sikres afstand og visuel afskærmning i forhold til omgivelserne. Eksiste-
rende beplantninger og læhegn vil flere steder indgå heri. Landskabsbearbejdning 
med terrænændringer, hegn og skovområder er planlagt for at styrke afskærmnin-
gen. Der kan endvidere opsættes sikkerhedshegn i området mellem det bebyggede 
areal og de grønne forarealer. 

Muligheden for at udnytte overskudsvarme indarbejdes i plangrundlaget. Der fore-
ligger ikke et konkret projekt, men muligheden for genanvendelse af varme under-
søges nærmere. 

5.2.2 Højspændingsstation 
Der planlægges for at der kan etableres en højspændingsstation i området, der op-
føres som friluftsstation (AIS), det vil sige som åbne tekniske anlæg med samle-
skinner, mv. i en højde på op til 15 meter og med galger og lynfangsmaster på 25 
meter samt to teknikbygninger der kan gives en højde på 7,5 meter. Højspændings-
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stationen har et arealbehov på ca. 3,0 ha og anlægges inden for byggefelt II. I til-
knytning til Energinets højspændingsstation etableres en transformerstation før op-
kobling til datacentret.  

Højspændingsstationen forbindes til el-nettet via de eksisterende luftledninger der 
findes i og i umiddelbar tilknytning til projektområdet. Koblingen til det eksiste-
rende el-net vil foregå ved at luftledningerne føres i jorden via overgangsmaster, og 
denne overgang vil ske indenfor, eller i umiddelbar nærhed til projektområdet. 
Overgangsmaster er en integreret del af projektet og vurderes som sådan i miljørap-
porten. Energinet planlægger som en mulig løsning, at etablere 3 overgangsmaster 
med en højde på op til 20 meter på et areal lige vest for motorvejen, og en over-
gangsmast i projektområdet lige syd for Andrupvej. Via disse overgangsmaster fø-
res jordkabler gennem området til den nye højspændingsstation. To eksisterende 
master vest for motorvejen forventes nedtaget og den nuværende luftledning gen-
nem området nedtages når højspændingsstation er tilsluttet el-nettet. 

 

Figur 5-3 Eksempel på friluftsstation med typiske tekniske anlæg og lynfangs-
master mv. 

5.2.3 Infrastruktur 
Der er truffet politisk beslutning om at nedlægge Nordskrænten som offentlig vej 
efter at der har været afholdt offentlig høring om nedlæggelse af vejen. Vedtagel-
sen af lokalplan mv. for området vil være en forudsætning for den endelige beslut-
ning om at nedlægge veje i området. 

Ved etablering af ny bebyggelse og anlæg inden for området er der behov for at 
nedlægge eksisterende interne veje i området, der betjener de ejendomme som på-
tænkes nedrevet, samt at nedlægge den eksisterende vej Nordskrænten på stræknin-
gen henover projektområdet. Fremover vil der således ikke være vejforbindelse 
over motorvejen via Nordskrænten og der planlægges for at denne trafik kan afvik-
les via Storegade og Andrupvej,  
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For cykler og gående planlægges der for en ny belyst kombineret cykel- og gangsti 
mellem Andrup og Kvaglund. Stien planlægges anlagt på sydsiden af Andrupvej og 
østsiden af motorvejen frem til den eksisterende bro over motorvejen og videre ad 
Nordskrænten vest for motorvejen. 

5.2.4 Anlægsfasen 
I forbindelse med byggemodning i området vil der ske nedrivning af eksisterende 
bebyggelse, nedlæggelse af markdræn, bearbejdning af terræn, delvis rydning af 
beplantning inden for området og nedlæggelse af beskyttede søer, hvor dette er 
nødvendigt for gennemførelse af projektet, samt anlæg af regnvandsbassiner. I for-
bindelse med terrænregulering, placering af overskudsjord og etablering af ny be-
plantning arbejdes der med forskellige principper, der spiller sammen med de om-
kringliggende landskabelige træk. 

Generelt stræbes der efter at indpasse projektet i det eksisterende terræn i så vid ud-
strækning som mulig, dette også af hensyn til jordbalancen og genanvendelse af 
overskudsjord. Det er intentionen at mest mulig jord holdes på egen grund, men det 
skal påregnes at større mængder skal bortkøres eller omplaceres ved udbygning af 
området. Terrænregulering, regnvandsbassiner og skovplantninger etableres i for-
bindelse med byggemodning af grunden i den indledende fase af byggeperioden. 
Endvidere anlægge et nyt rør for afledning af drænvand fra området syd for Nordre 
Tovrupvej. 

5.2.5 Andre forhold og alternativer 
Der vurderes ingen hovedalternativer til planområdets udbygning. 0-alternativet 
karakteriseres ved den forventede udvikling, hvis områdets anvendelse fortsætter 
uændret med eksisterende veje, bygninger og funktioner. 

Risikovirksomhed 
Seveso III direktivet 2012/18/EU, der er implementeret i dansk lovgivning ved risi-
kobekendtgørelsen5, fastsætter regler om oplag af farlige stoffer med mængder der 
overstiger fastsatte tærskelværdier. Ved datacentret forventes oplag af diesel som 
brændstof til nødgeneratorer og ammoniak der anvendes i køleanlæg. 

Hvis et anlæg har oplag af mere end et relevant stof indtræder reglen om summe-
ring af risikokvotienter, hvor andelen af det pågældende stof i forhold til dets tær-
skelværdi summeres inden for samme risikogruppe. Hvis summen af risikokvotien-
ter for de enkelte stoffer overstiger 1 er der tale om risikovirksomhed. 

Mængden af begge stoffer holder sig under tærskelværdien, og den beregnede risi-
kokvotient ((2/50) + (2.287/2.500) = 0,95) mindre end 1. Da risikokvotienten er 
mindre end 1, er det planlagte datacenter ikke defineret som kolonne-2 virksomhed 
og skal dermed ikke klassificeres som risikovirksomhed. 

                                               
5 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 

2016. 
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Stof 
Tærskelværdier (tons) 

Kolonne 2 Kolonne 3 

Diesel  2.500 25.000 

Ammoniak 50 (5)* 200 

*Note: Tærskelværdien er 5 ton, hvis afstanden til boligområder, institutioner eller tilsvarende are-

alanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, er mindre end 200 meter 

Tabel 5-1 Tærskelværdier for farlige stoffer der forventes oplagret ved data-
centret. 

Elforsyning og energiforbrug 
Datacentret vil have et forbrug af elektricitet, primært til servere, datalager og data-
kommunikationsudstyr. Desuden er der et mindre energiforbrug til ventilation, be-
lysning, kontor- og værkstedsudstyr og transport. Forsyningssikkerheden med elek-
tricitet er af vital betydning for datacentret. 

I tilknytning til datacentret etableres et nødstrømsanlæg med diesel generatorer. 
Der produceres alene energi til nødforsyning af datacentret i forbindelse med leve-
rancesvigt fra det overordnede el-net. 

Danmarks elforsyningssikkerhed er blandt de bedste i Europa og Energinets mål-
sætning er, at danskerne ikke må opleve at være afbrudt i mere end 60 sekunder i et 
normalt år grundet fejl i Energinets el-net. I 2016 og 2017 var der i gennemsnit 48 
og 92 sekunders afbrud grundet driftsforstyrrelser i transmissionsnettet.6 

Det er nødvendigt at kigge på forsyningssikkerhed over en længere årrække f.eks. 
20 - 25 år for at danne sig et retvisende billede. Siden 1990 har der været kun været 
to strømafbrydelser på transmissionsnettet, i hhv. 2002 i Vestdanmark og 2003 i 
Østdanmark. Hændelser i transmissionsnettet, der fører til forsyningssvigt, sker så-
ledes meget sjældent. I Danmark har mangel på elproduktionskapacitet ikke bidra-
get til strømafbrud, siden den omfattende registrering af fejl i elforsyningen be-
gyndte tilbage i 1960’erne.7 Datacentret forbindes til transmissionsnettet via fire 
uafhængige forbindelser for yderligere at sikre forsyningssikkerheden. 

Yderligere etableres nødgeneratorer i forbindelse med datacenteret for at opret-
holde elforsyningen under nødsituationer. Nødgeneratorer vil blive testet periodisk 
i dagtimerne og vil ellers kun være i brug ved nødsituationer, der defineres som: 
"Elforsyningen er afbrudt, er ustabil, eller er i stor fare for at blive afbrudt eller 
blive ustabil". 

5.2.6 Øvrig infrastruktur og forudsætninger 
Udover det projekt og den planlægning, der er omfattet af denne miljøvurdering er 
der en række forhold og forudsætninger der skal undersøges og belyses nærmere 
før de kan realiseres af de respektive bygherrer. 

                                               
6 Energinet: Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2018 - 17/10922-57. 
7 Energistyrelsen: Elforsyningssikkerhed i Danmark, juli 2015. 
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De anlæg og infrastrukturelementer er der nævnt nedenfor er ikke vurderet selv-
stændigt her, da de ikke er en del af det konkret projekt og de ikke er nærmere 
kendt på nuværende tidspunkt. Som led i planlægningen af neden stående kan der 
være behov for at der gennemføres en screening og eventuelt en egentlig miljøvur-
dering. 

Vejanlæg og infrastruktur 
Udbygning af området og nedlæggelse af Nordskrænten medfører behov for om-
bygning og udbygning af eksisterende vejanlæg. I forbindelse med etablering af  
vejadgang til området skal der etableres venstresvingsbaner på Andrupvej. Nedlæg-
gelse af Nordskrænten giver ændringer i trafikafviklingen, som medfører behov for 
ombygning af krydset Hedelundsvej/Storegade med signalanlæg. Projekterne gen-
nemføres i regi af Esbjerg Kommune på baggrund af en frivillig udbygningsaftale 
om infrastruktur der følger lokalplanforslaget. 

Vandforsyning 
Til forsyning af køleanlæg skal der etableres tilslutning til forsyning med teknisk-
vand. Der findes en eksisterende ledning vest for motorvejen, der forsyner virk-
somheder i Kjersing med teknisk vand. Kapacitet i det eksisterende system forven-
tes ikke at være tilstrækkelig til forsyning af datacenter. Projekt for etablering af 
forsyningsledninger og evt. nye kildepladser sker i regi af Din Forsyning. Ved kon-
kretisering af dette projekt vil der blive udført en screening af om der skal gennem-
føres en egentlig miljøvurdering af dette projekt. 

Spildevand og regnvand 
Det forventes at området kobles på hovedspildevandsledning syd for Storegade ved 
Grønnegårdsvej. Regnvand afledes via forsinkelsesbassiner inden for området til 
recipient vest for området. Projekter for anlæg af spildevandsledning, samt kapaci-
tetsforbedringer og klimatiltag for afledning af regnvand etableres i regi af Din 
Forsyning. Ved konkretisering af dette projekt vil der blive udført en screening af 
om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af dette projekt. 

5.3 Planernes formål og indhold 
Projektet er i overensstemmelse med de fremlagte planforslag, Lokalplan 10-030-
0006 og Kommuneplanændring 2018.20. 

Planforslagenes formål er at skabe mulighed for etablering af en særligt arealkræ-
vende virksomhed ved Esbjerg, i form af et datacenter. Området planlægges til er-
hvervsformål i miljøklasse 3-5 i form af særligt arealkrævende med tilhørende ser-
vice-, administrations- og logistikfunktioner samt tekniske anlæg, som er nødven-
dige for virksomhedens drift. Lokalplanen fastlægger vejadgang fra Andrupvej i 
nord og indeholder derudover nærmere bestemmelser om bebyggelse og beplant-
ning mv. 

Lokalplan og kommuneplantillæg har til formål at muliggøre opførelse af datacen-
ter med i alt op til ca. 170.000 m² bebyggelse, indrettet med ankomstarealer, data-
haller, administrations- og logistikfunktioner og interne veje og parkering mv, samt 
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diverse tekniske bygninger og udstyr. Derudover opføres et nødstrømsanlæg, der 
alene vil være i drift ved svigt i elforsyningen og ved periodiske tests i dagtimerne. 

Endvidere opfører Energinet en 150 kV-højspændingsstation i området, som for-
bindelse mellem datacentret og det overordnede el-net, hvor tilslutningen sker via 
overgangsmaster ved eksisterende luftledninger. 

I lokalplanen gives der mulighed for at der kan etableres midlertidige anlæg i 
bygge- og anlægsfasen som f.eks. mandskabsfaciliteter og velfærdsbygninger, vej-
adgange, befæstede arealer og nødvendige forsyninger. Det forudsættes at alle mid-
lertidige bygninger, anlæg og installationer i fjernes efter byggefasen. 
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6 Landskab og visuelle forhold 
Landskabsinteresser omfatter både overordnede landskabelige forhold og den kon-
tekst, som plan- og projektområdet er lokaliseret i. Samtidig omfatter landskabsin-
teresser de visuelle sammenhænge og udsigtsforhold i landskabet omkring projekt-
området. 

Byggeriet vil påvirke det lokale område i kraft af fysiske ændringer af landskabet 
og dets karakter, men projektet kan også have visuelle påvirkninger på landskabs-
områder uden for projektområdet.  

Kapitlet rummer indledningsvist en redegørelse af relevante beskyttelser og plan-
forhold, hvorefter den nuværende landskabskarakter og visuelle forhold er beskre-
vet. Projektet vurderes i forhold til påvirkninger på landskab i anlægsfasen samt 
påvirkninger i driftsfasen, hvor projektet er færdigetableret. 

6.1 Metode 
Landskabet og de visuelle forhold er kortlagt og beskrevet for plan- og projektom-
rådet. I kortlægningen er der generelt fokus på landskabstræk i form af terræn, be-
plantning, bebyggelse og udsigtsmuligheder samt eksisterende lysforhold. 

6.1.1 Landskab 
Landskabet er kortlagt og beskrevet gennem en overordnet landskabsanalyse. Kort-
lægningen tager udgangspunkt i landskabskaraktermetoden og beskriver på helt 
overordnet plan de naturgeografiske forhold såsom terræn og jordbund, de kultur-
historiske forhold med arealanvendelse og funktion samt de visuelle forhold. Kort-
lægningen baseres på en række tilgængelige gamle og nyere kort fra arealinforma-
tion samt besigtigelse i juni 2018.  

Ved vurdering af konsekvenserne, tages udgangspunkt i kortlægningen og projekt-
beskrivelsen. Konsekvenser og påvirkning vil blive vurderet på baggrund af synlig-
hed, skala og projektets betydning for landskabsoplevelsen. De udarbejdede visua-
liseringer kan ses af bilag A og indgår som grundlag for vurderingerne.  
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De anvendte kilder er: 

› Danmarks Miljøportal 

› Landskabsudpegninger i Esbjerg Kommunes kommuneplan (Esbjerg Kom-
mune 2018a) 

› Landskabsanalyse for Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune 2018b) 

› Diverse kort (herunder ortofoto, topografiske kort (4 cm), ældre målebords-
blade, højdekort, Per Smeds geomorfologiske landskabskort over Danmark). 

› Visualiseringer udarbejdet af projektet fra en række udvalgte punkter. 

Landskabsanalysen og -vurderingen forholder sig hovedsageligt til projektområdet 
og de umiddelbare omgivelser. Der er ikke markante terrænændringer eller højde-
drag med udsigtsmuligheder over området. Mod vest fungerer motorvejen og om-
givende bevoksning desuden som en barriere.  

6.1.2 Visualiseringer 
Visualiseringerne viser projektets bygninger, elementer og eksempel på beplant-
ning og landskabsbearbejdning. Projektet er beskrevet i et tidligt kapitel i miljøkon-
sekvensvurderingen, og er desuden vist af de kort, der fremgår af lokalplanen. For 
nogle punkter vises træer på 5 meters højde, mens der for alle vises træer på 12 me-
ter, hvilket svarer til det udtryk der forventes efter en årrække. 

Visualiseringerne er udarbejdet ved anvendelse af fotomatch, hvor projektet digitalt 
lægges ind i fotos taget fra udvalgte punkter i omgivelserne. Fotostandpunkterne er 
indmålt med GPS, hvilket sikrer stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. 
Herefter er koordinaterne matchet med kameraets position, retning og brændvidde i 
et 3D-program. I 3D-programmet tilføjes også en 3D-landskabsmodel, der er op-
bygget ud fra de offentligt tilgængelige højdemodeller for hhv. terræn og overflade, 
teknisk kort med bygninger m.m. Til sidst tilføjes 3D-model af projektets elemen-
ter, herunder haller, administrationsbygninger og beplantningsbælte. 

De 11 visualiseringspunkter er valgt ud fra følgende kriterier:  

› At den visuelle ændring forventes at være stor 

› At der er offentlig adgang 

› At visualiseringer illustrerer de markante projektdele 

› At der er særlige beskyttelsesinteresser 

› At mennesker færdes eller opholder sig her. 

Visualiseringerne vil indgå i vurderingen af projekternes påvirkninger på landska-
bet og viser projekternes visuelle påvirkninger fra bestemte standpunkter. Alle vi-
sualiseringerne er desuden vist samlet i bilag A. Fotostandpunkter er vist i Figur 
6.1 nedenfor. Der er udvalgt 11 punkter, hvorfra der er udarbejdet visualiseringer 
af projekt, beplantning og landskab. 
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Figur 6-1 Fotostandpunkterne angiver de placeringer hvorfra der er udarbej-
det visualiseringer fra. Begrundelse for valg og fravalg fremgår af 
visualiseringsbilaget, bilag A.  

6.2 Relevant lovgivning og miljømål 
Der findes flere udpegninger inden for plan- og projektområdet i forhold til land-
skab. Disse er kort beskrevet i det følgende med fokus på beskyttelsens formål 
samt muligheden for at søge dispensation el. lign. De relevante beskyttelser frem-
går på Figur 6-2. 
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Figur 6-2 Kort med landskabsudpegninger. 

6.2.1 Større sammenhængende landskaber 
Større sammenhængende landskaber er udpeget i Esbjerg Kommunes kommune-
plan. I kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at den visuelle sammenhæng 
mellem forskellige landskabselementer skal sikres indenfor disse områder. Projek-
ter skal desuden tilpasses til det større sammenhængende landskab. Arealerne in-
denfor projektområdet overlapper ikke med de større sammenhængende landska-
ber, men der findes områder hhv. mod øst og vest.  
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6.2.2 Strategiske landskabsmål 
Esbjerg Kommune er i gang med at udarbejde en landskabsanalyse for hele kom-
munens areal. I landskabsanalysen kortlægges landskabets karakteristika, og der 
opstilles strategiske mål i forhold til om et landskab skal beskyttes, vedligeholdes 
eller ændres. Landskabsanalysen er ikke politisk vedtaget, men den er inddraget i 
kortlægningen af de eksisterende forhold. Landskabskarakterområdets afgrænsning 
fremgår af kortet Figur 6-2. 

6.2.3 Skovbyggelinje 
Skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17 strækker sig 300 meter fra skov-
brynet. Skovbyggelinjen skal sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet samt 
medvirke til at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyre-
liv. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, bygnin-
ger, skure og master. Der er en række undtagelser fra forbuddet. Esbjerg kommune 
skal søges om dispensation ved påvirkninger inden for skovbyggelinjen. Miljøsty-
relsen kan træffe afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen efter ansøgning fra 
kommunen. 

6.2.4 Skovrejsning 
Det er et nationalt mål, at der skal rejses mere skov i Danmark. I Esbjerg Kommu-
neplan er derfor udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket. Inden for skovrejs-
ningsområderne kan der plantes ny skov. Skovrejsning skal anmeldes til kommu-
nen. 

6.3 Eksisterende forhold 
I og omkring plan- og projektområdet er der flere konkrete forhold vedrørende 
landskabsinteresser, der indgår i vurderingen. 

6.3.1 Landskabets dannelse 
Projektområdet ligger nordøst for Esbjerg. Esbjerg ligger vest for den såkaldte ho-
vedopholdslinje, som markerer isens udbredelse under sidste istid. Under sidste is-
tid var landskabet derfor ikke dækket af is, men blev i stedet præget af smeltevan-
det fra isranden, som udglattede terrænformerne. Landskabet i Esbjerg er i dag ka-
rakteriseret ved bakkeøer med udjævnede landskabsformer og flade hedesletter. 
Projektområdet ligger på bakkeø med overvejende morænesand og -ler. 

6.3.2 Arealanvendelse og visuelle forhold 
Området har overordnet karakter af et fladt landbrugslandskab med små til middel-
store marker, adskilt af mange og til dels markante læhegn. Markerne i området er 
små til middelstore, og dyrkes generelt intensivt. Bevoksning findes hovedsageligt 
i form af læhegn langs markskellene, i haverne omkring beboelsen og små skov-
områder i den sydlige del af projektområdet. Læhegnene er en kombination af tætte 
læhegn bestående af varierende krat-og træbevoksning, men der er også mange 
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hegn af seljerøn, se Figur 6-3. Projektområdet rummer ikke elementer, der marke-
rer sig i omgivelserne eller som er synligt fra større afstand, hvilket bl.a. skyldes 
det flade terræn og tætte bevoksning.  

 

Figur 6-3 Markfladerne er adskilt af oftest tætte og ensartede læhegn.  

Der er generelt sparsom bebyggelse inden for projektområdet. Der findes enkelte 
gårde lige syd for Andrupvej og ved Nordre Tovrupvej. Mod øst findes bygrænsen 
til Andrup, men denne fremstår ikke markant set fra vest, blandt andet på grund af 
beplantning. Byudviklingsområdet i den nordvestlige del af Andrup er omgivet af 
yngre beplantning og bygningerne træder derfor mere tydeligt frem. Mod syd, uden 
for projektområdet findes enkelte tekniske anlæg, der til tider kan skimtes over be-
voksningen. Lyskilder er knyttet til beboelsesejendomme og landsbyen Andrup. 

Mod øst, uden for plan- og projektområdet, findes kulturmiljøet ved Andrup med 
de gamle gårde (se nærmere herom i kapitel 9 Kulturarv). Gårdene er omgivet af 
tætte og høje hække, og de fremstår ikke som en markant eller samlet enhed i land-
skabet. Stjerneudskiftningen omkring gårdene kan svagt anes af markskellene mod 
vest, men præger ikke landskabsoplevelsen. 

  

Figur 6-4 Kulturmiljøet Andrup. Til venstre ses en af de gamle gårde i Andrup, 
til højre ses et markskel, der går på skrå fra vejen mod gården i bag-
grunden. Skellet er et af de levn fra stjerneudskiftningen, der stadig 
kan opleves i landskabet.  

I områdets sydlige del ved Nordre Tovrupvej findes en gravhøj. Gravhøjen som 
kulturhistorisk element ligger som en forhøjning i et markskel og udmærker sig 
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ikke som et markant landskabselement. Uden for området, umiddelbart nord for 
Andrupvej, findes en gravhøj der udgør et mere markant element i landskabet.  

6.3.3 Landskabskarakteren 
Landskabskarakteren er en kombination af terræn- og jordbundsforhold, arealan-
vendelse og visuelle forhold og er samlet set beskrevet for projektområdet.  

 

Figur 6-5 Projektområdet set fra Andrup vej i den nordlige del af projektområ-
det. Her ses store markflader, læhegn og en af de spredte landbrugs-
ejendomme. 

Det intensivt dyrkede landbrugsområde er præget af fladt terræn, enkelte landejen-
domme og mange sammenhængende læhegn. Mødet mellem det åbne land og An-
drups østlige grænse er ikke markant omend det nye boligområde fremstår mere ty-
deligt. Enkelte steder er markfladerne store og læhegnene afbrudte, så der kan op-
nås længere kig på tværs af delområdet, men generelt betyder terræn og beplant-
ning, at udsigterne bremses af læhegn eller anden beplantning.  

 

Figur 6-6 Vest for projektområdet og motorvejen ligger Esbjerg Vands byg-
ning og der løber en højspændingsledning. Begge anlæg er knap 
synligt fra projektområdet og den visuelle forbindelse på tværs af 
motorvejen er ringe.  
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6.4 Vurdering af virkninger 
De forskellige emner vedrørende overordnede landskabsforhold og visuelle forhold 
er vurderet i de følgende afsnit. Vurderingsgrundlaget er projektet og planforsla-
gene, inkl. de indbyggede afværgeforanstaltninger. Projektbeskrivelsen fremgår af 
kapitel 5, mens bygge- og anlægsarbejdet er beskrevet i kapitel 13. Endelig kan lo-
kalplanens kort også bidrage til at oplyse om indretning af området. 

I 0-alternativet vil der forsat være landbrugsdrift i området uden nævneværdig på-
virkning af landskabet. I 0+alternativet vil der kunne etableres større havnerelateret 
virksomhed efter hidtil gældende kommuneplanrammer. 

6.4.1 Anlægsfase 
Der vil forekomme en del øget trafik af kørsel med entreprenørmaskiner på områ-
det. Arbejdet vil både indebære rydning af de opkøbte ejendomme og dele af be-
plantning, terrænbearbejdning samt bestå i etablering af de nye bygninger og ele-
menter. Byggepladsen vil af sikkerhedsmæssige hensyn være oplyst både i dags- 
og nattetimerne, hvilket vil tilføre lys i et ellers relativt mørkt område. Ophængte 
lamper og projektører vil være vinklet, så påvirkningen i omgivelserne mindskes.  

I anlægsfasen vil anlægsarbejdet påvirke landskabsoplevelsen, men arbejdet er dog 
af midlertidig karakter. 

Der vil blive udført terrænreguleringer inden for området med planering af arealer 
til bygninger og tekniske anlæg. Som følge heraf forventes en del overskudsjord, 
hvoraf en del vil blive brugt til landskabelig bearbejdning inden for området. Muld 
og råjord fra anlægsarbejde genanvendes i størst muligt omfang i projektet til gen-
indbygning og ved etablering af nye terrænformationer, der kan indgå i tiltag for 
visuel afskærmning af projektområdet. 

I forbindelse med terrænregulering, landskabsbearbejdning, placering af over-
skudsjord og etablering af ny beplantning arbejdes der med forskellige principper, 
der spiller sammen med de omkringliggende landskabelige træk. Der planlægges 
for at anvende en stor del af overskudsjorden til etabling af landskabsformationer 
og jordvolde med en højde på op til 3 meter ved områdets kant bag de grønne for-
arealer. 

Anlægsarbejdet vil blive udført i faser, der samlet set forventes at vare op til 10 år. 
I den periode vil landskabsoplevelsen i området umiddelbart omkring projektområ-
det være teknisk præget. Dette skyldes ikke mindst, at der i dag er tale om et roligt 
landbrugslandskab, hvor dele af beplantningen ryddes i de tidlige faser og derved 
giver anledning til øget visuel sammenhæng på tværs af arealet. Tilplantning af de 
omgivende områder med beplantningsbælter af varierende bredde startes op sam-
men med byggemodning, men forventes først gennemført som helhed i en af de se-
nere faser, når anlægsarbejdet afsluttes.  

Samlet vurderes det, at landskabsoplevelsen vil være ændret gennem en årrække, 
og at anlægsperioden lokalt kan opleves som generende for landskabsoplevelsen. 
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Der er dog ikke er tale om et sårbart område eller et område, med stor visuel ræk-
kevidde, hvorfor påvirkningen på større afstande ikke vurderes at være væsentlig.  

6.4.2 Driftsfase 
I driftsfasen vurderes betydningen af projektet og planforslaget i forhold til land-
skabsoplevelsen. Det er især datacenterets bygninger, transformerstationen, Energi-
nets højspændingsstation og den omgivende beplantning, samt landskabsbearbejd-
ning og jordvolde, der vurderes. Også fjernelse af beboelsesejendomme har betyd-
ning for landskab og visuelle forhold.  

0-alternativet, som svarer til videreførelse af landbrugsmæssig drift og eventuel ud-
nyttelse af kommuneplanens udlæg af skovrejsning ønsket, vil betyde en stort set 
uændret tilstand.  

I forhold til 0+-alternativet, der omfatter udbygning af området til erhvervsområde, 
for havnerelateret erhverv, vil forskellene for de landskabelige og visuelle forhold i 
særdeleshed være knyttet op til byggeriets volumen, højder og afskærmning/ind-
pasning i området. Holdes dette på et ensartet niveau, vil der ikke være væsentlige 
forskelle på påvirkningens grad og omfang, som er beskrevet nedenfor. 

Landskabskarakter og landskabsoplevelse 
Der er tale om et robust landskab, der fremstår uforstyrret af tekniske anlæg og 
med en høj grad af beplantning. Det omgivende landskab er bygget op af små felter 
afgrænset af beplantning, mens området efter etablering af datacenteret vil have en 
langt større skala. Den store skala hænger sammen med de store bygninger og at de 
tætte læhegn og beplantning er væk. Det flade terræn vil underbygge den nye skala.  

Et projekt af dette omfang vil – afhængig af placering, elementernes endelige højde 
og beplantning – være synligt over større afstande. I dag er den visuelle sammen-
hæng med lokaliteter blot 1 km uden for projektområdet dog ganske begrænset, 
hvilket skyldes det flade terræn og bevoksning. Det betyder også, at påvirkningen 
inden for de større sammenhængende landskabsområder (udpeget vest og øst for 
området) er begrænset. I vinterhalvåret, hvor der ikke er løv på træerne, kan synlig-
heden dog øges.  

Set fra nærområdet og kanten af Andrup, vil overgangen mellem landsby og land-
området mod vest ændres. Fra at bestå af visuel forbindelse til markflader, vil der 
fremadrettet være et bevokset område med landskabsformationer, jordvolde og be-
plantninger med skovkarakter. Dette vil virke som afskærmning i forhold til data-
centerets bygninger og tekniske elementer og beplantningen vil desuden være et 
velkendt element i landskabet, mens landskabsformationer vil fremstå som bakker. 
Figur 6-7 og Figur 6-8 viser ændringen. 

De aflange jordvolde, der bliver op til 3 meter høje, vil udgøre et nyt landskabsele-
ment i det ellers flade terræn. Efter en årrække vil bevoksningen på voldene blive 
tættere og bidrage til at skærme mere effektivt for projektområdet. Hvor der tidli-
gere var en åben udsigt, vil der fremadrettet være en mere skovpræget, lukket ud-
sigt. 
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Figur 6-7 Fotopunkt 9, nuværende situation. Udsigt mod vest fra udkanten af 
Andrup. Der foregår arkæologiske udgravninger i området.  

 

Figur 6-8 Fotopunkt 9, fremtidig situation. Selvom beplantningen i de tidlige 
år er lav og uden sammenhæng, vil projektet ikke være synligt som 
følge af landskabsformationer og jordvoldene. 

Fra syd, som Figur 6-9 og Figur 6-10 viser et eksempel på, vil anlægget være syn-
ligt, men samtidig betyder afstanden på ca. 350 meter, at anlægget i højden matcher 
den omgivende bevoksning. Dog vil omfang af bygningsvolumen gøre, at anlægget 
– hvor det er synligt gennem og over bevoksningen – vil opleves som en markant 
ændring.  
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Figur 6-9 Fotostandpunkt 2, nuværende situation. Landskabet fremstår ufor-
styrret af tekniske anlæg, med markflader og tætte levende hegn.  

 

Figur 6-10 Fotostandpunkt 2, fremtidig situation. Projektet vil kun være svagt 
synligt som følge af ny ung beplantning, landskabsformationer og 
jordvolde.  

På længere afstand, som Figur 6-11 og Figur 6-12 viser fra et punkt ca. 1.800 meter 
mod nordøst, vil anlæggets bygninger ikke være synlige. Bygningerne vil ikke 
overstige en højde på 17,5 meter, men de højere elementer, såsom antenner, galger, 
lynfangsmaster mv. ved højspændingsstationen vil være lette konstruktioner, der 
ikke dominerer udsigten. 
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Figur 6-11 Fotostandpunkt 10, eksisterende forhold. Skorstene i baggrund indi-
kerer, hvor Esbjerg ligger.  

 

Figur 6-12 Fotostandpunkt 10, fremtidig situation. Projektet er placeret centralt 
i billedet, men vil være skjult bag eksisterende beplantning og be-
plantningsbæltet.  

På toppen af Lyshøjen, knap 2 km vest for projektet, befinder man sig i kote 55. 
Herfra vil anlæggets bygninger være synlige og kunne skelnes fra hinanden, sådan 
som Figur 6-13 og Figur 6-14 viser. Terrænet er gennemgående fladt og derfor gi-
ver Lyshøjen gode udsigtsmuligheder. Mens projektet kun i begrænset omfang vil 
være synligt på større afstande i det flade terræn, vil bygningernes volumen være 
synlige fra toppen af Lyshøjen. 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

59

 

Figur 6-13 Fotostandpunkt 6, eksisterende forhold. Med Kjersing Ringvej og 
motorvejen i forgrunden, set fra Lyshøjen.  

 

Figur 6-14 Fotostandpunkt 6, fremtidig situation. Projektets store bygningsvolu-
men er synligt og optager et areal langs horisonten set fra dette høj-
depunkt i landskabet.  

Projektet vil optage et stort areal og være visuelt markant, set fra dette højdepunkt. 
Højen træder ud som et anderledes element i det ellers flade landskab og projektets 
fremtræden er derfor særligt markant herfra. Den omgivende beplantning vil kun 
delvist have en afskærmende effekt. 

Samlet set vurderes det for landskabsoplevelsen og de visuelle forhold, at projektet 
umiddelbart efter opførelse vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, på grund af 
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projektets omfattende karakter og tekniske præg. I takt med at beplantningen om-
kring projektet bliver højere og tættere, vil påvirkningen mindskes og anlægget vil 
med tiden indpasses i det omgivende landskab. Bygningsvolumenet gør dog, at det 
fortsat kan opleves som markant, ligesom der fortsat vil være enkelte høje elemen-
ter, der vil kunne ses over beplantningen. Bygningerne vil også nogle steder fra 
være synlige over beplantningsbæltet.  

Lyspåvirkning 
Projektet medfører ikke, at der tilføres væsentlige lyskilder til området. Der vil 
blive opstillet almindelig nedadrettet gadebelysning i forbindelse med indgangspar-
tier, parkeringsplads mv. De fleste lyskilder vil med tiden være skjult bag beplant-
ningen og det må således forventes, at lysforurening fra projektets tilstedeværelse 
vil være diffus og af begrænset omfang.  

Der etableres en cykelsti etableres på sydsiden af Andrupvej og langs østsiden af 
motorvejen, som forbinder Andrup med Kvaglund. Langs cykelstien vil der blive 
etableret belysning, hvor lyskilderne vil bestå af nedadrettet gadebelysning. 
Lysrækken vil være synlig i de mørke aften- og nattetimer og medføre øget oplys-
ning end der opleves i dag. Selvom der er tale om øget lyspåvirkning i det åbne 
land, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Også i betragtning af at områ-
det overføres til byzone. 

Højspændingsledninger og -master 
Umiddelbart vest for motorvejen planlægger Energinet at opsætte tre overgangsma-
ster i forbindelse med de eksisterende højspændingsledninger, mens to eksisterende 
ledningsmaster nedtages. Masterne opsættes udenfor plan- og projektområdet men 
som en integreret del af projektet. Overgangsmasterne kan etableres med en højde 
på op til 20 meter og etableres som del af opgaven med kabellægning af den eksi-
sterende højspændingsledning der forløber tværs over området.  

Figur 6-15 Fotostandpunkt 3, nuværende situation (tv) og fremtidig situation 
(th). Placering af overgangsmasterne opleves som meget markant 
fra dette punkt pga. nærheden. 

I den nordlige del af projektområdet ved Andrupvej opsættes yderligere en over-
gangsmast. Luftledninger på den mellemliggende strækning nedtages som en del af 
projektet. 

Der er ikke valgt detaljeret design for overgangsmaster. Disse har dog som oftest et 
lidt mere dominerende udtryk end almindelige højspændingsmaster. I nærområdet 
ved højdevej og fra Andrup vej vil de nye master være synlige. Da de etableres i 
tilknytning til eksisterende højspændingsledninger og det forventes at to eksiste-
rende master nedtages, vurderes den visuelle påvirkning at være lille, dog er design 
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af master ikke endeligt fastlagt. Endvidere nedtages det eksisterende ledningsanlæg 
og master som i dag krydser området på strækningen fra Kvaglund (Højdevej) til 
Andrupvej. 

6.5 Afværgeforanstaltninger 
Som en del af projektet er det hensigten, at etablere et bredt omkransende skov-
bælte omkring bygningerne. Det medfører, at området afskærmes mod naboområ-
derne med et grønt bælte af varierende bredde. Det er hensigten, at ny beplantning 
vil være mest omfattende på arealer mod Andrup i områdets østlige del. Dette vil 
dels mindske projektets påvirkning på omgivelserne, dels imødekomme kommune-
planens udlagte skovrejsningsområder umiddelbart vest for Andrup landsby. Der 
findes en del bevoksning i området, og derfor er mere beplantning mellem projek-
tets bygninger og landsbyen en hensigtsmæssig foranstaltning, der vil medføre, at 
det nye byggeri ikke opleves så markant set fra bygrænsen. 

For at mindske den visuelle påvirkning der er forbundet med anlægsarbejdet, sær-
ligt fra landsbyen, kan en relevant afværgeforanstaltning være, at tilplante området 
i en af de tidlige faser. Således vil det fremtidige skovområde tidligere have den 
ønskede afskærmende effekt.  

Endelig søges læhegn og anden eksisterende bevoksning bevaret i videst muligt 
omfang, hvor det ikke er i vejen for nybygninger.  

Der vurderes ikke at være flere relevante afværgeforanstaltninger.  

6.6 Kumulative virkninger 
Langs den vestlige bykant af Andrup anlægges i dag nye boligområder og der kan, 
særligt i anlægsfasen, forekomme kumulative virkninger af landskabsoplevelsen.  

Der er ikke kendskab til øvrige projekter eller planer, der kan medføre kumulative 
virkninger i forhold til landskab og de visuelle forhold i nærområdet.  

6.7 Overvågning 
Det er ikke relevant at iværksætte overvågning i forhold til landskab og visuelle 
forhold.  
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7 Natur 
Natur omfatter både naturtyper og arter. I nærværende kapitel fokuseres i overve-
jende grad på beskyttede naturtyper, beskyttede arter og de beskyttede arters leve-
steder indenfor plan- og projektområdet samt på nærliggende Natura 2000-områ-
der. 

