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EN MARINA FOR ALLE

KOLDING TILBAGE TIL FJORDEN

EN ROBUST OG LANGSIGTET PLAN
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Indledning

MARINA CITY - NY LYSTBÅDEHAVN OG BYDEL VED MARINA SYD.

”Marina City” er et forslag til en robust udviklingsplan for området ved 
Marina Syd i Kolding. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Kolding 
Kommune, Kolding Marina og projektets øvrige interessenter.

Målet har været at skabe et nytænkende projekt for sammenlægningen 
af Marina syd og Nord i Kolding, der sammentænker både bymæssige, 
arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, og samtidigt etablerer et 
pragmatisk afsæt i forhold til realiseringen  af en funktionel og unik marina 
i sammenhæng med nye boligområder af høj kvalitet.

En vigtig forudsætning for projektet har været at skabe en god forståelse 
for de mange forskellige interessenters behov, krav og ønsker, samt ikke 
mindst projektets mange tekniske forudsætninger og begrænsninger.

Vi har forsøgt at skabe en plan for Kolding Marina der på en gang er 
realistisk og visionær. En robust og fleksibel plan der kan udvikles over tid 
og udbygges trinvis, samtidigt med at den rummer en vision for en helt ny 
type fjordnært byområde, hvor by, vand og marina mødes. Vi kalder denne 
nye bydel Marina City.

Marina City er en bydel for hele Kolding - ikke kun dem der har båd i 
marinaen eller  bor i områdets nye boliger. Attraktive byrum, nye offentlige 
funktioner tilsammen med marina og boliger skal gøre området til en 
destination for alle Koldings indbyggere og besøgende udefra. 

Marina City er også en integreret del af Kolding. Derfor er det vigtigt at det 
er godt forbundet med Kolding Midtby og de nære omgivelserne. Vores 
plan bygger derfor videre på de offentlige rum, strøg og promenader som 
i dag forbinder midtbyen med projektområdet.

Marina City er en bydel hvor sammensætningen af forskellige funktioner  
og ses som en kvalitet og hvor der sammensættes på en måde hvor der 
opstår synergier fremfor konflikter. Derfor er der i vores plan særligt fokus 
på de offentlige rum - både som noget der kan skabe sammenhæng på 
tværs af forskellige funktioner og noget der kan skabe naturlig adskillelse 
mellem funktioner. 

Kolding

Kolding Fjord

Marina Syd



6



7

KOLDING MARINA
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Lystbådhavn Nord

Marina Syd

VAND:
455 vandpladser
55 000 m2
120 m2 per båd

LAND:
65 – 70 både

Flertal af større sejlbåde

VAND
518 vandpladser
47 000 m2
91 m2 per båd

LAND
ca. 210 både

Flertal af mindre både
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Sammenlægning af Marina Nord og Syd

Udgangspunktet for denne opgave har været ønsket om at sammenlægge 
lystbådhavn Nord med Marina Syd. 

De to havne er i dag ca lige store (500 både hver) og tilsammen bliver de 
Danmarks næststørste lystbådhavn. En marina med 1000 både kræver 
meget plads, både på vand og på land, og alle de eksisterende funktioner 
som i dag er tilknyttede de to marinaer: klubhuse, vinteropbevaring, 
slæbested mm. skal indtænkes i den nye plan. 

For at kunne finansiere den nye marina har Kolding Kommune udtrykt 
ønske om at etablere mellem 2- 400 byggeretter i forbindelse med den nye 
Marina. Disse byggeretter indtænkes i planen således at de kan udvikles 
etapevis sammen med marinaen. 
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4. Besøgende

5. NYE INDBYGGERE
Fremtidens Kolding Marina skal tilbyde en helt ny type 
boliger som man ikke finder i Kolding i dag. Den store 
kvalitet ær nærheden til marinaen og udsigten over fjor-
den. Samtidigt skal der tilbydes en bred vifte af forskellige 
boliger, for mange forskellige indbyggere.  