Kapitlet rummer indledningsvist en redegørelse for relevante naturinteresser og 
planforhold samt en metodebeskrivelse, hvorefter de eksisterende forhold er be-
skrevet ud fra eksisterende registreringer af arter og naturtyper i eller nær plan- og 
projektområdet kombineret med nye målrettede feltundersøgelser. Efterfølgende 
foretages en vurdering af projektets potentielle påvirkninger af naturinteresser i an-
lægs- og driftsfasen. Hvor der er risiko for væsentlig påvirkninger af naturinteres-
ser, er der angivet konkrete tiltag til at afværge disse påvirkninger. 

7.1 Metode 
Naturforholdene i plan- og projektområdet (status) er beskrevet på baggrund af fo-
religgende data/materiale, herunder eksisterende artsregistreringer, suppleret med 
viden fra nye feltundersøgelser.  

De nye felt undersøgelser fokuserede i særlig grad på eftersøgning af arter anført 
på habitatdirektivets bilag IV (såkaldte bilag IV-arter) samt disses arters levesteder 
(yngle- og rasteområder). I planlægningsprocessen er projektområdets afgrænsning 
reduceret, hvilket betyder, at der er gennemført feltundersøgelser i et større område 
end det, der reelt påvirkes. Feltundersøgelserne omfattede således besigtigelse af 
hegn, beskyttede sten- og jorddiger, beskyttede vandhuller samt småskove og større 
samlinger af træer. I nærværende kapitel præsenteres resultaterne af de feltundersø-
gelser, som er relevante i forhold til den endelige afgrænsning af projektområdet. 

Paddeundersøgelserne blev gennemført 4. og 6. juni 2018, hvor der blev fisket efter 
haletudser og salamanderlarver i vandhullerne. Tidspunktet for undersøgelsen blev 
valgt, da alle relevante arter af danske padder kan træffes i vandhullerne på denne 
årstid (Søgaard, Adrados, & Fog, 2018). Ved denne besigtigelse blev der ligeledes 
undersøgt for potentielle levesteder for krybdyr, primært i form af markfirben, ved 
sydvendte skråninger, diger, skovbryn og hegn. 
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Flagermusundersøgelserne blev gennemført den 26.-27. juni, hvor flagermusene 
opholder sig på ynglelokaliteterne, og igen den 21.-22. august, hvor flagermusene 
spredes i landskabet, og hvor rastesteder, flyveruter og jagtområder kan kortlægges 
(Møller, Baagøe, Degn, & Krabbe, 2013). Undersøgelserne blev gennemført på 
nætter uden regn, med temperaturer omkring 16-18 grader og med en vindstyrke på 
1-2 m/s.  

Den 26.-27. juni blev der anvendt stationære flagermusoptagere (Petterson D500X 
Ultrasound Detector/Recorder) på lokalitet 10 samt i hegnet vest for lokalitet 4 (se 
lokaliteterne på Figur 7-1). Ved og i mellem lokaliteterne 12 og 13 samt ved en-
kelte lokaliteter 300-400 m syd for projektområdet blev der lyttet med håndholdte 
detektorer (Petterson D240X Ultrasound Detector) tilkoblet en Roland lydoptager. 
Den 21.-22. august blev der anvendt stationære flagermusoptagere på lokalitet 10 
samt ved et græsareal i udkanten af lokalitet 13. De håndholdte detektorer blev be-
nyttet ved og i mellem lokaliteterne 12 og 13 samt ved lokalitet 4 og ved enkelte 
lokaliteter umiddelbart syd for projektområdet. 

Lydoptagelserne blev efterfølgende analyseret i Kaleidoscope Pro Software og 
Batsound, der begge er særlige computerprogrammer til analyse af ultralyde fra fla-
germus. 

7.2 Relevant lovgivning og miljømål 

Naturbeskyttelsesloven 
Indenfor projektområdet findes flere beskyttede vandhuller, og overfladevand fra 
projektområdet skal potentielt afledes til beskyttede vandløb. I henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 38 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer, 
hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og 
fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som be-
skyttede. Der er ikke andre beskyttede naturtyper registreret indenfor plan- og pro-
jektområdet. 

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse, camping-
vogne og lignende indenfor en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove 
gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. 

Habitatbekendtgørelsen 
Habitatbekendtgørelsen9 fastsætter bindende regler for administration af de interna-
tionale naturbeskyttelsesområder: Natura 2000-områderne.  

Inden en myndighed kan give tilladelse til et projekt, skal det jf. habitatbekendtgø-
relsen vurderes, om projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af bevaringssta-
tus for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. 
Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at et projekt kan 

                                               
8 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om naturbeskyttelse 
9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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påvirke et Natura 2000-område (positivt eller negativt), skal der foretages en kon-
sekvensvurdering af projektets påvirkning af det pågældende naturområde. Konse-
kvensvurderingen skal, på et videnskabeligt grundlag, dokumentere omfanget af 
påvirkningen.  

Endvidere omfatter habitatbekendtgørelsen en generel beskyttelse af de arter, som 
er anført på habitatdirektivets bilag IV. 

Artsfredningsbekendtgørelsen 
Artsfredningsbekendtgørelsen10 omfatter regler for beskyttelse af fredede dyr og 
planter, der ikke må samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det 
sted, de vokser. Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet til-
ladelse til at jage dem jf. jagttidsbekendtgørelsen11. Desuden er alle krybdyr og 
padder samt 13 arter af insekter og to arter af muslinger beskyttede af fredningen. 
Fredningen gælder også nogle plantearter, bl.a. alle orkideerne. Alle arter af orki-
déer er anført på "Annex B of the Convention on International Trade in Endange-
red Species of Wild Fauna and Flora (CITES)". 

Artsfredningsbekendtgørelsens § 6 sikrer desuden visse fugles redetræer, hvilket 
bl.a. betyder, at ”hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. 
november-31. august”. 

Skovloven 
Af § 3 i skovloven12 fremgår det bl.a., at fredskovspligtige arealer omfatter arealer 
med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke. Fredskovs-
pligten omfatter ligeledes arealer, der ejes af stat, kommuner eller folkekirke, og 
hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer der er uden træbe-
voksning.  

Jævnfør lovens § 8 skal det enkelte fredskovspligtige areal holdes bevokset med 
træer, der danner, eller som indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af 
højstammede træer. Hugst bortset fra tynding må ikke finde sted, før bevoksningen 
eller det enkelte træ har opnået en alder eller dimension, hvor den er hugstmoden. 
Jævnfør lovens § 11 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, 
etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. 

Lov om vandplanlægning 
Loven13 har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af over-
fladevand og grundvand. Med de nye Vandområdeplaner for planperioden 2015 – 
2021 kom 'Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse' (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016), som har til formål 

                                               
10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter 

og pleje af tilskadekommet vildt 
11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2017 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 
12 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017 af lov om skove 
13 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar af lov om vandplanlægning 
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at friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsop-
lande for virksomhedstyper og anlæg (jf. vejledningens bilag 1), der sædvanligvis 
har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer, der kan medføre en væ-
sentlig fare for grundvandet.  

Et datacenter er som udgangspunkt ikke omfattet af Bilag 1 i ovennævnte vejled-
ning. Det tilknyttede nødstrømsanlæg inkl. tilhørende dieseltanke anses dog for at 
være en godkendelsespligtig biaktivitet, der kræver særlig opmærksomhed i for-
hold til grundvandsbeskyttelse. 

Lov om vandløb 
Vandløbslovens14 formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, 
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af 
foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til 
vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning. 

Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, pumpelag og 
dræn samt søer, damme og andre lignende indvande samt diger, sluser, broer og an-
dre anlæg i og ved vandløb. Vandløbsloven finder kun anvendelse på vandløb, hvis 
tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i. 

7.3 Eksisterende forhold 
Projektområdet er præget af eksisterende landbrugsdrift. Indenfor projektområdet 
findes dog enkelte beskyttede naturområder samt habitater, f.eks. vandhuller, le-
vende hegn og småskove, der huser vilde dyr og planter, og som potentielt kan 
tjene som levesteder eller ledelinjer for beskyttede arter. 

Vandhuller 
Der er fem vandhuller (lokalitet 1, 2, 4, 9 og 10) samt et temporært vandhul (lokali-
tet 11) indenfor projektområdet. Af disse vandhuller er de tre (lokalitet 1, 2 og 4) 
registreret som beskyttede (Figur 7-1), mens lokalitet 2 opfylder ikke længere kra-
vene til at være beskyttet da det ofte tørrer ud. I stedet vurderes vandhullerne på lo-
kalitet 9 og 10 dog at være beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens § 3, da de oversti-
ger 100 m² i areal. Derfor er således fire søer der kvalificeres som værende beskyt-
tet (lokalitet 1, 4, 9 og 10). 

                                               
14 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb. 
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Figur 7-1 Oversigt over naturlokaliteter i og nær projektområdet. Relevante 
lokaliteter er nummeret (1-13) og beskrevet i den efterfølgende tekst. 

Lokalitet 1 er et regnvandsbassin med forholdsvis stejle brinker (Figur 7-2) og et 
overflade areal på ca. 878 m². Der blev ikke fundet padder ved feltundersøgelsen. 
Grundet de stejle brinker og manglen på undervandsvegetation, vurderes vandhul-
let ikke at være egnet som ynglevandhul for padder anført på habitatdirektivets bi-
lag IV. Ved feltundersøgelsen blev der bl.a. registreret alm. sumpstrå, lysesiv, og 
bredbladet dunhammer, men vandhullet vurderes samlet set at have ringe naturtil-
stand. 



 ESBJERG KOMMUNE  
68 SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 
 

 

 

Figur 7-2 Lokalitet 1 er et regnvandsbassin med stejle brinker. 

Lokalitet 2 er et vandhul, der er groet til med arter af pil og enkelte alm. hyld 
(Figur 7-3). Vandhullet har et registreret overfladeareal på 160 m². Ved feltunder-
søgelsen i juni var vandhullet stort set udtørret. Der blev ved feltundersøgelsen fun-
det et stort antal haletudser (>100) af skrubtudse i vandet. Grundet skyggevirkning 
fra piletræer og -buske samt et højt næringsstofniveau, vurderes vandhullet ikke at 
være egnet som ynglevandhul for padder anført på habitatdirektivets bilag IV. Ved 
feltundersøgelsen blev der bl.a. registreret liden andemad, lysesiv og tagrør. Vand-
hullets naturtilstand vurderes at være ringe. Det vurderes, at vandhullets overflade-
areal nu er så lille, og at vandhullet udtørrer så ofte, at det ikke længere er omfattet 
af § 3-beskyttelsen. 

   

Figur 7-3 Lokalitet 2 er et vandhul, der ligger omgivet af marker, og som er 
tilgroet i bl.a. pil, var ved feltundersøgelsen i juni stort set udtørret. 
I vandet blev der dog fundet haletudser af skrubtudser. 

Lokalitet 4 (Figur 7-4) har et registreret overfladeareal på 915 m². Vandhullet er 
delvist skygget af bl.a. rød-el, alm. hyld og arter af pil. Ved feltundersøgelsen i juni 
blev der fanget to haletudser af butsnudet frø samt én hun af lille vandsalamander. 
Skyggevirkningen og det høje næringsstofniveau forringer vandhullets egnethed 
som potentielt ynglevandhul for padder anført på habitatdirektivets bilag IV. Vand-
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hullet og dets omgivelser tjener sandsynligvis heller ikke som rasteområde for pad-
der anført på habitatdirektivets bilag IV. Ved feltundersøgelsen blev der bl.a. regi-
streret kors-andemad, liden andemad, svømmende vandaks, lysesiv, tagrør og rød-
el. Tilstedeværelsen af næringskrævende arter som lådden dueurt, stor nælde, ager-
tidsel samt arter af trådalger indikerer eutrofierede forhold i og omkring vandhullet, 
og det vurderes, at vandhullets naturtilstand er moderat.  

   

Figur 7-4 Lokalitet 4 er et vandhul omgivet af marker, hvor overfladen ved be-
sigtigelsen delvist var dækket af svømmende vandaks og trådalger, 
og langs bredden vokser tagrør. 

Lokalitet 9 er et lavvandet vandhul med et overfladeareal på ca. 300 m² og flade 
brinker. Vandhullet anvendes til opsamling af tagvand. Ved høj vandstand i vand-
hullet sker der overløb via rør til nærliggende mark. I vandhullet vokser liden ande-
mad, svømmende vandaks, storblomstret vandranunkel, alm. sumpstrå og pindsvi-
neknop (Figur 7-5). Ved feltundersøgelsen blev der fanget fem haletudser af but-
snudet frø samt en larve af lille vandsalamander. Desuden blev der observeret ca. ti 
nyforvandlede butsnudede frøer nær vandhullet. Vandhullet er meget egnet som 
ynglevandhul for padder, herunder også velegnet for spidssnudet frø. Vandhullets 
naturtilstand vurderes dog at være moderat grundet de plæneagtige omgivelser og 
tilledningen af tagvand. 

   

Figur 7-5  Vandhullet på lokalitet 9 set fra hhv. dets østlige og sydlige bred. 
Vandhullet er lavvandet og med flade brinker. 

Lokalitet 10 et vandhul etableret i tilknytning til en have. Vandhullet er udformet 
som et ”vaniljekrans-vandhul” med en ø i midten. Det har et overflade areal på ca. 
380 m² (inkl. øen). Vandhullet har forholdsvis stejle brinker, og udover enkelte gul 
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iris og lysesiv er vandhullet helt uden vegetation. Nær vandhullet vokser bl.a. en-
kelte haveplanter samt næringskrævende arter som stor nælde, agertidsel, rødkløver 
og hvidkløver. Der blev ikke fanget eller observeret padder i eller nær vandhullet 
ved feltundersøgelsen i juni, og det vurderes, at vandhullet er uegnet som yngle-
vandhul for padder. Vandhullets naturtilstand vurderes at være dårlig-ringe grundet 
en stor tæthed af udsatte fisk og krebs. 

   

Figur 7-6  Henholdsvis den sydlige og nordlige del af vandhullet på lokalitet 
10. Vandet er uklart, hvilket sandsynligvis skyldes ler, der 
suspenderes, når fiskene roder efter føde i søbunden. 

Lokalitet 11 består af et udyrket areal på ca. 1,8 ha, hvoraf størstedelen er beplantet 
med løvtræer (bl.a. pil), der er seks til ti år gamle. Lokaliteten omfatter et tempo-
rært vandhul med et estimeret overfladeareal på ca. 40 m², hvilket betyder, at vand-
hullet ikke er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet var helt udtørret 
ved feltundersøgelsen i juni, og det vurderes at vandhullet udtørrer årligt, ved læn-
gere perioder uden regn. Da vandhullet tørrer ud tidligt på sommeren vurderes det 
uegnet som ynglevandhul for padder.  

 

Figur 7-7 Det temporære vandhul på lokalitet 11. 
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Vandløb 
Nær projektområdet ligger bl.a. Kvaglund Bæk (Figur 7-8), Novrup Bæk, Uglvig 
Bæk, Krogsgård Møllebæk og Skads Bæk (Figur 7-12), men af disse er det kun 
Kvaglund Bæk (lokalitet 8, Figur 7-1), der berøres af projektet, samt Novrup Bæk 
ved ændring af vandskel.  

   

Figur 7-8 Kvaglund Bæk lidt nedstrøms for det sted, hvor den udspringer fra 
rørudløb. Den orange farve indikerer påvirkning fra okkerudvask-
ning (TV). Udløb fra regnvandsledning/-bassin til Kvaglund Bæk. 
Udledningen har eroderet den modsatte vandløbsbred (TH). 

Den øverste del af Kvaglund Bæk er rørlagt. Herefter følger en strækning, hvor 
vandløbet er åbent, men har form som en smal grøft med mudret og delvist okker-
farvet bund. Vandløbet forløber i et område, hvor der er kortlagt stor risiko for ud-
vaskning af okker. Længere nedstrøms bliver vandløbet bredere, og der er en san-
det bund med enkelte sten. En større regnvandsledning løber ud i vandløbet og øger 
vandføringen betydeligt. I vandområdeplanen 2015-2021 er Kvaglund Bæks økolo-
giske tilstand angivet som ukendt (Figur 7-12), men af overvågningsdata fra 13. 
marts 2016 indsamlet fra station 30000600 ”Nedstrøms Østre Kjersingvej” (Win-
Bio Stationsnr. NST0860-01495) fremgår det, at vandløbets fysiske forhold scorer 
31 på Dansk Fysisk Indeks, samt at vandløbet har en DVFI-værdi (Dansk Vand-
løbsFaunaIndeks) på 4 svarende til ”Noget forringet biologisk værdi”. DVFI på 4 
indikerer dog, at der er ikke er målopfyldelse i forhold til økologiske tilstand. 
Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand. Det skal dog bemærkes, at artslisten 
fra feltundersøgelsen den 13. marts 2016 inkluderer vårfluen Adicella reducta, der 
er registreret som sjælden (R) på den danske rødliste.  

Skovområder og skovbyggelinjer 
Projektområdets sydlige grænse overlapper med en lille del (ca. 3.000 m2) af et 
fredskovpligtigt areal (lokalitet 13, Figur 7-1). Den berørte del af fredskoven ligger 
nord for Nordre Tovrupvej og er således afskåret fra det resterende skovareal af 
Nordre Tovrupvej.  

Indenfor projektområdet er der desuden enkelte småskove og træbevoksninger nær 
bygninger. Alle skovområder i og nær projektområdet er vist på Figur 7-9. Heraf 
fremgår også tre steder, hvor projektområdet ligger indenfor skovbyggelinjen om-
kring eksterne skovområder. 



 ESBJERG KOMMUNE  
72 SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 
 

 

 

Figur 7-9  Skovområder indenfor og nær projektområdet. Kortet viser desuden 
de skovbyggelinjer, som overlapper med projektområdet.  

Skovområderne indenfor projektområdet domineres af unge løvtræer og nåletræer. 
De vurderes derfor mindre vigtige som yngle- eller rasteområder for flagermus, 
men de kan potentielt fungere som jagtområder for flagermus. Skovområderne vur-
deres ikke at indeholde egnede levesteder for markfirben.  

Det fredskovsbeskyttede areal (lokalitet 13) er en artsrig, men forholdsvis ung skov 
(størstedelen < 25 år), som er vokset op mellem tidligere hegn af rød-el og selje-
røn. Umiddelbart syd for Nordre Tovrupvej vokser dog tre store egetræer og ved 
lokalitet 12 vokser 12 store bøgetræer (Figur 7-10). Disse gamle træer har en værdi 
i sig selv grundet deres alder (> 70 år) og størrelse samt potentielt som levested for 
flagermus. I den vestlige del af lokalitet 12 vokser desuden en bestand af orkidéen 
skov-hullæbe (Epipactis helleborine).  
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Figur 7-10 Til venstre ses et af egetræerne fra lokalitet 13 og til højre ses nogle 
af bøgetræerne fra lokalitet 12. 

Levende hegn 
Der er mange levende hegn i projektområdet. Selje-røn, navr og engriflet hvidtjørn 
er de dominerende træarter i hegnene, men andre arter som f.eks. bøg, bævreasp, 
rød-el, alm. hyld, brombær og arter af pil vokser også flere steder. De fleste træer 
er unge og uden synlige huller eller hulheder. Enkelte træer har dog mindre huller. 

 

Figur 7-11 Eksempel på eksisterende hegn med bl.a. hvidtjørn langs grusvej i 
projektområdets nordlige del. 
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Natura 2000 
Uglvig Bæk er en del at Novrup Bæk-systemet, som munder ud i Vadehavet i Na-
tura 2000-område nr. 89 ”Vadehavet”. Vandløbet har således forbindelse til habi-
tatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (Natur-
styrelsen, 2016b), fuglebeskyttelsesområderne F51 ”Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb” (Naturstyrelsen, 2016a) og F57 ”Vadehavet” samt Ramsarom-
råde nr. 27 ”Vadehavet” (Figur 7-12).  

 

Figur 7-12  Vandløb og Natura 2000-områder i nærheden af projektområdet. 
Vandløbenes økologiske tilstand er gengivet fra MiljøGIS for Vand-
områdeplanen 2015-2021. 
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Afstanden fra projektområdet til Natura 2000-områdets nærmeste grænse er 2,5 km 
i direkte linje og 4,3 km langs vandløbet.  

Kvaglund Bæk munder ud i et område omkring Esbjerg Havn, som ikke er inklude-
ret i Natura 2000-området. Afstanden fra projektområdet til Natura 2000-områdets 
nærmeste grænse (habitatområde H78 og fuglebeskyttelsesområde F57) er ca. 8 km 
langs vandløbet. 

Bilag IV-arter 
På baggrund af "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & 
Asferg, 2007) og "Overvågning af arter 2004-2011" (Søgaard, et al., 2013) var det 
på forhånd vurderet, at følgende bilag IV-arter potentielt kan forekomme i projekt-
området, hvis der er egnede habitater:  

› Flagermus: vand-, syd- og troldflagermus, samt evt. skimmel- og brunflagermus. 

› Padder: spidssnudet frø og evt. strandtudse. 

› Krybdyr: markfirben. 

Desuden forekommer odder, birkemus, grøn mosaikguldsmed og grøn kølleguld-
smed i den aktuelle landsdel, men projektområdet omfatter ikke egnede habitater 
for de fire arter. Odderen kan dog forekomme i de vandløb, der ligger i projektom-
rådets nærområde, herunder Kvaglund Bæk/Spangsbjerg Møllebæk, hvortil der af-
ledes vand. Den forsinkede afledning af regnvand samt projektet i øvrigt vurderes 
ikke at kunne påvirke evt. raste- eller yngleområder for odder i Kvaglund Bæk eller 
nogen af de øvrige nærliggende vandløb. Odder, birkemus, grøn mosaikguldsmed 
og grøn kølleguld beskrives og vurderes derfor ikke yderligere i nærværende rap-
port. 

Af fugleognatur.dk fremgår det, at sydflagermus i 2012 er registreret ved Uglvig 
ca. 1,2 km sydøst for projektområdet, men derudover er der ikke registreringer af 
flagermus indenfor eller nær projektområdet. Ejeren af lokalitet 10 oplyste dog, at 
flagermus jager over vandhullet, og det vurderes, at de også jager ved lokalitet 11.  

Ved feltundersøgelserne den 26.-27. juni blev der ved lokalitet 10 registreret én 
sydflagermus, mens der ved lokaliteter 300-400 m syd for projektområdet blev re-
gistreret fire sydflagermus samt to skimmelflagermus. Ved lokaliteterne 12 og 13 
blev der registreret syv sydflagermus samt to skimmelflagermus. Generelt var der 
tale om flagermus i transportflugt, dvs. flagermus som fløj fra yngle-/rasteområder 
til jagtområder. Hverken syd- eller skimmelflagermus er særligt knyttede til lede-
linjer, når de flyver mellem raste- og jagtområder. Ved lokalitet 13 blev der obser-
veret enkelte jagende sydflagermus.  

Ved feltundersøgelserne den 21.-22. august blev der registreret én sydflagermus, én 
vandflagermus og én troldflagermus ved lokalitet 10, mens der ved lokalitet 13 
blev optaget én skimmelflagermus og en-to troldflagermus på lyttebokse. Der blev 
kun registreret overflyvende flagermus, og overflyvningerne blev registreret fra ca. 
to timer efter solnedgang (kl. 20:50) indtil ca. en time inden solopgang (kl. 06:10). 
På lokaliteter 300-400 m syd for projektområdet blev der med håndholdte detekto-
rer registreret én troldflagermus og to sydflagermus, mens der ved lokalitet 12 og 
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13 blev der registreret to sydflagermus, tre vandflagermus og én troldflagermus. De 
første optagelser af henholdsvis sydflagermus og troldflagermus er foretaget en 
halv time til 40 minutter efter solnedgang. Ved lokalitet 4 og på marken vest for lo-
kalitet 4 blev der registreret henholdsvis én og to troldflagermus samt én dværgfla-
germus. Ved lokalitet 1 blev der registreret én dværgflagermus Disse registreringer 
omfattede primært flagermus i transportflugt. 

Sydflagermus er en almindelig art i Danmark, mens skimmelflagermusen har en 
høj bestandstæthed på Nordsjælland men en mere spredt forekomst i resten af lan-
det. Vandflagermus er almindelige i Danmark. Arten har sommeropholdssteder i 
hule træer, mens den overvintrer i huler, miner, og kældre; store populationer over-
vintrer i de jyske kalkgruber. Dværg- og troldflagermus er ligeledes almindelige og 
udbredte i det meste af landet, men dog mest almindelige i det østlige Danmark. 
Arterne har sommer- og vinteropholdssteder i hule træer, samt huse og bygninger. 
Begge arter anses for trækkende. Vand- og skimmelflagermus flyver ud fra yngle- 
og rastepladserne sent om aftenen (typisk >0,5 time efter solnedgang), mens trold-, 
dværg- og sydflagermus typisk flyver ud umiddelbart efter solnedgang. 

Der er ikke fundet yngle- eller rastepladser for flagermus indenfor projektområdet, 
men da både syd-, skimmel-, trold- og dværgflagermus yngler og raster i bygnin-
ger, så kan det ikke udelukkes, at der findes kolonier af disse arter i nogle af byg-
ningerne indenfor projektområdet.  

Der findes ikke registrering af bilag IV-paddearter indenfor projektområdet, og 
disse blev heller ikke observeret ved feltundersøgelserne i juni. Spidssnudet frø er i 
2012 registreret i området ved Kvaglund Bæk ca. 600 m vest for projektområdets 
lokalitet 1. Bestanden af spidssnudet frø er dog adskilt fra projektområdet af motor-
vejen, så spredning til projektområdet er mindre sandsynligt. 

Der er ikke observeret markfirben eller egnede levesteder for arten indenfor pro-
jektområdet. 

Opmærksomhedskrævende arter  
Som nævnt overfor, så vokser den fredede orkidé skov-hullæbe registreret nær lo-
kalitet 12 samt syd for projektområdet (Figur 7-1, Figur 7-13). Skov-hullæbe er en 
af Danmarks mest almindelige orkidéarter. Den vokser på mere eller mindre kalk-
holdig bund i bl.a. skove, parker, hegn og grusgrave. Arten vokser også ofte i ung 
skov og er således typisk den første orkidéart, der etablerer sig i skoven. Sprednin-
gen sker med vinden. 

Indenfor projektområdet blev der ved feltundersøgelserne registreret følgende inva-
sive plantearter Japan-pileurt (Fallopia japonica), rynket rose (Rosa rugosa) og 
glansbladet hæg (Prunus serotina). Af disse arter er Japan-pileurt særligt opmærk-
somhedskrævende grundet artens dominerende vækst og evne til at gennemvokse 
bl.a. asfalt og cement, hvormed den kan forårsage bekostelige skader. Japan-pileurt 
blev registreret ved fire ejendomme indenfor eller i kanten af projektområdet, som 
vist på Figur 7-13 nedenfor. 
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Figur 7-13  Forekomst af den fredede orkidé: skov-hullæbe, samt de invasive ar-
ter: Japan-pileurt, rynket rose og glansbladet hæg. 

7.4 Vurdering af virkninger 
De forskellige emner indenfor naturinteresser er vurderet hver for sig i de efterføl-
gende afsnit. Vurderingsgrundlaget er projektet og planforslagene, inkl. de indbyg-
gede afværgeforanstaltninger. 

I 0-alternativet vil der forsat være landbrugsdrift i området. I 0+ alternativet vil der 
kunne etableres større havnerelateret virksomhed efter hidtil gældende kommune-
planrammer. 

0-alternativ 
Ved forsat landbrugsdrift i området vil de forskellige biotoper i form af vandhuller, 
vandløb, skov og levende hegn bevares, og deres evt. funktion som levested, jagt-
område eller ledelinje for padder, fugle, flagermus og andre dyr vil være uændret. 
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Ved 0-alternativet vil påvirkningen af vandløb være tilsvarende i dag, omend med 
potentielt ændrede strømningsmønstre som følge af klimaændringerne. 

Det vurderes, at ved den nuværende drift vil alene ét vandhul (lokalitet 9) kunne 
bevare eller opnå en god naturtilstand, hvis ikke der gennemføres særlige plejetil-
tag. Ét vandhul (lokalitet 2), der var udtørret ved feltundersøgelsen, er i risiko for 
helt at forsvinde som følge af tilgroning og lav vanddybde.  

De nuværende aktiviteter i projektområdet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 
2000-områder andet end, hvis det sker gennem luftbåren eller vandbåren (via vand-
løb) spredning/udvaskning af næringsstoffer. Når projektområdets størrelse tages i 
betragtning i forhold til det samlede opland til Natura 2000-området, så kan det dog 
udelukkes, at 0-alternativet har væsentlig betydning for Natura 2000-områdets til-
stand. 

De nuværende læhegn, vandhuller og træbevoksninger kan tjene både som ledelin-
jer i landskabet og som jagtområder for flagermus. De nuværende bygninger er po-
tentielt egnede som yngle- og overvintringssted for især syd-, skimmel-, trold- og 
dværgflagermus. Der blev ikke registreret egnede yngletræer for vandflagermus in-
den for projektområdet. Alle de fem arter blev registreret ved feltundersøgelserne, 
men der var ikke stor flagermusaktivitet i området, og der blev ikke fundet yngle-
kolonier. Ved den fortsatte drift af området, vil bygninger og læhegn mm blive be-
varet, og der vil ikke ske en påvirkning af flagermus eller deres potentielle leveste-
der.  

Der er ikke fundet bilag IV-arter af padder indenfor projektområdet og med undta-
gelse af lokalitet 9, så vurderes området at være uegnet som yngleområde og kun 
begrænset egnet som rasteområde for særligt beskyttede paddearter. Ligeledes er 
der er ikke fundet egnede levesteder for markfirben i projektområdet. 

Der er registreret flere invasive plantearter i projektområdet, hvoraf Japan-pileurt 
vurderes at være den værste. I 0-alternativet er der ikke konkrete planer om be-
kæmpelse af disse arter, og der er således risiko for, at arterne spreder sig yderli-
gere. 

0+ alternativ 
Ved implementering af lokalplan iht. den nuværende kommuneplanramme, vil der 
kunne ske udbygning i projektområdet med industrierhverv/havnerelateret erhverv. 
Der foreligger ikke en konkret projektbeskrivelse, men det kan forventes, at etable-
ringen af industrierhverv vil omfatte en tilsvarende eller større bebyggelses- og be-
fæstelsesgrad af området som ved etablering af et datacenter.  

I 0+ alternativet vil påvirkningen af vandhuller, skovområder og levende hegn som 
udgangspunkt være tilsvarende, som ved udbygning i området med et datacenter, 
som vurderet nedenfor.  

0+ alternativet vil medføre en bebyggelses- og befæstningsgrad af projektområdet 
tilsvarende eller større end ved det planlagte datacenter. Der vil således som mini-
mum være et tilsvarende behov for at bortlede regnvand fra projektområdet. Dette 
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vand kan enten ledes mod vest til Kvaglund Bæk eller mod syd til Uglvig Bæk, 
men det forventes, at størstedelen ledes til Kvaglund Bæk, pga. vandskel i området.  

I forhold til Natura 2000 antages det, at 0+ Alternativet vil medføre de samme po-
tentielle påvirkninger som ved udbygning med det planlagte datacenter. Konklusio-
nen for de to alternativer vil således være den samme, jf. afsnit 7.4.6 nedenfor. 

7.4.1 Vandhuller 
Vurderingen af påvirkninger af vandhullerne tager i overvejende grad udgangs-
punkt i vandhullernes funktion som levested for planter og dyr med et særligt fokus 
på vandhullernes evt. funktion som ynglevandhuller for padder. Generelt vurderes 
vandhullernes naturtilstand at være i dårlig-ringe, mens enkelte vandhuller (lokali-
teterne 4 og 9) vurderes at have ringe-moderat naturtilstand. 

Ved etablering af datacenter i området vil der være behov for at sløjfe alle vandhul-
ler indenfor projektområdet. § 3-beskyttede vandhuller skal som udgangspunkt be-
vares, men kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne jf. naturbeskyt-
telseslovens § 65. En sådan dispensation meddeles typisk med krav om etablering 
af erstatningsvandhuller i forholdet 2:1 – I Esbjerg Kommune er normen dog, at de 
skal erstattes i forholdet 5:1. 

Idet de eksisterende vandhuller i projektområdet ligger isoleret og generelt er med 
dårlig til moderat naturtilstand samtidig med, at der ikke er registreret bilag IV-
arter i eller nær vandhullerne, vurderes det, at de kan sløjfes uden væsentlige natur-
mæssige konsekvenser, så længe der etableres erstatningsvandhuller i nærområdet. 
Etablering af flere paddeegnede erstatningsvandhuller på udyrkede arealer i nær-
området vil sikre, at områdets økologiske funktionalitet bevares og potentielt for-
bedres. Ved etablering af erstatningsvandhuller stilles der særlige krav til vandhul-
lernes udformning, brinkhældning og pleje, hvilket betyder, at der reelt vil kunne 
ske en forbedring af levestederne for padder og andre arter. 

Påvirkningen (sløjfningen) af vandhullerne vil ske i anlægsfasen, hvor også de nye 
erstatningsvandhuller bliver etableret. I driftsfasen vil det samlede antal vandhuller 
og arealet af disse være større end i dag samtidig med, at vandhullerne placeres og 
udformes, således at områdets økologiske funktionalitet sikres.  

Udover erstatningsvandhuller etableres større bassiner til forsinkelse af regnvand. 
Store vandflader tiltrækker ofte fugle, hvilket øger risikoen for kollisioner mellem 
fugle og fly ved den nærliggende Esbjerg Lufthavn. Af hensyn til flysikkerheden 
udformes forsinkelsesbassinerne derfor, så de er mindre attraktive for bl.a. ande-
fugle og måger. Forsinkelsesbassinerne vil dog kunne udgøre et egnet fourage-
rings- og levested for småfugle og flagermus, da der påtænkes plantning af rød-el 
omkring hvert bassin. Disse anses ikke som problematiske for luftfartssikkerhed. 

Når de eksisterende vandhullers tilstand tages i betragtning, så vurderes det samlet 
set, at det naturmæssige tab ved nedlæggelse af disse vil opvejes ved etablering af 
paddeegnede erstatningsvandhuller og etableringen af forsinkelsesbassiner.  
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7.4.2 Levende hegn 
Vurderingen af påvirkninger af levende hegn tager i overvejende grad udgangs-
punkt i deres funktion som levested, jagtområde eller ledelinjer for dyr i projekt-
området.  

Ved etablering af datacenter i området vil flere af de levende hegn i projektområdet 
blive fældet og fjernet i anlægsfasen. I anlægsfasen vil der dog også ske plantning 
af nye træer i dele af projektområdet. Der planlægges for, at der etableres et bredt 
beplantningsbælte i områdets nordlige østlige og sydlige kant, suppleret af større 
skovstykker. Eksisterende hegn og beplantning indenfor beskyttelseszonen ved for-
tidsminder planlægges bevaret. 

Fældning af et stort antal træer i samme område på én gang vil medføre en betyde-
lig ændring af området, og da der vil gå en årrække inden de nyplantede træer op-
når en ordentlig størrelse, så må det forventes, at nogle fugle, flagermus og potenti-
elt andre dyr fortrækker fra området i en periode. Syd- og skimmelflagermus, som 
blev registreret i projektområdet, er ikke knyttet til ledelinjer i særlig grad. Den po-
tentielle påvirkningen af disse arter er således i overvejende relateret til ændrede 
jagtområder. Vandflagermus er ofte knyttet til ledelinjer, især vandløb, mens trold- 
og dværgflagermus i nogen grad er knyttet til ledelinjer som hegn og lignende, 
hvor de også jager. Det må således forventes, at disse arter i større grad vil flyve 
udenom projektområdet i perioden indtil de nyplantede træer er vokset op.  

Selv hvis nogle dyrearter fortrækker fra området i en periode, så vurderes det ikke 
at medføre en væsentlig negativ effekt på bestandsniveau, og det vurderes, at ar-
terne vender tilbage i takt med, at de nyplantede træer vokser op.  

De nye tilplantede områder med hegn og større skovstykker vil efter nogle år 
kunne tjene som levested og jagtområde for f.eks. fugle og flagermus tilsvarende 
de eksisterende hegn.  

Samlet set kan fjernelsen af levende hegn betyde, at nogle dyrearter fortrækker fra 
området i en periode, men det vurderes, at denne påvirkning er midlertidig og op-
vejes, efterhånden som de nyplantede træer i området vokser op, og dyrelivet ven-
der tilbage. Påvirkningen minimeres ved at bevare eksisterende træer, indtil der er 
et konkret behov for at fælde dem. 

7.4.3 Skovområder og skovbyggelinjer 
De potentielle påvirkninger af skovområder er sammenlignelige med påvirknin-
gerne af levende hegn, men samtidig er der ekstra hensyn, der skal tages, når der 
arbejdes i områder med fredskov eller indenfor skovbyggelinjer.  

I områdets sydlige del findes et mindre (ca. 3.000 m2) fredskovsareal der vil blive 
søgt bevaret som en del af det grønne forareal. Bortset fra tre ældre egetræer og en-
kelte ældre nåletræer er der tale om forholdsvis unge træer. Der er behov for at 
rydde mindre skovområder i områdets nordlige del, men ingen fredskov arealer. 
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Hvis der opstår behov for at fælde fredskov vil der typisk blive stillet krav om etab-
lering af erstatningsskov i forholdet 2:1. Erstatningsskoven vil blive plantet så nær 
ved plan- projektområdet som muligt. Til erstatningsskov vil der blive valgt hjem-
mehørende træarter. 

Fældningen af skov sker i anlægsfasen, hvor også plantningen af erstatningsskov 
gennemføres. Efter en årrække vil erstatningsskoven have en tilsvarende kvalitet, 
som de eksisterende skovområder. 

For såvel datacenter som for 0+ alternativet gælder, at etablering af bygninger eller 
lignende indenfor skovbyggelinjerne vil kræve dispensation fra naturbeskyttelses-
lovens § 17.  

Projektet vil ikke medføre et behov for rydning af fredskov, men der skal i mindre 
omfang ske etablering af bygninger mm indenfor eksisterende skovbyggelinjer. 
Den påvirkede skovbyggelinje gennembrydes i dag af motorvejen og påvirkningen 
ved reduktion af byggelinjen anses for minimal  

7.4.4 Vandløb 
Projektområdet omfatter ikke vandløb, så der fokuseres i dette afsnit på den poten-
tielle vandløbspåvirkning, der kan opstå ved bortledning af regnvand til recipienter 
uden for projektområdet. 

Ved etablering af datacenter ledes overfladevand til regnvandsbassiner, der anlæg-
ges inden for området, og herfra til recipienter. Der planlægges for et større og et 
mindre bassin i områdets vestlige del, hvorfra der samlet udledes til Kvaglund Bæk 
og Spangsbjerg Møllebæk med op til 190 l/s, hvilket svarer til 1 l/s/ha for brutto-
arealet.  

Det forventede udledningsbehov til Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk (og 
dermed til Fovrfelt Bæk-systemet) overstiger den nuværende kapacitet i vandlø-
bene, hvilket øger risikoen for erosion af vandløbsbrinker, sandvandring og forrin-
gende fysiske forhold. Som beskrevet i afsnit 8.4 undersøges det p.t. hvilke kon-
krete muligheder der er for at øge kapaciteten i recipienterne og reducere eksiste-
rende udledninger nedstrøms. Anlæg og tiltag uden for plan- og projektområdet 
gennemføres af forsyningsselskabet. Det vurderes, at kapaciteten i Fovrfelt Bæk-
systemet kan øges, så vandløbene kan rumme ovennævnte udledningsbehov uden, 
at udledningen medfører en hydraulisk overbelastning af vandløbet.  

Udledning af regnvand til vandløbet via forsinkelsesbassiner mindsker risikoen for 
hydraulisk overbelastning af vandløbet, og samtidig vil bassinerne tilbageholde evt. 
metaller og miljøfremmede stoffer fra vejvand samt suspenderet stof inkl. organisk 
stof.  

Forsinkelsen af regnvand i bassiner vil dog også øge opvarmning af vandet i som-
merperioden, hvor der er stor solindstråling. Vandets iltkoncentration falder, når 
vandtemperaturen stiger, hvilket kan have negativ effekt særligt iltkrævende arter 
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af vandløbsdyr. Opvarmning af vandet i forsinkelsesbassinet vil dog blive mind-
skes, da der etableres et smalt og dybt bassin, som skygges af træer, der plantes 
langs bassinets bredder. Skygning af forsinkelsesbassinet vil også mindske væksten 
af plantonalger i vandet.  

Kvaglund Bæks økologiske tilstand er ukendt, men den registrerede DVFI-værdi 
på 4 indikerer, at vandløbets øverste del har moderat økologisk tilstand, og det vur-
deres, at forbedring af vandløbets fysiske forhold kan modvirke den negative effekt 
ved periodevis udledning af varmere vand. En detaljeret beskrivelse af regnvands-
håndtering, herunder afværgetiltag for at undgå en negativ påvirkning af vandløb 
og vandløbsfaunaen, er givet i kapitel 8, hvor der også er givet forslag til supple-
rende tiltag, der enten kan mindske opvarmningen af vandet i regnvandsbassinerne 
eller forbedre de fysiske forhold (habitatet) i vandløbet.  

Samlet set vurderes det, at udledning af regnvand fra befæstede arealer i projekt-
området til Kvaglund Bæk kan gennemføres uden en hydraulisk overbelastning af 
vandløbet, hvis udledningen sker via forsinkelsesbassiner. De potentielle negative 
påvirkninger (højere vandtemperatur og højere koncentration af plankton alger), 
som udledning af regnvand via bassiner kan medføre, vil delvist modvirkes ved at 
lave forsinkelsesbassinerne dybe og skyggede af træer evt. suppleret med andre af-
værgetiltag. 

7.4.5 Natura 2000  
Nærværende afsnit udgør en væsentlighedsvurdering af projektets potentielle på-
virkninger af Natura 2000.  

Idet udledning af overfladevand alene vil ske til Kvaglund Bæk, så vil der ikke 
være en direkte påvirkning af de nedstrøms beliggende Natura 2000-område. 
Grænsen til Natura 2000-området (habitatområde H78 og fuglebeskyttelsesområde 
F57) ligger i havet ca. 1,2 km fra Kvaglund Bæks udmunding, hvilket betyder, at 
det med rimelig kan antages, at udledning af overfladevand på op til 190 l/s til 
Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk ikke vil kunne medføre en væsentlig på-
virkning af Natura 2000-område nr. 89. 

Afstanden fra projektområdet til nærmeste grænse i et Natura 2000-område er 2,5 
km. Nærmeste kortlagte habitatnaturtype er strandeng ca. 3,6 km syd for projekt-
området, men der findes ikke særligt kvælstoffølsomme habitatnatur i nærheden af 
projektområdet. Projektets emission af luftbåren kvælstof er ikke af et omfang, 
hvor det medføre væsentlige påvirkninger habitatnatur. Projektet omfatter i øvrigt 
ikke aktiviteter, der vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af arter eller natur-
typer på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder placereret mere end 2,5 
km fra projektområdet.  

Samlet set vurderes det derfor, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirknin-
ger af Natura 2000-interesser. 
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7.4.6 Bilag IV-arter 
Beskyttelsen af bilag IV-arter indebærer bl.a. forbud mod at beskadige eller øde-
lægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearterne. 

Flagermus 
Etablering af datacenter og højspændingsstation vil betyde, at de eksisterende byg-
ninger nedrives, at læhegn og træområder fjernes, og at vandhuller sløjfes. Konse-
kvensen for flagermus er, at ledelinjer, jagtområder samt potentielt egnede yngle- 
og rasteområder forsvinder. Dog tilføjes også et større vandhul indenfor projektom-
rådet, som kan fungere som jagtområde for flagermus. Feltundersøgelserne viser, at 
området primært benyttes af arterne syd- og skimmelflagermus til fouragering og 
transportflugt om sommeren samt af vand-, trold- og dværgflagermus til transport-
flugt om efteråret.  

Sydflagermus er almindeligt forekommende i området, og det vurderes, at en even-
tuel rydning af læhegn, træbevoksninger og nedrivning af bygninger kan medføre 
en lille, midlertidig og ikke væsentlig påvirkning på den lokale bestand.  

Skimmelflagermus har en mere spredt udbredelse med generelt lavere tæthed i 
Vestjylland, hvor arten fortsat vurderes at have moderat ugunstig udbredelse og 
areal af egnet levested (Søgaard, et al., 2013). For skimmelflagermus er det usik-
kert, om registreringerne i Vestjylland er tegn på, at arten yngler her, eller der blot 
er tale om strejfende individer (Søgaard, et al., 2013), hvilket heller ikke kan afgø-
res af registreringerne i nærværende undersøgelse. Rydning af læhegn og træbe-
voksninger vil ikke kunne påvirke bestanden af skimmelflagemus væsentligt. Lige-
ledes vil nedrivning af bygninger ikke kunne medføre en væsentlig påvirkning af 
bestanden, hvis der alene er tale om strejfende individer. Hvis der er tale om en lo-
kal ynglebestand af skimmelflagermus vil en evt. bestandspåvirkning ved nedriv-
ning af bygninger afhænge af, om der forekommer en ynglekoloni i de aktuelle 
bygninger på nedrivningstidspunktet. 

Vandflagermus er udbredt og almindeligt forekommende over hele landet. Arten 
flyver sent ud på aftenen og følger ledelinjer i landskabet som f.eks. vandløb, læ-
hegn og skovkanter til og fra jagtområder ved søer og åer. Ved nærværende under-
søgelse blev arten kun registreret i transportflugt og kun i sensommeren. Her kunne 
det ikke påvises, at de undersøgte levende hegn og skovkanter udgjorde vigtige le-
delinjer for arten i området. Dette begrundes ved at der kun blev observeret få indi-
vider, og at de nærmere fløj på tværs af hegnene end fulgte dem. Vandflagermus 
vurderes ikke at have yngle- eller rasteområder i projektområdet. Arten vurderes 
således ikke at blive væsentlig påvirket af projektet. 

Troldflagermus er udbredt i det meste af landet men er ikke almindeligt forekom-
mende i Vestjylland. Arten flyver tidligt ud fra dagopholdsstedet og følger ledelin-
jer i landskabet. Troldflagermus blev kun registreret i sensommeren, hvor den blev 
registreret i transportflugt umiddelbart syd for projektområdet og i den nordlige del 
af projektområdet. Arten blev registreret relativt sent på aftenen, hvilket indikerer 
at dagopholdsstedet ligger relativt langt fra projektområdet. Dværgflagermus er en 
af Danmarks almindeligste flagermusart, som dog primært har sin udbredelse i Øst-
danmark. Arten flyver tidligt ud på aftenen (ofte >15 min. efter solnedgang) og den 
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følger i nogen grad ledelinjer i landskabet frem til dens jagtområder i nærheden af 
træbevoksninger. I denne undersøgelser er arten blevet registreret én gang i sen-
sommeren i transportflugt nær lokalitet 1. Fældning af levende hegn i projektområ-
det vurderes at medføre en lille påvirkning af flagermusenes valg af flyverute, men 
det vurderes ikke, at medføre en væsentlig påvirkning på de lokale bestande af 
trold- og dværgflagermus. 

Der er ved feltundersøgelserne ikke fundet yngle- eller rasteområder for flagermus 
i hverken træer eller bygninger indenfor projektområdet, og der er således heller 
ikke viden om forekomst af flagermuskolonier i området. Da det ikke kan udeluk-
kes, at der er flagermus i ét eller flere af de huse, som skal nedrives, så bør de en-
kelte huse undersøges inden nedrivning. Hvis der ved en sådan undersøgelse kon-
stateres flagermus i et hus eller hvis der i øvrigt i projektperioden registreres yngle- 
eller rastesteder i træer eller bygninger, som skal fjernes, da skal der indhentes en 
dispensation fra Miljøstyrelsen før fældning af det pågældende træ eller nedrivning 
af den pågældende bygning.  

En evt. dispensation vil typisk meddeles med vilkår for årstid og/eller tidspunkt for 
gennemførelse af arbejdet samt i nogle tilfælde vilkår om sikring af yngle- eller ra-
steområder i nærområdet. Vilkårene kan omfatte, at nedrivningen gennemføres i 
foråret eller efteråret, og at evt. flagermus udsluses i aftentimerne, hvorefter byg-
ningen aflukkes eller nedrives. De konkrete vilkår vil afhænge af den aktuelle fla-
germusart. Eksempelvis flytter skimmelflagermusene typisk mellem deres sommer-
kvarter, der ofte er 1-2 etagers huse, og deres vinterkvarter, som ofte er højere byg-
ninger. Denne art forventes således ikke at forekomme i projektområdet hele året.  

Det vurderes samlet set, at området har lille betydning som levested for flagermus. 
Dette begrundes dels i de relativt få optagelser af flagermus og i at ledelinjerne 
gennem projektområdet ikke leder til vigtige jagtområder eller ynglelokaliteter 
samtidig med, at de to registrerede flagermusarter ikke er knyttet til ledelinjer i 
særlig grad. Derforuden er det relevant, at arealerne udenfor projektområdet har 
samme karakter og kvalitet som levested for flagermus som indenfor projektområ-
det, hvilket betyder, at hvis der ses på stor skala, så kan områdets økologiske funk-
tionalitet forventes opretholdt selv ved gennemførelse af indgreb indenfor projekt-
området.   

Padder 
Etablering af datacenter vil medføre, at det potentielt egnede ynglevandhul (lokali-
tet 9) samt potentielt egnede rasteområder for spidssnudet frø (art anført på habitat-
direktivets bilag IV) blive henholdsvis sløjfet eller ryddet. Da der ikke er registreret 
bilag IV-padder indenfor projektområdet, og da det vurderes usandsynligt, at der 
forekommer levedygtige bestande indenfor projektområdet, så vil en reel påvirk-
ning af bilag IV-padder dog være usandsynlig. Etableringen af paddeegnede erstat-
ningsvandhuller i forbindelse med grønne områder som f.eks. erstatningsskov samt 
til dels også etableringen af forsinkelsesbassiner vil betyde, at projektområdet for-
bedres som levested for padder anført på habitatdirektivets bilag IV. Projektet vil 
således sikre områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-padder og potentielt 
skabe et forbedret levested sammenlignet med 0-alternativet. 
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Markfirben 
Da der ikke er fundet egnede levesteder for markfirben indenfor projektområdet, 
vurderes det, at der ikke vil være nogen påvirkning af arten. Det samme gør sig 
gældende for odder, birkemus, grøn mosaikguldsmed og grøn kølleguldsmed. 

Samlet set vurderes det, at projektområdet kun i begrænset omfang omfatter habita-
ter, der er egnede som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der er ikke regi-
streret yngle- og rasteområder i projektområdet, men der er registeret syd-, skim-
mel-, vand-, trold- og dværgflagermus, og det kan ikke udelukkes, at enkelte af 
disse arter (særligt syd- og skimmel) har rastelokaliteter i nogle af områdets byg-
ninger. Grundet projektområdets begrænsede egnethed for bilag IV-arter, og da der 
gennemføres tilplantning samt etablering af erstatningsnatur i eller nær projektom-
rådet samtidig med, at de omkringliggende områder er af tilsvarende karakter og 
med tilsvarende habitater som projektområdet, så vurderes det, at projektet kan 
gennemføres uden en væsentlig påvirkning på lokale bestande af bilag IV-arter.  

7.4.7 Opmærksomhedskrævende arter 
I tilknytning til skovområdet syd for projektområdet samt i den vestlige del af loka-
litet 12 vokser orkidéen skov-hulelæbe. Arten er fredet men betragtes som alminde-
lig. Denne orkidé art (skovhullæbe) betragtes ikke som truet, da den er almindeligt 
forekommende og den er ikke rødlistet (hverken i DK eller EU). Bevaringsstatus er 
angivet til 'Ikke truet' (least concern [LC]) på IUCN's Rødliste for planter. 

Grundet fredningen vil det kræve dispensation fra Miljøstyrelsen at rydde de områ-
der, hvor orkidéen gror. Da der er tale om en forholdsvis almindelig art, så vil det 
ikke true arten, hvis den ene bestand ved lokalitet 12 nedlægges. For at sikre be-
standen og samtidig fremme hurtigere kolonisering af nye egnede habitater, f.eks. 
erstatningsskoven, kan det dog vælges at flytte mulden fra området med skov-hul-
læbe til egnet habitat, som ikke påvirkes. Hvis orkidéerne flyttes, er det vigtigt at 
sikre, at det nye habitat egnet mht. jordbundsforhold og mikroklima.  

Japan-pileurt er ved feltundersøgelserne registreret i den nordlige del og i den syd-
vestlige del af projektområdet. Japan-pileurt medfører en negativ påvirkning af den 
omkringværende vegetation, der delvist skygges bort og delvist hæmmes af de alle-
lopatisk virkende stoffer, som Japan-pileurt udskiller (Naturstyrelsen, 2013). Sam-
tidig kan Japan-pileurt forårsage skade på menneskabte anlæg ved at gennemvokse 
asfalt og cement (Naturstyrelsen, 2013). 

Da Japan-pileurt kan spire fra selv små (1 cm) stængelfragmenter (Naturstyrelsen, 
2013), og arten kan således let spredes, hvis der sker gravearbejde eller flyttes ma-
teriale fra de områder, hvor arten vokser. Dette skal således undgås, når der gen-
nemføres anlægsarbejder samt i den efterfølgende fase. 

Japan-pileurt kan bekæmpes ved f.eks. opgravning, slåning, græsning, harvning, 
tildækning eller sprøjtning (Naturstyrelsen, 2013). Ofte vil en kombination af to af 
ovenstående metoder være mest effektivt, og med undtagelse af komplet bortgrav-
ning, så skal behandlingen gentages i en årrække indtil den energi, som er oplagret 
i pileurtens rødder er opbrugt.  
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De øvrige invasive arter (rynket rose og glansbladet hæg) vurderes at være mindre 
problematiske sammenlignet med Japan-pileurt. Da der er tale enkeltstående buske 
vurderes det samtidig, at de forholdsvis nemt kan fjernes fra området, så det sikres, 
at de ikke spreder sig.  

Bekæmpelsen af invasive arter vil hindre eller mindske spredning til andre områder 
og kan have en positiv effekt på hjemmehørende arter i nærområdet. 

Samlet set vil projektet betyde, at én bestand af skov-hullæbe skal flyttes eller ryd-
des, men da der er tale om en forholdsvis almindelig orkidé med et godt spred-
ningspotentiale, så vurderes indgrebet at være uden væsentlig betydning for arten. 
Der er ikke kendskab til andre fredede planter i området, men der er registreret tre 
invasive plantearter. Som en del af projektet vil bestandene af invasive arter blive 
bekæmpet, hvilket må ses som en positiv konsekvens af projektet. 

7.5 Afværgeforanstaltninger 
Her er angivet en liste over afværge- og kompensationsforanstaltninger for at mod-
virke negative påvirkninger af natur og biodiversitet i projektområdet. 

› Etablering af erstatningsvandhuller, som er egnede som ynglevandhuller for 
padder. Erstatningsvandhuller til padder etableres og udformes i overensstem-
melse med anbefalingerne i Vejdirektoratets rapport 527 - 2015 
(Vejdirektoratet, 2015). 

› Etablering af erstatningsskov bestående af hjemmehørende træarter som kom-
pensation, hvis fredskovsarealer ryddes. 

› Flytning af mulden fra det område, hvor der vokser skov-hullæbe til en anden 
lokalitet med et andet egnet habitat, evt. uden for plan- og projektområdet. 

› Hvis der i projektets videre forløb registreres yngle- eller rasteområder for fla-
germus i projektområdet, da må disse kun fjernes efter dispensation fra Miljø-
styrelsen. En evt. dispensation kan stille vilkår om, at fjernelsen sker på en 
årstid og/eller et tidspunkt, hvor flagermusene ikke opholder sig i den aktuelle 
bygning eller det aktuelle træ. Forstyrrelse af flagermuskolonier med unger el-
ler flagermus i vinterdvale skal undgås. 

› Der bør hurtigst muligt iværksættes bekæmpelse af Japan-pileurt. Bekæmpelse 
kan omfatte slåning eller en kombination af slåning og harvning, hvor plante-
dele fjernes og uskadeliggøres. Som alternativ kan arealerne med Japan-pileurt 
tildækkes med Fibertex eller lignende i en årrække. Bekæmpelsen skal i alle 
tilfælde fortsætte, indtil der ikke længere kommer nye skud af Japan-pileurt. 

› Det skal sikres, at mennesker og maskiner, som arbejder eller færdes i områ-
der med Japan-pileurt ikke spreder arten ved at flytte plantedele. 

› Regnvand forsinkes i bassiner inden det ledes til vandløb, således at den hy-
drauliske belastning af vandløbet mindskes, samtidig med at evt. metaller og 
miljøfremmede stoffer fra vejvand tilbageholdes. Se i øvrigt kapitel 8. 

› Forsinkelsesbassinet til regnvand udformes som et langt smalt bassin, der er 
delvist opdelt af små halvøer eller fremspring. Den smalle udformning i kom-
bination med plantning af ved planter, f.eks. rød-el, på bassinets kant skal 
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sikre, at vandoverfladen ikke tiltrækker fugle. Af samme grund etableres bas-
sinet med stejle brinker, og de omkringliggende arealer tilplantes eller udlæg-
ges urørt, så de ikke er egnede for andefugle. Ovennævnte tiltag gennemføres 
for at minimere risikoen for kollisioner mellem fugle og fly, men vil samtidig 
mindske opvarmningen af vandet i bassinet. Se i øvrigt kapitel 8. 

7.6 Kumulative virkninger 
Udledning af regnvand til Kvaglund Bæk kan medføre kumulative virkninger i 
form af øget hydraulisk belastning, da der til vandløbet i forvejen ledes overflade-
vand fra de nærliggende veje og beboelsesområder. Det er dog i denne sammen-
hæng relevant, at Din Forsyning i øjeblikket ser på mulighederne for at øge kapaci-
teten i systemet, der leder vand til Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk, samt 
forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Det vurderes at være muligt at øge syste-
mets kapacitet i et omfang, hvor vandløbet kan modtage en udledning på op til 190 
l/s fra nærværende projekt uden, at der sker en negativ hydraulisk påvirkning af 
vandløbet.  

Der er ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan medføre kumulative 
virkninger på naturforhold i området. 

7.7 Overvågning 
De områder, hvor der i dag vokser Japan-pileurt, bør overvåges i en årrække efter, 
at planten er bekæmpet, således at bekæmpelsen hurtigt kan genoptages, hvis plan-
ten igen sætter skud. 
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8 Grundvand og overfladevand 
Dette kapitel indeholder en vurdering af påvirkninger for grundvand og overflade-
vand ved etablering af det planlagte datacenter og højspændingsstation inden for 
området. Etablering af datacenter med tilhørende faciliteter i form af bygninger, 
nødgeneratorer og højspændingsstation, samt befæstede flader med veje, parke-
ringspladser og stier kan påvirke grundvand ved spild og nedsivning og recipienter 
ved afledning af regnvand, der ikke kan nedsives. 

I plan- og projektområdet forventes der etableret ca. 170.000 m² bebyggelse og ca. 
100.000 m² køreveje og pladser, som etableres med fast belægning. Al overflade-
vand fra disse arealer forventes at skulle håndteres ved afledning, da der er dårlige 
betingelser for nedsivning i området.  

Udvikling af erhvervsområdet og etablering af anlæg og oplag skal udføres så det 
sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. I forbindelse med miljørappor-
ten er der udarbejdet en redegørelse for grundvandshold der ligger som separat do-
kument (COWI, 2018a). 

Kapitlet rummer indledningsvist en redegørelse for relevante interesser og planfor-
hold, hvorefter de eksisterende forhold er beskrevet. Projektet vurderes i forhold 
til påvirkninger af grundvandsressourcen i og omkring plan- og projektområdet, 
samt afledning af overfladevand til recipienter. 

8.1 Metode 
Grundvandsforholdene inden for og i nærheden af plan- og projektområdet er be-
skrevet på baggrund af foreliggende data/materiale, herunder den nationale grund-
vandskortlægning (Grontmij A/S og Naturstyrelsen, 2015) og Miljøstyrelsens Mil-
jøGIS15, suppleret med viden fra nye geotekniske og geofysiske feltundersøgelser.  

                                               
15 Miljøstyrelsens under Miljø- og Fødevareministeriet webkort over natur- og miljødata kaldet MiljøGIS. 
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De nye feltundersøgelser fokuserer på geologien og øvre grundvandsforhold inden 
for plan- og projektområdet. 

Vandmængder, der skal ledes bort, vurderes på basis af statistik over nedbør samt 
oplysninger fra bygherren over befæstede arealer, og hvordan disse afvandes (op-
samling i forsinkelsesbassiner og udledning til vandløb). Endvidere vurderes det, 
om der kan være miljøfremmede stoffer i overfladevandet. 

En vurdering af de potentielle påvirkninger af vandløbsfaunaen er indeholdt i ka-
pitel 7 Natur.  

8.2 Relevant lovgivning og miljømål 
Der findes flere udpegninger inden for projektområdet i forhold til både grund-
vand og overfladevand. Disse er kort beskrevet i det følgende med fokus på be-
skyttelsens formål, regulering og anvendelse, samt muligheden for at søge dispen-
sation el. lign. 

8.2.1 Grundvand 
Beskyttelse af grundvandsressourcen er primært reguleret gennem Vandforsy-
ningsloven16 Lov om vandplanlægning17 og Miljøbeskyttelsesloven18 og miljømål 
der er fastsat gennem disse. 

Vandforsyningsloven 
Vandforsyningsloven har til formål at sikre udnyttelsen og beskytte grundvandsfo-
rekomster. Tilhørende bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse19 danner grundlag for den kommunale planlægning 
inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til al-
mene vandforsyninger uden for disse. 

Lov om vandplanlægning 
Med de nye Vandområdeplaner for planperioden 2015 – 2021 kom 'Vejledning om 
krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteres-
ser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse' (Styrelsen 
for Vand- og Naturforvaltning, 2016), som har til formål at friholde områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for virksomhedstyper 
og anlæg (jf. vejledningens bilag 1), der sædvanligvis har oplag af, anvender eller 
frembringer forurenende stoffer, der kan medføre en væsentlig fare for grundvandet.  

                                               
16 Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse af lov nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. 
17 Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning. 
18 Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse. 
19 Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016 om krav til kommu-

neplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til al-

mene vandforsyninger uden for disse. 
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Et datacenter er som udgangspunkt ikke omfattet af Bilag 1 i ovennævnte vejled-
ning. Det tilknyttede nødstrømsanlæg inkl. tilhørende dieseltanke anses dog for at 
være en godkendelsespligtig biaktivitet, der kræver særlig opmærksomhed i for-
hold til grundvandsbeskyttelse. 

Miljøbeskyttelsesloven 
Inden for plan- og projektområdet vil regnvand fra tag- og vejarealer blive opsam-
let og ledt til regnvandsbassiner på egne arealer. Af Miljøbeskyttelseslovens §19 

fremgår det, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord 
og undergrund ikke uden tilladelse må afledes til undergrunden. 

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §21 b må der ikke anvendes sprøjtemidler eller 
gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål inden for en radius af 25 m fra 
en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Af §26 a fremgår 
det, at når der vedtages en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for et område, 
kan der pålægges rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er 
nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod for-
urening med nitrat eller pesticider. 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for indvindingsopland til Kjersing Kilde-
plads, som vedrører plan- og projektområdet, er under udarbejdelse af Esbjerg 
Kommune. 

Olietankbekendtgørelse 
Nødstrømsanlægget vil omfatte 90 generatorer ved datacenteret og tre generatorer 
ved administrationsbygningerne. Hver af generatorerne ved datacenteret er forsy-
net med en 30 m³ overjordisk dieseltank, mens de tre mindre generatorer ved ad-
ministrationsbygningerne hver er forsynet med 7,5 m³ overjordisk dieseltank. 
Samlet er oplag af 2.287 tons dieselolie inden for området. Dieseltankene er om-
fattet af olietankbekendtgørelsen20, og vil som følge sikkerhedsreglerne inkludere 
overfyldningsalarm. Tankene vil være CE-mærket. Dokumentation for CE-
mærkning vil blive indsendt i henhold til anmodningerne i olietankbekendtgørel-
sens § 26 om meddelelse om etablering og dokumentation for typegodkendelse4. 

8.2.2 Overfladevand 
Udledning af regnvand fra befæstede arealer til vandløb skal ske i henhold til be-
stemmelserne i Lov om vandplanlægning21, Vandløbsloven22 og Miljøbeskyttel-
sesloven23. Projektområdet er ikke optaget i gældende spildevandsplan 2016-2021, 
derfor skal Esbjerg Kommune udarbejde et spildevandsplantillæg i medfør af mil-
jøbeskyttelsesloven.  

                                               
20 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etab-

lering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines  
21 Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning. 
22 Bekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017 af lov om vandløb 
23 Bekendtgørelse nr. 1121 af 03/09/2018 af lov om miljøbeskyttelse 
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8.3 Eksisterende forhold 
Plan- og projektområdet er præget af eksisterende landbrugsdrift. Inden for områ-
det findes der flere indvindingsboringer, som anvendes til husholdning, mark- og 
havevanding, jf. Figur 8-1. 

Disse boringer forventes at blive taget ud af drift og sløjfes som led i udvikling af 
området og opførelsen af datacenter, jf. Vandforsyningslovens §3624. 

 

Figur 8-1 Eksisterende indvindingsboringer inden for Plan- og projektområ-
det, som anvendes til husholdning, mark- og havevanding 

                                               
24 Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. 
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8.3.1 Grundvand 
Plan- og projektområdet for det nye datacenter i Esbjerg Kommune ligger ved mo-
torvej E20 øst for Esbjerg, som vist på Figur 8-2. Plan- og projektområdet ligger 
uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men inden for område 
med drikkevandsinteresser (OD).  

 

Figur 8-2 Placering af plan- og projektområde i forhold til drikkevand-sinte-
resser i området. 

Den nordligste del af området, ligger inden for indvindingsopland til Kjersing Kil-
deplads og en mindre del er inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), jf. 
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Figur 8-2. Det nitratfølsomme indvindingsområde udgør også indsatsområde for 
grundvandbeskyttelse, jf. Miljøstyrelsens MiljøGIS. 

Yderligere ligger plan- og projektområdet uden for boringsnære beskyttelsesområ-
der (BNBO), jf. Figur 8-2. Der er beregnet BNBO for de aktive indvindingsborin-
ger tilhørende Kjersing Kildeplads.  

Kjersing Kildeplads indvinder fra tre boringer med en samlet tilladelse på 500.000 
m³/år. Vandet ledes til Esbjerg Vandværk. I Tabel 8-1 findes en liste over alle bo-
ringer tilhørende Kjersing Kildeplads og deres anvendelse. Alle boringer er filter-
sat i sand. 

Boringsnummer 
(DGU nr.) 

Anvendelse Dybde af indtag 
[m under terræn] 

130.926 Ikke i anvendelse 
Sløjfes 

51,5-69,5 

130.1170 Beredskabs-/ 
overvågningsboring 

49-67 

130.1255 Beredskabs-/ 
overvågningsboring 

51,5-69,5 

130.1587 Indvindingsboring 69-77 
112-118 
140-146 

130.1682 Indvindingsboring 70-79 

130.1683 Indvindingsboring 64-73 

Tabel 8-1 Boringer tilhørende Kjersing Kildeplads. 

Den statslige grundvandskortlægning er gennemført i 2015 (Grontmij A/S og Na-
turstyrelsen, 2015). Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin er 
karakteriseret ved overvejende at have nogen sårbarhed, men med flere mindre 
områder med enten lille eller stor sårbarhed.  

Inden for det samlede plan- og projektområde placeres datacenteret i den nordlige 
del, hvor også to regnvandsbassiner til afvanding af tag- og vejvand fra datacente-
ret og de intern veje placeres. Af Figur 8-3 fremgår placering af datacenteret og 
regnvandsbassinerne.  

Som det fremgår af Figur 8-3 er den nordvestligste del af plan og projektområdet 
beliggende inden for indvindingsopland til Kjersing Kildeplads. Regnvandsbassi-
nerne er helt eller delvist beliggende inden indvindingsopland til Kjersing Kilde-
plads. Det mindste af regnvandsbassinerne er delvist beliggende inden for nitrat-
følsomme indvindingsområde, hvilket også er tilfældet for beplantningsdelen med 
træer ved det store regnvandsbassin samt det mindre beplantningsareal mellem de 
to regnvandsbassiner. Beplantningsarealerne forventes kun at blive vandfyldt ved 
ekstreme regnhændelser. 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

95

 

Figur 8-3 Placering af datacenter og regnvandsbassiner i forhold til indvin-
dingsopland, nitratfølsomt indvindingsområde og jordforurening. 

Yderligere fremgår det af Figur 8-3, at flere matrikler er V1 kortlagte25 langs Sto-
regade. Denne kortlægning skal verificeres og håndteres under anlægsfasen i for-
bindelse med udgravningsarbejde. Lokalitet 561-77006 ligger delvist inden for 
plan- og projektområdet, mens 561-61107 og 561-77015 grænser op dertil. De 
fremgår alle tre af Tabel 8-2. 

 

                                               
25 Kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet: Der er en mistanke om forurening, men grunden 

er endnu ikke blevet undersøgt og forureningen er derfor ikke konstateret. 
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Lokalitet Status Aktiviteter på lokaliteten 

561-61107 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) 

Maskinindustri 
Bejdsning af rustfast stål 
Forbrugeranlæg til diesel 

Spåntagende arbejde 

561-77006 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) 
Ikke specificeret 

Landbrug, jagt mv. 

561-77015 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) Genbrug af metalaffaldsprodukter 

Tabel 8-2 Kortlagte lokaliteter inden for plan- og projektområdet. 

For mere information om regnvandsbassinerne henvises til afsnit 8.4.2. 

Selve Kjersing Kildeplads ligger i en afstand af ca. 2.400 m fra datacenteret. Der 
skal placeres flere dieseltanke langs datacenterets bygninger, men disse vil ikke 
blive placeret nærmere end 2.800 m fra indvindingsboringer til almene vandforsy-
ningsanlæg og mere end 400 m til indvindingsboringer til andre formål end al-
mene vandforsyningsanlæg, jf. Figur 8-1 og Figur 8-2. 

Hydrogeologi og sårbarhed 
Esbjerg Bakkeø dækker arealet for plan- og projektområdet, og hvor bakkeøen er 
højest findes også de tykkeste dæklag. Her er det akkumulerede lertykkelseslag 
over det grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes vand til Kjersing Kildeplads, 
beregnet til at være 30 m eller mere. På bakkeøen findes der erosionsdale, hvor 
lertykkelseslaget over det primære grundvandsmagasin er af en akkumuleret tyk-
kelse på under 15 m (Grontmij A/S and Naturstyrelsen, 2015). Det er disse arealer, 
der er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområder inden for indvindingsop-
lande, jf. Figur 8-2. 

Geotekniske boringer og geofysiske undersøgelser udført som led i opførelsen af 
datacenteret viser, at geologien i de øverste 10-18 m varierer en del med en klar 
overvægt af ler i de øverste 10 m. Herunder findes et sandlag, med en udbredelse 
dækkende hele området. Dybden af sandlaget kendes ikke. To af de geotekniske 
boringer (BH1008 og BH1023) viser sand ned til 25 m under terræn. 

Ved de højeste områder på bakkeøen er lerlaget tykkest, mens der i erosionsdalene 
nogle steder ses sand i de øverste 2-9 m. Yderligere viser en enkelt geoteknisk bo-
ring (BH1015), som er 10 m dyb, udelukkede sand, og i BH1003 ses sand til 20,5 
meter under terræn.  

De geotekniske undersøgelser er ikke endeligt afrapporteret, men beliggenheden af 
de udførte geotekniske boringer fremgår af Figur 8-4. 

Udtræk fra Jupiter for nærliggende boringer viser, at de øverste 15-23 m hovedsa-
geligt består af ler, dog viser en enkelt boring DGU nr. 130.1348, placeret syd for 
plan- og projektområdet, at de øverste 30 m udgøres af ler. Inden for plan- og pro-
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jektområdet findes en 28 m dyb boring DGU nr. 130.1490, hvori der ikke er regi-
stret ler, men udelukkende sand. Denne boring vurderes placeret i en erosionsdal 
på bakkeøen. Boringerne fremgår af Figur 8-1. 

 

Figur 8-4 Placering af geotekniske boringer inden for plan- og projektområdet. 

Af de geotekniske boringer fremgår det, at grundvandsspejlet ligger mellem 6,4 m 
under terræn til dybere end 18 m. Dette repræsenterer dog et øjebliksbillede i for-
bindelse med boringsetablering, og der må forventes en vis sæsonvariation samt 
variation grundet varierende indvinding mv. Der ses en sammenhæng mellem dyb-
den til grundvandsspejlet og terrænniveauet, således at dybden til grundvandet er 
størst der, hvor bakkeøen er højest.  

Resultaterne af de geofysiske undersøgelser viser, at geologien i området er ret 
kompleks, med store variation både horisontalt og vertikalt. Der er tolket et øvre 
tørt sand/gruslag af 0 til 10 meters tykkelse, underlejret af ler (moræneler eller 
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smeltevandsler). Dette er igen underlejret af et lag af sand eller morænesand. Re-
sultaterne er afrapporteret i et separat notat (COWI, 2018d). 

Grundvandsdannelse og grundvandsdannende oplande 
I forbindelse med den statslige grundvandskortlægning (Grontmij A/S og Natur-
styrelsen, 2015) er der foretaget en modelberegning af grundvandsdannelsen. Her-
udfra er grundvandsdannelsen for plan- og projektområdet fastsat til over 500 
mm/år, med undtagelse af mindre områder længst mod henholdsvis vest og syd, 
hvor grundvandsdannelsen vurderes til 400-500 mm/år. Der er dermed en stor 
grundvandsdannelse i området. 

Samtidig er der beregnet grundvandsdannende oplande til kildepladserne inden for 
kortlægningens afgrænsningsområde. Det beregnede grundvandsdannende opland 
til Kjersing Kildeplads findes i den nordvestlige del af indvindingsoplandet, og 
dermed uden for plan- og projektområdet (Grontmij A/S og Naturstyrelsen, 2015).  

I den statslige grundvandskortlægning er alderen på det grundvand, der indvindes 
på Kjersing Kildeplads beregnet. Aldersfordelingen viser, at ca. halvdelen af van-
det er 100 år om at nå boringerne, og samtidig viser fordelingen at 90% af vandet 
er 220 år eller mindre om at nå boringerne (Grontmij A/S og Naturstyrelsen, 
2015). 

Status på grundvandsressourcen 
Tilstand, miljømål, indsatsbehov samt indsatsprogram og prioriteringer er beskre-
vet for grundvandsforekomster i Jylland og på Fyn i vandområdeplan for planperi-
oden 2015-2021 (Vandplanlægning, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 
2016). 

Der findes én grundvandsforekomst i berøring med plan- og projektområdet; 
DK_1_456_234. I Tabel 8-3 er der givet et overblik over grundvandsforekomsten 
samt dens tilstand og miljømål. 

ID nr. Type Vandområ-
dedistrikt 

Bjergart Kvantitativ 
tilstand 

Kemisk 
tilstand 

Samlet til-
stand 

Miljømål 

DK_1_456_234 Regional Jylland og 
Fyn 

Kvartært 
sand 

God God God Der må ikke ske 
forringelse af ak-
tuel situation 

Tabel 8-3 Nuværende tilstand og miljømål for grundvandsforekomsten som 
berør plan- og projektområdet. 

Af Tabel 8-3 fremgår det at både den kvantitative og kemiske tilstand er god. Mil-
jømålet for grundvandsforekomsten er, at den aktuelle situation ikke må forringes. 
Der er ikke opsat indsatser og prioriteringer for den aktuelle grundvandsforekomst. 

Nedsivningsforhold 
Som det fremgår af afsnit Hydrologi og sårbarhed, består de øverst 10 m overve-
jende af ler, hvilket betyder at området ikke egner sig til nedsivning.  