I dag er der relativt få der besøgende til marinaen der ikke 
har båd i området. Fremtidens marina skal have en mere 
offentlig karakter og blive til endestination fo hele Kolding. 

3. Sejlbåde
Marinaens største brugergruppe er dem med sejlbåd. 
Fremtidens marina skal ikke bare opfylde alle deres prak-
tiske behov med hensyn til opbevaring både sommer og 
vinter, men også skabe et hyggeligt maritimt miljø der in-
viterer til ophold og samvær. 
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Marinaens mange brugergrupper

2. Motorbåde
Også for områdets motorbåd skal marinaen tilbyde gode 
faciliteter og et hyggeligt maritimt miljø.

1. Lystfiskere
Områdets mange fiskere er med til at give det identitet. 
Også i fremtiden skal de få lov til at være med til at præge 
og karakterisere miljøet.
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Omkring 1895 Omkring 1915

Omkring 1940 Omkring 1985

Omkring 2000 frem til idag 2030 ?

?
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Som i stort set alle andre byer er Koldings kystlinie ‘menneskeskabt’ og 
har forandret sig løbende i de seneste 200 år. Det er derfor kun naturligt 
at man nu tager næste skridt i denne udvikling. 

Hvor det tidligere handlede om at skabe plads til industri, handler det idag 
om at skabe herlighedsværdi for Kolding - en attraktiv kystlinie hvor man 
både kan sejle, fiske, tage på udflugt og bo.

Næste skridt i Kystliniens forandring
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InfrastrukturAktiv industri

Tekniske begrænsninger

Udfordringer 

Uigennemtrængeligt krat

Fredsskoven der ligger mellem marinaen og Design City fremstår i dag mest som en 
barriere. Den rummer dog et stort potentiale og kunne (med enkle tiltag) blive et stort 
aktiv i den fremtidige udvikling af området.

På den anden havnen ligger industrihavnen som stadig er meget aktiv. Udover at be-
grænse mulighederne for at udvide marinaen mod nord, så er støjen og trafikken til 
havnen en mulig udfordring for fremtidig boligbebyggelse.

Projektområdet er godt koblet på den lokale infrastruktur, primært gennem Skamlinge-
vejen. Samtidig  er infrastrukturen en bariære som adskiller området fra omgivelserne 
og giver det en tydelig ‘bagside’.

En række tekniske begrænsninger vil gøre sig gældende i den fremtidige udvikling af 
området. Særligt kræver landindvinningen af nye områder at man tager højde for både 
bundforhold og vandkvaltiet.  



15

Udsigt over fjorden

Et identitetsrigt miljø Attraktive forbindelser til byen

Potentialer

Et levende marinamiljø

En af områdets største kvaliteter er nærheden til vandet og udsigten over fjorden.

Området omkring marinaen har sin egen særprægede identitet, karakteriseret af fiske-
både, industri i lille skala mm. 

Både Marina Syd og lystbådhavn Nord er aktive maritime miljøer med en bred vifte af 
aktiviteter og funktioner både for dem der besøger dem til daglig og besøgende udefra. 

Forbindelserne for fodgængere og cyklister mellem projektområdet og Kolding Midtby 
er gode. Langs åen er der for nylig etableret en promenade der kobler sammen en 
række aktiviteter på langs. 
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VISION & STRATEGI
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Kolding tilbage til fjorden

Kolding

Kolding Fjord

Marina Syd

Kolding skal tilbage til fjorden og udnytte potentialet af det blå rum, de 
store vider og de rekreative muligheder.