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

99

Nedsivningstest, udført som led i nærværende projekt, viser også, at forholdene 
ikke egner sig til nedsivning. Undersøgelserne med nedsivningstest er ikke ende-
ligt afrapporteret. 

8.3.2 Overfladevand 
Plan- og projektområdet ligger på en bakkeø med naturlige vandskel for topografi-
ske oplande, der afvander området til tre vandløb. Højdeforhold og vandskel er 
vist på Figur 8-5. 

 

Figur 8-5 Projektområdets terræn og vandskel for topografiske oplande.  
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I den vestlige del af området er landbrugsarealerne drænet. Eksisterende dræn i 
området er vist på Figur 8-6. Hvis der er dræn nord for Andrupvej, som er koblet 
på drænsystem i området skal dette indgå i reguleringssag før nedlæggelse af dræn 
inden for plan- og projektområdet. 

 

Figur 8-6 Eksisterende drænsystem i projektområdet.  

Drænsystemet afvander området via en ø600 underføring under motorvejen til 
Kvaglund Bæk. Drænvandet afledes uforsinket til Kvaglund Bækken. Ud over af-
ledning af drænvand modtager Kvaglund Bæk også overfladevand fra et mindre 
bassin, der modtager regnvand fra vejen Nordskrænten. Se Figur 8-7. 
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Figur 8-7 Eksisterende regnvandsbassin til Nordskræntens vand samt rørun-
derføring under motorvejen til afledning af drænvand og bassinaf-
løb til Kvaglund Bæks udspring. 

Kvaglund Bæk er et målsat til god økologisk tilstand, som beskrevet i kapitel 7 
Natur. Livsbetingelserne for planter, fisk, alger og andre arter, er afhængig blandt 
andet af vandtemperaturen i vandløbet. Vandtemperaturen i Kvaglund Bæk er 
kraftigt påvirket af regnvandsbetingede udledninger nedstrøms projektområdet, 
men udledningen fra selve projektområdet udgør udspringet af Kvaglund Bæk, 
hvor der nu udledes køligt vand fra det drænede areal. Dette bekræftes af tempera-
turmålinger foretaget i juni 2018 (se Figur 8-8).  
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Figur 8-8 Vandtemperatur ved udspringet af Kvaglund Bæk og i regnvands-
bassinet ved vejen Nordskrænten. Målinger foretaget juni 20. 2018. 

Vandtemperaturen opstrøms de regnvandsbetingede udledninger var i juni 2018 
ca. 11 grader. Vandtemperaturen i regnvandsbassinet øst for motorvejen, som 
modtager vand fra vejen Nordskrænten, lå på 21 grader. Målingerne blev fortaget 
på en tør og varm sommerdag og der var derfor ingen udledning fra regnvandsbas-
sinet. I sommerperioder hvor det er varmt og tørt i en periode, bliver det perma-
nente vand i regnvandsbassinet opvarmet. Når der så kommer en regnbyge, kan 
det forventes en udledning af vand fra bassinet, som er varmere end drænvandet 
fra markerne. 

8.4 Vurdering af virkninger 
De forskellige emner inden for grundvand- og overfladevandsinteresser er vurde-
ret hver for sig i de følgende afsnit. Vurderingsgrundlaget er projektet og planfor-
slagene, inkl. de indbyggede tekniske foranstaltninger. 

8.4.1 Grundvand 
Af Figur 8-3 fremgår placeringen af datacenteret og regnvandsbassinerne. Her 
fremgår det, at en del af både datacenteret og regnvandsbassinerne er helt eller del-
vist inden for indvindingsopland til Kjersing Kildeplads, men uden for område 
med særlige drikkevandsinteresser. Yderligere ligger det mindste af regnvandsbas-
sinerne samt dele af beplantningsarealerne delvist inden for nitratfølsomme ind-
vindingsområde. Beplantningsarealerne forventes kun at blive vandfyldt ved eks-
treme regnhændelser. 

Nødstrømsanlæg 
Som beskrevet under afsnit 8.2.1 omfatter nødstrømsanlægget 90 generatorer af 
hver 3 MW ved datacenteret og tre generatorer a 1 MW ved administrationsbyg-
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ningerne. Hver af de 90 generatorer er forsynet med en 30 m³ overjordisk diesel-
tank og de 3 mindre generatorer med en 7,5 m³ tank. Samlet er der oplag af 2.287 
tons dieselolie.  

For alle dieseltanke gælder, at de vil blive udført som dobbeltvæggede tanke og 
forsynes med lækage overvågningssystem. Alle rørføringer og påfyldningsenheder 
etableres over terræn. 

Ved hver af datahallerne etableres en generatorgård, hvor der opstilles 18 genera-
torer med tilsvarende antal dieseltanke og 3 mindre generatorer med separate 
diseltanke. Generatorgårdene udføres med opkant, således at hele gården vil fun-
gere som opsamlingsbassin med et volumen på 30 m³, der svarer til indholdet i den 
største tank på en brændstofleveringsbil og hele tankbilen er under påfyldning af 
brændstof parkeret i generatorgården. Afløb fra generatorgården udføres med ma-
nuel ventil, der er lukket ved påfyldning af dieseltankene. Systemet styres af PLC. 

Selve udformningen af generatorgården vil være således, at der kan opsamles 
eventuelt spild og være mulighed for manuelt at lukke afløb, som etableres med 
sandfang og olieudskiller. Gården udformes med fast og tæt bund, så der ikke kan 
ske nedsivning. Regnvand fra generatorgården ledes til regnvandsbassinerne sam-
men med det øvrige regnvand fra tag- og vejarealer. 

I forbindelse med generatorerne er der køleanlæg med ammoniak. Ammoniak fo-
refindes kun i meget små mængder og idet det fordamper, forventes det ikke at ud-
gøre en trussel mod grundvandet. Køleanlæg og relaterede forhold behandles der-
for ikke yderligere i nærværende notat. 

Opsamling af regnvand 
Alt regnvand fra tage, vejarealer og grøfter vil blive ledt til regnvandsbassiner, 
som placeres som vist på Figur 8-3. På baggrund af udførte geotekniske boringer 
og nedsivningstest forventes der kun begrænset mulighed for nedsivning og al op-
samlet regnvand forventes derfor at skulle udledes til recipient. Idet vandet inde-
holder vejvand, vil der blive etableret sandfang og olieudskiller før det ledes til 
regnvandsbassin. 

En meget lille del af regnvandsbassinerne planlægges etableret så det ene bassin 
ligger inden for indvindingsopland uden for område med særlige drikkevandsinte-
resser og delvist inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Den inderste del af 
bassinet forventes at have permanent vandspejl med en dybde på 1,5 m. Den in-
derste del af bassinet forventes at få en dybden omkring 4,5 m under terræn (Arup, 
2018), hvilket betyder at det kommer i kontakt med det sekundære grundvandsma-
gasin, som i forbindelse med de geotekniske undersøgelser er fundet fra ca. 2 m 
under terræn. Regnvandsbassinerne vil have permanent vandspejl og udføres med 
tæt bund. Dermed forventes det ikke at medføre nogen påvirkning af grundvandet. 
For den del af regnvandsbassinerne med beplantning, der ligger inden for indvin-
dingsopland og nitratfølsomt indvindingsområde, vurderes det ikke at medføre en 
påvirkning på grundvandet, idet disse arealer kun ved ekstrem regn er vandfyldte.  
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Køling 
Datahallerne køles gennem et ventilationssystem, og i teknikrum hvor der er sær-
lig stor varmeudvikling, vil der være behov for egentlige køleanlæg. Det mekani-
ske system består af vandbaseret kølesystem i et åbent kredsløb, der betjener kriti-
ske rum. Datahaller køles ved hjælp af sammenkoblede ventilatorenheder forbun-
det med varmevekslere placeret på taget. Netværkslokaler køles ved hjælp af en 
luftkølere (AHU), der også er forbundet med det vandbaserede kølesystem. El-in-
stallationsrum køles ved hjælp af dedikerede luftkøleenheder. Behandling og rens-
ning af kølevand vil ske ud fra krav på de anvendte systemer. Det endelig behov 
for grundvand til køling afventer den endelige kølestrategi.  

DIN Forsyning har igangsat et forprojekt, som skal undersøge mulighederne for 
forsyning af de nødvendige vandmængder og anlæg af ny infrastruktur og kilde-
pladser.  

Når den endelige kølestrategi og resultatet af forprojektet foreligger vil der blive 
foretaget en vurdering af miljøpåvirkningen af grundvandsressourcen ved de bo-
ringer der tages i brug til forsyning af kølesystem med procesvand. 

8.4.2 Håndtering af overfladevand 
På Figur 8-5 vises, at plan- og projektområdet overlapper tre forskellige vandskel. 
En mindre del af projektområdet, mod sydøst, ligger indenfor Novrup Bæks vand-
skel (ca. 46 ha). Mens området længst mod øst, ved Andrup, ligger indenfor 
Krogsgård Møllebæks vandskel (ca. 12 ha.). Størstedelen af projektområdet (ca. 
155 ha) ligger indenfor Kvaglund Bæk, vest for motorvejens, vandskel.  

 

Figur 8-9 Ændrede vandskel som følge af terrænregulering og dræning 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

105

I forbindelse med projektet vil der blive foretaget terrænreguleringer, som vil æn-
dre afstrømningen således at dette afledes til et topografisk opland. Figur 8-9 viser 
dette for projektområdet. 

De nye oplande betyder, at 188 ha af projektområdet afvander til Kvaglund Bæk 
og ca. 36 ha. afvander til Novrup Bæk, når der fokuseres på det topografiske op-
land, som er relevant ved håndtering af overfladevand. Ændring af vandoplande 
kræver en behandling efter vandløbsloven. 

Befæstede arealer afvandes vha. regnvandsledninger. Kloakoplandene for afløbs-
systemet følger de nye opland, som ses af Figur 8-9. Det forventes, at projektom-
rådet vil blive ca. 35% befæstet indenfor Kvaglund Bæks nye opland og 0% befæ-
stet indenfor Novrup Bæks nye opland. Det drænede område syd for projektområ-
det afvander til Kvaglund Bæk gennem et eksisterende drænsystem. Dette bevares 
eller omlægges således, at dræningen stadig fungerer. 

Ubefæstede arealer på selve projektområdet vil ikke blive drænet med drænlednin-
ger i jorden, men der vil blive etableret grøfter og lavninger til magasinering og 
nedsivning af vand fra ubefæstede arealer. Alt vand, som falder på befæstede area-
ler i projektområdet, vil blive opsamlet i et afvandingssystem og ledt til regn-
vandsbassiner med afløb til Kvaglund Bæk (se Figur 8-9). 

Recipient Kvaglund Bæk – Afledning af regnvand fra projektområdet  
Det har vist sig, at Kvaglund Bæk og nedstrøms Spangsbjerg Møllebæk er hydrau-
lisk overbelastet under regn. Den hydrauliske belastning skyldes primært uforsin-
kede udløb fra andre erhvervs- og boligområder nedstrøms. Der er udført et sepa-
rat projekt i regi af DIN Forsyning og Esbjerg Kommune hvor der er gennemført 
en hydraulisk kapacitetsanalyse af recipienten Kvaglund Bæk og Spangsbjerg 
Møllebæk og forskellige løsningsmuligheder for afledning af vand fra projektom-
rådet er vurderet. Den valgte løsning er præsenteret i det følgende. 

Der etableres to forsinkelsesbassiner inden for plan- og projektområdet med sam-
menlagt 80.000 m³ opstuvningsvolumen og 28.000 m³ permanent vådvolumen. 
Bassinerne etableres med tæt bund, så der ikke sker grundvandsindtrængning. Bas-
sinerne udføres med et samlet afløb på ca. 190 l/s direkte til Kvaglund Bæk via ek-
sisterende underføring under motorvejen. (Se Figur 8-10). 

Disse bassiner etableres så den eksisterende ledning under motorvejen kan benyt-
tes. Regnvandsbassinerne dimensioneres for en 100 års hændelse i år 2100 og der 
etableres ikke overløbsmulighed til recipienten. Det betyder at Kvaglund Bæk al-
drig vil få et uforsinket overløb fra regnvandsbassinet. 

For at Kvaglund Bæk kan modtage denne vandmængde (190 l/s), uden at de hy-
drauliske forhold forværres, gennemføres der et projekt, hvor de udledninger der 
belaster vandløbet identificeres, og der findes løsninger, som forsinker vandet og 
dermed mindsker den hydrauliske effekt som projektet medfører. Det vurderes, at 
der er mulighed for at finde de nødvendige arealer til opmagasinering i ådalen.  
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Figur 8-10 Forsinkelsesbassiner og udledning fra projektområdet. 

De eksisterende udledningstilladelser til Kvaglund Bæk er gennemgået og præsen-
teret på Figur 8-11. Det ses af figuren, at de fleste separatkloakerede områder har 
uforsinket afløb til Kvaglund Bæk og Spangsbjerg Møllebæk. Der er derfor et stort 
potentiale til at forbedre de hydrauliske forhold, hvis nogle af udledningerne for-
sinkes. 

 

Figur 8-11 Eksisterende forhold: De maksimalt tilladte udledningsvandføringer 
til Kvaglund Bæk. 

Det forventes at udledningerne 81D og 82D kan forsinkes i et regnvandsbassin på 
ca. 5000 m³, således at der maksimalt udledes ca. 40 l/s. Udløbet 80D forventes at 
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kunne forsinkes til ca. 30 l/s med et regnvandsbassin i ådalen på ca. 1500 m³. 
Begge tiltag er placeret på kommunens arealer og overlapper delvist §3 områder. 
Derfor skal de nødvendige tilladelser gives i forhold til sektorlovgivningen. 

Figur 8-12 viser, hvilke udledninger der forsinkes, disse er markeret med gult. 

 

Figur 8-12 Ændrede udledninger og tiltag markeret med gult 

Ved at forsinke disse udledninger til Kvaglund Bæk forbedres de hydrauliske for-
hold i recipienten overordnet set, selv med en afledning af vand fra plan- og pro-
jektområdet på 190 l/s, hvilket beregninger med en hydraulisk model bekræfter.  

 

Figur 8-13 MIKE URBAN modelberegning af maksimal vandføring i Kvaglund 
Bæk ved eksisterende forhold og udbygning af området. Der er si-
muleret en regnhændelse målt på Esbjerg renseanlæg fra d. 3 sep-
tember 2015, hvor der faldt ca. 90 mm regn over to døgn. 



 ESBJERG KOMMUNE 
108 SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 
 

 

Der er opsat en hydraulisk model i MIKE URBAN, som beskriver både naturlig 
og bymæssig afstrømning til vandløbet under regn. Dermed kan vandføringen i 
vandløbet simuleres. Der er simuleret et ekstremt regnskyl ved hhv. eksisterende 
forhold og udbygning af projektområdet. Modelberegningerne viser, at vandførin-
gen i Kvaglund Bæk ved dens udløb i Kvaglund Sø vil blive halveret ift. status, 
hvis projektet gennemføres. (Se figur 8-13). 

Recipient – Uglvig Bæk / Novrup Bæk 
Figur 8-9 viser, at overfladevandet som falder i den sydøstlige del af projektområ-
det, løber mod Novrup bæk (se grøn markering på kortet). Denne del af projekt-
området forbliver ubefæstet, og det meste af regnvandet vil derfor nedsive eller 
fordampe.  

Da der foretages en terrænregulering, og der påkøres en del jord til dette område 
fra det øvrige projektområde, vil der blive skabt nogle skrænter, som ikke har eksi-
steret tidligere. For at være helt sikkert på, at de ændrede terrænforhold ikke for-
værrer situationen nedstrøms under ekstremregn, etableres et grøftesystem med en 
wadi, som kan nedsive vandet. Der kan etableres en vandbremse ved udløbet til re-
cipient, således at vandføringen maksimalt bliver 0,5 l/s/ha, svarende til 18 l/s.  

Dræn 
I forbindelse med projektet nedlægges eksisterende dræn i projektområdet, og der 
etableres ikke nye dræn på grønne områder. I stedet etableres grøfter og lavninger 
som LAR-løsninger i grønne arealer hvor der er risiko for overfladeafstrømning.  

Drænede arealer syd for projektområdet har under nuværende forhold afløb til 
Kvaglund Bæk gennem projektområdet. Disse dræn vil blive håndteret således, at 
de stadig fungerer, som under nuværende forhold, men der etableres nyt rør til af-
ledning af drænvand, som anlægges i den vestlige del af området. 

Esbjerg lufthavn 
Projektområdet ligger ca. 2,6 km sydvest for Esbjerg Lufthavn. Etablering af regn-
vandsbassiner forøger risikoen for kollisioner mellem fly og fugle, som potentielt 
ville være tiltrukket af regnvandsbassinerne.  

Naturstyrelsen26 har efter møde med Esbjerg Lufthavn vurderet, at regnvandsbas-
sinerne kan etableres uden at tilsidesætte hensynet til at imødegå risici for birdstri-
kes i lufthavnens nærhed, hvis følgende forhold indarbejdes ved etablering af bas-
sinerne: 

› Etablering af så dyb en sø som mulig for derved at reducere den samlede 
vandflades størrelse og hindre at fugle kan fouragere på bunden. 

› Etablering af så stejle brinker som muligt – både over og under vandoverfla-
den. Meget gerne et niveauspring fra vandflade og den første halve meter op 
ad bredden, så andefugle ikke kan svømme eller gå direkte i land.  

                                               
26 Mail fra Niels Christiansen, Naturstyrelsen, 13.06.2018 
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› Beplantning med høje træer tættest muligt på søbredden så ind- og udflyvning 
fra vandfladen yderligere vanskeliggøres for andefuglene. 

› Undgåelse af dyrkede græsarealer i nærheden af søen, således at der ikke er 
egnede fourageringsmuligheder for andefugle. Det vil sige etablering af 
”brakmark/spontan natur eller en egentlig tilplantning. 

I lokalplanforslaget er der indarbejdet krav, der følger Naturstyrelsens anbefalin-
ger, og det vurderes på baggrund heraf, at projektet ikke vil medføre forøget risiko 
for kollision med fugle.  

Temperaturpåvirkning af vandløb 
Udledning af overfladevand via regnvandsbassiner har både fordele og ulemper i 
forhold til udledning af drænvand. Drænvand fra dyrkede arealer indeholder ofte 
eller periodevist næringsstoffer og pesticidrester, der udledes direkte til vandløbet. 
Overfladevand fra befæstede arealer kan indeholde olierester og andre miljøfrem-
mede stoffer, men en af fordelene ved udledning via bassiner er, at der i bassinerne 
sker en tilbageholdes af forurenende stoffer, både miljøfremmede stoffer, suspen-
deret stof og organisk stof. I lysåbne regnvandsbassiner kan der dog også, af-
hængigt af næringsstofforholdene, være øget produktion af planktonalger og der-
med en produktion af organisk materiale, som udledes til vandløbet.  

Som beskrevet ovenfor vil drænvandet om sommeren typisk have en lavere tempe-
ratur end overfladevand, der udledes via bassin. Opvarmningen af vandet i regn-
vandsbassinerne er størst i sommerperioden, og særligt på tidspunkter hvor vandet 
tilbageholdes i bassinerne i en længere periode. Sådanne perioder vil ofte være ka-
rakteriseret af lidt eller ingen nedbør, hvilket typisk betyder, at der også kun vil 
være lav eller ingen udledning af vand fra bassinerne. Da et mindre areal syd for 
projektområdet fortsat skal drænes, så vil der fortsat ske udledning af mindre 
mængder koldt drænvand, hvilket kan have betydning for vandføringen og tempe-
raturen i Kvaglund Bæk i perioder, hvor der ikke eller kun i begrænset omfang ud-
ledes vand fra bassinerne. 

Større mængder varmt vand vurderes først at blive udledt fra bassinerne i forbin-
delse med større eller længerevarende regnhændelser, men på dette tidspunkt vil 
vandføringen i vandløbet generelt være høj, og det relative bidrag fra bassinerne 
længere nedstrøms er derfor mindre. Hvis der i forbindelse med større eller længe-
revarende regnhændelser sker en betydelige opstuvning af vand i regnvandsbassi-
nerne, så vil det udledes over en længere periode, hvor der igen gradvist sker en 
opvarmning af vandet i bassinet. Vandtemperaturen når i dette tilfælde dog næppe 
samme niveau som i perioder, hvor vandet tilbageholdes i bassinet i en længere 
tid. Når det er sagt, så vurderes det dog, at en øget vandtemperatur er den potenti-
elt væsentligste negative påvirkning af vandløbet ved udledning af regnvand via 
bassiner og at det potentielt kan hindre målopfyldelse for vandløbet medmindre 
der iværksættes afværgeforanstaltninger.  
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Da regnvandsbassiner i nærværende projekt af hensyn til flysikkerheden udformes 
som dybe smalle søer, hvor der plantes skyggende træer helt ud til søbredden, så 
vil solindstråling til vandfladen mindskes betydeligt, hvorved opvarmning af van-
det også mindskes. Samtidig placeres udløbene fra bassinerne som dykkede udløb, 
således at der i større grad kan udledes køligere bundvand end det varmere over-
fladevand. Om sommeren vil der typisk være en temperaturgradient i regnvands-
bassiner, hvor overfladevandet kan være flere grader varmere end bundvandet. 
Dette vil være særligt udtalt i dybe søer, og/eller søer hvor vindpåvirkning og der-
med omrøringen er lav. 

Opvarmning af vandet i regnvandsbassinerne kan mindskes yderligere ved at øge 
skygningen af vandoverfladen. Dette kan gøres mest effektivt ved at etablere fly-
dende planteøer i regnvandsbassiner. Fordelen ved flydende planteøer er, at de føl-
ger vandstandssvingninger i regnvandsbassinet samtidig med, at planterne kan 
have en rensende effekt på vandet. Det mest oplagte er at beplante planteøerne 
med rørsumpsplanter, men det kunne i princippet også være små amfibiske eller 
flydebladsplanter, så længe planterne blot dækker vandoverfladen. Når vandover-
fladen lukkes, så mindskes optaget af ilt fra atmosfæren, og det kan derfor være en 
fordel at lade vandet plaske eller risle over sten i udledningsområdet for at øge ilt-
ningen. 

En anden mulighed for at reducere vandtemperaturen er ved, at vandet, når det le-
des fra bassinerne til recipienter, ledes i flere mindre rørføringer frem for et stort 
rør. Ved at lede vandet i flere små rør øges røroverfladen, hvormed varmetabet til 
den omgivne jord øges, og vandet nedkøles hurtigere.  

Som alternativ til at modvirke selve opvarmningen af vandet ved etablering af fly-
dende planteøer eller udledning via flere rør, at vandet periodevist udledes med en 
lettere forhøjet temperatur. I dette tilfælde kan den potentielle negative påvirkning 
af vandløbsfaunaen som følge af højere vandtemperatur modvirkes ved at ændre 
på andre parametre i vandløbet, som har betydning for vandløbsfaunaen. Sådanne 
tiltag kan omfatte forbedring af de fysiske forhold ved f.eks. etablering af stryg, 
udlægning af grus, genslyngning af vandløb og/eller plantning af træer langs vand-
løbet. Plantning af træer, f.eks. rød-el, langs vandløb har den fordel, at det både 
skaber heterogene fysiske forhold i vandløbet og samtidig skygger, så opvarmning 
af selve vandløbet modvirkes. Forbedring af de fysiske forhold kan i nogle tilfælde 
også modvirke eventuelle negative konsekvenser af ændret hydraulisk belastning.  

Gennemføres tiltag, der enten hindrer opvarmning af vandet inden udledning, eller 
som generelt forbedrer de fysiske forhold i vandløbet, så vurderes det, at der kan 
udledes overfladevand via regnvandsbassiner uden, at det har en væsentlig negativ 
effekt på vandløbsfaunaen i Kvaglund Bæk. 
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8.5 Afværgeforanstaltninger 
Med de tekniske foranstaltninger der er indarbejdet både, hvad angår dieseltan-
kene og regnvandsbassinerne vurderes det ikke nødvendigt med yderligere afvær-
geforanstaltninger for beskyttelse af grundvandet. 

Etablering af regnvandsbassiner på projektområdet og i ådalen mindsker den hy-
drauliske belastning af vandløbene i forhold til de eksisterende forhold og udled-
ninger. Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger for 
mindskelse af den hydrauliske belastning. Regnvandsbassinerne har foruden den 
rent hydrauliske funktion også en funktion med tilbageholdelse af forurenende 
stoffer, som sedimenterer og bundfældes, da bassinerne etableres med en perma-
nent vand volumen på ca. 250 m³ pr. befæstet ha. 

Regnvandsbassinerne udformes efter Naturstyrelsens anbefalinger med henblik på 
at minimere risikoen for fuglekollisioner. Bassinerne med permanent vandspejl 
etableres med tæt og impermeabel bund, der sikrer mod eventuelle negative på-
virkninger af grundvandet.  

For at reducere opvarmningen af overfladevandet i bassinerne på varme sommer-
dage udformes bassinerne utraditionelt, med "halvøer" med træer og beplantning 
ned til vandet. Dette giver en skyggevirkning, som reducerer indstrålingen og der-
med opvarmningen.  

Temperaturen i et regnvandsbassin kan variere med 5-8 grader fra top til bund. Be-
plantningen medfører, at vindpåvirkningen mindskes, hvormed den vertikale op-
blanding af vandet mindskes med det resultat, at det koldere bundvand forbliver 
koldt. Ved at lave udløbene fra bassinerne som dykkede, udledes det kolde bund-
vand ved regn, hvilket er med til at reducere temperaturpåvirkningen af recipien-
ten. 

Hvis de nævnte afværgetiltag ikke er tilstrækkelige til at modvirke en negativ på-
virkning af vandløbsfaunaen i Kvaglund Bæk, så kan de suppleres med etablering 
af yderligere skygning af regnvandsbassinerne, f.eks. med flydende øer, eller der 
kan gennemføres tiltag til generelt at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, som 
beskrevet ovenfor. 

8.6 Kumulative virkninger 
Der er ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan medføre kumulative 
virkninger på den hydrauliske eller temperaturmæssige påvirkning af Kvaglund 
Bæk og Spangsbjerg Mølle Bæk.  

Der er ikke kendskab til andre projekter, som mindsker grundvandsdannelsen, og 
som dermed kan medfører kumulative virkninger på grundvandsressourcen. Yder-
ligere regnes spild fra flere af generatorernes olietanke på samme tid som usand-
synligt, og der forventes derfor ikke kumulative virkninger.  
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8.7 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for hverken grundvand 
eller overfladevand.  
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9 Kulturarv og fortidsminder 
Kulturarven omfatter spor fra forskellige historiske perioder, tilbage fra oldtiden og 
op til nyere tid, f.eks. fredede fortidsminder, arkæologiske fund og beskyttede di-
ger, samt bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

Dette kapitel giver en beskrivelse af de relevante forhold vedrørende kulturarv og 
fortidsminder inden for området. Byggeri og anlægsarbejde vil kunne påvirke kul-
turhistoriske interesser og blivende installationer, anlæg og bygninger har en per-
manent indvirkning, både fysisk og visuelt. 

Kapitlet rummer indledningsvist en redegørelse for relevante interesser og planfor-
hold, hvorefter de eksisterende forhold er beskrevet. Projektet vurderes i forhold til 
påvirkninger for arkæologiske fund, fredede fortidsminder, beskyttede diger og be-
varingsværdige bygninger. 

9.1 Metode 
Kulturarvsinteresser i projektområdet (status) er beskrevet på baggrund af forelig-
gende data/materiale, herunder eksisterende registreringer, som er suppleret med 
viden fra nye feltundersøgelser. Undersøgelsen af kulturhistoriske interesser omfat-
ter projektområdet samt umiddelbart tilgrænsende områder og bebyggelse, som kan 
blive påvirket strukturelt eller visuelt af projektets realisering. 

Kortlægningen af planmæssige forhold er baseret på oplysninger fra Kommuneplan 
2018-2030, Slots- og Kulturstyrelsens databaser ”Fund og Fortidsminder”, ”Fre-
dede og Bevaringsværdige Bygninger” samt oplysninger fra Danmarks Miljøportal. 

Sydvestjyske Museer har på baggrund af en arkivalsk kontrol gennemført arkæolo-
giske forundersøgelser med prøvegravninger i området, særligt i områdets sydlige 
del. Den arkæologiske forundersøgelse udføres ved systematisk at etablere 2 meter 
brede søgegrøfter, hvor pløjelaget fjernes med en stor gravemaskine. Søgegrøfterne 
etableres som parallelle grøfter med 10-20 meter imellem. Undersøgelserne vil fo-
regå udenom eksisterende bebyggelse i området. 

Der er foretaget besigtigelse af fredede fortidsminder og af beskyttede diger, samt 
af bevaringsværdige bygninger med henblik på beskrivelse af status og stand af 
disse. 
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9.2 Relevant lovgivning og miljømål 
Museumsloven har blandt andet til formål at sikre den arkæologiske kulturarv, som 
omfatter spor af menneskelig aktivitet, hvilket kan være strukturer, bopladser, 
grave og gravpladser, genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse 
spor er anbragt. Museumsloven beskytter synlige fortidsminder, ikke-fredede 
skjulte fortidsminder og arkæologiske levn samt sten- og jorddiger. 

Naturbeskyttelsesloven rummer en række beskyttelsesbestemmelser, der bl.a. om-
fatter bygge- og beskyttelseslinjer, herunder for fredede fortidsminder.  

Ifølge bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først bevaringsværdig, når den 
er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller i en lokalplan. I enkelte 
tilfælde kan en ældre byplanvedtægt eller en tinglyst bevaringsdeklaration også 
være grundlaget for udpegningen, jf. planlovens § 15. En udpegning af en bygning 
som bevaringsværdig omhandler alene bygningens ydre. 

Kommuneplan 2018-30 for Esbjerg Kommune fastsætter mål for flere emner inden 
for kulturhistoriske interesser. 

Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. 
Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsmin-
der, og indikerer at der kan forventes væsentlige fortidsminder i området. Den 
landsdækkende udpegning af kulturarvsarealer er foretaget på baggrund af muse-
umslovens kapitel 8 § 23 stk. 4, der forpligter kulturministeren til at underrette 
planmyndighederne om forekomsten af væsentlige bevaringsværdier, der har be-
tydning for planlægningen. 

For bygninger, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige, skal der 
iværksættes en høring i henhold til Bygningsfredningslovens § 17 og § 18 inden 
kommunen kan meddele tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse. I 
Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 er det fastsat, at i det åbne land skal bevarings-
værdige bygninger med bevaringsværdi 1-3 tilstræbes bevaret i forbindelse med til-
tag i området. Derudover er der i kommuneplanen udpeget bygninger med beva-
ringsværdi 1-5, der som udgangspunkt skal respekteres og bevares. 

Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der ved deres fremtræden afspej-
ler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer søges be-
skyttet via udpegninger og retningslinjer, der formuleres i kommuneplanerne. Kul-
turmiljøer er ofte sårbare over for f.eks. større byggeri og anlæg, skovrejsning, ter-
rænregulering, fjernelse af karakteristisk beplantning samt ændring af bygningsan-
lægs placering og udseende. 

Ifølge retningslinjerne i Esbjerg Kommuneplan skal de bærende bevaringsværdier 
og helheder sikres i kulturmiljøer (Esbjerg Kommune 2018b). Desuden skal beva-
ringsværdige bygninger i kategori 1-5 tilstræbes bevaret. I kulturmiljøerne skal ny 
bebyggelse og ombygninger bidrage til at bevare og genskabe områdets kulturhi-
storiske værdi. Ved planlægning for nyt højere byggeri, skal der tages hensyn til de 
eksisterende kulturmiljøer. Efter etablering af store byggerier og anlæg indenfor 
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kulturmiljøets afgrænsning kan der desuden være behov for en revurdering af kul-
turmiljøers indhold og afgrænsning. 

9.3 Eksisterende forhold 
Inden for plan- og projektområdet er der registreret flere konkrete forhold vedrø-
rende kulturarv og fortidsminder, som fremgår af Figur 9-1. 

Inden for plan- og projektområdet er der registreret et fredet fortidsminde og yder-
ligere et umiddelbart nord for området, hvor beskyttelseslinjen rækker ind over 
plan- og projektområdet.  

 

Figur 9-1 Kulturhistoriske interesser i og omkring plan-og projektområdet. 

Hele området er udlagt som landzone. I områdets nordlige del er en ejendom udpe-
get med høj bevaringsværdi (3), som derfor skal tilstræbes bevaret. Endvidere er 
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der én ejendom, som er udpeget i kommuneplanen med middel bevaringsværdi (5). 
Endelig er et større område omkring Andrup og de gamle gårde i Andrup udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø.  

9.4 Vurdering af virkninger 
De forskellige emner inden for kulturarvsinteresser er vurderet hver for sig i de ef-
terfølgende afsnit. Vurderingsgrundlaget er projektet og planforslagene, inkl. de 
indbyggede afværgeforanstaltninger. 

I 0-alternativet vil der forsat være landbrugsdrift i området, hvilket ikke vil med-
føre negative miljøpåvirkninger på de kulturhistoriske interesser. I 0+ alternativet 
vil der kunne etableres større havnerelateret virksomhed og industri erhverv efter 
hidtil gældende kommuneplanrammer og her vil forskellen på det vurderede pro-
jekt og et 0+alternativ udgøres af mindre forskelle, herunder om der tages højde for 
de nuværende kulturhistoriske elementer. Holdes dette på et ensartet niveau, vil der 
ikke være væsentlige forskelle på påvirkningens karakter og omfang, som er be-
skrevet nedenfor. 

9.4.1 Arkæologi 
I henhold til museumsloven har Sydvestjyske Museer gennemført arkivalsk kontrol 
med henblik på at vurdere de arkæologiske interesser. Det er besluttet, at der inden 
anlægsarbejdet igangsættes skal udføres en arkæologisk forundersøgelse. Dette fo-
regår ved at der etableres en søgegrøfter over hele plan- og projektområdet 

Museerne og Slots- og Kulturstyrelsen har inden for plan- og projektområdet udpe-
get et såkaldt kulturarvsareal, der betegner et areal der kan rumme værdifulde 
skjulte fortidsminder og kulturlevn. Kulturarvsarealet påvirkes ikke af projektet. 

Inden anlægsarbejderne påbegyndes er det forudsat, at de arkæologiske forundersø-
gelser har kortlagt og registreret alle fund og kulturhistoriske spor og at museet har 
udgravet og/eller frigivet arealerne til anlægsarbejder i henhold til museumslovens 
§ 25-27 i det pågældende anlægsområde. 

Da arealer, der skal udnyttes til byggeri og anlæg vil blive arkæologisk for-under-
søgt inden opstart af anlægsarbejde, vurderes der ingen væsentlig indvirkning på 
arkæologi. Arkæologiske spor og fund sikres ved arkæologiske udgravninger, der 
er igangsat i 2018. 

9.4.2 Militære anlæg fra 2. verdenskrig 
Den vestlige og sydlige del af plan- og projektområdet indgik i et tysk forsvarsan-
læg omkring Esbjerg, som blev etableret i 1944. Tyske infanteristillinger var aktive 
i området indtil afslutningen af den tyske besættelse i Danmark i 1945. De fleste 
anlæg blev sløjfet i 1946.  

Infanteristillingerne bestod af en lang række underanlæg, hvoraf en lang række 
spor af stillinger, forsyningsveje mv er registreret foruden en række bombekratere. 
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Der er i 2016 gennemført omfattende museale registreringer af sporene fra 2. ver-
denskrig i området omkring Esbjerg. Inden for plan- og projektområdet er der i 
2018 gennemført supplerende undersøgelser og registreringer.  

Registrering af arealer, hvor der har været militære anlæg, er ikke underlagt beskyt-
telse. 

 

Figur 9-2 Arealer, hvor der er registreret anlæg fra de militære anlæg fra 2. 
verdenskrig. Endvidere undersøgelsesområde fra 2018. 

Alle registreringer færdiggøres inden påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde i 
de pågældende områder. Alle fund og spor forventes sikret ved de arkæologiske 
undersøgelser og der vurderes ikke at være påvirkning heraf. 

I forbindelse med kendskab til militære stillinger i området er der gennemført 
UXO-screening, med undersøgelse efter gammel ammunition og fjernelse af alle 
fund, samt efterfølgende destruktion heraf. 
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9.4.3 Fredede fortidsminder 
Fredning af fortidsminder skal sikre, at der ikke sker ændringer i deres tilstand, jf. 
museumsloven § 29e. Det vil sige, at påvirkning af fortidsmindernes indhold og 
overflade ikke er tilladt, ligesom der ikke må ske matrikulære ændringer, der fast-
lægger skel gennem et fortidsminde. På fortidsminder og inden for en afstand på 2 
m fra disse, må der ikke foretages jordbehandling o.l.  

Synlige fortidsminder har en 100 m beskyttelseslinje, der skal sikre fortidsmin-
derne som landskabselementer, og hvor tilstanden ikke må ændres. Fortidsminde-
beskyttelseslinjen skal ligeledes beskytte de arkæologiske lag omkring fortidsmin-
derne. 

I den sydlige del af lokalplanområdet findes et fredet fortidsminde (en gravhøj). 
Ved Andrupvej nord for området ligger desuden en gravhøj, hvoraf en del af 100 
m's beskyttelseszonen er placeret indenfor området.  

   

Figur 9-3 Gravhøj beliggende nord for Andrupvej, hvor 100 m beskyttelseszo-
nen delvist ligger inden for plan- og projektområdet syd for vejen og 
gravhøjen der ligger centralt i området og delvist indgik i de tyske 
stillinger i området. 

Eventuelle tilstandsændringer inden for beskyttelseszonerne forudsætter Esbjerg 
Kommunes dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18. 

Mens gravhøjen nord for Andrupvej fremtræder som et tydeligt landskabselement, 
udgør gravhøjen inden for plan- og projektområdet ikke et tydeligt landskabsele-
ment, da højen er omgivet af beplantning og levende hegn. 

For at realisere projektet i planområdet er der behov for at foretage anlægsarbejder 
ved Andrupvej inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen og etablere grønne forarea-
ler og cykelsti på sydsiden af Andrupvej. Da Andrupvej allerede gennemskærer be-
skyttelseszonen, og da disse tilstandsændringer vil ske på sydsiden af Andrupvej 
vurderes dette ikke at medføre væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af grav-
højen. Stien vil ligge i en afstand af minimum ca. 55 m fra gravhøjen. For alle til-
standsændringer inden for beskyttelseszonen skal der søges dispensation. 

For gravhøjen inden for plan- og projektområdet forventes der ikke som udgangs-
punkt at være behov for at ændre tilstanden af de nuværende arealer inden for be-
skyttelseszonerne. 
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9.4.4 Bevaringsværdige bygninger 
Bevaringsværdige bygninger er bygninger med særlige arkitektoniske eller kultur-
historiske kvaliteter, der er udpeget i kommuneplanen. 

I plan- og projektområdets nordlige del er en ejendom udpeget med høj bevarings-
værdi (3), som derfor skal tilstræbes bevaret. Endvidere ligger en ejendom, som er 
udpeget i kommuneplanen med middel bevaringsværdi (5):  

› Andrupvej 52, matr.nr. 6fo Andrup, Esbjerg Jorder (værdi 3) 

› Nordre Tovrupvej 24, matr.nr. 2h Andrup, Esbjerg Jorder (værdi 5) 

I Esbjerg Kommune tilstræbes en praksis, hvor bygninger med bevaringsværdi 1-3 
og bygninger med bevaringsværdi 1-5 beliggende inden for et afgrænset kulturmil-
jøområde, skal bevares. Ingen af de bevaringsværdige bygninger i plan- og projekt-
området ligger indenfor eller er en del af det udpegede kulturmiljø.  

Esbjerg Kommune har gennemført en besigtigelse af de bevaringsværdige bygnin-
ger inden for plan- og projektområdet. Den bevaringsværdige bygning på Andrup-
vej 52 er af en så høj værdi, at Esbjerg Kommune normalt ville tilstræbe at bevare 
den. 

Andrupvej 52 i plan- og projektområdets nordlige del er udpeget pga. bygningernes 
originalitet og arkitektoniske værdi, samt beliggenheden i et landskab præget af le-
vende hegn med fuldkronede træer. Bygningerne er generelt vurderet som mang-
lende vedligeholdt. Gårdanlægget ligger så langt inde i undersøgelsesområdet, at 
det i bedste fald vil kunne bevares som funktionstømte bygninger omgivet af er-
hvervsbyggeri. Sammenhængen til det omgivende land vil med projektets gennem-
førelse blive fjernet, hvilket vil reducere bevaringsværdien. Ved udvikling af områ-
det til industriformål, søges der tilladelse hos Esbjerg Kommune til nedrivning af 
bygningen. 

Den anden registrerede, bevaringsværdige bygning vurderes at kunne nedrives 
uden væsentlig påvirkning af kommunens samlede bygnings- og kulturarv.  

9.4.5 Kulturmiljø 
Det udpegede kulturmiljø vil være berørt af projektet og de strukturer, der er knyt-
tet til stjerneudskiftningen, vil fjernes eller udviskes. Det er særligt afkoblingen 
mellem gårde og omgivende marker i kraft af et tæt beplantningsbælte, der udgør 
en påvirkning. Den præcise arealanvendelse til anlæg såsom transformerstation, 
regnvandsbassin, interne veje mv. som muligvis placeres i denne del af området, 
vil have mindre betydning.  

De bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøet (de gamle gårde), der udgør kernen 
af kulturmiljøet, planlægges bevaret. Alle bygninger er lokaliseret udenfor plan- og 
projektområdet og således vil kernen i stjerneudskiftningen og grundlaget for det 
registrerede kulturmiljø blive bevaret.  
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Sammenhængen mellem det åbne land og de gamle gårde vil med den ændrede are-
alanvendelse fremstå mindre tydelig, men de gamle gårde vil – som bærende ele-
menter – fortsat være tilstede. Sammenhængen mellem gårde og det åbne land er 
med tiden blevet sløret og erkendes ikke nemt i området i dag. Det skyldes, at flere 
af de gamle gårde er omgivet af høj hækbeplantning og der ses nyere stald- og 
lade-anlæg. Projektet vil medføre en permanent ændring af kulturmiljøet og danne 
grundlag for at revurdere kulturmiljøets afgrænsning.  

9.5 Afværgeforanstaltninger 
Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser inden projektet påbegyndes. Det 
forudsættes at museet har udgravet og/eller frigivet arealerne til anlægsarbejder. 

Såfremt der i forbindelse med jordarbejderne findes kulturhistoriske spor eller ele-
menter, skal arbejdet stoppes og fundet anmeldes til det lokale museum. 

Foranstaltninger der skal iagttages ved eventuelle varige tilstandsændringer inden 
for beskyttelseszone om beskyttet fortidsminde vil indgå i den fornødne dispensa-
tion, der skal ansøges om før anlægsarbejder for tilstandsændringer kan påbegyn-
des. 

9.6 Kumulative virkninger 
Der er ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan medføre kumulative 
virkninger på kulturarv inden for plan- og projektområdet. 

9.7 Overvågning 
Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Eventuel opfølgning vil ske i for-
bindelse med administration af lokalplanen og sektorlovgivningen. 

 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

121

10 Trafik 
Dette kapitel beskriver de direkte trafikale konsekvenser af et datacenter og luk-
ning af Nordskrænten, herunder for omlægning af trafik, ændringer i trafikmæng-
der og trafiksikkerhed. 

Forud for udvikling af erhvervsområdet og etablering af bebyggelse af anlæg ned-
lægges Nordskrænten som offentlig vej. Dette medfører at der skal anlægges en ny 
offentlig sti for cykel og gang mellem Andrup og Kvaglund, samt at eksisterende 
biltrafik fordeles på andre veje. 

Kapitlet rummer indledningsvist en redegørelse for relevante interesser og planfor-
hold, hvorefter de eksisterende forhold er beskrevet. Projektet vurderes i forhold til 
påvirkninger af influensvejnet, omlægning af trafikken i of omkring plan- og pro-
jektområdet og etablering af ny stiforbindelse. 

Vurderingen omfatter virkninger for biltrafikken og cykeltrafikken. Afledte konse-
kvenser af de trafikale ændringer i forhold til trafikstøj og emissioner af luftforure-
nende stoffer behandles særskilt i de efterfølgende kapitler. 

10.1 Metode 
Ved vurderingen af de trafikale konsekvenser ved realisering af datacenter ved An-
drup vest er Esbjerg Kommunes trafikmodel blevet benyttet. Rambøll har forestået 
kørslerne på trafikmodellen, som omfatter det overordnede vejnet i Esbjerg Kom-
mune. Trafikmodellen er blevet kalibreret på baggrund af talt trafik for basisåret 
2017.  

Der er foretaget fremskrivning af trafikken til scenarieåret 2030 ved: 

› indarbejdelse af Esbjergs forventede tilvækst i boliger og arbejdspladser  

› fremskrivning af trafikken med generel trafikvækst 

› indarbejdelse af planlagte ændringer i vejnettet 

Dette scenarie betegnes som 0-alternativet og benyttes som reference for vurdering 
af projektets trafikale virkninger. 
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10.2 Relevant lovgivning og miljømål 
Vej- og stiforhold reguleres af vejmyndighederne i medfør af vejlovgivningens reg-
ler, herunder særligt lov om offentlige veje27 (staten og kommunerne) og lov om 
private fællesveje28 (kommunen). Staten er vejmyndighed for Esbjerg motorvejen 
(E45), mens Esbjerg Kommune er vejmyndighed for Andrupvej, Nordskrænten og 
private fællesveje inden for plan- og projektområdet. 

10.3 Eksisterende forhold 
Projektområdet er mod vest afgrænset af motorvej E20. Der er tilslutningsanlæg til 
E20 ved Andrupvej, som udgør projektområdets nordlige afgrænsning samt ved 
Storegade syd for området. Nordre Tovrupvej udgør projektområdets sydlige af-
grænsning.  

Ved Andrupvej er tilslutningsanlægget udformet som en stor to-sporet fordelerring. 
I fordelerringen er bl.a. også Kjersing Ringvej tilsluttet, som giver adgang til et er-
hvervs- og centerområde i den nordlige del af Esbjerg, samt Vestkystvej, som giver 
forbindelse til Blåvand og Varde. Der er skiltet forbud mod cykeltrafik på Andrupvej.  

 

Figur 10-1 Vejnettet og biltrafikken (2017 niveau) omkring projektområdet. Trafik-
tal er angivet som årsdøgntrafik, dvs. årsgennemsnittet for trafikken. 

 

                                               
27 Bekendtgørelse af lov nr. 1537 af 27. december 2014 om offentlige veje 
28 Bekendtgørelse af lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje 
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Midt gennem projektområdet forløber Nordskrænten, der via en bro over E20 for-
binder Andrup med Kvaglund-området. Cykelforbuddet på Andrupvej gør Nord-
skrænten til den mest direkte cykelforbindelse fra Andrupvej mod erhvervs- og 
centerområdet i den nordlige del af Esbjerg. Der er ikke separat cykelsti og kun af-
mærkning for cykler på den vestligste del. Nordskrænten er ikke tilsluttet E20. 

Ved Storegade sker tilslutningen til E20 via nordvendte ramper, hvor det østlige 
rampekryds er udformet som en rundkørsel. Der er en dobbeltrettet cykelsti langs 
Storegades sydside, som giver stiforbindelse fra Andrup til det centrale og sydlige 
Esbjerg.  

Ser man på de politiregistrerede trafikulykker i perioden 2013-2017 nær projekt-
området, så er der registreret en del ulykker både på Andrupvej, Nordskrænten og 
Storegade. Der er overvejende tale om ulykker, hvor der alene er sket materiel-
skade (se figur 10-2). 

Det er kendetegnende, at en meget stor del af trafikulykkerne nær projektområdet 
er eneulykker. 

Vest for E20 markerer især Storegade, Stengårdsvej og Strandby Kirkevej sig med 
et højt antal ulykker. 

 

Figur 10-2 Politiregistrerede trafikulykker i perioden 2013-2017 på vejnettet 
nær projektområdet.  
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10.3.1  0-alternativet 
Byvæksten og den generelle trafikvækst forventes frem mod 2030 at indebære en 
forøgelse i trafikken på vejnettet i Esbjerg.  

 

Figur 10.3 Vejnettet og biltrafikken omkring projektområdet fremskrevet til år 
2030 ved fortsat landbrugsdrift i projektområdet. Trafiktal er angivet 
som årsdøgntrafik, dvs. årsgennemsnittet for trafikken. 

Trafikvæksten på Kjersing Ringvej vil indebære, at der kan forventes at opstå pro-
blemer med at afvikle trafikken i rundkørslen ved Storebæltsvej. Esbjerg Kom-
mune har vurderet, at en ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds må 
forventes at blive nødvendig på sigt. 

På Storegade vil der ligeledes ske en markant stigning i trafikken. Det må forventes 
at medføre, at det i myldretiden vil blive vanskeligt for trafikanter at foretage ud-
kørsel fra eller venstresving til Hedelundvej i et vigepligtsreguleret kryds. Esbjerg 
Kommune har vurderet, at signalregulering af dette kryds derfor kan blive nødven-
dig. Et signalanlæg vil kunne påvirke trafikkens fordeling mellem Hedelundvej og 
Stengårdsvej og dermed evt. også kunne forbedre trafiksikkerheden på Stengårds-
vej. 

10.4 Vurdering af projektets virkninger 
De forskellige emner under trafik er vurderet hver for sig i de efterfølgende afsnit. 
Vurderingsgrundlaget er projektet og planforslagene, inkl. de indbyggede afværge-
foranstaltninger. 
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I 0-alternativet vil der forsat være landbrugsdrift i området. I 0+ alternativet vil der 
kunne etableres større havnerelateret virksomhed efter hidtil gældende kommune-
planrammer. 

10.4.1 Drift 
Det forventes, at et datacenter ved Andrup vest vil resultere i 300 nye arbejdsplad-
ser i projektområdet. Ud over trafik af ansatte til og fra virksomheden vil der være 
trafik i forbindelse med servicering af virksomheden (varelevering og lignende).  

Det skønnes, at den samlede trafik til og fra virksomheden vil udgøre op til 500-
1.000 køretøjer pr døgn ved en fuld udbygning. Andelen af tung trafik forventes at 
være begrænset til 5-10% af døgntrafikken. Trafikken forventes helt overvejende at 
være rettet mod vest mod E20 og Esbjerg.  

 

Figur 10-4 Vejnettet og biltrafikken (2030 niveau) omkring projektområdet efter 
åbning af datacenteret. Trafiktal er angivet som årsdøgntrafik, dvs. 
årsgennemsnittet for trafikken. 

10.4.2 Samlede trafikale virkninger 
De vejmæssige ændringer og realiseringen af et datacenter ved Andrup vest vil på-
virke det samlede trafikarbejde på vejnettet i Esbjerg Kommune.  

Beregninger med Esbjerg Kommunes trafikmodel viser, at lukningen af Nord-
skrænten og udviklingen af projektområdet begge vil medvirke til et øget samlet 

© OpenStreetMap - Bidragydere 

25
.2

00
 

2.800 



 ESBJERG KOMMUNE  
126 SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 
 

 

trafikarbejde, og dermed også en forøgelse af den samlede tid, som trafikanterne 
bruger på vejnettet. 

 Kørte timer pr døgn Kørte kilometer pr døgn 

Basis 2017 52.435 3.004.745 

Anlægsfasen 53.380 3.015.808 

0-scenariet 74.734 3.854.090 

Driftsfasen 75.148 3.855.089 

Tabel 10-1 Beregnet trafikarbejde på modelvejnettet opgjort i timer og kørte kilo-
meter for dagens situation, anlægsfasen, 0-scenariet og situationen 
ved realisering af Datacenter ved Andrup Vest. 

10.5 Afværgeforanstaltninger 
Der skal som en del af projektet etableres en alternativ stiforbindelse fra Andrup til 
Kvaglund. Stiforbindelse etableres som en dobbeltrettet sti langs Andrupvej frem 
til E20, hvor den drejes mod syd og følger østsiden af E20 frem til den eksisterende 
broforbindelse ved Nordskrænten, som ændres til en stibro. Der påregnes etableret 
belysning langs stien. 

Den nye dobbeltrettede cykelsti langs Andrupvej vil komme til at krydse indkørs-
lerne til projektområdet fra Andrupvej. Krydsningen vil ske tilbagetrukket fra And-
rupvej med vigepligt for den krydsende cykeltrafik. Ved en beslutning om at sig-
nalregulere krydset, vil cykelstien blive ført frem til krydset, hvor den tværgående 
cykeltrafik over adgangsvejen vil blive afviklet i egen fase i signalprogrammet. 

Som konsekvens af de trafikale ændringer ved lukning af Nordskrænten skal der 
ske signalregulering af krydset Hedelundvej/Storegade. Med signalanlægget åbnes 
der mulighed for en anden fordeling af trafikken mellem Hedelundvej og Sten-
gårdsvej, hvilket også trafiksikkerhedsmæssigt kan være positivt. 

Ved begge indkørslerne til projektområdet Andrupvej skal der etableres separate 
venstresvingsspor. Ved signalregulering vil et højresvingsspor være påkrævet. 

10.6 Kumulative virkninger 
En stor del af den trafikudvikling, som er indeholdt i prognosen for år 2030, er for-
anlediget af den øvrige byudvikling i Esbjerg. Der vurderes ikke at være andre for-
hold, der kan have en kumulativ virkning i forhold til trafikken. 

10.7 Overvågning 
Esbjerg Kommune foretager løbende tællinger af trafikken på vejnettet og følger 
udviklingen i ulykkestallet baseret på de politiregistrerede trafikulykker. Der vur-
deres ikke at være behov for yderligere initiativer for at følge den trafikale påvirk-
ning, som projektet medfører. 
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11 Støj og vibrationer 
Dette kapitel indeholder en vurdering af påvirkninger støj og vibrationer ved etab-
lering af det planlagte datacenter med transformerstation og Energinets højspæn-
dingsstation inden for området. 

Støj 
Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. 
Støj fra trafik og andre kilder er sammensat af dybe og høje toner, som det menne-
skelige øre ikke er lige følsomt overfor. Ved opgørelse af støjen tages der hensyn 
til dette ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneske-
lige øre opfatter støjen - kaldet A-vægtning. I dette kapitel er anvendt betegnelsen 
dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau, der normalt angives med 
enheden dB(A). 

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige store 
lydtryk, vil det resultere i et lydtryk, som er 3 dB højere. Det betyder, at en fordob-
ling af trafikmængden giver en forøgelse af støjniveauet på 3 dB.  

Den mindste ændring i lydtrykniveauet, som det menneskelige øre kan opfatte, er 
en ændring på 1 dB, når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart efter hin-
anden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar også ef-
ter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som en halve-
ring af støjen. 

Der er forskel på, hvordan mennesker oplever støj. Genevirkningen afhænger af 
støjens intensitet, frekvensfordeling, fordeling over døgnet mv., men også sociale 
og psykologiske faktorer har betydning. 

Støj kan være sundhedsskadelig. Undersøgelser indikerer, at gentagne støjpåvirk-
ninger kan være medvirkende årsag til permanent forhøjelse af blodtrykket og 
manglende psykisk velbefindende. Derfor er der opstillet vejledende støjgrænse-
værdier for forskellige støjkilder til brug ved planlægning af forskellige støjføl-
somme anvendelser. Disse grænseværdier udtrykker den støjbelastning, der efter 
Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. 
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Vibrationer 
Vibrationer i det eksterne miljø opfattes og mærkes forskelligt. Det kan være noget 
man mærker i kroppen, eller man opdager at kaffekopperne står og hopper på sofa-
bordet – dette kaldes komfortvibrationer eller helkropsvibrationer. Vibrationer kan 
også udbredes i bygningsstrukturer og sætte disse i svingninger og dette opleves 
som strukturlyd. 

Komfortvibrationer tilknytter sig belastningsniveauet, der generer opholdskomfor-
ten for de mennesker, der opholder sig i udsatte bygninger. Menneskets følegrænse 
over for helkropsvibrationer er ca. 71-72 dB(KB) og er afhængig af frekvensen af 
vibrationerne og hvordan kroppens er placeret i forhold til retningen af vibratio-
nerne.  

Bygningsskadelige vibrationer reguleres ikke efter Miljøbeskyttelsesloven men kan 
medføre strukturelle skader på en bygning. Til trods for at grænseværdierne over-
holdes, udelukker det ikke, at der kan ske kosmetiske skader såsom revner i stuk, 
lofter, puds m.m. på den udsatte bygning, ligesom vibrationer kan fremskynde ska-
der, som ellers ville ske på et senere tidspunkt. Bygningsskadelige vibrationer vur-
deres ud fra vibrationshastigheden på fundament iht. en tysk DIN standard. 

11.1 Metode 
For at kunne vurdere de støjmæssige konsekvenser af datacentret og den nye høj-
spændingsstation, er der foretaget beregninger og vurderinger af støj og vibrationer 
i den eksisterende situation, for et 0-alternativ samt for hovedforslaget inklusiv om-
former/transformerstation og test af nødgeneratorer. 

11.1.1 Driftsfasen 
Under drift af datacenteret, vil der indgå en række støjkilder. Faste støjkilder såsom 
ventilation og køling samt test af nødgeneratorer indgår i støjberegningen. Støjbe-
regningen omfatter ligeledes støj fra datacenterets transformerstation. Energinets 
nye højspændingsstation har ikke støjkilder der indgår i beregningerne29. Derud-
over behandles støj fra transport og kørsel på datacentrets område såsom personale-
kørsel og varelevering.  

Støjberegningerne er foretaget baseret på oplyste data for støj fra faste installatio-
ner herunder køleenheder på taget, intern trafik, transformerstation, nødgeneratorer, 
luftindtag- og afkast til datahallerne. I de tilfælde, hvor frekvensspektre ikke er 
modtaget, er benyttet COWIs erfaringer fra lignende støjkilder samt data fra "Støj-
databogen" fra Lydteknisk Institut. Det er i beregningerne forudsat at faste installa-
tioner dimensioneres således, at de overholder grænseværdien for støj i skel samt 
ved nærmeste naboer. 

Støj fra drift af datacentret vurderes som ekstern støj fra virksomheder. Støjudbre-
delsen beregnes efter den fælles nordiske beregningsmetode, som er beskrevet i 

                                               
29 Energinets højspændingsstation vurderes ikke umiddelbart at bidrage væsent-
ligt til det samlede støjbillede. 
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Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomhe-
der". Alle beregninger er udført med beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 7.4. 

11.1.2 Trafik 
Støj fra trafikken på offentlige veje i forbindelse med drift af det nye datacenter be-
regnes som udgangspunkt kun for de veje, hvor der i trafikanalysen er vurderet at 
der sker en ændring af trafikken i området på mere end 25% i forhold til den almin-
delige trafiksituation i området. I forbindelse med vurdering af øget trafik under 
anlægsperioden benyttes som udgangspunkt en kvalitativ vurdering baseret på tra-
fiktal givet i trafikanalysen. Beregningen er udarbejdet i henhold til den nordiske 
beregningsmetode NORD2000. 

11.1.3 Vibrationer 
Vibrationsbelastningen i omgivelserne fra anlægsarbejder beregnes normalt på 
grundlag af oplysninger om forventede anlægsmetoder, hvor maksimale niveauer 
estimeres ved en vibrationsmodel udviklet af COWI.  

Den kritiske afstand for bygningsskadelige vibrationer for spuns- og rammearbejde 
er under 25 og 50 meter for henholdsvis bygningsskadelige vibrationer og komfort-
vibrationer. Eftersom der ikke ligger boliger eller andre bygninger inden for en 
zone på 150 meter fra den kommende byggeplads, vil entreprenørmaskiner og an-
lægsaktiviteter ikke give anledning til overskridelse af krav til hverken bygnings-
skadelige vibrationer eller komfortvibrationer i boligerne.  

I forhold til vibrationer i drift, vurderer COWI at der ikke vil forekomme vibrati-
onspåvirkninger hos naboerne fra udstyr såsom nødgeneratorer og transformator-
station. Det begrundes i COWIs erfaring med lignende anlæg (generatorer). Det 
forudsætter dog, at fundamentet til generatorerne dimensioneres korrekt og der 
ikke er utilstrækkelige funderingsforhold. Dette vil blive specificeret i udbudsmate-
rialet til entreprenøren.  

Derfor er vibrationer for drift og anlægsfasen ikke videre behandlet (beregnet) i 
dette kapitel. 

11.1.4 Beregningspunkter 
Støjen fra datacenteret under drift er beregnet i en række udvalgte beregningspunk-
ter, der er valgt som repræsentative for de mest støjfølsomme anvendelser i omgi-
velserne. Alle beregninger er udført i højde 1,5 meter over terræn. Støjkrav ved 
hvert beregningspunkt er vist i Tabel 11-1. 
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Beregningspunkter Mandag-Fredag  
07-18  

Lørdag 07-14  

dB(A) 

Alle dage 18-22  

Lørdag 14-18  

Søndag og hellig-
dage 7-18  

dB(A) 

Alle dage 22-07  

dB(A) 

BP1 Andrupvej 1 55 45 40 

BP2 Andrupvej 2 55 45 40 

BP3 Andrupvej 3 55 45 40 

BP4 Nørregårdsparken 55 45 40 

BP5 Andrup Byvej 45 40 35 

BP6 Grønkærvej 55 45 40 

BP7 Nordskrænten 55 45 40 

BP8 Storegade 1 55 45 40 

BP9 Storegade 2 55 45 40 

BP10 Kvaglundparken 1* 45 40 35 

BP11 Kvaglundparken 2* 45 40 35 

BP12 Kastanjelund 1* 45 40 35 

BP13 Kastanjelund 2* 45 40 35 

BP14 Nordre Tovrupvej 1 55 45 40 

BP15 Nordre Tovrupvej 2 55 45 40 

* Ifølge Esbjerg kommune skal kolonihaverne betragtes som "Boligområder for åben og lav bolig-
bebyggelse" da de ligger i byzone ved et parcelhuskvarter. 

Tabel 11-1 Støjkrav ved beregningspunkterne 

Placering af beregningspunkter er vist herunder i Figur 11-1. 
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Figur 11-1 Placering af beregningspunkter 

11.2 Relevant lovgivning og miljømål 
Nedenfor er gennemgået lovgivning og støjgrænseværdier i relation til drifts- og 
anlægsfasen. 

11.2.1 Støj fra virksomheder 
De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder er beskrevet i Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" (Miljøstyrelsen 
1984)30. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. 

                                               
30 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" 
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Områdetype Mandag-Fredag 
07-18  
Lørdag 07-14  
dB(A)  

Alle dage 18-22  
Lørdag 14-22  
Søndag og hel-
ligdage 7-22 
dB(A)  

Alle dage 
22-07  
dB(A)  

Erhvervs- og industriområder med forbud 
mod generende virksomheder 

60 dB 60 dB 60 dB 

Områder for blandet bolig- og erhvervs-
bebyggelse (bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

Boliger i det åbne land 55 dB 45 dB 40 dB 

Boligområder for åben og lav boligbe-
byggelse 

45 dB 40 dB 35 dB 

Sommerhusområder og offentlig tilgæn-
gelige rekreative områder 

40 dB 35 dB 35 dB 

Kolonihaver 45 dB 40 dB 35 dB 

Tabel 11-2 Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder 

Støjgrænser skal som hovedregel overholdes 1,5 meter over terræn og i alle punk-
ter i de relevante anvendelsesområder. Ved boliger i åbent land ved det mest støj-
belastede sted på et udendørs opholdsareal, som ikke ligger mere end 15 m fra boli-
gen.  

Lavfrekvent støj 
Fra Miljøstyrelsen foreligger forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj, som er 
givet i Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt 
miljø"(Miljøstyrelsen 1997)31. De foreslåede grænseværdier er målt indendørs og 
gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er 
kraftigst og er vist i nedenstående Tabel 11-3. 

Anvendelse  LpA, LF  
A-vægtet lydtrykniveau (10-
160 Hz), dB 

Beboelsesrum, herunder i 
børneinstitutioner og lign. 

Aften/nat (kl. 18-07) 20 

Dag (kl. 07-18) 25 

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjføl-
somme rum  

30 

Øvrige rum i virksomheder 35 

Tabel 11-3 Forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj 

                                               
31 Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" 
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11.2.2 Støj fra vejtrafik 
De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/2007, "Støj fra veje"(Miljøstyrelsens 2007)32. De vejledende græn-
seværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljø-
mæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Lden 58 dB er den vejledende grænse-
værdi for støj fra vejtrafik ved boliger. 

11.3 Eksisterende forhold 
I dag er området udlagt til industriområde men benyttes udelukkende til landbrug. 
Den primære støj i området er landbrugsmaskiner og støj fra motorvejen til Esbjerg 
som er beliggende vest for området. 

 

Figur 11-2 Støj i området fra vejtrafik for den eksisterende situation. 

 

                                               
32 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, "Støj fra veje". 
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På baggrund af trafiktællinger fra Esbjerg Kommune er der foretaget en beregning 
af støj fra vejtrafik for basis situation 2018. Støjudbredelseskortet er vist i Figur 
11-2. Det kan ses af figuren, at dele af beboelsesområderne vest for motorvejen er 
påvirket af støjniveauer over Lden = 58 dB. Ligeledes er en række boliger langs An-
drupvej og Storegade påvirket af støj over Lden = 58 dB. 

11.4 Vurdering 
Vurderingen omfatter støj fra trafik og aktiviteter i forbindelse med driftsfasen. 
Vurderingsgrundlaget er projektet og planforslagene, inkl. de indbyggede afværge-
foranstaltninger. 

0- og 0+ alternativ 
0-alternativet forudsætter at der fortsat kun vil være landbrugsdrift i området. Der 
kan ske en mindre øgning af vejtrafikken men dette vurderes ikke at være signifi-
kant eller at have nogen betydning for den oplevede støj i området. 

I 0+ alternativet forudsættes det at området udbygges som planlagt til industrifor-
mål. Etablering af erhvervsaktiviteter i området, lige meget om det er et data center 
eller en anden form for virksomhed, skal overholde de grænseværdier der er angi-
vet i Tabel 11-2 og derfor er der ingen signifikant forskel mellem 0+ alternativ og 
projektforslaget.  

Der er derfor ikke foretaget beregning af ekstern støj fra virksomheder for 0- og 0+ 
alternativet, og ej heller beregning af ekstern støj fra vejtrafik for 0-alternativet. 

11.4.1 0+ alternativ 

Trafik 
Der er foretaget beregning af støj fra vejtrafik for 0+alternativet, hvor det forventes 
at området er fuldt udbygget med andet erhverv end et datacenter.  

0+ alternativet viser en forventet øgning af trafikken på Esbjerg motorvejen samt 
på Andrupvej og Storegade grundet forøgelse af trafikken til det planlagte er-
hvervsområde. 
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Figur 11-3 Ekstern støj fra vejtrafik ved 0+ alternativ. 

11.4.2 Driftsfasen 
Der planlægges for, at området kan udvikles med et datacenter og en transformer-
station etableret indenfor projekt området. 

Der er foretaget en beregning af støjen fra det nye datacenter med den nye transfor-
merstation. Den nye transformerstation indeholder 5 transformere og beregnin-
gerne af støjen fra den nye transformerstation er baseret på støjdata fra et lignende 
projekt. Støjen fra transformere kan indeholde toner. Men grundet transformerstati-
onens begrænsede støjbidrag ved naboerne i forhold til datacenterets samlede støj-
bidrag, vurderes tonekomponenter i transformerstøjen ikke at være tydeligt hørbare 
og der er derfor ikke givet et 5 dB tillæg for indhold af toner eller impulser i støjen. 
Støjen fra den nye transformerstation er antaget at have en lydeffekt på 97 dB base-
ret på COWIs erfaring fra et lignende projekt dB og vil i det samlede støjbillede 
give et begrænset støjbidrag i omgivelserne. 
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Følgende støjkilder er inkluderet i beregningerne: 

› 90 stk. 3 MW nødgeneratorer - 18 per bygning med 10 loadbanks samt 3 stk. 1 
MW nødgeneratorer. Støjen fra nødgeneratorerne udgøres både af støj der 
stråles ud fra indkapslingen som generatorerne er placeret inden i samt støj fra 
skorstenens afkast. Skorstensafkastene er placeret i position 20 meter over ter-
ræn. Nødgeneratorerne vil kun blive testet i dagtimerne på hverdage. 

› Ventilationsenheder er fordelt på tagene af de 5 bygninger. Ventilationsenhe-
derne er i drift alle dage - dag, aften og nat. 

› Køling af datacentret er placeret på tagene af alle 5 bygninger. Data fra leve-
randør er medtaget og både støj fra indtag og afkast er medtaget i beregnin-
gerne. Det er antaget at der rundt om køleenhederne er etableret delvis af-
skærmning. Køling af bygningerne er i drift alle dage - dag, aften og nat. 

› Det forventes at ca. 1000 biler ankommer til datacenteret inden for normal ar-
bejdstid kl. 07 til 18  

› Der er i beregningerne inkluderet en transformerstation. Det antages at trans-
formerstationen er i drift alle dage - dag, aften og nat. 

Hver nødgenerator testes af vedligeholdelsesårsager ca. 36 timer per år og maksi-
malt 1 time per gang. 

Som en worst case betragtning er det antaget, at der maksimalt testes to nødgenera-
torer per bygning samtidigt på et hvert givent tidspunkt og at generatorerne testes i 
serie. Idet generatorerne kun testet i dagtimerne, vil dagperioden være det tidspunkt 
på dagen, hvor flest støjkilder er i drift samtidigt. Figur 11-4 viser støjudbredelses 
fra det planlagte datacenter inklusiv transformerstation i dagsperioden. 

Der er ikke egentlige støjkilder på Energinets højspændingsstation, som indgår i 
beregningerne. Der vil forekomme impulsstøj ved ind og udkobling af anlægget 
som dog ved udjævning over døgnet ikke bidrager til modellen. 
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Figur 11-4 Støjudbredelseskort for datacenteret i drift inklusiv test af nødgene-
ratorer i dagsperioden mellem kl. 7 og 18. 

Der er udført støjberegninger for aften- og natperioden og beregningsresultaterne er 
vist i Figur 11-5. 
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Figur 11-5 Støjudbredelseskort for datacenteret i drift nat- og aftenperioden 
mellem kl. 18 og 07. 

Beregningerne viser at støjgrænserne er overholdt for alle perioder.  

Trafik 
Der er foretaget beregning af støj fra vejtrafik for projektforslaget, hvor området er 
udbygget med et datacenter. Der er i beregningen medtaget en generel forventet 
forøgelse af trafikken og den trafik som datacenteret vil generere i driftsfasen. 
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Figur 11-6 Ekstern støj fra vejtrafik for projektforslaget. 

Beregningerne viser, at projektforslaget er sammenligneligt med 0+ alternativet i 
forhold til vurdering af støj fra vejtrafik. 

Lavfrekvent støj og vibrationer 
Datacenteret forventes ikke at forårsage signifikant lavfrekvent støj og vibrationer i 
omgivelserne.  

I forbindelse med udbudskrav til indkøb af de enkelte installationer til datacenteret, 
vil det blive krævet, at installationen ikke vil forårsage signifikant lavfrekvent støj 
og vibrationer til omgivelserne og at Miljøstyrelsens krav til lavfrekvent støj og vi-
brationer i det eksterne miljø kan overholdes. 

11.5 Afværgeforanstaltninger 
Det er forudsat at køleenhederne på taget af datahallerne er delvist afskærmet og at 
der maksimalt testes to generatorer per bygning samtidigt på et givent tidspunkt i 
dagtimerne. Desuden er det antaget at køleenhedernes afkast er støjdæmpet. Med 
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disse forudsætninger ses det af beregningerne, at grænseværdierne for driftsscena-
riet overholdes i alle beregningspunkter. Ændres der væsentligt i forudsætningerne, 
skal støjdæmpende tiltag revurderes. 

Der forventes ikke at være behov for en overvågningsplan i forhold til støj fra vej-
trafik og støj fra anlægget i driftsfasen.  

Det vil blive pålagt i udbuddet at anlæg og installationer skal udføres så der under 
normal drift ikke forekommer vibrationer hos naboer. 

11.6 Kumulative effekter 
Der er ikke planlagt andre projektet i området, og derfor forventes der ingen kumu-
lative effekter. 

11.7 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for hverken støj eller vi-
brationer.  
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12 Luft og klima 
Kapitlet beskriver påvirkningen af luftkvalitet og klima fra etablering og drift af et 
datacenter.  

Vurderingerne omfatter eksisterende forhold, anlæg, drift med regelmæssige tests 
af generatorer og et nødscenarie, hvor alle generatorer skal være i drift samtidig. 

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

› Baggrundsforurening 

› Kortlægning af kilder til luftforurening. 

› Direkte og indirekte emissioner af drivhusgasser  

12.1.1 Baggrundsforurening 
Baggrundsforureningen i og omkring projektområdet vurderes på grundlag af det 
digitale luftkvalitetskort, der er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Energi og 
Miljø under Aarhus Universitet. Det digitale luftkvalitetskort viser den geografiske 
variation af luftkvalitet i Danmark for udvalgte luftforurenende stoffer, der er rela-
teret til sundhed33. 

12.1.2 Kortlægning af kilder til luftforurening  
Luftforurening og støvgener opstår i flere sammenhænge i forbindelse med anlæg 
og drift af et datacenter. Afbrænding af dieselolie i nødstrømsanlæggene giver an-
ledning til emission af kuldioxid (CO₂), nitrogenoxider (primært NO og NO₂, der 

                                               
33 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 2012. Digitalt Danmarkskort over luftforureningen: 

http://dce.au.dk/myndigheder/luft/luften-paa-din-vej/ 
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samlet betegnes NOX), partikler, svovldioxid (SO₂), kulmonooxid (CO) og kulbrin-
ter (HC). Emissionen af nitrogenoxider og især nitrogendioxid vil være det stof, der 
giver anledning til den væsentligste forurening fra nødgeneratorerne. 

Emission i driftsfasen 
Luftforurening fra datacentret i fuld drift er vurderet på baggrund af nødgeneratorer 
leveret af Caterpillar. Leverandøren af generatorer er endnu ikke valgt, men den le-
verandør, der vælges, skal leve op til de forudsætninger, der er benyttet i vurderin-
gerne. 

Der vil være følgende generatorer på de fem bygninger på datacentret: 

› 90 stk. 3 MWel generatorer, der kan forsyne datahallerne  

› 3 stk. 1 MWel generatorer, der kan forsyne administrationsområderne  

Driften af generatorerne er beskrevet i afsnit 12.4.2. 

Miljøvurderingen er baseret på alle relevante driftsinformationer fra generatorerne 
og de gennemførte beregninger af spredning af stoffer udsendt gennem generato-
rernes afkast. 

Emissionen er den mængde af et stof, der udledes pr. tidsenhed fra f.eks. en skor-
sten. Immission er koncentration af stoffet i omgivelserne efter opblanding i den 
omgivne luft. De to begreber er illustreret på Figur 12-1. Som standard beregnes 
koncentrationen i omgivelserne i højden 1,5 meter (receptorhøjden) over jorden. 
Hvis der er højere bygninger i området, kan det være nødvendigt at beregne luft-
koncentrationen i andre højder for at tage hensyn til personer, der opholder sig der. 

Virksomheders forurening må normalt ikke overskride en fastsat B-værdi (bidrags-
værdi), for hvert enkelt stof, der udledes. Den ”maksimale” koncentration i omgi-
velserne, som ikke må overstige B-værdien, beregnes via en spredningsmodel 
(OML - Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller), som er udviklet af 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

 

Figur 12-1 Illustration af de to begreber emission og koncentration i omgivelserne 
vist ved en receptorhøjde på 1,5 meter. Immissionen er koncentrationen 
i en given højde – her 1,5 meter. 
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Det dimensionsgivende stof (det mest kritiske forurenende stof) er defineret som 
det stof, der skal spredes (fortyndes) mest for at overholde B-værdien. Jo højere af-
kastene er, jo mere spredning vil der være af de forurenende stoffer. NO₂ emissio-
nen har den højeste spredningsfaktor, og derfor anvendes NO₂ til vurdering af af-
kasthøjden både i test scenariet og i nødsituationsscenariet. 