Videreudvikling af eksisterende forbindelser til marinaen

Skab en ny Attraktion for koldings inbyggere og besøgende
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En marina for alle
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En marina for alle

Klar overgang mellem bolig og marina

By

Marina

Promenade som buffer  mellem bolig og marina funktioner

Den nye Marina skal være for alle og og være både et by og marina miljø!
Her skal både sejlere, lystfiskere, besøgende og nye beboere føle sig 
hjemme.
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En robust udviklingsplan

Bevar mariamiljøets kultur og autencitet til at skabe særegen 
identitet for området

Arealer som vinteropbevaring og promenade kan fungere som fleksible 
arealer mellem sæsonerne

Udviklingsplanen må være robust og kunne klare en langsigtet 
udvikling
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MARINA CITY
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Helhedsplan
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Helhedsplan
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Design City

Åpromenaden

Mod Kolding 
Midtby

Fjordparken

Mod Rebæk

Fredskoven
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Koncept

Marina
Marina

Promenade

Promenade

By
By

Park Park

Vores koncept for Kolding Marina er at organisere programmet i 4 bånd 
der forholder sig til hinanden og omgivelserne. De 4 bånd er:

Marinaen
Selve marinaen organiseres rationelt of effektivt ved at forlænge nuværen-
de organisering mod øst.

Promenaden
Langs hele marianens længde foreslår vi en promenade som både forbind-
er til Kolding Midtby (i forlængelse af Åpromenaden) og skaber overgang 
mellem marina og boliger.

Bybåndet
Bybåndet ligger langs promenaden og indeholder både den nye boligbe-
byggelse og de til marinaen tilhørende funktioner

Park / vinteropbeavring
Vinteropbevaringen udformes som et grønt parklandskab og placeres langs 
skamlingevej hvor den skaber en naturlig buffer mellem vej og bebyggelse. 
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Ny grafik

Plan

SSJ

Plan
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Plan

SSJ

Plan
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Bebyggelse / funktioner Trafik

P

P

P

P
P

Plandiagram

Boliger
Havnerelaterede funktioner med udadvendte stueetager
Særlige offentlige bygninger

Hovedtrafik
Parkering på terræn
Parkering i konstruktion
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FaseinddelingOffentlige rum

Fjordpark

‘Fjordens Perle’

Eventplads

1a

1b

2

3

3

3

Plandiagram

Promenaden
Særlige offentlige rum
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Både på vand

Længde på moler:

Nyt forslag: 4060 m

Nord i dag: 1720 m
Syd i dag 1800 m
Nord + Syd i dag: 3520 m

Areal:

Nyt forslag: 30.000 m2

500 både 
(ved 60 m2 / båd)

Nord + Syd i dag:
291 både

Både på land

Arealer
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Skovkvarteret
ca 12.000 m2

Fjordkvarteret
ca 30.000 m2

82.000 m2

Boliger Landfill

Arealer
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Fjordens perle

Fjordparken

BYEN VED VANDET

HAVNEFUNKTIONER

Bebyggelse
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Restaurant

BYEN VED SKOVEN

Bebyggelse
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PLANENS DELE
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Fjordbyen

Fjordens perle
(vandkulturhus)

‘Parken’
(vinteropbevaring) Promenaden

De enkelte områder
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Marinaen

‘Parken’
(vinteropbevaring)

Skovbyen

Promenaden

De enkelte områder
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Promenaden

Promenaden er rygraden i udviklingen af Kolding marina og nye bydel. 
Den er tænkt som et varieret og aktivt strøg der kan rumme forskellige 
aktiviteter og samtidigt skabe sammenhæng på tværs af områdets mange 
funktioner.

Promenaden kommer i forlængelse af den allerede etablerede Åpro-
menade, og bliver dermed del af forbindelsen til Kolding Midtby. Det er 
således langs promenaden at mange af de bløde trafikanter der besøger 
området vil komme. 

Promenaden bør udformes med høj arkitektonisk og landskabsmæssig 
kvalitet.  Promenadens udtryk, materialer og udformning må gerne varie-
re for at gøre færden langs den til oplevelse. Bygningernes stueetager bør 
indrettes med offentlige funktioner hvilket vil medvirke til at gøre prome-
naden aktiv og tryg. 