Produktion af elektricitet i kraftværker medfører emission til luft med komponen-
ter, der vil have en lokal og regional virkning. Der er gennemført miljøvurderinger 
på disse kraftværksanlæg, hvilket betyder, at den øgede energiproduktion og de 
medfølgende luftemissioner, der følger af dette projekts energiforbrug, er blevet 
vurderet i forbindelse med tilladelsesprocesserne for kraftværksprojekterne. Såle-
des er emissioner af NOX, partikler og andre komponenter fra elproduktion ikke 
blevet vurderet her (indirekte emissioner). 

Kvælstofdeposition 
Emissionen fra nødgeneratorerne kan give anledning til deposition af kvælstof i 
omkringliggende naturområder. 

Tilførslen af kvælstof til omgivelserne beregnes med den metode, som er indarbej-
det i OML-Multi, der kan anvendes til simple estimater af deposition af partikler og 
gasser på lokal skala. 

Trafik  
Forurening fra trafik kortlægges på baggrund af trafikanalyser og prognoser for 
fremtidig trafik.  

De luftforurenende kvælstofoxider (NOX) og partikler indgår i vurderingen, da de 
erfaringsmæssigt er de mest betydningsfulde miljøbelastende stoffer fra køretøjer. 
NOX og partikler er også blandt de stoffer, der er fokus på i relation til Danmarks 
overholdelse af EU’s luftkvalitetsgrænseværdier jf. luftkvalitetsbekendtgørelsen34. 
Desuden vurderes tilførslen af kvælstof til omgivelserne fra trafikken kvalitativt på 
baggrund af rapporten ”Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motorveje”35. 

Andre kilder til luftforurening (kumulative effekter) 
Der kan være kumulative effekter med andre virksomheder eller aktiviteter i nær-
området, som giver anledning til emissioner til luften. 

Esbjerg Kommune har identificeret følgende virksomheder i nærheden, som vurde-
res at kunne give anledning til kumulative effekter i forhold til luftemissioner: Gly-
com, C&D Foods A/S, Scan-coat A/S, Andrup Varmeværk og Hedelund Varme-
værk. 

Beliggenheden af virksomhederne er vist i Figur 12-2. 

                                               
34 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1472 af 12. december 2017 om vurdering og styring af luft-

kvaliteten: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194506 
35 Vejdirektoratet 2013. Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motorveje. Rapport 455. 
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Figur 12-2 Andre industrier i nærheden af datacenteret. 

12.1.3 Direkte og indirekte emissioner af drivhusgasser 
Ved klimapåvirkning forstås her udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser og 
heraf følgende bidrag til globale klimaforandringer. Emissionerne vurderes i sam-
menhæng med de nationale udslip af drivhusgasser i Danmark og Danmarks inter-
nationale forpligtelser til reduktion af emissioner. 

Direkte emissioner fra dieselforbrug 
Nødgeneratorerne installeret på centeret bruger dieselolie, hvilket medfører direkte 
udledning af drivhusgasser. Data om standardemissionsfaktorer, CO₂-indhold og 
brændværdi for det brændstof, der anvendes er udarbejdet af Energistyrelsen36.  

                                               
36 Energistyrelsen 2016. Danske nøgletal for energi og CO2 emission: https://ens.dk/service/statistik-

data-noegletal-og-kort/noegletal-og-internationale-indberetninger 
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Indirekte emissioner som følge af elforbrug på centeret 
En emissionsfaktor for elektricitet fra det nationale elnet er anvendt til bereg-ning 
af den indirekte emission af drivhusgasser fra projektets elforbrug. Strømforbrug 
fra det danske elnet indebærer en indirekte udledning af drivhusgasser, da produk-
tion af strøm til nettet produceres fra både vedvarende energikilder og afbrænding 
af fossile brændstoffer. For at vurdere den indirekte påvirkning på klimaet fra driv-
husgasudledningen fra strømproduktion til det nationale elnet, anvendes nøgletal 
fra Energistyrelsen37. Nøgletal udgives årligt og indeholder gennemsnitlige data for 
sammensætningen af produktionskilder det givne år. Det seneste nøgletal udgør 
364 g CO2/kWh. Faktoren vil falde med udfasningen af kul og en stigende andel af 
vedvarende produceret el i det danske elnet. 

De samlede emissioner af drivhusgasser i Danmark og de internationale 
forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark 
Oplysninger om den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark udarbejdes af 
Energistyrelsen38.  

Energistyrelsens informationer indeholder også en oversigt over Danmarks natio-
nale og internationale forpligtelser og mål for klimaforebyggende foranstaltninger. 
Ved vurderingen af virkningen på de danske mål om udledningen af drivhusgasser 
anvendes de forhandlede mål fra EU's 2020-målsætninger. EU 2030-målene fra 
FN’s Paris-aftale indgår også i vurderingen. 

Vurdering af viden og data 
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planen og projektets påvirkninger af luft-
kvalitet og klimamål er tilstrækkeligt og af høj kvalitet.  

12.2 Relevant lovgivning og miljømål 
De følgende afsnit redegør for relevant lovgivning og vejledninger gældende for 
drift- og anlægsfasen, og for EU's og Danmarks målsætninger i forbindelse med re-
duktion på drivhusgasemissioner.   

12.2.1 Regler for regulering af luftemission 
I 2001 udgav Miljøstyrelsen vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen om begræns-
ning af luftforurening fra virksomheder.39  

Vejledningen er ikke bindende men har til formål at vejlede myndighederne om be-
handling af sager om begrænsning af luftforurening. Myndighederne bør altid tage 
udgangspunkt i vejledningen, når der skal stilles krav til virksomheders udledning 
af stoffer til luften. 

                                               
37 Energistyrelsen 2017, Nøgletal for Danmarks CO2-emission for 2016, Faktisk CO2-emission pr. 

kWh solgt, www.ens.dk 
38 Energistyrelsen 2016, Energistatistik 2016, Data, tabeller, statistik og kort. 
39 Miljøstyrelsen 2001. Vejledning nr. 2/2001. Luftvejledningen – om begrænsning af luftforurening 

fra virksomheder. 
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B-værdien er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforurenin-
gen i omgivelserne. Særligt følsomme grupper (børn, ældre, syge) bliver beskyttet, 
når B-værdierne overholdes. 

B-værdier skal betragtes som sikkerhedsgrænser og ikke faregrænser - bliver en B-
værdi overskredet, skal det derfor ses som et gult lys, som advarer om, at her er no-
get, der måske kan blive et problem. 

Miljøstyrelsen har i august 2016 udsendt den seneste Vejledning om B-værdier 
(Vejledning nr. 20). B-værdier for test scenarierne fremgår af Tabel 12-1. 

Stof B-værdi mg/m3 

Svovldioxid (SO2) 0,25 

Nitrogenoxider, NOX, (NO og NO2)* 0,125 

Kulmonooxid (CO) 1 

Støv 0,08 

*Regnet som nitrogendioxid, NO2. Se nedenstående. 

Tabel 12-1 B-værdier 

B-værdien gælder for den del af NOX-mængden, der udsendes som NO₂. 

Afkasthøjden beregnes ved at omregne alt NOX til NO₂, hvis der ikke forligger op-
lysninger om NOX-indholdets fordeling. 

Hvis under halvdelen af en oplyst mængde NOX er NO₂, skal der ifølge vejlednin-
gen altid regnes med, at mindst halvdelen af den udsendte mængde NOX udgøres af 
NO₂, da NO₂ anses for at være mere miljøproblematisk end NO. 

Afkasthøjden i testscenariet, svarende til en times test med mindst to generatorer på 
samme bygning samtidig, er beregnet med OML-modellen ved anvendelse af reg-
lerne fastsat i luftvejledningen. Beregningerne er udført for kombinationer af af-
kast, der bidrager til den højeste koncentration af NO₂ i omgivelserne, hvilket bety-
der, at resultaterne er overestimeret. 

Beregningen, hvor halvdelen af NOX udgøres af NO₂, giver et meget konservativt 
resultat i denne situation. Det skyldes, at OML-metoden forudsætter kontinuert 
drift af kilderne, mens der her kun kortvarigt testes få kilder ad gangen. Endvidere 
forudsætter anvendelsen af 50 % NO₂ en kraftig oxidering mellem kilde og recep-
tor. I dette tilfælde med meget høje kildestyrker, og receptorernes placering tæt på, 
er dette en meget konservativ tilgang. 

Der er derfor udført beregninger med modifikationer, hvor den faktiske NO₂ kon-
centration er anvendt i stedet for at antage, at NO₂ udgør 50 % af indholdet af NOX, 
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samtidig indgår omdannelsen (oxidation) af den tilbageværende NO med O3 til 
NO₂.  

Den faktiske NO₂ koncentration er fastlagt til 10 % af den totale NOX på baggrund 
af viden om NO₂ emission fra tilsvarende dieselmotorer. 

Den del af NO, som omdannes til NO₂ ved oxidation med ozon i luften er lagt til 
resultatet. Dette indgår i OML-beregningen ved at anvende en middel ozonkoncen-
tration svarende til en baggrundskoncentration fra Ulfborg 2016 (nyeste tal fra 
DCE40) på 61 µg/m³ i testsituationen. Ulfborg er den nærmeste målestation i for-
hold til Esbjerg. I nødscenariet er anvendt en ozon koncentration på 139 µg/m³, 
hvilket svarer til maksimal koncentration for 8-timers glidende middelværdi fra 
Ulfborg 2016.  

12.2.2 Luftkvalitetsbekendtgørelsen 
Luftkvalitetsbekendtgørelsen41 definerer og fastsætter mål for luftkvaliteten med 
henblik på at undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på menneskers 
sundhed og på miljøet som helhed. 

For at beskytte befolkningen mod sundhedsskadelige effekter af luftforurening er 
der opstillet grænser for, hvor meget forurening i luften der kan accepteres. De så-
kaldte grænseværdier er opstillet for hvert af de stoffer, der reguleres af bekendtgø-
relsen. Danmark lever op til grænseværdierne for de fleste stoffer, men for NO₂ er 
der brug for en ekstra indsats i nogle områder – specielt i centrum af hovedstads-
området.  

EU-lovgivningen fastlægger, at myndighederne i Danmark skal orientere borgerne 
om udviklingen i luftkvaliteten. Det betyder også, at myndighederne skal meddele, 
når grænseværdierne for ozon og NO₂ bliver overskredet.  

Ozon er ved høje koncentrationer stærkt irriterende for vores slimhinder. Derfor er 
der i EU sat en tærskelværdi på 180 mikrogram pr. kubikmeter målt over en time. 
Overstiger ozonniveaet dette niveau skal Miljøstyrelsen informere befolkningen 
om dette. Miljømyndighederne skal udsende et egentligt ozonvarsel, hvis koncen-
trationen når op på 240 mikrogram pr. kubikmeter. Under danske forhold er det 
meget usandsynligt, at denne værdi overskrides.  

For nitrogendioxid er varslingstærskelværdien på 400 μg/m³ over en tre timers pe-
riode. 

EU’s sundhedsbaserede grænseværdi for nitrogendioxid (NO₂) udendørs er: 

› 40 μg/m³ (svarende til ca. 0.02 ppm) som årlig gennemsnitskoncentration og 

                                               
40 Aarhus Universitet – DCE 2016. Resultater af overvågning af luftkvalitet: http://www2.dmu.dk/1 

_Viden/2_miljoe-tilstand/3_luft/4_maalinger/5_database/HentData.asp?Stofsymbol=O3 
41 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1472 af 12. december 2017 om vurdering og styring af luft-

kvaliteten: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194506 
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› 200 μg/m³ (svarende til ca. 0.1 ppm) midlet over en time. Grænseværdien må 
ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår. 

For partikler mindre end 10 μm er grænseværdierne: 

› 40 μg/m³ som årlig gennemsnitskoncentration og 

› 50 μg/m³ midlet over et døgn. Grænseværdien må ikke overskrides mere end 
35 gange pr. kalenderår. 

12.2.3 Sundhedsbaserede grænseværdier 
Da der ikke er fastsat danske grænseværdier for, hvor høje koncentrationer den ge-
nerelle befolkning kan udsættes for over kort tid, benyttes her studier udført af US 
EPA (USA’s Miljøbeskyttelses Agentur) – såkaldte AEGL-værdier42 (Acute Expo-
sure Guideline Values – Vejledende værdier for akut eksponering). De er udarbej-
det til brug ved beredskabsplanlægning og beskyttelse af befolkningen mod skader 
og dødsfald. I nedenstående tabel som NO₂ i ppm: 

 10 min 30 min 60 min 4 timer 8 timer 

AEGL 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

AEGL 2 20 15 12 8,2 6,7 

AEGL 3 34 25 20 14 11 

Tabel 12-2 AEGL værdier for flere tids eksponeringer i ppm. 

› AEGL 1 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den 
brede befolkning, herunder sårbare personer, vil opleve mærkbare gener, irri-
tation eller ikke mærkbare virkninger. Virkningerne må ikke være invalide-
rende, de skal være kortvarige og påvirkningen må ikke medføre varige ska-
der. 

› AEGL 2 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den 
brede befolkning, herunder sårbare personer, kan opleve uoprettelige eller al-
vorlige, langsigtede sundhedspåvirkninger eller nedsat evne til at redde sig 
selv. 

› AEGL 3 er den luftbårne koncentration, over hvilken det forventes, at den 
brede befolkning, herunder sårbare personer, vil opleve livstruende helbreds-
virkninger eller dødsfald. 

AEGL værdierne angives i ppm for flere tidseksponeringer fra 10 minutter til 8 ti-
mer. 

                                               
42 The National Academies of Sciences – Engineering – Medicine 2012. Acute Exposure Guideline 

Levels for Selected Airborne Chemicals Vol. 11: http://www.nap.edu/catalog/13374/acute-exposure-

guideline-levels-for-selected-airborne-chemicals- volume-11 og https://www.epa.gov/sites/produc-

tion/files/2018-08/documents/compiled_aegls_update_27jul2018.pdf 
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AEGL 1 værdien på 0,50 ppm (941 μg/m³) for NO2 er fastlagt på baggrund af un-
dersøgelser af astmatikere, der antages at være den mest følsomme gruppe i forbin-
delse med NO2 eksponering. Astmatikere eksponeret i 2 timer ved 0,5 ppm viser 
kliniske tegn men ingen ændringer i lungefunktionen. AEGL 1 værdier på 0,5 ppm 
blev fastlagt for alle eksponeringstider op til 8 timer, da der sker en tilvænning til 
mild sensorisk irritation, og dyreforsøg har vist, at koncentrationen har større be-
tydning for sundhedsvirkningen end varigheden af eksponeringen43. 

12.2.4 EU's emissionshandelssystem (EU ETS), 
kvotesektoren 

Reduktion af emissioner fra elproduktion er dækket af det europæiske kvotehan-
delssystem, EU ETS, og der er ikke fastsat nationale mål for reduktioner fra elsek-
toren. EU ETS på CO₂-kvoter blev implementeret 1. januar 2005. I oktober 2008 
blev EU ETS forbundet med FN’s handelssystem, og handelssystemet operer nu 
globalt. EU ETS er EU’s primære redskab til at reducere industrielle udledninger af 
CO2 og er en vigtig faktor i bestræbelserne på at begrænse klimaændringer. Syste-
met er en "Cap and Trade" model, hvilket betyder, at der er et loft på den samlede 
udledning af drivhusgasser, som reduceres over tid, hvilket medfører en reduktion 
af den samlede udledning af drivhusgasser. Den tilladte emission er opdelt i kvoter, 
der distribueres mellem forurenende virksomheder. Der er en pris på brugen af 
kvoter. Ubrugte kvoter kan opbevares til senere brug eller kan handles med andre 
virksomheder. 

12.2.5 Den Europæiske Unions 2030-mål for ikke-
kvotesektoren 

På baggrund af FN's Paris-aftale fra COP15, skal EU reducere den samlede emis-
sion af drivhusgasser med 40% fra 1990 til 2030. Det kræver blandt andet en re-
duktion på 43% af emissionerne af drivhusgasser fra de største bidragere, herunder 
kraftværker, og en reduktion på 30% fra aktiviteter fra ikke-kvotesektoren. De dan-
ske forpligtelser til at opfylde de overordnede forpligtelser i EU 2030 skal forhand-
les mellem EU og Danmark, og disse forhandlinger er endnu ikke afsluttet.  

12.2.6 Den danske energiaftale 2018 
Der blev i juni 2018 indgået en bred aftale mellem alle de store partier om den 
fremtidige danske energiforsyning. Parterne har aftalt at foretage betydelige inve-
steringer i vedvarende energikilder for at nå ambitionen om at gøre Danmark til et 
lavemissionssamfund inden 2050, f.eks. ved investering i yderligere installationer 
af vindmøller og produktion af biogas. Danmark vil arbejde for netto nulemission 
inden 2050 som anført i Paris-aftalen. 

Udfasning af kul til elproduktion inden 2030 vil fortsætte og investeringer er blevet 
allokeret til at nå en andel af vedvarende produceret elektricitet på mere end 100% 
i 2030. 

                                               
43 COWI 2015. “Risk of health effects of NO₂ during emergency operation”. 
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12.3 Eksisterende forhold 
Den eksisterende planlægning for området muliggør erhverv og industri. Det er i 
dag primært benyttet til landbrugsdrift. 

Til vurdering af effekten på de danske forpligtelser og mål for at reducere udled-
ningen af drivhusgasser er den årlige udledning af CO₂-ækvivalenter opgjort. 

12.3.1 Baggrundskoncentrationer 
Baggrundsforureningen med kvælstofdioxid (NO₂ og partikler fremgår af Digitalt 
Danmarkskort over luftforureningen fra Aarhus Universitet44. Ifølge kortet er bag-
grundsbelastningen (årsmiddel) med NO₂ mindre end 10 μg/m³ i og omkring pro-
jektområdet. Mod sydvest dog op til 11 μg/m³, Figur 12-3. 

 

Figur 12-3 Illustration af lokal baggrundskoncentration (årsmiddel) af NO₂ i 
μg/m³. 

                                               
44 DCE 2012. Digitalt kort over luftforurening: http://dce.au.dk/myndigheder/luft/luften-paa-din-vej 
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Baggrundsbelastningen (årsmiddel) for partikler mindre end 2,5 μm (PM2,5) er min-
dre end 10 μg/m³ i og omkring projektområdet, mens baggrundskoncentrationen 
for partikler mindre end 10 μm (PM10) er omkring 15-17 μg/m³.  

Den eksisterende baggrundsforurening med NO₂ overholder dermed med en god 
margin grænseværdien for NO₂ i Danmark, der ifølge EU’s Luftkvalitetsdirektiv er 
på 40 μg/m³ som årsmiddel.  

Baggrundsbelastningen for partikler mindre end 10 μm overholder ligeledes luft-
kvalitetskriteriet for partikler på 40 μg/m³ med god margen. 

12.3.2 Trafik 
Årsdøgntrafikken på Esbjergmotorvejen E20 er i øjeblikket ca. 14.000 køretøjer på 
strækningen vest for projektområdet og ca. 22.500 på strækningen nord for projekt-
området45. 

Til sammenligning er årsdøgntrafikken for H. C. Andersens Boulevard i Køben-
havn ca. 55.500 køretøjer. Målinger på H. C. Andersens Boulevard viser, at EU’s 
luftkvalitetskrav for NO₂ for korttidspåvirkning er overskredet, mens grænsevær-
dien for årsmiddelkoncentrationen af NO₂ netop er overholdt46.  

Det skal bemærkes, at trafikken på Esbjerg motorvejen i nærheden af projektområ-
det udgør under halvdelen af årsdøgntrafikken på H. C. Andersens Boulevard. Des-
uden er målingerne på H. C. Andersens Boulevard udført i gadeplan mellem byg-
ninger, hvorimod projektområdet ligger i åbent land med en vis afstand til motor-
vejen. Luftkvaliteten i projektområdet vurderes derfor at overholde EU’s luftkvali-
tetskrav. 

Den daglige trafik på de øvrige veje i området er betydelig mindre end på Esbjerg 
motorvejen. 

12.3.3 Baggrundsemission af drivhusgasser 
Den eksisterende planlægning for området muliggør erhverv og industri. Det er i 
dag primært benyttet til landbrugsdrift. Under nuværende forhold vurderes udled-
ningen af drivhusgasser til at ligge tæt på nul i forhold til det nationale energifor-
brug. 

Udledningen af drivhusgasser i Danmark var i 2015 52,4 mio. ton CO₂-
ækvivalenter, herunder emissioner fra elproduktion, korrigeret for forskelle i ener-
giforbrug som følge af vejrforhold, der kan påvirke den årlige energiforbrug. Dette 

                                               
45 Vejdirektoratet 2017. Trafik på strækninger: http://vej08.vd.dk/stroemkort/nytui/kort/Stroem-

kort.html?id=400 
46 Aarhus University (DCE) 2016. Luftkvalitetsmålinger – resultater: http://www2.dmu.dk/1_Vi-

den/2_miljoetilstand/3_luft/4_maalinger/5_database/UdvidetTabel.asp?aarstal=All&stofId=2&sta-

tion=12&Sttype_1=on&Sttype_4=on&Sttype_2=on&Sttype_5=on&Sttype_3=on&Sttype_6=on&Se-

lect=Vis+tabel 
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svarer til en reduktion på 33% fra 1990 til 201547. Den årlige sum af CO₂-
ækvivalenter inkluderer ikke emissioner fra afbrænding af biomasse og affald, der 
anvendes til produktion af el og varme, da forbrænding af biomasse og affald be-
tragtes som CO₂-neutral. Yderligere emissioner fra skibe registreret i Danmark, 
men som sejler i internationale farvande og internationale flyvninger til og fra Dan-
mark er ikke medregnet i den samlede emission. 

12.3.4 Øvrige kilder i nærområdet 
Som beskrevet i afsnit 12.1.2, kan der være andre virksomheder eller aktiviteter i 
nærområdet, som giver anledning til luftemissioner. 

Glycom producerer mælkesukker. Til produktion af procesvarme har virksomhe-
den 3 kedelanlæg, som alle er naturgasfyrede. Den samlede indfyrede effekt for 
virksomhedens kedler er 13,95 MW. Røggassen fra kedlerne afledes via en 60 m 
høj skorsten. 

S&D Foods fremstiller hunde- og kattefoder. Virksomheden har to naturgasfyrede 
kedelanlæg, som producerer damp til autoklavering af færdigvarer. De to kedler 
har en samlet indfyret effekt på ca. 19 MW. Røggassen fra kedlerne afledes via 2 
skorstene hver med en højde på 25 m. 

Scan-coat A/S udfører overfladebehandling af større stålkonstruktioner som stål-
skorstene, vindmølletårne og lignende. Overfladebehandling består af sandblæs-
ning, metallisering og sprøjtemaling. Virksomhedens væsentligste emissioner ud-
gøres af metalstøv, malingsstøv og opløsningsmidler. Emissioner fra virksomhe-
dens vådmaleanlæg udledes via 60 m højt afkast.  De øvrige emissioner sker fra af-
kast på 9,5 og 15 m. 

Andrup Varmeværk fungerer som spids- og reservelastcentral med en årlig driftstid 
på maksimalt 50 timer. Værket har 2 gasoliefyrede kedler med en samlet indfyret 
effekt på ca. 5,8 MW. Røggas fra kedlerne udledes via 35 m høj skorsten.  

Hedelund Varmeværk fungerer som reservelastcentral med en årlig driftstid på 
maksimalt 500 timer. Værket har 2 kedler med en samlet indfyret effekt på 34 
MW. Kedlerne fyres med biogas, men kan også fyres med gasolie eller naturgas. 
Røggas fra kedlerne udledes via 65 m høj skorsten. 

Ingen af virksomhederne ligger i umiddelbar nærhed af plan- og projektområdet. 
Alle virksomhederne overholder de relevante B-værdier og vurderes derfor ikke at 
bidrage væsentlig til den lokale luftkvalitet. Det vurderes derfor, at der ikke er væ-
sentlige kumulative effekter i forhold til luftemissioner. 

                                               
47 Energistyrelsen 2016, Energy Statistics 2016, Data, tables, statistics and maps. De seneste verifice-

rede tal er fra 2015. 
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12.4 Vurdering af virkninger 
Vurderingen omfatter de periodiske test af nødgeneratorerne i driftsfasen og et 
nødsituationsscenarie. Beregningsgrundlaget er projektet som det foreligger og 
planforslagene, herunder de indbyggede afværgeforanstaltninger. 

I driftsfasen forventes projektet at medføre følgende miljøpåvirkninger fra driften 
af diesel nødgeneratorer og anvendelse af energi i anlæggene: 

› Luftforurening 

› Klima 

› Kvælstofdeposition 

Emissioner fra nødgeneratorer (med regelmæssig test og afprøvning eller i nødstil-
fælde) vil have indvirkning på det lokale miljø. Øget trafik vil også bidrage til luft-
forureningen. Den daglige drift og nødscenarie vurderes for sig i det følgende. 

12.4.1 Luftforurening fra den daglige drift  

Nødgeneratorer 
Kørsel med nødgeneratorerne vil medføre emission af NOX, partikler, SO₂, CO og 
HC samt naturligvis CO₂.  Emissionerne vil blive reguleret af konkrete vilkår og 
skal løbende overvåges. 

Der er gennemført beregninger af spredning for både den daglige testkørsel af ge-
neratorerne og for et nøddriftsscenarium. I det følgende vurderes testkørsel af gene-
ratorerne. Nøddriftsscenariet vurderes senere i dette afsnit.   

Der er gennemført spredningsberegninger for tests af forskellige mulige kombinati-
oner af driften af nødgeneratorer på de to østligste bygninger og de to vestligste 
bygninger. Det er de bygninger, der ligger tættest på plan- og projektområdets af-
grænsning, og som derfor kan betragtes som de mest kritiske steder for omgivel-
serne. Generatorerne testes med 100 % last 

I nogle områder omkring plan- og projektområdet er der mulighed for at etablere 
højere bygninger i beboelses- og industriområder. Spredningsberegningerne er ud-
ført for de relevante højder, og resultaterne viser, at B-værdierne kan overholdes 
under daglig drift hvor der kan testes to eller flere generatorer ad gangen ved for-
skellige bygninger. 

De følgende figurer viser eksempler på bidraget af NO₂ i omgivelserne under dag-
lig testdrift af generatorerne. Der er tale om en optegning af iso-kurver ud fra resul-
taterne fra beregningerne. Da nogle af skorstenene står tæt på relativt høje byg-
ningsdele, og røgfanen derfor bliver påvirket af disse bygninger, ses høje koncen-
trationer i omgivelserne (1,5 meter over terræn) tæt på generatorerne. OML-
modellen er ikke velegnet til at beregne koncentrationer så tæt på skorstenen, når 
der er disse bygningseffekter, så det er koncentrationerne i nogen afstand fra skor-
stenen, der er korrekt. 
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Samtidig viser figurerne kun koncentrationer over B-værdien på 125 µg/m³. Det vil 
sige, at der vil være et koncentrationsbidrag af NO₂ i omgivelserne – både inden 
for og uden for plan- og projektområdet. 

 

Figur 12-4 Samtidig drift af fire generatorer ved 100% last - ved de to vestligste 
bygninger og koncentrationen i omgivelserne 1,5 meter over terræn. 
Skorstenshøjden er 18,1 meter. 
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Figur 12-5 Samtidig drift af to generatorer ved 100% last - ved den vestligste 
bygning og koncentrationen i omgivelserne 20 meter over terræn. 
Skorstenshøjden er 20 meter. 
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Figur 12-6 Samtidig drift af fire generatorer ved 100% last - ved de to vestligste 
bygninger og koncentrationen i omgivelserne 1,5 meter over terræn. 
Skorstenshøjden er 20 meter. 
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Figur 12-7 Samtidig drift af fire generatorer ved 100% last - ved de to østligste 
bygninger og koncentrationen i omgivelserne 1,5 meter over terræn. 
Skorstenshøjden er 18,1 meter. 
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Figur 12-8 Samtidig drift af fire generatorer ved 100% last - ved de to østligste 
bygninger og koncentrationen i omgivelserne 1,5 meter over terræn. 
Skorstenshøjden er 20 meter. 
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Beregningerne viser, at der kan være forskellige kombinationer af driften af nødge-
neratorerne ved de østlige bygninger og de vestligste som alle overholder B-vær-
dien af NO₂ på 125 μg/m³. Når leverandøren af generatorerne er valgt, og det ende-
lige bygningsdesign er fastlagt, kan supplerende beregninger vise, at afkasthøj-
derne kan være lavere end de 18,1 og 20 meter, der er benyttet i ovenstående be-
regninger. Det skal blot sikres, at B-værdien overholdes uden for området.  

Baseret på beregningerne vurderes det derfor, at test af to eller flere generatorer i 
drift på samme tid ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet ved daglige 
drift. Planen for vedligehold og test af generatorerne vil komme til at indeholde 
præcise oplysninger om, hvilke generatorer ved hver bygning der kan være i drift 
samtidig, så B-værdierne til stadighed overholdes. 

Trafik 
Etablering af et datacenter medfører øget trafik til området.  

Når datacenteret er i fuld drift, forventes 500 - 1.000 køretøjer at køre til og fra 
dagligt. 

Den fremtidige trafikmængde udgør kun 1/10 til 1/20 af trafikken på motorvejen. 
Trafikken til området er derfor uden betydning for den samlede trafik på Esbjerg 
Motorvejen. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre emissioner fra tra-
fikken i et omfang, som medfører, at EU’s grænseværdier for luftforurening bliver 
overskredet. 

12.4.2 Luftforurening ved nødscenariet 
En situation, hvor hele data centeret er uden strøm i 8 timer, er en situation, som vil 
indtræffe yderst sjældent. Som beskrevet i afsnit 1.2.5, er der kun tale om kortva-
rige udfald på forskellige elementer af transmissionsnettet. Datacenteret har flere 
forbindelser til nettet, og der er ikke kendte tilfælde af udfald, der ville lede til, at 
centeret skulle blive udsat for et totalt strømsvigt. 

Hvis situationen indtræffer, vil anlægget køre med følgende belastning: 

› 16 generatorer på 3 MW per bygning, 75 % belastning 

› 2 generatorer på 3 MW per bygning, 10 % belastning 

› 3 generatorer på 1 MW i alt, 75 % belastning 

Der er udført spredningsberegninger for ovenstående scenarie. Til beregningerne er 
anvendt den faktiske NO₂ koncentration, der er fastlagt til 10 % på baggrund af vi-
den om NO₂ emission fra tilsvarende dieselmotorer. Den del af NO, som omdannes 
til NO₂ ved oxidation med ozon er lagt til resultatet ved anvendelse af en ozon kon-
centration på 139 µg/m³, hvilket svarer til maksimal koncentration for 8-timers gli-
dende middelværdi fra Ulfborg 2016. Beregningerne er udført med en afkasthøjde 
på 18,1 meter.  

Beregningerne viser, at den samtidige drift af generatorerne bidrager til en NO₂ 
koncentration (8-timers glidende middelværdi) som illustreret på nedenstående    
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figur (inkl. baggrundskoncentration af NO₂)48. Koncentrationerne er væsentligt un-
der AEGL 1-tærskelværdien. Det endelige design kan betyde, at afkasthøjden kan 
være mindre, og drift af samtlige generatorer stadig kan overholde US EPA AEGL-
værdierne. 

 

Figur 12-9 NO₂ koncentration (8-timers glidende middel) i omgivelserne under 
nøddrift af hele datacenteret. Skorstenshøjde på 18,1 meter. 

                                               
48 Den højeste værdi, der er målt i 2016 for bybaggrund (8 timer glidende middel) er ifølge DCE 

(http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-til-stand/3_luft/4_maalinger/5_database/UdvidetTa-

bel.asp?aarstal=2016&stofId=2&station=All&Sttype_2=on&Paramid_17=on&Select=Vis+tabel].) 

fundet i Aalborg og er 85.1 μg/m³. 
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I nogle områder omkring plan- og projektområdet er der mulighed for at etablere 
højere bygninger i beboelses- og industriområder. Spredningsberegningerne er ud-
ført i relevante højder for de pågældende områder. Resultaterne viser, at koncentra-
tionerne varierer, og at koncentrationen i 30 meters højde er cirka 200 µg/m³ højere 
end resultaterne vist på Figur 12-9 og stadig langt under AEGL 1-tærskelværdien. 

Den samlede nøddriftstid vil være meget kort, da der sjældent sker strømudfald af 
længere varighed i Danmark. Det er derfor vurderet, at det er ude af proportioner at 
overholde B-værdien i nødscenariet. 

Koncentrationen i værst mulige scenarie ligger væsentlig under den amerikanske 
AEGL 1 sundhedsbaserede korttidsgrænseværdi for påvirkninger til brug for bered-
skabsplanlægning og beskyttelse af personer på 941 μg/m3 over en 8 timers peri-
ode. Hvis det endelige design viser, at afkasthøjden kan være lavere end højden 
brugt under det daglige testscenario, skal beregningerne for nødscenariet ligeledes 
demonstrere overholdelse af US EPA AEGL 1-værdien. 

I Europa er der fastsat en grænseværdi på 960 μg/m³ for gennemsnitskoncentratio-
nen af NO₂ i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers 
arbejdsdag49. Der er endvidere fastsat en loftværdi for NO₂ i Danmark på 4.000 
μg/m³, der ikke må overskrides på noget tidspunkt. 

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre koncentrationer af 
NO₂, som medfører uacceptable gener i og omkring projektområdet. 

12.4.3 Klima 

CO₂-ækvivalent emission fra produktion af el 
Indirekte emission af drivhusgasser fra elforbrug beregnes på baggrund af en emis-
sionsfaktor for CO₂ og et anslået årligt elforbrug for alle 5 bygninger i drift, som 
angivet i Tabel 12-3.  

 

 

 

 

 

                                               
49 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og 

materialer https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/655#idaa82951b-3de3-4579-abc3-

6f1ac0800ba0 
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Kilde 

Indirekte CO₂-
ækvivalent.  

Emission faktor 
g/kWh 

Forbrug 
GWh/år 

Indirekte CO₂-
ækvivalent emission 

m ton/år 

El fra nettet 36850* 1.400 0,515 

El produceret udeluk-
kende fra vedvarende 
energikilder 

0** 1.400 0,0 

* Der er tillagt 1 % til emissionsfaktoren for CO2 som korrektion for emissionen af 
andre klimagasser.51 

** Hvis datacenteret sikrer indkøb af el produceret på 100 % vedvarende energikil-
der. 

Tabel 12-3 Indirekte CO2-ækvivalent emission fra elforbrug. 

CO₂- ækvivalent emission fra test af nødgeneratorer 
Test af nødgeneratorerne vil også medføre en udledning af drivhusgasser. Emissio-
nen af drivhusgasser fra generatorerne består hovedsageligt af CO₂, og der er ikke 
redegjort for emissionen af andre drivhusgasser. 

Alle generatorer testes hver uge med maksimalt 40 timers test ved fuld belastning 
for hver nødgenerator om året. For et forventet brændstofforbrug på ~ 2.800 ton/år, 
estimeres en CO₂-udledning på ~ 8.850 ton om året.  

CO₂- ækvivalent emission fra nødscenariet 
I tilfælde af, at strømforsyningen afbrydes fuldstændigt i en periode med varighed 
på 8 timer hvert 10. år, vil den samlede emission fra alle nødgeneratorerne være 
177 tons CO₂ i perioden på 8 timer. 

Da sandsynligheden for fuldstændig strømsvigt er meget lav, er CO₂-emissionen 
fra nødscenariet ikke medtaget i nedenstående vurdering. 

CO₂- ækvivalent emission fra trafik 
Emissionen af drivhusgasser fra trafik til og fra centeret i driftsfasen er vurderet at 
være væsentligt lavere end emissionen fra selve driften og er derfor vurderet uvæ-
sentlig og er ikke beregnet. 

Vurdering af virkninger fra emission af drivhusgasser på de danske og 
internationale forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser 
CO₂-ækvivalente emissioner fra det samlede projekt, når alle fem bygninger er i 
fuld drift, er vist i Tabel 12-4.  

 

                                               
50 Energistyrelsen 2017, Nøgletal for Danmarks CO2-emission for 2016, Faktisk CO2-emission pr. 

solgt kWh, www.ens.dk. 

51 Energinet, Historiske miljødeklarationer for el leveret i Danmark, www.ens.dk 
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Kilde 

Potentiel direkte CO2-

ækivalent emission 

(m ton/år) 

Potentiel indirekte CO2-

ækivalent emission 

(m ton/år) 

CO2-ækvivalent emis-

sion 

m ton/år 

Elektricitet  0* - 0,515 0 - 0,515 

Nødgeneratorer 0,009  0,009 

Total   0,009 - 0,524 

* Hvis datacenteret sikrer indkøb af el produceret på 100 % vedvarende energikil-
der. 

Tabel 12-4 Årlig CO₂-ækvivalent emission fra driften af anlægget. 

Den samlede CO₂-ækvivalente emission i Danmark i 2015 var 52,4 m ton, og den 
samlede emission fra de 28 EU-medlemsstater (EU-28) var 4.440,8 m ton i 201652.  

Styring af udledning af drivhusgasser fra elproduktion er drevet af reduktion af 
CO₂-kvoter (ETS) på EU-plan, og den indirekte udledning af drivhusgasser fra 
projektets elforbrug har dermed ikke en væsentlig indflydelse på de nuværende 
danske forpligtelser til at reducere emissioner. 

Det vurderes, at projektets nødgeneratorer er omfattet af den danske CO₂-kvotelov, 
og den direkte udledning af drivhusgasser fra nødgeneratorerne - tilsvarende den 
indirekte emission fra elektricitetsforbrug - reguleres derfor af EU ETS-systemet.  

En del af Danmarks forpligtelser i henhold til EU 2020-forpligtelserne går ud på at 
øge andelen af vedvarende produceret energi i det samlede energiforbrug til 30% i 
2020. Andelen i 2016 var 29,2%53. Hvis andelen af vedvarende produceret energi 
stiger, falder emissionsfaktoren for CO₂ pr. produceret energienhed, og som sådan 
vil den indirekte udledning af CO₂ fra projektet falde. De fremtidige danske mål 
som en del af EU's målsætninger under Paris-aftalen er ikke endelig afgjort, men 
det samlede EU-mål er at have 27% vedvarende produceret energi i 2030, hvilket 
er mindre end den andel, der produceres i det danske energisystem i dag. 

Den danske klimaindsats er bygget på ambitionen om, at Danmark skal være et la-
vemissionssamfund inden 2050. Målet er endnu ikke helt fastlagt. Den politiske af-
tale mellem de store politiske partier i Danmark har desuden det formål at gøre 
Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer inden 2050. Implementering af både et 
lavemissionssamfund og uafhængighed af fossile brændstoffer vil føre til et fald i 
de indirekte emissioner fra projektet ligesom fra resten af samfundet. 

Danmark har et liberaliseret elmarked, der tillader forbrugere at indgå kontrakter 
med energiproducenter. Forbrugeren kan således påvirke sammensætningen af de 
energikilder, der indgår i elproduktionen til den specifikke forbruger. 

                                               
52 eurostat, 2018, Greenhouse gas emission statistics - emission inventories. 
53 Energistyrelsen 2016, Energistatistik 2016, Data, tabeller, statistik og kort. 
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Hvis der indgås kontrakt om produktion af vedvarende energi, vil udledningen af 
drivhusgasser for den specifikt indkøbte el kunne angives som nul ved anvendelse 
af en veldefineret tilgang til afrapportering af emission af drivhusgasser.54 

12.4.4 Kvælstofdeposition 
Kvælstofdeposition beskriver det bidrag af kvælstof (N), der kommer fra atmosfæ-
ren til jorden. Til at vurdere N-depositionen i nærliggende kvælstoffølsomme na-
turområder, er der foretaget en overslagsberegning af depositionen af kvælstof. 

Nødgeneratorer 
Generatorerne udsender NOX (NO og NO₂) under daglig test og drift. Hver genera-
tor vil være i drift i op til 40 timer om året. Ved at anvende en NO₂/NOX andel på 
10/100, og en konstant ozon koncentration på 61 µg/m³ som tidligere anført kan det 
estimeres, hvor meget kvælstof der deponeres i omgivelserne. 

Overslagsberegningerne viser, at den maksimale deposition er 1,1 kg N/ha/år (cirka 
300 meter fra centrum af bygningskomplekset) og 0,6 kg N/ha/år i 800 meters af-
stand. 

Trafik 
Vejdirektoratet har i 2013 udgivet ”Vejledning i luftkvalitetsvurdering af motor-
veje”. Her har man undersøgt kvælstofbelastningen i omgivelserne fra en motorvej 
med en trafikbelastning på 50.000 biler i døgnet. Det fremgår, at kvælstofbelastnin-
gen vil være relativt høj helt tæt på motorvejen (8 kg N/ha/år). I en afstand af 500 
meter fra motorvejen vil kvælstofbelastningen være 1 kg N/ha/år. 

Kvælstofbelastningen forventes i 2020 at være reduceret til henholdsvis 3 kg 
N/ha/år tæt på motorvejen og 0,5 kg N/ha/år i en afstand af 500 meter fra motorve-
jen.  

12.4.5 0 og 0+ alternativet 
0-alternativet beskriver situationen, hvor datacentret ikke etableres på det aktuelle 
projektområde. Hvis der fortsat er landbrugsmæssig drift på projektområdet vil 
luftforureningen være stort set den samme som på nuværende tidspunkt. 

Hvis den nuværende kommuneplanramme udnyttes (0+ alternativet), vil der kunne 
ske udbygning i området med industrierhverv/havnerelateret erhverv. Hvis det er 
tilfældet, forventes luftforureningen og kvælstofbelastning i projektområdet stort 
set at blive den samme, som hvis planen og projektet realiseres, da projektområdet 
er udlagt til erhverv uden boliger. Forskellen mellem den forslåede plan og 0+ al-
ternativet vil være, at der er en risiko for en nødsituation, hvor alle generatorer kan 
sættes i drift. 

                                               
54 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.pdf 



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

165

Afhængigt af de aktiviteter, der etableres i et 0+ alternativ, vil udledningen af driv-
husgasser fra området sandsynligvis stige i forhold til i dag, men kan være mindre 
end realiseringen af et datacenter på størrelse med dette projekt. 

12.5 Afværgeforanstaltninger 
I driftsfasen foreslås følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kom-
pensere for påvirkninger af miljøet mens datacentret etableres, og når anlægget står 
færdigt og er sat i drift. 

Afværgeforanstaltninger vil blive indbygget i projektet i designfasen for at redu-
cere energiforbruget og dermed projektets emission af drivhusgasser. Da energifor-
bruget fra datacentre kan være væsentligt, vil energiforbrug være et hovedfokus. 
Der er stor viden om design og opbygning af datacentre, og dette projekt vil indar-
bejde de højeste standarder for at minimere projektets emission af drivhusgasser.  

I dette projekt vil datacenteret have et anslået årligt energiforbrug på 1.400 GWh. 
Der er udført en sammenligning af energiforbrug fra eksisterende datacentre55, og 
resultaterne er blevet samlet i en rapport fra 2017, der er baseret på data fra virk-
somheder, der deltager i ”European Code of Conduct for Data Centre Energy Effi-
ciency program”, der er et frivilligt initiativ etableret i 2008 som reaktion på bran-
chens stigende energiforbrug og behovet for at afværge de tilhørende miljømæs-
sige, økonomiske og energimæssige påvirkninger. PUE er defineret som forholdet 
mellem det totale energiforbrug og forbruget fra IT udstyret. Jo lavere PUE-værdi, 
des højere energieffektivitet. I rapporten er angivet en gennemsnitlig PUE-værdi 
for de deltagende datacentre på 1,8. Operatøren af det aktuelle datacenter har oplyst 
en gennemsnitlig PUE-værdi for operatørens eksisterende datacentre på ~1,1, hvil-
ket gør operatøren til en af de bedste til at udnytte energien effektivt blandt de del-
tagende europæiske datacentre. Med andre ord vil det aktuelle datacenter være i 
stand til at være i drift ved 61 % af det gennemsnitlige elforbrug for de datacentre, 
der indgår i undersøgelsen. 

Da der er indarbejdet relevante afværgeforanstaltninger i datacenterets design og 
drift, og udledningen af drivhusgasser fra nødgeneratorerne og fra det øvrige elfor-
brug er underlagt regulering i ETS-ordningen, vurderes det ikke nødvendigt med 
afværgeforanstaltninger på dette specifikke projekt og plan. 

12.6 Kumulative virkninger 
I driftsfasen vil der være kumulative effekter som følge af luftemissioner fra 
Esbjergmotorvejen og varmecentralen i Andrup. Da hverken motorvejen eller var-
mecentralen bidrager væsentlig til den lokale luftkvalitet, vurderes der ikke at være 
væsentlige kumulative effekter. 

                                               
55 Trends in Data Centre Energy Consumption under the European Code of Conduct for Data Centre 

Energy Efficiency, Energies 2017, 10, 1470, 538 – 2153 W/m² data centre. 
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12.7 Overvågning 
Overvågning af emissionerne fra nødgeneratorerne vil bestå af følgende for at do-
kumentere vurderingen af virkninger er gyldig: 

› Regelmæssig måling og beregning af de væsentligste forureningskomponenter 
(NOX, SO₂, CO og støv) 

Overvågning af anlæggets energiforbrug er vurderet at være relevant og kan afrap-
porteres i forbindelse med årlige rapporteringsforpligtelser i henhold til miljøgod-
kendelsen. 
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13 Bygge og anlægsfasen 
Som referenceramme for vurdering af projektet indgår vurdering af 0-alternativet, 
det vil sige den situation, hvor der ikke sker byudvikling i området, men fortsat vil 
være intensiv landbrugsdrift. Derudover vurderes et såkaldt 0+-alternativ, hvor der 
gennemføres lokalplan i henhold til de nuværende kommuneplanrammer for ud-
bygning af området til industriformål i form af havnerelateret erhverv med mulig-
hed for opførelse af store bygningsvoluminer. 

0-alternativet er den situation, hvor det besluttes ikke at opføre et datacenter ved 
Andrup Vest, og hvor arealanvendelsen fortsætter som hidtil. Herved vil arealernes 
drift fortsætte med en primær anvendelse til intensiv landbrugsdrift. Det vil betyde, 
at der ikke sker ændringer i den eksisterende trafik i området, at der ikke etableres 
anlæg der kan have landskabelig indvirkning eller påvirkning af omgivelserne med 
støj, lugt og lignende, samt at der ikke sker ændringer i nedsivning/afledning af 
overfladevand eller ændringer i påvirkning af grundvand. 

Området benyttes i dag primært til landbrug, og er afgrænset af motorvejen mod 
Vest, Nordre Tovrupvej mod Syd og Andrupvej mod Nord. Mod øst ligger lands-
byen Andrup, og på tværs af området ligger Nordskrænten, som forventes nedlagt i 
forbindelse med projektet. 

13.1 Udførelsesplan 
Udførelsesplanen er beskrevet ud fra projektets indledende tidsplan samt logistik-
plan. 

13.1.1 Vurdering af virkninger 
Bygge og anlægsarbejdet forventes at vare op til 10 år. Transformerstation vil blive 
anlagt som det første og herefter vil bygningerne løbende blive etableret én efter én 
og overdraget til drift. Udbygningen forventes at gå fra øst mod vest, hvor den før-
ste bygning er planlagt klar til drift efter ca. 18-22 måneder, og med en forventning 
om, at anlægsarbejdet påbegyndes i begyndelsen af 2019. 



 ESBJERG KOMMUNE  
168 SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 
 

 

 

Figur 13-1 Udbygningsplan - Etapeplan 

Overordnet set kan anlægsarbejdet opdeles i tre faser: 

1 Indledende arbejder; hvor der laves terrænarbejder og udføres byggemod-
ning 

2 Støbe- og konstruktionsarbejder; hvor der støbes fundamenter, bygges stål-
konstruktioner, etableres dæk og facaderne beklædes 

3 Komplettering; hvor bygningerne udstyres 

Adgang til området under bygge- og anlægsfasen vil ske fra Andrupvej mod nord, 
både for opførelsen af datacenter og af højspændingsstationen. Dette inkluderer 
transport af råstoffer og materialer til området, transport af overskudsjord væk fra 
området samt arbejdere, der kører til og fra området i bil. Trafikken vil køre via 
E20 og Andrupvej. 
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Det forventes at være muligt at håndtere en stor del af overskudsjorden inden for 
projektområdet. En stor del af den overskydende muld vil blive udnyttet til land-
skabsbearbejdninger. Resterende jord vil blive eksporteret fra området, og materia-
ler til brug for etablering af bygningernes underlag vil blive importeret til området. 
Det er dog en løbende proces at optimere byggemodning, terrænregulering og land-
skabsbearbejdning. 

Byggeplads 
Byggepladsen forventes at ville indeholde byggepladskontor, parkeringsplads samt 
oplagspladser til udstyr og materialer. I den indledende fase af anlægsarbejde, in-
den byggepladskontoret er etableret, kan der desuden blive etableret et mindre om-
råde med skurvogne.  

Det forventes, at der i store dele af anlægsfasen i gennemsnit vil være 1.000 arbej-
dere i området. 

Der vil forekomme en del øget trafik af kørsel med entreprenørmaskiner på områ-
det. Arbejdet vil både indebære rydning af de opkøbte ejendomme og dele af be-
plantning, terrænbearbejdning samt bestå i etablering af de nye bygninger og ele-
menter. Byggepladsen vil af sikkerhedsmæssige hensyn være oplyst både i dags- 
og nattetimerne, hvilket vil tilføre lys i et ellers relativt mørkt område. Ophængte 
lamper og projektører vil være vinklet, så påvirkningen i omgivelserne mindskes.  

I anlægsfasen vil anlægsarbejdet påvirke landskabsoplevelsen, men arbejdet er dog 
af midlertidig karakter. 

Der vil blive udført terrænreguleringer inden for området med planering af arealer 
til bygninger og tekniske anlæg. Som følge heraf forventes en del overskudsjord, 
hvoraf en del vil blive brugt til landskabelig bearbejdning inden for området. Muld 
og råjord fra anlægsarbejde genanvendes i størst muligt omfang i projektet til gen-
indbygning og ved etablering af nye terrænformationer, der kan indgå i tiltag for 
visuel afskærmning af projektområdet. 

I forbindelse med terrænregulering, landskabsbearbejdning, placering af over-
skudsjord og etablering af ny beplantning arbejdes der med forskellige principper, 
der spiller sammen med de omkringliggende landskabelige træk. Der planlægges 
for at anvende en stor del af overskudsjorden til etabling af landskabsformationer 
og jordvolde med en højde på op til 3 meter ved områdets kant bag de grønne for-
arealer. 

Anlægsarbejdet vil blive udført i faser, der samlet set forventes at vare op til 10 år. 
I den periode vil landskabsoplevelsen i området umiddelbart omkring projektområ-
det være teknisk præget. Dette skyldes ikke mindst, at der i dag er tale om et roligt 
landbrugslandskab, hvor dele af beplantningen ryddes i de tidlige faser og derved 
giver anledning til øget visuel sammenhæng på tværs af arealet. Tilplantning af de 
omgivende områder med beplantningsbælter af varierende bredde startes op sam-
men med byggemodning, men forventes først gennemført som helhed i en af de se-
nere faser, når anlægsarbejdet afsluttes.  
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Samlet vurderes det, at landskabsoplevelsen vil være ændret gennem en årrække, 
og at anlægsperioden lokalt kan opleves som generende for landskabsoplevelsen. 
Der er dog ikke er tale om et sårbart område eller et område, med stor visuel ræk-
kevidde, hvorfor påvirkningen på større afstande ikke vurderes at være væsentlig. 

Bygge- og anlægsarbejdet vil medføre en lokal påvirkning i området, i form af øget 
trafik til og fra området ligesom at nogle af anlægsaktiviteterne vil forårsage støv, 
støj og/eller vibrationer. De konkrete vurderinger af virkninger for de enkelte te-
maer er beskrevet yderligere i nedenstående kapitler. 

13.1.2 Afværgeforanstaltninger 
For at mindske den visuelle påvirkning der er forbundet med anlægsarbejdet, sær-
ligt fra landsbyen, kan en relevant afværgeforanstaltning være, at tilplante området 
i en af de tidlige faser. Således vil det fremtidige skovområde tidligere have den 
ønskede afskærmende effekt. 

Endelig søges læhegn og anden eksisterende bevoksning bevaret i videst muligt 
omfang, hvor det ikke er i vejen for nybygninger. 

I nedenstående kapitler er der beskrevet afværgeforanstaltninger for hhv. trafik, 
støj, vibrationer, luft, støv, jord og affald samt vand.  

13.1.3 Kumulative virkninger 
Der er ikke planlagt andre projektet i området, og derfor forventes der ingen kumu-
lative effekter. 

13.1.4 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for udførelsesfasen. 
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13.2 Trafikafvikling 
Dette beskriver af trafikafviklingen på tilstødende veje og influensvejnettet ved op-
førelsen af et datacenter inden for plan- og projektområdet. 

Ved vurderingen af de trafikale konsekvenser ved realisering af datacenter ved An-
drup vest er Esbjerg Kommunes trafikmodel blevet benyttet. Rambøll har forestået 
kørslerne på trafikmodellen, som omfatter det overordnede vejnet i Esbjerg Kom-
mune. Trafikmodellen er blevet kalibreret på baggrund af talt trafik for basisåret 
2017.  

Der er foretaget fremskrivning af trafikken til scenarieåret 2030 ved: 

› indarbejdelse af Esbjergs forventede tilvækst i boliger og arbejdspladser  

› fremskrivning af trafikken med generel trafikvækst 

› indarbejdelse af planlagte ændringer i vejnettet 

Dette scenarie betegnes som 0-alternativet og benyttes som reference for vurdering 
af projektets trafikale virkninger. 

13.2.1 Vurdering af virkninger 
Idet der vil være tale om et sammenhængende projekt, for udvikling og omdan-
nelse af plan- og projektområdet til erhvervsformål, skal der som led i projektet ske 
nedlæggelse af Nordskrænten som offentlig vej. Parallelt med planprocessen er der 
truffet politisk beslutning om at nedlægge Nordskrænten som offentlig vej. 

Da nedlæggelse af vejen vil medføre en meget stor omvejskørsel for cyklister mel-
lem Andrup og den nordlige del af Esbjerg omfatter projektet etablering af en ny 
alternativ dobbeltrettet stiforbindelse syd for Andrupvej. Stiforbindelse drejes mod 
syd øst for E20 for at benytte den eksisterende broforbindelse over E20 ved Nord-
skrænten som fremtidig stibro. Det vil – sammenlignet med dagens situation – 
medføre en omvejskørsel mellem Andrup og Kvaglund på godt 1,3 km, men dog 
en kortere rute end hvis cyklister alene var henvist til at benytte Storegade. 

Det må påregnes, at den fysiske nedlæggelse af Nordskrænten sker tidligt i anlægs-
fasen. De ændringer i trafikken, som nedlæggelsen vil afstedkomme, vil derfor hur-
tigt vise sig.  
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Figur 13-2 Vejnettet og biltrafikken (2017 niveau) omkring projektområdet i an-
lægsfasen efter nedlæggelse af Nordskrænten. Trafiktal er angivet 
som årsdøgntrafik, dvs. årsgennemsnittet for trafikken. 

For Andrup vil ændringer i bilisternes rutevalg medføre, at den gennemkørende bil-
trafik vil blive reduceret, da flere vil vælge ruter på det mere overordnede vejnet. 
Trafikken vil således falde på vejene ind fra Andrups østlige opland. Der vil mod-
sat ske en forøgelse af trafikken på Andrupvej mellem projektområdet og E20 
(1.000 biler/døgn), på Storegade øst for E20 (700 biler/døgn) ad E20 frem til And-
rupvej (600 biler/døgn) og ad Kjersing Ringvej (400 biler/døgn). 

Vest for E20 vil lukningen af Nordskrænten medføre, at trafik fra Kvaglund områ-
det vil søge mod syd til Storegade, hvilket vil øge trafikken ad Degnevej (600-
1.000 biler/døgn), Spangsbjerg Møllevej (400-1.000 biler/døgn) og Stengårdsvej 
(600 biler/døgn) samt Hedelundvej (400 biler/døgn). Mertrafikken ad Hedelundvej 
og Storegade vil – alt andet lige – gøre det vanskeligere at foretage svingning mel-
lem de to veje. Samlet beregnes trafikken på Storegade umiddelbart vest for E20 
stige med 800 biler/døgn. 

I anlægsfasen vil der – ud over de ændringer i trafikken som nedlæggelsen af Nord-
skrænten medfører – være en påvirkning fra de transporter af råstoffer og bygge-
materialer, som er nødvendige for realiseringen af projektet. Det forventes at være 
muligt i nogen grad at håndtere overskudsjord inden for projektområdet. 

Med placeringen af de udpegende råstofområder – bl.a. nær Esbjerg Lufthavn – 
vurderes det at være mest sandsynligt at tilkørslen af råstoffer til projektområdet vil 
ske fra nord. Der vil således være tale om trafik via E20 og Andrupvej i anlægsfa-
sen. 
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I det omfang, der vil være tale om byggematerialer og udstyr, som indskibes via 
Esbjerg Havn, vil trafikken blot benytte E20 i modsatte retning.  

Det forventes, at antallet af beskæftigede i projektområdet i anlægsperioden i gen-
nemsnit vil være 1.000 medarbejdere. For en del af håndværkertrafikken må det på-
regnes, at der vil være flere personer pr bil. Derfor skønnes døgntrafikken i anlægs-
fasen at blive i størrelsesordenen 1.500 til 2.000 køretøjer pr døgn, hvoraf tunge 
køretøjer i perioder vil kunne udgøre op til halvdelen. 

Afviklingsmæssigt vil det ikke umiddelbart være et problem at håndtere trafikken i 
anlægsfasen i vigepligtsregulerede kryds på Andrupvej, men for at håndtere spids-
belastninger under anlægsfasen kan signalregulering være hensigtsmæssig i en be-
grænset periode. Opsætning af midlertidig signalregulering der prioriterer ind- og 
udkørsel til området kan give øget ventetid for gennemkørende trafik på Andrup-
vej. 

Ved Andrupvej forventes størstedelen af trafikken til projektområdet at komme fra 
vest og dermed være højresvingende. Ved afviklingsproblemer i fordelerringen kan 
trafikanter fra øst dog evt. foretrække at køre fra motorvejen ved Esbjerg Lufthavn, 
og dermed ankomme fra øst. Samtidig kan selv få venstresvingende indebære en 
risiko for bagendekollisioner på 80 km/t strækningen. Derfor ønsker Esbjerg Kom-
mune, at der etableres venstresvingsspor på Andrupvej ved indkørslerne til projekt-
området. Disse kan hensigtsmæssigt placeres, hvor de permanente adgange fra An-
drupvej påregnes etableret. 

13.2.2 Afværgeforanstaltninger 
Ved begge indkørslerne til projektområdet fra Andrupvej skal der etableres sepa-
rate venstresvingsspor. Ved signalregulering vil et højresvingsspor være påkrævet. 

13.2.3 Kumulative virkninger 
En stor del af den trafikudvikling, som er indeholdt i prognosen for år 2030, er for-
anlediget af den øvrige byudvikling i Esbjerg. Der vurderes ikke at være andre for-
hold, der kan have en kumulativ virkning i forhold til trafikken. 

13.2.4 Overvågning 
Esbjerg Kommune foretager løbende tællinger af trafikken på vejnettet og følger 
udviklingen i ulykkestallet baseret på de politiregistrerede trafikulykker. Der vur-
deres ikke at være behov for yderligere initiativer for at følge den trafikale påvirk-
ning, som projektet medfører. 
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13.3 Støj og vibrationer 
I anlægsfasen vil der i en begrænset periode forekomme støj fra almindeligt an-
vendt entreprenørmateriel såsom gravemaskiner, kraner, dumpere, lastbiler m.m.  

Anlægsarbejderne vil foregå i en afgrænset periode, men det må forventes, at boli-
ger tæt ved plan- og projektområdet vil blive udsat for støjgener, mens arbejdet ud-
føres. Støjgener i anlægsfasen kan reguleres ved at fastlægge miljøkrav til entrepre-
nører m.v. i forbindelse med udbud af anlægsarbejderne og ved at begrænse det 
tidsrum, hvor støjende arbejde må udføres, til dagperioden på hverdage. 

Der er foretaget en vurdering af støjen i omgivelserne på baggrund af typisk benyt-
tede anlægsaktiviteter. 

Vurderingerne er baseret på kildestyrker, som primært stammer fra erfaringer fra 
lignende entreprenørmaskiner og enkelte katalogværdier. 

Anlægsstøj er vurderet efter den fælles nordiske beregningsmetode, som er beskre-
vet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksom-
heder". 

13.3.1 Relevant lovgivning og miljømål 
Der findes ingen nationale krav vedrørende grænseværdier for støj og vibrationer i 
forbindelse med anlægsarbejder. Det er op til de lokale myndigheder at fastsætte 
krav vedrørende grænseværdier og tidsrum for arbejdets udførelse. Esbjerg Kom-
mune har en lokal forskrift56 med retningslinjer for støj fra anlægsaktiviteter, som 
følger Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1409, 2012 (Miljøstyrelsen 2012), om be-
kæmpelse af støj fra byggepladser.  

Alle støjende aktiviteter må kun udføres i tidsrummet mellem 07 og 18 på hver-
dage og mellem 07 og 14 på lørdage. Særligt støjende aktiviteter må i henhold til 
forskriften kun finde sted på hverdage mellem 07 og 18, særligt støjende aktiviteter 
indebærer nedramning af spuns, pæle, etablering af sekantvægge og jordankre, 
skærende og slibende aktiviteter, betonnedbrydning og nedknusning. 

 

 

 

 

                                               
56 Esbjerg Kommune 10. september 2015: "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- 

og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstå-

ende konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune". 
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Følgende støjgrænser skal overholdes: 

Tidsrum Grænseværdi57 

Hverdage fra kl. 07-18, samt lørdage fra kl. 07-14 70 dB(A) 

Andre tidsrum 40 dB(A) 

Maksimalværdien om natten kl. 22-07 55 dB(A) 

Tabel 13-1 Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra bygge- og anlægsakti-
viteter.  

Normalt skal støjende anlægsaktiviteter meldes senest 14 dage før arbejdet påbe-
gyndes, i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse 
aktiviteter. Kommunen har mulighed for at dispensere for overholdelse af støj-
grænser i kortere perioder hvis eksempelvis at det trafiksikkerhedsmæssigt eller 
byggeteknisk ikke er muligt at udføre arbejdet inden for de i tabellen angivne tids-
rum. 

13.3.2 Vurdering af virkninger 
Vurderingen omfatter støj fra byggeaktiviteter og trafik, samt vibrationer i anlægs-
fasen. Vurderingsgrundlaget er projektet og planforslagene, inkl. de indbyggede af-
værgeforanstaltninger. 

Støj fra anlægsarbejder 
Støj fra anlægsaktiviteterne vil forekomme. Der vil ikke være en konstant høj støj-
belastning gennem hele anlægsperioden, men der vil være perioder med risiko for 
støjbelastning af omgivelserne. Støjdæmpede foranstaltninger såsom støjafskærm-
ning og optimering af arbejdsmetoder kan det meste af tiden begrænse ulemperne. 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke viden om endeligt valg af arbejdsmeto-
der, byggepladsindretning, materiel og muligheder for yderligere støjdæmpningstil-
tag, ligesom tidspunktet for opførelse af bygningerne kan vise sig at blive anderle-
des end forventet. Mere præcise støjberegninger, der kan danne grundlag for fast-
læggelse af støjgrænser, vil blive udført i en senere fase af projektet, når der er ind-
gået en kontrakt med en anlægsentreprenør, og der foreligger mere præcis viden 
om metoder og materiel mv.  

Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt foregå inden for normal arbejdstid.  

Der er foretaget en vurdering af støjniveauet fra forskellige aktiviteter ud fra angi-
velserne i tabel 13-2. Tabellen er resultatet af en generel beregning af støjniveauet i 
forhold til afstand for forskellige anlægsaktiviteter. Støjberegningen er udført med 
den antagelse, at støjudbredelse sker over et hårdt, åbent og fladt terræn. 

                                               
57 Bortset fra maksimalværdien er grænseværdierne for støj angivet som det ækvivalente korrigerede 

støjniveau i dB(A). 
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Støjende anlægsaktivitet Afstand til 70 dB støjniveau 

Ramning af spuns 200 m 

Ramning af jern 100 m 

Pæleramning til fundament 60 m 

Udgravning til fundament 20 m 

Støbning af fundament 10 m 

Tabel 13-2 Beregning af afstand fra støjkilde til 70 dB støjniveau fra forskellige 
anlægsaktiviteter 

En optælling inden for en 200-meter zone fra placeringen af fundament til bygnin-
gerne viser, at der vil være maksimalt to boliger, som bliver belastet af støj om-
kring grænseværdien på 70 dB, hvis der benyttes spuns i byggeprocessen.  

Der vil være enkelte boliger, der kan blive belastet af støj omkring 70 dB i forbin-
delse med udgravning til kabler langs det østlige skel.  

Inden byggepladsen etableres forventes det at en del overskudsjord vil blive benyt-
tet til landskabsændringer i form a beplantede volde mod nord, mod syd og mod 
øst. Disse voldes støjdæmpende egenskaber er ikke medtaget i afstandsvurderin-
gen. 

Hvis beregninger viser at støjgrænseværdien overskrides i kortere perioder, vil der 
blive søgt om dispensation jf. anvisninger i Esbjerg Kommunes forskrift om støj 
fra bygge- og anlægsarbejder. 

Vibrationer 
Vibrationsbelastningen i omgivelserne fra anlægsarbejder beregnes normalt på 
grundlag af oplysninger om forventede anlægsmetoder, hvor maksimale niveauer 
estimeres ved en vibrationsmodel udviklet af COWI. Kritiske afstande bestemmes 
for de opstillede anlægsprocesser på baggrund af de gældende grænseværdier. 

Vibrationsmodellen baserer sig på flere måledata af en given kildestyrke fra en spe-
cifik anlægsaktivitet med en tilknyttet normalfordeling, geoteknisk information 
omkring lokale forhold, afstand fra aktiviteten til den undersøgte bygning samt 
bygningers forudsatte dynamiske egenskaber. Indflydelsen fra baggrundsvibratio-
ner vurderes som værende ubetydelige, og adderes derfor ikke til anlægsbidraget.  

Den kritiske afstand for bygningsskadelige vibrationer for spuns- og rammearbejde 
er normalt under 25 og 50 meter for henholdsvis bygningsskadelige vibrationer og 
komfortvibrationer. Eftersom der ikke ligger boliger eller andre bygninger inden 
for en zone på 150 meter fra den kommende byggeplads, vil entreprenørmaskiner 
og anlægsaktiviteter ikke give anledning til overskridelse af krav til hverken byg-
ningsskadelige vibrationer eller komfortvibrationer i boligerne.  
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Trafik 
Under anlægsperioden vil trafikken i området blive påvirket af en øget trafik med 
transport af materialer til og fra byggepladsen. Der vil blive genbrugt overskuds-
jord indenfor projektområdet i den grad det er muligt. 

Byggeriet af datacenteret forventer i gennemsnit at beskæftige i gennemsnit ca. 
1000 medarbejdere. Det forventes at mange vil følges sammen i bil til og fra ar-
bejde og derfor er det vurderet at den daglige trafik i anlægsperioden vil være et 
sted mellem 1500 og 2000 biler per dag, hvoraf tunge køretøjer i perioder vil kunne 
udgøre op til halvdelen. 

Allerede tidligt i anlægsperioden vil vejen Nordskrænten blive lukket, og derfor vil 
de omkringliggende veje opleve en øget trafikmængde, da bilisterne må søge andre 
veje. 

Der forventes som udgangspunkt at være en indkørsel til byggepladsen i anlægspe-
rioden fra Andrupvej. Den største øgning af trafikken i anlægsperioden vil derfor 
opleves på strækningen fra motorvejen til adgangsvejen til pladsen. Her vil ændrin-
gen af trafikken forårsage en øgning af trafikstøjen med op til 3 dB langs Andrup-
vej, hvor den største trafikstigning forventes (fra ÅDT 900 til 1900). Ved Store-
gade i syd, er der i forvejen en del trafik (ÅDT omkring 3800) her vil der ske en 
mindre øgning af trafikken på ca. 500 ÅDT. Dette vil ikke ændre støjbilledet signi-
fikant.  

Inde i selve Andrup by og i boligområdet langs Nordskrænten på den vestlige 
side af motorvejen, forventes trafikken at falde i anlægsperioden. Dette skyldes 
lukningen af Nordskrænten. 

13.3.3 Afværgeforanstaltninger 
Begrænsning af støjpåvirkningen i anlægsfasen skal ske ved hensigtsmæssige valg 
af anlægsmetoder og entreprenørmateriel, samt ved begrænsninger i anlægsaktivi-
teternes aktivitetsniveau og varighed. Entreprenøren skal desuden i sin pladsindret-
ning placere transportveje og maskiner med størst mulig afstand til naboer. Perma-
nent opstillede maskiner og blandeanlæg skal ligeledes placeres med størst mulig 
afstand til naboer. Entreprenøren skal i sin planlægning og i alle faser af byggepro-
cessen indarbejde BAT (Best Available Technology) også ved processer der over-
holder støjgrænserne. I forbindelse med entreprenørens planlægning af anlægsakti-
viteterne skal det vurderes om der er risiko for overskridelse af støjgrænserne.  

Entreprenøren vil blive pålagt at udarbejde en plan for håndtering af støj i anlægs-
fasen. Der vil som udgangspunkt ikke forekomme anlægsarbejde uden for tidsrum-
met kl. 07-18. 

Det vil blive pålagt i udbuddet at anlæg og installation skal udføres så der under 
normal drift ikke forekommer vibrationer hos naboer. 
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13.3.4 Kumulative virkninger 
Der er ikke planlagt andre projektet i området, og derfor forventes der ingen kumu-
lative effekter. 

13.3.5 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for hverken støj eller vi-
brationer anlægsfasen. 

13.3.6 Samlet vurdering 
Under anlægsperioden kan enkelte boliger opleve støj over 70 dB i dagtimerne, 
hvis der udføres ramning af spuns. Ligeledes vil enkelte boliger opleve støj ved 
gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af højspændingskabler.  

I det tilfælde, vil støjreducerende tiltag blive introduceret. 
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13.4 Luft og støv 
Afsnittet beskriver påvirkningen af luftkvalitet og klima fra etablering af et data-
center. 

Vurdering af påvirkninger fra støvgener og udledning af udstødningsgasser i an-
lægsfasen foretages kvalitativt ud fra erfaringer fra lignende anlægsarbejde. I an-
lægsfasen vil hovedparten af strømforsyningen kunne hentes fra det lokale distribu-
tionsnet, hvilket medfører et reduceret behov for generatoranlæg under anlægsar-
bejdet. 

13.4.1 Vurdering af virkninger 
Vurderingen omfatter aktiviteter i anlægsfasen som listet nedenfor. 

I anlægsfasen forventes projektet at medføre følgende påvirkninger af miljøet:  

› Støv fra bygge- og anlægsarbejder  

› Udstødning fra entreprenørmaskiner  

› CO2-udledning fra transport 

Støv fra bygge- og anlægsarbejde  
Anlægsarbejdet kan medføre, at der dannes støv, der kan spredes af vinden til om-
råder omkring projektområdet. Nogle kilder kan kontrolleres, så støvdannelsen kan 
minimeres, mens det for andre kilder kan blive nødvendigt at acceptere en vis på-
virkning af luftkvaliteten. Generne fra støvspredning kan f.eks. være synligt støv på 
køretøjer og vinduer.  

Jordarbejde samt drift af maskiner på arealer uden belægning som f.eks. arbejds-
arealer, jordtransporter og transport af sand og grus ind i området kan medføre, at 
der hvirvles støv op. Støv, der kan spredes til omgivelserne og give lokale gener vil 
normalt være af en størrelse, hvor størstedelen falder til jorden tæt på byggeplad-
sen.  

Støvgenerne forventes derudover at være af begrænset omfang, fordi eventuelle 
støvende aktiviteter vil finde sted i korte tidsrum og forholdsvist nemt kan afbødes 
med passende afværgetiltag, som beskrives i afsnit 12.5 om afværgeforanstaltnin-
ger.  

Det vurderes derfor samlet set, at anlægsarbejdet ikke vil give anledning til væsent-
lige støvgener i omgivelserne.  
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Udstødning fra entreprenørmaskiner 
Til bygge- og anlægsarbejdet anvendes almindelige entreprenørmaskiner, hvor ud-
stødningsemissionen er reguleret af ”Bekendtgørelse om begrænsning af luftforure-
ning fra mobile ikke-vejgående maskiner”58.  

Udstødningsgasser fra entreprenørmaskinerne vil indeholde kvælstofoxider (NOx) 
og partikler, men forureningen fra maskinerne vil blive fortyndet i luften, og der 
kun vil blive tale om lokale og midlertidige påvirkninger. På baggrund af anlægsar-
bejdets omfang og intensitet vurderes det derfor, at der ikke vil forekomme væsent-
lig påvirkning af den lokale luftkvalitet i anlægsfasen.  

CO₂-udledninger fra transport 
Lastbiler, lastvogne og personale transport er alle sammen kilder til drivhusgasud-
ledning. Da emissioner hovedsageligt består af CO2, anses emissioner af andre 
drivhusgasser for ikke at være relevante i denne sammenhæng, og der er ikke udar-
bejdet yderligere oplysninger om andre emissioner af drivhusgasser fra transport.  

I et lignende projekt, hvor 130.000 m2 blev bygget over 7 år, blev den samlede 
CO2-udledning i anlægsfasen anslået til ~ 1.000 tons, baseret på antagelser om, at 
en lastbil kører 40 km pr. regional tur (en-vej) og transportvogne og personale-
transport kører 20 km pr. tur. Med disse antagelser vurderes det groft, at transport i 
anlægsfasen af datacentret på 10 år, hvor der anlægges 170.000 m2, vil medføre en 
CO2-udledning på ~ 2.000 ton. 

En CO2-udledning på 2.000 tons over en 10-årig byggeperiode anses ikke for at 
have en væsentlig indvirkning på klimaet eller på de danske forpligtelser til at re-
ducere udledningen af drivhusgasser. 

Drivhusgasudledningen fra anlægsmaskiner vurderes som ubetydelig, da konstruk-
tionsarbejdet er midlertidige. 

13.4.2 Afværgeforanstaltninger 
I anlægsfasen foreslås følgende afværgetiltag, som kan hindre, mindske eller kom-
pensere for påvirkninger af miljøet mens datacentret etableres. 

I anlægsfasen foreslås følgende afværgetiltag:  

› Vanding af arbejds- og oplagsområder samt ubefæstede adgangs- og arbejds-
veje, særligt i perioder med blæst og i tørre perioder, så spredning af støv til 
omgivelserne reduceres.  

› Reduktion af hastighed ved kørsel på grusveje og jordarealer, samt løbende 
renholdelse af befæstede veje for at hindre støvdannelse.  

                                               
58 Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1458 af 7. december 2015 om begrænsning af luft-
forurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv: https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2015/1458  



ESBJERG KOMMUNE 
SAMLET VURDERING AF PLANER OG PROJEKT - MILJØVURDERING (MV-VVM) 

 

 

181

› Brug af miljøvenlige maskiner og reduktion af unødig tomgangskørsel for at 
reducere luftforurening og CO2-udslip. 

13.4.3 Kumulative virkninger 
Der er ikke planlagt andre projektet i området, og derfor forventes der ingen kumu-
lative effekter. 

13.4.4 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for hverken luft eller 
støv i anlægsfasen. 

13.4.5 Samlet vurdering 
Der anvendes kun kendte materialer og metoder ved anlægsarbejdet, og der forven-
tes en miljøpåvirkning som fra andre tilsvarende anlægsarbejder. Ud fra anlægsar-
bejdets omfang vurderes de samlede miljøpåvirkninger og gener derfor ikke at 
være væsentlige. 
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13.5 Råstoffer, affald og jord 
Dette afsnit beskriver overordnet forbrug af råstoffer, produktion og håndtering af 
affald i anlægsfasen samt skønnede mængder af jord, der skal håndteres, herunder 
forurenet jord. Endvidere vurderes indholdet af uønskede stoffer fra nedrivning af 
eksisterende bygninger. 