Promenaden vil også fungere som en ‘buffer’ mellem nye boliger og 
marinaen. 
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Den lave skala

I promenadens vestlige del er skalaen lav og rummene små og intime. 
Promenaden er relativt smal og forløbet bliver opbrudt af at bygningerne 
vrider og forskyder sig.

En række trapper forbinder promenaden forbinder promenaden med van-
det og bliver til attraktive opholdssteder.



48



49

Eventpladsen

I promenadens vestlige del er skalaen lav og rummene små og intime. 
Promenaden er relativt smal og forløbet bliver opbrudt af at bygningerne 
vrider og forskyder sig.

En række trapper forbinder promenaden forbinder promenaden med van-
det og bliver til attraktive opholdssteder.
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Havneparken

Promenadens foløb ender i Fjordparken, et stort offentligt parkområde 
med udisgt over fjorden. 

Her er der masser af plads til aktiviteter både for dem som bor i området, 
sejlere og folk udefra. Parken rummer en bred vifte af funktioner som 
sportsbaner, grillepladser, broer ud i vandet mm.
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Fjordens Perle

Indendørs funktioner Pool

Offentligt tilgængelig tagflade
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Området nye bebyggelse etableres i et bånd langs hele promenaden. På 
den måde opstår der synergi mellem byggeri og landskab - bygningerne 
er med til at definere promenadens rum og gøre den aktiv samtidig som 
promaden skaber god og attraktiv beliggenhed for det nye byggeri. 

Byggeriet varierer både til form, funktion, skala og atkitektoniskt udtryk. 
De nye boliger placeres i hhv Skovbyen og Fjordbyen i den østlige og vest-
lige del af området. Mellen boligområdene etableres primært de funktioner 
som hører til marinaen såsom, klubhuse, bad, caféer mm. 

Bybåndet
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Eksisterende restaurant ‘Soltrappe’

FredskovLokal pladsBoligerVinteropbevaring
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Skovkvarteret

Skovbyen er den første boligklynge der udvikles i området. 

Den trækker på kvaliteter både fra den nærliggende Fredskov og nærhe-
den til vandet. Skovbyen udvikles som en meget grøn bydel med meget 
beplantning og tæt og relativt lav skala. 

Mod promenaden placeres offentlige funktioner i bygningernes stueetager. 
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Fjordens Perle 
Vandkulturhus

Vinteropbevaring / ParkPromenadeBoligerFjordparken
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Fjordkvarteret

Mod fjorden placeres det største af områdets nye boligområder - 
Fjordbyen.  Her er der mulighed for at skabe nye unikke boliger med 
direkte  udsigt over fjorden.

Bygningerne i Fjordkvarteret kan være høje, så at der både bliver maksi-
mal udsigt for de boende samtidig som bygningernes fodaftryk minime-
res udsigten fra begvedliggende byområder bibeholdes.

Bygningerne i Fjordkvarteret udvikles i tæt relation med Fjordparken. 
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Parken / grøn vinteropbevaring

God mulighed for vinteropbeavring for marinaens både er et af de vigtige-
ste succékriterier for at sikre marinaens funktionalitet. 

Vi foreslår at vineropbevaringen gøres til en integreret del af planen for 
området, der skal være både attraktiv og funktionel under sommer såvel 
som vinter. Dette opnås dels ved at området udvikles som et grønt par-
kområde, med træklynger og grøn belægning (f.eks. græs eller armeret 
græs) og dels  ved at foreslå ’dobbeltprogrammering’ af området så at det 
kan bruges til koncerter og andre kulturelle events under sommeren hvor 
bådene er i vandet. 
 
Parken placeres i forlængelse af fredskoven langs Skamlingevejen og dan-
ner på den måde buffer mellem den trafikerede vej og ny bebyggelse.
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Vinter
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Sommer vs. vinter

Sommer
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UDVIKLINGSSTRATEGI
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Design City Vinteropbevaring

Fredskoven

1. trin - Design City

Design City

Bydel ved det grønne 
(1. byggeret)

Landindvinning

Udvidelse af marianen

Vinteropbevaring

FredskovenFredskoven

2. trin - Byen ved skoven
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Fire faser for udviklingen

Design City

En sammenhængende
bydel

Vinteropbevaring

Fredskoven

Fredskoven

Design City

En ny bydel 
ved vandet

Vinteropbevaring

1. byggeret

3. trin - Byen ved vandet

4. trin - en samlet bydel
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Vinter-
opbevaring Offentlig

park

Vinter-
opbevaring

Bolig

Attraktion

Bolig

Plandiagram

x
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ØKONOMI
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Scenarie 1
Det hele udskiftes og alt opgravet køres væk

Der opbygges mole med 5 meter i kronebredde omfang vist i nedenstående figur. Alt opgravet sediment opgraves og bortskaffes. Der regnes med 
opgravning, afvanding og transport til deponi. 

Hovedmængder:
Mole med 5 meter kronebredde 880 lbm
Opgravning af sediment:     120.000 m3
Fjernelse af sediment under mole:   21.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld:   340.000 m3

Opfyldning med sand
5m mole
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Udviklingsscenarier

Opgravet sediment indpumpes i nyt bagland. Brug afventer at sætningerne er aftaget tilstrækkeligt uden yderligere anlægstekniske foranstaltninger. Der 
etableres mole med 25 meter kronebredde under fremtidige promenader. Afgrænsninger uden fremtidige promenader udføres med mole i 5 meters 
bredde. Under denne udskiftes ikke da den også regnes som en del af anlægget der først skal bruges når sætninger er aftaget. 25 meter mole er vist 
med gul, 5 meter mole med rød, områder med indpumpet materiale med rødt og områder til hvilke der skal tilføres materialer udefra er vist med cyan.

Hovedmængder:
Mole med 25 meters kronebredde:       580 lbm
Mole med 5 meter kronebredde:        505 lbm
Opgravning af sediment:         120.000 m3
Fjernelse af sediment under 25 m mole:       38.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til overhøjde på indpumpet materiale  132.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til cyan område     16.000 m3

Scenarie 2
Alt genanvendes med sætning over lang tid

Indpumpet materiale
Materiale udefra
5 m mole
25 m mole
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Scenarie 3
A Udskiftning ved bådoplag med sand, det areal der er tilbage bruges til 
genopfyldning af udgravede materiale, resten der så ikke er plads til køres 
væk.

 A Udskiftning ved bådoplag med sand, det areal der er tilbage bruges til genopfyldning af udgravede materiale, resten der så ikke er plads til køres
væk. Der udskiftes med sand til fremtidigt bådoplag svarende til 32.000 m². På denne måde sikres udskiftning med bæredygtige materiale frem til 
grænsen for placeringen af den fremtidige nord- sydgående promenade.
Arealet af den resterende del af projektområdet andrager ca. 45.000m² Det betyder at der vil være plads til indbygning af ¾ af det opgravede sediment 
– resten forudsættes bortskaffet svarende til metoden i scenarie 1. 25 meter mole er vist med gul, 5 meter mole med rød, områder med indpumpet 
materiale med rødt og områder til hvilke der skal tilføres materialer udefra er vist med cyan.

Hovedmængder:
Mole med 25 meters kronebredde 350 lbm
Mole med 5 meter kronebredde 505 lbm
Opgravning af sediment 120.000 m3
Fjernelse af sediment under 25 m mole 26.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til overhøjde
på indpumpet materiale 100.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til cyan område 138.000 m3

Indpumpet materiale
Materiale udefra
5 m mole
25 m mole
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Scenarie 3b
Som A blot forudsættes at området kan udvides så der bliver plads til alt det 
opgravede med et langt tidsperspektiv

 B som A blot forudsættes at området kan udvides så der bliver plads til alt det opgravede
med et langt tidsperspektiv Der udskiftes med sand til fremtidigt bådoplag svarende til 32.000 m². På denne måde sikres
udskiftning med bæredygtige materiale frem til grænsen for placeringen af den fremtidige
nord- sydgående promenade. Arealet af den resterende del af projektområdet udvides til at andrage ca. 45.000m² Det
betyder at der vil være plads til indbygning af alt af det opgravede sediment. 25 meter mole er vist med gul, 5 meter mole med rød, områder med 
indpumpet materiale med rødt og områder til hvilke der skal tilføres materialer udefra er vist med cyan.