Før de eksisterende bygninger og anlæg i området kan rives ned, skal disse under-
søges medhenblik på at fjerne miljøfarlige stoffer som asbest, bly, PCB og lignin-
ende. Resten af bygningsaffaldet vil herefter kunne genanvendes i vid udstrækning, 
herunder opbrudt asfalt. 

Ved Storegade er et mindre areal kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet: 
Der er en mistanke om forurening, men grunden er endnu ikke blevet undersøgt og 
forureningen er derfor ikke konstateret. Ligeledes kan der forekomme lettere foru-
renet jord ved eksisterende veje 

13.5.1 Relevant lovgivning og miljømål 

Lovgivning om jordforurening og flytning af jord 
Jordforureningsloven59 skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jord-
forurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på 
grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jordforureningsloven regulerer 
de overordnede forhold for opgravning og håndtering af forurenet jord, udmøntet i 
en række bekendtgørelser, hvoraf den vigtigste er jordflytningsbekendtgørelsen60. 

Affald 
Affaldsbekendtgørelsen61 indeholder bestemmelser om håndtering og klassificering 
af affald, regulativer om ordninger for affald samt anmeldelse og anvisning af af-
fald. Affaldsbekendtgørelsen indeholder derudover krav om screening og kortlæg-
ning af mulige PCB-holdige materialer i forbindelse med ombygninger og nedriv-
ninger. Bekendtgørelsen indeholder også krav om udsortering af kildesorteret er-
hvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, herunder bygge- og anlægsaffald. 

Det er tilladt at genanvende følgende uforurenet bygge- og anlægsaffald uden tilla-
delse: 

› Natursten f.eks. granit og flint 

› Uglasseret tegl 

› Beton 

› Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton. 

                                               
59 Bekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 af lov om forurenet jord 
60 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord 
61 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald 
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Bekendtgørelse om sortering og anvendelse af bygge- og anlægsaffald62 indeholder 
bestemmelser om sortering og anvendelse af bygge- og anlægsaffald med henblik 
på at nedbringe mængden af affald, som skal deponeres eller brændes, samt at re-
ducere råstofforbruget. Ifølge bekendtgørelsen skal alt uforurenet bygge- og an-
lægsaffald kildesorteres med henblik på genanvendelse. 

Råstofloven 
Målet for Råstofloven63 er at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomster sker som led 
i en bæredygtig udvikling. Samtidig skal råstofloven sikre, at hensynene til anden 
arealanvendelse og beskyttelsesinteresser afvejes i forhold til råstofindvindingen. 
Den regionale råstofplan skal sikre, at der er kortlagt og udpeget muligheder for at 
indvinde råstoffer svarende til behovene i regionen. 

13.5.2 Vurdering af virkninger 
Vurderingen omfatter aktiviteter i anlægsfasen, herunder forbrug af råstoffer, pro-
duktion og bortskaffelse af affald og håndtering af overskudsjord. 

0-alternativet forudsætter at der fortsat kun vil være landbrugsdrift på områder. 

I 0+-alternativet, hvor der er mulighed for at udbygge området til industriformål, 
vil der opstå et behov for ressourcer. Det må antages, at udbygningen vil forud-
sætte anvendelse af standardmaterialer. 

Forurenet jord 
Baseret på de foreliggende undersøgelser forventes det, at jordlag i langt størstede-
len af området er de er fri for forurening. 

Under anlægsarbejderne vil der blive fjernet forurenet og lettere forurenet jord fra 
graveområderne i henhold til gældende regler. Lettere forurenet jord, primært fra 
vejarealer, vil med myndighedernes tilladelse kunne nyttiggøres ved indbygning i 
andre projekter. Det forventes, at øvrig forurenet jord skal behandles på eksterne 
miljøgodkendte anlæg inden slutdisponeringen. Håndtering af forurenet jord skal 
generelt ske i henhold til jordforureningsloven samt bestemmelserne i jordflyt-
ningsbekendtgørelsen. 

Ved byggemodning af området forudsættes det, at der kun opgraves den mængde 
jord, der er nødvendig for at gennemføre projektet. Det betyder, at eventuel forure-
net jord uden for graveområder som udgangspunkt vil blive efterladt. 

Gravearbejdet forventes ikke at indebære risiko for spredning af eventuel jordforu-
rening beliggende på tilstødende arealer, placeret umiddelbart op til graveområ-
derne. 

                                               
62 Bekendtgørelse nr. 1414 af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- 

og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald 
63 Bekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 
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Overskudsjord 
I forbindelse med terrænregulering, landskabsbearbejdning, placering af over-
skudsjord og etablering af ny beplantning arbejdes der med forskellige principper, 
der spiller sammen med de omkringliggende landskabelige træk. 

Muld og råjord genanvendes i størst muligt omfang i projektet til de planlagte ter-
rænreguleringer og øvrige landskabeligt bearbejdede arealer i projektområdet. Der 
må imidlertid påregnes, at forholdsvist store jordmængder vil skulle bortskaffes i 
anlægsfasen. Overskudsjord bortskaffes til godkendt jordmodtager. 

Affald 
I forbindelse med byggemodning af inden for plan- og projektområdet vil der være 
behov for nedrivning af enkelte ejendomme. Forud for nedrivningen vil der blive 
udført en kortlægning af miljøfarlige bygningsmaterialer (PCB, kviksølv, asbest og 
tungmetaller). 

Bortskaffelse af forurenede bygningsmaterialer vil ske efter gældende regler. Ved 
nedrivningen sorteres øvrige nedrivningsmaterialer og bortskaffes så vidt muligt til 
genanvendelse. 

Gennemførelsen af projektets anlægsfase medfører en vis produktion af affald, der 
dels vil bestå af overskydende mængder af råmaterialer, dels af forskellige former 
for emballage. Affaldsmængden vil være beskeden og vil blive bortskaffet efter 
gældende regler og genanvendt, hvor det er muligt. Det vurderes, at dette ikke 
medfører miljømæssig påvirkning af betydning. 

Råstoffer 
Råstofforbruget i forbindelse med anlægsfasen er tilknyttet opførelse af ny bebyg-
gelse, højspændingsstation, terrænregulering samt belægninger på befæstede area-
ler inden for plan- og projektområdet.  

Råstoffer som grus, sand og sten kan hentes fra råstofgrave i Esbjerg Kommune el-
ler nabokommuner. Betonforbruget til støbning af fundamenter og lignende vil li-
geledes kunne dækkes af lokale/regionale betonværker i normal drift. 

De primære råstoffer, som skal benyttes i anlægsfasen, er beton, sand/grus, træ, ar-
meringsjern, stål, tegl, glas og aluminium. Bygninger forventes opført som overve-
jende stålkonstruktioner eller betonelementer. Derfor vil projektet forudsætte an-
skaffelse af større mængder af stål og beton. Desuden vil projektet kræve stabilgrus 
og sand til etablering af køreveje, parkeringsarealer etc.. Generelt forventes dette 
ikke at afvige fra øvrige bygge- og anlægsprojekter i byområde. 

13.5.3 Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til råstoffer, 
affald og forurenet jord. 
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13.5.4 Kumulative virkninger 
Der er ikke planlagt andre projektet i området, og derfor forventes der ingen kumu-
lative effekter. 

13.5.5 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram i relation til råstoffer, 
affald og forurenet jord i anlægsfasen. 
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13.6 Grundvand 
Plan- og projektområdet for det nye datacenter i Esbjerg Kommune ligger ved mo-
torvej E20 øst for Esbjerg og ligger uden for område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD), men inden for område med drikkevandsinteresser (OD).  

Den nordligste del af området, ligger inden for indvindingsopland til Kjersing Kil-
deplads og en mindre del er inden for indsatsområde og nitratfølsomt indvindings-
område (NFI). 

 

Figur 13-3 Placering af datacenter og regnvandsbassiner i forhold til indvin-
dingsopland, nitratfølsomt indvindingsområde og jordforurening. 

Som det fremgår af figur 13-3 er den nordvestligste del af plan og projektområdet 
beliggende inden for indvindingsopland til Kjersing Kildeplads. Regnvandsbassi-
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nerne er helt eller delvist beliggende inden indvindingsopland til Kjersing Kilde-
plads. Det mindste af regnvandsbassinerne er delvist beliggende inden for nitratføl-
somme indvindingsområde, hvilket også er tilfældet for beplantningsdelen med 
træer ved det store regnvandsbassin samt det mindre beplantningsareal mellem de 
to regnvandsbassiner. Beplantningsarealerne forventes kun at blive vandfyldt ved 
ekstreme regnhændelser. 

Yderligere fremgår det af tabel 13-3, at flere matrikler er V1 kortlagte64 langs Sto-
regade. Denne kortlægning skal verificeres og håndteres under anlægsfasen i for-
bindelse med udgravningsarbejde. Lokalitet 561-77006 ligger delvist inden for 
plan- og projektområdet, mens 561-61107 og 561-77015 grænser op dertil. De 
fremgår alle tre af tabel 13-3. 

Lokalitet Status Aktiviteter på lokaliteten 

561-61107 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) 

Maskinindustri 
Bejdsning af rustfast stål 
Forbrugeranlæg til diesel 

Spåntagende arbejde 

561-77006 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) 
Ikke specificeret 

Landbrug, jagt mv. 

561-77015 Kortlagt på vidensniveau 1 (V1) Genbrug af metalaffaldsprodukter 

Tabel 13-3 Kortlagte lokaliteter inden for plan- og projektområdet. 

Geotekniske boringer og geofysiske undersøgelser udført som led i opførelsen af 
datacenteret viser, at geologien i de øverste 10-18 m varierer en del med en klar 
overvægt af ler i de øverste 10 m. Herunder findes et sandlag, med en udbredelse 
dækkende hele området. Dybden af sandlaget kendes ikke. To af de geotekniske 
boringer (BH1008 og BH1023) viser sand ned til 25 m under terræn. 

Af de geotekniske boringer fremgår det, at grundvandsspejlet ligger mellem 6,4 m 
under terræn til dybere end 18 m. Dette repræsenterer dog et øjebliksbillede i for-
bindelse med boringsetablering, og der må forventes en vis sæsonvariation samt 
variation grundet varierende indvinding mv. Der ses en sammenhæng mellem dyb-
den til grundvandsspejlet og terrænniveauet, således at dybden til grundvandet er 
størst der, hvor bakkeøen er højest. 

I den vestlige del af området er landbrugsarealerne drænet. Eksisterende dræn i 
området er vist på Figur 8-6. Hvis der er dræn nord for Andrupvej, som er koblet 
på drænsystem i området skal dette indgå i reguleringssag før nedlæggelse af dræn 
inden for plan- og projektområdet.  

Drænsystemet afvander området via en ø600 underføring under motorvejen til 
Kvaglund Bæk. Drænvandet afledes uforsinket til Kvaglund Bækken. Ud over af-
ledning af drænvand modtager Kvaglund Bæk også overfladevand fra et mindre 
bassin, der modtager regnvand fra vejen Nordskrænten 

                                               
64 Kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet: Der er en mistanke om forurening, men grunden 

er endnu ikke blevet undersøgt og forureningen er derfor ikke konstateret. 
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13.6.1 Vurdering af virkninger 
Af Figur 8-6 (i Kapitel 8) fremgår det, at en stor del af plan- og projektområdet 
drænes. Den præcise dybde til grundvandet kendes derfor ikke i den nordlige del, 
men at et område drænes, er et udtryk for at grundvandet ligger højt. Af de geotek-
niske undersøgelser fremgår det, at der på arealet syd for plan- og projektområdet 
er et sekundært grundvandsspejl fra 2 m under terræn.  

Ifølge oplysninger i Jupiter er grundvandet pejlet til mellem 7 og 12 m under ter-
ræn inden for området, dog er disse pejlinger foretaget for mere end 20 år siden. 
Der kan dermed være behov for midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen 
f.eks. ved udgravning til fundamenter og/eller ved anlæggelse af regnvandsbassi-
ner, afhængig af gravedybden. Ved en eventuel midlertidig grundvandssænkning 
skal det sikres, at der ikke sker uønskede vandstandssænkninger i terrestrisk våd 
natur eller påvirkning af vandføringen i vandløb. Oppumpet grundvand skal forsin-
kes i bassin før udledning. Herudover skal det sikres, at vandkvaliteten af det op-
pumpede vand overholder udledningskravene inden eventuel udledning til vandløb.  

Ved bygge- og anlægsarbejder må bortledning af grundvand eller anden sænkning 
af grundvandsstanden ikke ske uden tilladelse iht. vandforsyningsloven65, hvis den 
overstiger to års varighed og omfatter mere end 100.000 m³ grundvand pr år. Ud-
ledning af oppumpet grundvand kræver endvidere en midlertidig tilladelse iht. ka-
pitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven. 

I anlægsfasen vil der endvidere være en risiko for spild af olieprodukter, som vil 
kunne nedsive til grundvandet. Alle diseltanke og generatorer, der anvendes mid-
lertidigt i anlægsfasen, vil blive placeret på fast underlag og med inddæmnings og 
opsamlingsmateriel i beredskab så der sikres mod spild. 

Under anlægsfasen skal de V1 kortlagte lokaliteter undersøges, og eventuelt forure-
net jord skal håndteres i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen66. 

13.6.2 Afværgeforanstaltninger 
Med de tekniske foranstaltninger der er indarbejdet vurderes det ikke nødvendigt 
med yderligere afværgeforanstaltninger for beskyttelse af grundvandet. 

13.6.3 Kumulative virkninger 
Der er ikke kendskab til andre projekt som mindsker grundvandsdannelsen, og som 
dermed kan medfører kumulative virkninger på grundvandsressourcen. 

                                               
65 Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), 

§ 26 
66 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (BEK nr 1452 

af 07/12/2015). 
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13.6.4 Overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågningsprogram for grundvand i anlægs-
fasen. 
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14 Manglende viden 
Der vurderes ikke at være mangler eller begrænsninger i forhold til miljøkortlæg-
ning, miljøundersøgelser og miljøvurderinger i denne miljøvurderingsrapport. 
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1 Indledning 
Dette visualiseringsbilag er udarbejdet som en del af miljøvurderingen for et projekt med et nyt datacen-
ter, der planlægges at blive etableret på landbrugsarealer øst for Esbjerg. I dette bilag vises alle de udar-
bejdede visualiseringer i stort format, mens der i den fælles miljørapport (MV-VVM) er gengivet et ud-
valg. Projektet og planforslagene er beskrevet i miljørapporten, mens lokalplankortet viser principperne 
vedrørende byggefelter, anlægstyper og beplantning.  

Visualiseringerne er udarbejdet for at afdække de visuelle konsekvenser af et projekt for nyt datacenter 
på nær hold og på afstand. I det følgende beskrives kort den anvendte metode, de enkelte fotostand-
punkter begrundes og endelig gennemgås alle visualiseringerne, hvor der først vises eksisterende for-
hold, efterfulgt af den fremtidige situation. 

2 Metode og forudsætninger 
Visualiseringerne er udarbejdet ved anvendelse af fotomatch, hvor projektet digitalt lægges ind i fotos 
taget fra udvalgte punkter i omgivelserne. Fotostandpunkterne er indmålt med GPS, hvilket sikrer stor 
nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Herefter er koordinaterne matchet med kameraets position, 
retning og brændvidde i et 3D-program. I 3D-programmet tilføjes også en 3D-landskabsmodel, der er 
opbygget ud fra de offentligt tilgængelige højdemodeller for hhv. terræn og overflade, teknisk kort med 
bygninger m.m.  

Til sidst tilføjes 3D-model af projektets elementer, herunder datahaller, administrationsbygninger og be-
plantningsbælter.  

De 11 visualiseringspunkter er valgt ud fra følgende kriterier:  

› At den visuelle ændring forventes at være stor 

› At der er offentlig adgang 

› At visualiseringer illustrerer de markante projektdele 

› At der er særlige beskyttelsesinteresser 

› At mennesker færdes eller opholder sig her. 
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Visualiseringerne vil indgå i vurderingen af projekternes påvirkninger på landskabet og viser projektets 
visuelle påvirkninger fra bestemte standpunkter, som vist på Figur 2-1 nedenfor. 

 

Figur 2-1 Oversigtskort, der viser udvalgte fotostandpunkter.  
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De udvalgte punkter giver et overblik fra forskellige vinkler hele vejen rundt om området både fra nær-
området og fra fjernområdet og fra forskellige vinkler. De udarbejdede visualiseringer er lavet for at vise 
hvordan det nye erhvervsområde med datacenter og højspændingsstation ser ud fra omgivelserne og 
med eksempler på hvordan beplantning og landskabsbearbejdning er med til at skærme de store byg-
ningsvoluminer i omgivelserne. 

2.1 Beplantning 
Omkring byggeriet etableres et beplantningsbælte på ca. 25 meter – nogle steder bliver det smallere, an-
dre steder bredere. På visualiseringerne er der vist eksempler på beplantning med store træer (med en 
højde på 12 meter), som det vil se ud efter en årrække når træerne er vokset til. Tæthed på beplantning 
er lavet med udgangspunkt i den eksisterende beplantning i de hegn og småskove der er i området. Der 
er også udarbejdet visualiseringer af, hvordan situationen ser ud med unge træer (med højde på 5 me-
ter), svarende til situationen tidligt efter anlægsfasen. Beplantningen vil følge de principper, der er angi-
vet i lokalplanen, herunder at der foran beplantningsbælter planlægges for et grønt forareal med en 
bredde på 50 meter. Som del af beplantningsbæltet og det grønne forareal planlægges der for at der 
etableres jordvolde og landskabsformationer med en højde på 3 meter. 

2.2 Bygninger og tekniske elementer 
De visualiserede bygninger har en samlet højde på 17,5 meter inklusiv tekniske anlæg på taget og af-
skærmning af disse. Visualiseringerne tager udgangspunkt i, at de fem bygninger er placeret som vist på 
Figur 2-1. Herudover rummer lokalplanen mulighed for etablering af 90 nødgeneratorer hver med en se-
parat skorsten. Syd for datacentret etableres en transformerstation og en højspændingsstation med tilhø-
rende lynfangsmaster i op til 25 meters højde. Endvidere kan der opstilles overgangsmaster inden for 
plan- og projektområdet, der overfører højspændingsledninger til jordkabler på et areal umiddelbart vest 
for plan- og projektområdet, tær på motorvejen. 

Med lokalplanforslaget fastlægges at udvendige bygningssider kan udføres i en kombination af tunge og 
lette facadesystemer afhængigt af den bagvedliggende funktion. Tekniske installationer på tage og gene-
ratorgårde i tilknytning til datacenterets bygninger, vil blive afskærmet med fast skærm. 
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3 Valg af fotostandpunkter 
I Tabel 3-1 er de enkelte fotostandpunkter anført med tilhørende begrundelse for, hvorfor punkterne er 
valgt.  

Tabel 3-1 Oversigt over fotostandpunkter og begrundelse for valg af punktet. 

Standpunkt Hvorfra Begrundelse  
1 Storegade  Indkig i det åbne landbrugslandskab fra landevejen. Udgør samtidig den 

sydlige grænse fro Andrup. Viser projektet fra sydøst, ca. 600 meter fra 
nærmeste projektelement. Vises med både unge og ældre træer. 
 

2 Nordre Tovrupvej Indkig til projektet over åbne markflader. Viser projektet fra syd, ca. 1000 
meter fra nærmeste projektbygning.  
Panoramaudsnit er valgt, så hele projektets udstrækning vises. Vises med 
både unge og ældre træer. 
 

3 Højdevej Grønt område, nær beboelse umiddelbart vest for motorvejen. Viser eksi-
sterende højspændingstrace og ændringer ved opsætning af overgangs 
master og nedtagning af eksisterende master. 
 

4 Nordskrænten Udkanten af beboelsesområde vest for motorvejen. Viser projektet fra 
vest, ca. 200 meter fra nærmeste projektbygning. Vises med både unge 
og ældre træer. 
 

5 Lykkesvej  Åbent område med blandet erhverv vest for motorvejen. Mulighed for 
perspektivering i forhold til Esbjerg Vands nyligt opførte bygning. 
Punktet er ca. 600 meter fra nærmeste projektbygning. 
 

6 Lyshøjen (kote 55) Anlagt bakke, med adgang og græssende får. Giver mulighed for overblik 
i det ellers jævne terræn. Punktet viser projektet fra nordvest, ca. 1200 
meter fra nærmeste projektbygning. Vises med både unge og ældre 
træer. 
  

7 Andrupvej v. motorvejs-
tilslutning  

En smule højere i landskabet, typisk udsigt fra landevej. Viser projektet 
fra nord, ca. 200 meter fra nærmeste projektbygning. Vises med både 
unge og ældre træer. 
 



 

 

     
 6  VISUALISERINGER TIL VVM/MV 

  

8 Nord for Andrupvej Landbrugsareal lidt nord for Andrupvej. Viser projektet fra nord, ca. 200 
m fra nærmeste projektbygning. Panoramaudsnit er valgt, så hele projek-
tets udstrækning vises. Vises med både unge og ældre træer. 
 

9 Vestlig bykant af Andrup Repræsenterer mødet mellem boligområde og rekreativ sti i udkanten af 
Andrup og projektområdet. Afstanden er her ca. 400 meter og viser pro-
jektet fra øst. Vises med både unge og ældre træer. 
 

10 Briksbølvej Sænkningen i landskabet omkring Møllebæk giver mulighed for udsigt 
mod projektområdet og for at vise projektet på større afstand.  
Afstanden er her ca. 2000 meter og projektet vises fra nordøst.  
 

11 Vestre Lufthavnsvej ved 
Esbjerg Lufthavn 

Punktet ligger tæt på terminalbygningen for Esbjerg Lufthavn og viser 
projektet fra større afstand.  
Afstanden er ca. 3000 meter og viser projektet fra nordøst. 
 

 

4 Gennemgang af fotostandpunkter 
For hvert af fotostandpunkterne er der vist nuværende situation og fremtidig situation ved realisering af 
et datacenter. Herudover er der for fotostandpunkt 1, 2, 4, 8, 9, 10 og 11 lavet visualisering med unge 
træer, svarende til situationen kort efter anlægsfasen. 

Visualiseringer med placering af ny bebyggelse, beplantning og landskabsbearbejdning er lavet ud fra il-
lustrationsplanen i lokalplanens bilag C.  

Nogle visualiseringer er vist i normalt udsnit, mens der for andre er udarbejdet panorama. Panorama gi-
ver mulighed for bedre at vise projektets horisontale udbredelse, men gør samtidig, at det kan opleves 
som om, afstanden er større. På den enkelte visualisering i det følgende er det angivet om der er tale om 
et panorama. 

Visualiseringerne i dette bilag er beskåret, så den optimale betragtningsafstand for de normale udsnit 
svarer til ca. 35 cm mens det for panoramaerne er tættere på, ca. 19 cm.  
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Figur 4-1 1 Storegade, nuværende situation.  
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Figur 4-2 1 Storegade, fremtidig situation, unge træer. Projektet vil være skjult bag landskabsformationer og beplantning, og kun lynfangsmaster på høj-
spændingsstationen er synlig over beplantningen (ved den røde pil). 



 

 

     
 10  VISUALISERINGER TIL VVM/MV 

  

 

 

Figur 4-3 1 Storegade, nuværende situation.  
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Figur 4-4 1 Storegade, fremtidig situation, ældre træer. Projektet vil være skjult bag landskabsformationer og beplantning. 
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Figur 4-5 2 Nordre Tovrupvej, panorama billede med nuværende situation. 
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Figur 4-6 2 Nordre Tovrupvej, panorama billede med fremtidig situation, yngre træer. De store bygninger ses mellem træerne, men er i stor udstrækning skjult bag landskabsformati-
oner og beplantning på denne afstand.  
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Figur 4-7 2 Nordre Tovrupvej, panorama billede med nuværende situation. 
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Figur 4-8 2 Nordre Tovrupvej, panorama billede med fremtidig situation. Beplantningsbæltet og landskabsformationer afskærmer byggeriet. Byggeriet er synligt på denne afstand.  
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Figur 4-9 3 Højdevej, nuværende situation.  
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Figur 4-10 3 Højdevej, fremtidig situation. Placering af strømforsyningen og nye gittermaster opleves som meget markant fra dette punkt. Det skyldes dels nærheden til masterne, dels 
at der er flere og at de er udformet med en mere massiv konstruktion. 
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Figur 4-11 4 Nordskrænten, panorama billede med nuværende situation. 
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Figur 4-12 4 Nordskrænten, panorama billede med fremtidig situation, yngre træer. Byggeriet ses tydeligt på den anden side af motorvejen, der ligger un-
der terræn og bag et tæt levende hegn. Beplantningen omkring byggeriet vil ikke i sig selv være synligt herfra. Byggeriet vil opleves som volu-
miøst og vil optage en stor del af udsigten mod øst, men skærmes delvist af beplantning langs motorvejen.  
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Figur 4-13 4 Nordskrænten, panorama billede med nuværende situation. 



 

 

  
VISUALISERINGER TIL VVM/MV 21  

 

Figur 4-14 4 Nordskrænten, panorama billede med fremtidig situation. Byggeriet ses tydeligt på den anden side af motorvejen, der ligger under terræn og 
bag et tæt levende hegn. Byggeriet vil opleves som voluminøst og optage en stor del af udsigten mod øst.  
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Figur 4-15 5 Lykkesvej, nuværende situation.  
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Figur 4-16 5 Lykkesvej, fremtidig situation. Datacenter-byggeriet optager en stor del af horisonten bag Esbjerg Vands bygning. Beplantningsbæltet omkring 
projektet har kun delvist afskærmende effekt og byggeriet opleves som massivt.  
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Figur 4-17 6 Lyshøjen, nuværende situation.  
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Figur 4-18 6 Lyshøjen, fremtidig situation, yngre træer. Projektets store bygningsvolumen er synligt og optager et areal langs horisonten. De yngre træer vil 
ikke virke afskærmende fra denne vinkel.  
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Figur 4-19 6 Lyshøjen, nuværende situation.  
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Figur 4-20 6 Lyshøjen, fremtidig situation, ældre træer. Projektets store bygningsvolumen er synligt og optager et areal langs horisonten. Det omgivende 
beplantningsbælte med ældre træer vil ikke virke fuldt afskærmende fra denne vinkel. 
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Figur 4-21 7 Andrupvej ved motorvejstilslutningen, panorama billede med nuværende situation.  
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Figur 4-22 7 Andrupvej ved motorvejstilslutningen, panorama billede med fremtidig situation, yngre træer. Landskabsformationer vil sammen med kombinationen af eksisterende og 
ny beplantning delvist skærme for byggeriet. Byggeriets volumen og omfang ses bag de yngre træer.  
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Figur 4-23 9 Andrupvej ved motorvejstilslutningen, panorama billede med nuværende situation.  

 

 

 

 

 



 

 

  
VISUALISERINGER TIL VVM/MV 31  

 

Figur 4-24 7 Andrupvej ved motorvejstilslutningen, panorama billede med fremtidig situation, ældre træer. Beplantningsbæltet og terrænbearbejdning vil skærme for byggeriet. 
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Figur 4-25 8 Nord for Andrupvej, panorama billede med nuværende situation. 
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Figur 4-26 8 Nord for Andrupvej, panorama billede med fremtidig situation, yngre træer. Projektet er vist med unge træer og svarer til tiden umiddelbart efter projektets etablering.  
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Figur 4-27 8 Nord for Andrupvej, panorama billede med nuværende situation.  



 

 

  
VISUALISERINGER TIL VVM/MV 35  

 

Figur 4-28 8 Nord for Andrupvej, panorama billede med fremtidig situation, ældre træer. Projektet er stort set skjult bag beplantningsbæltet, der visuelt falder ind i omgivelserne og 
den øvrige bevoksning.  
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Figur 4-29 9 Vestlig bykant af Andrup, panorama billede med nuværende situation.  
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Figur 4-30 9 Vestlig bykant af Andrup, panorama billede med fremtidig situation med bakket landskab og beplantning med yngre træer. Projektet er vist 
med unge træer og svarer til tiden umiddelbart efter projektets etablering. 
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Figur 4-31 9 Vestlig bykant af Andrup, panorama billede med nuværende situation.  
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Figur 4-32 9 Vestlig bykant af Andrup, panorama billede med fremtidig situation med bakket landskab og beplantning med ældre træer.  
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Figur 4-33 10 Briksbølvej, nuværende situation.  
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Figur 4-34 10 Briksbølvej, fremtidig situation, ældre træer. Projektet er placeret centralt i billedet, foran de fem skorstene, men vil stort set være skjult bag 
eksisterende beplantning og beplantningsbæltet. 
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Figur 4-35 11 Vestre Lufthavnsvej, nuværende situation.  
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Figur 4-36 11 Vestre Lufthavnsvej, fremtidig situation, ældre træer. Projektet kan ikke ses herfra, da det er skjult bag beplantningsbæltet og øvrig bevoks-
ning i området. 
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Lokalplan nr. 10-030-0006 Datacenter ved Andrup i Esbjerg 
Kommuneplanændring nr. 2018.20  
Vedtaget 

 
 
 
Esbjerg Byråd har den 21. januar 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 10-030-0006 med 
tilhørende Kommuneplanændring nr. 2018.20 til Kommuneplan 2018 - 2030. 
 
Lokalplanen og kommuneplanændringen har til formål at: 
 
- sikre området anvendt til erhvervsområde i form af arealkrævende virksomhed,  

- fastlægge bestemmelser for områdets vejbetjening, 

- fastlægge bestemmelser om grønne arealer og beplantning i områdets kant, 

- sikre areal til regnvandsbassiner inden for området, 

- sikre, at der udlægges en sti med forbindelse mellem Andrup og Kvaglund, 

- give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse inden for området. 

 
 
Ændringer i forhold til forslaget 

 



Med vedtagelsen af planerne er der ændret følgende i forhold til det tidligere offentlig-
gjorte forslag til kommuneplanændring:  
 
1) 
For at uddybe baggrunden for kommuneplanændringen, foreslås følgende ændring: 
 
Kommuneplanændringens redegørelsestekst indledes med følgende sætning: 
”Ændringen sker på baggrund af Esbjerg Kommunes overordnede målsætning om er-
hvervsudvikling, hvor der ønskes en styrkelse af kommunens internationale erhvervsfo-
kus. Der er i den sammenhæng behov for et stort erhvervsorienteret areal”. 
 
2) 
For at forøge forståeligheden af kortmaterialet i kommuneplanændringen, foreslås føl-
gende ændring: 
 
Kortudsnittene på side 3 og 4 rettes til så de viser det samme område.  
 
3) 
Der er konstateret en teknisk fejl på kort i kommuneplanændringen, hvorfor følgende 
ændring foreslås: 
 
Rammehenvisningen 10-030-010 på kortet rettes til 11-030-010. 
 
4) 
Der er i kommuneplanændringen ikke redegjort direkte for betydningen for af at et bælte 
langs Nordskrænten samt et område vest for Andrup, der tidligere var planlagt til Grønt 
Danmarkskort nu planlægges til Erhvervsområde. Derfor foreslås følgende ændring: 
 
Følgende redegørelsestekst indsættes i kommuneplanændringen:  
”Det udlagte areal til grønt danmarkskort var en planlagt forbindelse, hvis primære for-
mål var på sigt at skabe en grøn, rekreativ forbindelse mellem Andrup og Kvaglund. For-
bindelsen er ikke realiseret, hvorfor arealet i dag er uden rekreativ og naturmæssig be-
tydning for området, ligesom det ikke er relevant at udlægge erstatningsarealer andre 
steder i kommunen.  
 
Grønt Danmarkskort er opdelt i fire kategorier; særligt værdifuld natur, potentiel natur, 
økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. Idet der ikke planlægges for 
Grønt Danmarkskort i området, bortfalder den planlagte økologiske forbindelse og po-
tentielle økologiske forbindelse også. 
 
I forbindelse med lokalplanlægningen for området sikres det, at der etableres en grøn, 
rekreativ forbindelse parallelt med Andrupvej samt et grønt område mellem erhvervsom-
rådet og Andrup”.   
 
5) 
Der er en uklarhed i formuleringen i kommuneplanændringen, hvorfor følgende ændring 
foreslås: 
 
Det præciseres at arealreservation til primærvej langs E20 udtages af planlægningen. 
 
 
Med vedtagelsen af planerne er der ændret følgende i forhold til det tidligere offentlig-
gjorte forslag til lokalplan: 
 



1) 
For at imødekomme et ønske fra Vejdirektoratet foreslås følgende ændring: 
 
Følgende tekst indsættes på side 9 i redegørelsen: 
”Skiltning i det åbne land:  
Der må ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre ind-
retninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land, jf. Naturbeskyttelseslovens § 
21. Tilsyn med skiltning i det åbne land på ejendomme, der grænser op til statsvejnettet, 
føres af Vejdirektoratet.” 
 
2) 
Vejbyggelinjen indtegnet på bilag B er svær at aflæse, hvorfor der foreslås følgende æn-
dring: 
 
Der indsættes et nyt bilag B med tydeligere markering af vejbyggelinjen. 
 
3) 
For at imødekomme et ønske fra borgere i Andrup foreslås følgende ændring: 
 
Der er lavet supplerende visualisering fra Nørregårdsparken. Den supplerende visualise-
ring fra Nørregårdsparken indsættes i bilag med visualiseringer. 
 
4) 
For at gøre begrebet ”miljøklasser” mere forståeligt, foreslås følgende ændring: 
 
Der laves en henvisning i lokalplanen til Miljøstyrelsens Håndbog i miljø og planlægning.  
 
5) 
Der er en uklarhed i formuleringen i lokalplanens redegørelse, hvorfor der foreslås føl-
gende ændring: 
 
Redegørelsens tekst ændres så det fremgår at hele området ligger i landzone. 
 
 
6) 
Der er en uklarhed i lokalplanens redegørelse, hvorfor der foreslås følgende ændring: 
 
På side 7 i lokalplanen slettes følgende tekst:  
 
”Bebyggelse til datacenter skal placeres inden for byggefelt I i den nordlige del af områ-
det.”  
 
7) 
For at imødekomme et ønske fra ansøgeren om mulighed for at bygge et lidt større port-
neranlæg, foreslås følgende ændring: 
 
§ 8.2 ændres fra: 
”Bebyggelse skal opføres inden for byggefelt I og II udlagt på lokalplankortet, bilag B. 
Uden for byggefelterne må alene opføres mindre, sekundære bygninger på op til 50 m², 
som f.eks. portneranlæg i forbindelse med sikkerhedstjek ved indkørsel til området, 
vagtanlæg, affaldsanlæg og lignende til områdets drift. Højden på disse må maksimalt 
være 8,5 meter.” 
  
Ændres til: 



”Bebyggelse skal opføres inden for byggefelt I og II udlagt på lokalplankortet, bilag B. 
Uden for byggefelterne må alene opføres mindre, sekundære bygninger på op til 75 m², 
som f.eks. portneranlæg i forbindelse med sikkerhedstjek ved indkørsel til området, 
vagtanlæg, affaldsanlæg og lignende til områdets drift. Højden på disse må maksimalt 
være 8,5 meter. ” 
 
 
8) 
Der er en uklarhed i lokalplanens § 9.8, hvorfor følgende ændring foreslås: 
 
§ 9.8 ændres fra: 
”Tekniske installationer og lignende på tage, jf. § 8.4, skal afskærmes mod omgivelserne 
med fast/solid skærm.” 
 
Ændres til: 
”Tekniske installationer og lignende på tage, jf. § 8.4, skal afskærmes mod omgivelserne 
med fast skærm.” 
 
9) 
Der er konstateret fejl i henvisningerne i § 12, hvorfor følgende ændring foreslås: 
 
§ 12.1 ændres fra: 
”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret grønne forarealer, jf. § 10.4, 
skovbeplantning, jf. § 10.5 og jordvolde/landskabsformationer, jf. § 10.13. Skovbeplant-
ning kan dog etableres senest ved førstkommende plantesæson efter ibrugtagning. 
12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret relevant afledning af regn-
vand inkl. regnvandsbassiner, jf. § 10.2. ” 
Ændres til: 
”12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret grønne forarealer, jf. § 
10.8, skovbeplantning, jf. § 10.9 og jordvolde/landskabsformationer, jf. § 10.13. Skovbe-
plantning kan dog etableres senest ved førstkommende plantesæson efter ibrugtagning. 
12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret relevant afledning af regn-
vand inkl. regnvandsbassiner, jf. § 10.4.”  
 
10) 
I det offentliggjorte materiale er støjgrænserne for Nørregårdsparken angivet til at være 
55/45/40. Det er en redaktionel fejl som kan give anledning til misforståelser. De kor-
rekte støjgrænser er 45/40/35. Projektet overholder de korrekte støjgrænser. Den opda-
terede tabel er vedlagt som bilag. 
 
Retsvirkninger 
Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra denne bekendtgørelses dato, hvorefter ejen-
domme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstem-
melse med planens bestemmelser.  
 
 
Planen kan ses/erhverves her 
Lokalplanen, der er indberettet i PlanDK, er offentlig tilgængelig i Byggeservice, Plan, 
Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Planen kan også ses på internetadressen 
www.esbjergkommune.dk/planer 
 
Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt per-
soner, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsi-
gelse mod dette. 

http://www.esbjergkommune.dk/planer


 
Klagevejledning 
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold 
til Planlovens § 58 (lovbek. nr. 287 af 16. april 2018). Du kan klage over procedurer der 
ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage 
over planernes indhold. Planklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet 
skal sættes i stå, mens klagen behandles. 
 
Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen, jf. Planlovens § 59. 
 
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage skriftligt til Natur- og Miljø-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
skriftligt gennem Klageportalen til Esbjerg Kommune. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du be-
taler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-
portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. 
Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 
60. 
 
Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. 
Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen el-
ler efter domstolens afgørelse. 
 
 
Annonce :  Kan ses på internetadressen www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/an-

noncer/planer den 23. januar 2019. 
  
 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/planer%20den%2023
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/planer%20den%2023
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