Hovedmængder:
Mole med 25 meters kronebredde 350 lbm
Mole med 5 meter kronebredde 505 lbm
Opgravning af sediment 120.000 m3
Fjernelse af sediment under 25 m mole 26.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til overhøjde
på indpumpet materiale 132.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld til cyan område 138.000 m3

Indpumpet materiale
Materiale udefra
5 m mole
25 m mole
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Scenarie 5
Kun areal til bådoplag med udskiftning og bortkørsel af det opgravede 
sediment 

Der opbygges mole med 5 meter i kronebredde omfang vist i nedenstående figur. Alt opgravet sediment opgraves og bortskaffes. Der regnes med 
opgravning, afvanding og transport til deponi.

Hovedmængder:
Mole med 5 meter kronebredde 465 lbm
Opgravning af sediment 120.000 m3
Fjernelse af sediment under mole 12.500 m3
Levering og indbygning af sandfyld 129.000 m3

Opfyldning med sand
5m mole
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Scenarie 6a
Langt perspektiv med kun bådoplag. Opgravet materiale bruges til op-
fyldning. Resten der så ikke er plads til køres væk.

I scenarie 6 A og B regnes der udelukkende med et ønske om etablering af bådoplag og dette på lang sigt så opgravede sediment materiale kan 
anvendes i hel eller delvis grad.
 A hvor bådoplaget udføres så stort som angivet i COBES oplæg. Der anvendes opgravede materialer
Der inddæmmes 30.000m² til fremtidigt bådoplag. Inddæmningen udføres ved etablering af en 5 meter bred mole. Under denne udskiftes dynd for så 
vidt angår den del af molen der skal anvendes til adgang til bådpladser. På den resteredne del af molen udskiftes ikke under
molen da tiden for anvendelse svarer til tiden for anvendelse af bådoplaget.

Hovedmængder:
Mole med 5 meter kronebredde med udskiftning      315 lbm
Mole med 5 meter kronebredde uden udskiftning     210 lbm
Opgravning af sediment         120.000 m3
Fjernelse af sediment under mole        13.500 m3
Bortskaffelse af sediment         67.000 m3
Indbygning af sediment         67.000 m3
Levering og indbygning af sandfyld tiloverhøjde på indpumpet materiale  66.000 m3

Indpumpet materiale
5 m mole
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Scenarie 6b
Langt perspektiv med kun bådoplag. Opgravet materiale bruges til op-
fyldning. Arealet udvides for at gøre plads til opgravet materiale. 

B hvor bådoplaget udføres så stort at alle opgravede materialer kan anvendes til opfyldning. Der inddæmmes 60.000m² til fremtidigt bådoplag. 
Inddæmningen udføres ved etablering af en 5 meter bred mole. Under denne udskiftes dynd for så vidt angår den del af molen der
skal anvendes til adgang til bådpladser. På den resteredne del af molen udskiftes ikke under molen da tiden for anvendelse svarer til tiden for 
anvendelse af bådoplaget.

Hovedmængder:
Mole med 5 meter kronebredde
med udskiftning 315 lbm
Mole med 5 meter kronebredde
uden udskiftning 325 lbm
Opgravning af sediment 120.000 m3
Fjernelse af sediment under mole 13.500 m3

Indpumpet materiale
5 m mole
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190 mio.

200 mio.

220 mio.
219 mio.

162 mio.

132 mio.

178 mio.

167 mio.

155 mio.

138 mio.
132 mio.

115 mio.

85 mio.

98 mio.

102 mio.

115 mio.

123 mio.

+15%

-15%

155 mio.

145 mio.

135 mio.

120 mio.
115 mio.

100 mio.

85 mio.

Pris

Tid

1

2

3

4

Løsningsmetode 1

• Opgravning samt 
bortskaffelse til nyt 
spulefelt i Kolding
• Opgravning samt 
afvanding og bortskaffelse 
til eksternt deponi
2-2,5 år

Løsningsmetode 2

Opgrabning samt 
cementstabilisering
3,5 år

Løsningsmetode 3

Indspulning samt 
cementstabilisering
4,5 år

Løsningsmetode 4

Opgrabning samt 
vertikaldræn og 
forbelastning
5 år

Løsningsmetode 5

Indspulning samt 
vertikaldræn og 
forbelastning
6 år

Løsningsmetode 6

Indspulning samt 
forbelastning
7,5 år

Løsningsmetode 7

Indspulning og ingen 
sætningsfremmende 
foranstaltninger
10,5 år

Usikkerhed 
+/- 15%

5
6

7
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Bilag
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Grønne områder
.........................................
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Byområder & funktioner
Byområderne
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Hovedtrafik
Mange gode forbindelser for fodgængere og cyklister

Gå- og cykelforbindelse

Indfaldsvej

Mindre hovedvej

Privat vej
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Hovedtrafik
Mange gode forbindelser for fodgængere og cyklister

Cykelruter
Mange gode forbindelser for fodgængere og cyklister

Gå- og cykelforbindelse

Indfaldsvej

Mindre hovedvej

Privat vej
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Støj Bundforhold
Bundforhold
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Støj Bundforhold
Bundforhold

Overside bæredygtige lag
kote ca. -12 / 13

Overside bæredygtige lag
kote ca. -3 -3

-13
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....

Åpromenaden

....

Åpromenaden Design CityDesign City
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ÅpromenadenÅpromenaden Design City

,......

Design City
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41 000 m2

Sitet Funktioner
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Sitet

200-600 boliger

970 både á 91 m2 (motorbåde) 120m2 (sejlbåde)
+/- 120 000 m2 

‘MUST HAVE’ ‘NICE TO HAVE’

Under 30 % af 970 både (290 både) á 70 m2 (?)
+/- 20 000 m2

Arbeidspladser

Boliger

Bådpladser på vand

Bådpladser på land

Parkering

Andre funtktioner

Attraktor?

Handel og service

Handel og service

Erhverv

Kultur
Kajakklub, sejlklub, havnebad, iskiosk

Rekreation
Stiforbindelser, byrum og grønne strøg

Parkering til ejerne af 970 bådpladser
Parkering til 200-600 boliger + erhverv
Parkering til gæster og brugere af havnen

Til arealer kommer derudover plads til servicekaj, 
jolleplads, klubhuse, servicevirksomheder, p-pladser 
(faste), infrastruktur og grønne områder m.v.

Funktioner
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17 m

11 11 3

13 m

3 m 4 m

4 1515

5 m5 m

Sejlbåd

Mindre både Store både

Motorbåde & sejlbåde

Længde: 108 m
Areal: 2700 kvm

Antal både per række: 63
Areal per båd: 33 og 44 m2

Længde: 108 m
Areal: 3740 m2

Antal både: 44
Areal per båd: 75 kvm

(10-20 m)(-10 m)

Bådbrygger Koldings eksisterende bådpladser
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Bådbrygger Koldings eksisterende bådpladser

Marina Syd

7 mindre broer; 430 pladser 1 mindre bro; 44 pladser

2 store broer; 88 pladser 9 store bro; 411 pladser

Lystbådhavnen Nord
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gk 5.0

gk 5.0

Med eksisterende havn Uden eksisterende havn

Arealet til 1000 både på vand Vinteropbevaring
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Arealet til 1000 både på vand Vinteropbevaring

Ifølge optælling (KK)

30% af 1000 både = 300 både

Nuværende kapacitet:

over 400 både

Areal pr. båd:
70 m2

28.000 m2 21.000 m2



102

Flere billded-

er fra andre 

møder



103

Billeder fra processen

Proces
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1. offentlighedsfase

Marina City
Ny lystbådehavn og bydel 
ved Marina Syd i Kolding
Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag
fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017



Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Planafdelingen 



2–3

Debatoplæg

Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

Kolding Kommune har igangsat planlægnin-

gen af Marina City. Marina City er er en ny by-

del på sydsiden af Kolding Fjord og skal rum-

me et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø 

samt Danmarks mest attraktive marina.

Et af formålene med debatoplægget er at sikre, 

at borgere, interesseorganisationer, foreninger, 

myndigheder og andre interesserede får mu-

lighed for at komme med forslag, idéer og be-

mærkninger til projektet tidligt i processen. 

Etablering af større lystbådehavn og ny bydel 

ved Marina Syd i Kolding kræver en ændring 

af kommuneplanen i et sådant omfang, at det 

kræver indkaldelse af idéer og forslag m.v. 

med henblik på planlægningsarbejdet. Sam-

tidig forventes realiseringen af projektet at 

påvirke miljøet væsentligt, og der skal derfor 

udarbejdes en miljørapport.

Kolding Kommune er myndighed for anlæg-

gene på land og de fremtidige landområder. 

Kystdirektoratet er myndighed for lystbådehav-

nens udvidelse og opfyldninger. 

Offentligheden kan gennem fire uger komme 

med forslag, idéer og bemærkninger til projek-

tet, herunder om der særlige forhold, der skal 

belyses i den videre planlægning og i miljørap-

porten. 

Forslag, idéer og bemærkninger 

sendes til:

Kolding Kommune, mrk. Marina City

byogudvikling@kolding.dk eller 

Planafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding

så de er modtaget senest den 19. april 

2017.

Åbent hus borgermøde

Som en del af denne første offentlighedsfase 

afholdes et borgermøde, hvor projektet præ-

senteres, og hvor der er mulighed for at stille 

spørgsmål og drøfte projektet. Mødet holdes 

som et åbent hus arrangement:

 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 16-20 

i restaurant Marinaen, Skamlingvejen 5. 

Til åbent hus kan alle interesserede komme 

og gå som det passer. Det er muligt at besø-

ge stande, hvor man kan se kort, luftfotos og 

plancher, og hvor forskellige parter i projektet 

kan informere og besvare spørgsmål. 

Forside: Marina City projektområdet udgør ca. 44 ha inklusiv den eksisterende marina



Baggrund

Kolding Kommune har igennem en årrække ar-

bejdet for at skabe mulighed for en ny attraktiv 

bydel med marina på sydsiden af Kolding Fjord.

Det er nødvendigt at udbygge den sydlige lyst-

bådehavn i Kolding, da den nordligste lystbåde-

havns lejeaftale med Kolding havn udløber i 2017. 

Kolding Havn ønsker selv at benytte arealet, og 

Lystbådehavn Nord med 550 pladser skal derfor 

flytte til Marina Syd. Indtil udvidelsen af den sydli-

ge lystbådehavn er gennemført, har Kolding Havn 

accepteret en midlertidig forlængelse af lejeafta-

len med Lystbådehavn Nord.

I Kommuneplan 2009-2021 for Kolding Kommu-

ne blev der skabt de overordnede rammer for 

en flytning af den nordlige lystbådehavn, og der 

blev samtidig åbnet mulighed for, at der kan ske 

udvikling ud i Kolding Fjord ved opfyldning. I om-

rådet er der mulighed for etablering af boliger og 

erhverv på en del af området og dels mulighed 

for en lystbådehavn med tilhørende faciliteter.

De to lystbådehavne er i dag cirka lige store. 

Sammen vil de blive Danmarks næststørste lyst-

bådehavn. En marina med 1.000 både kræver 

meget plads, både på vand og på land, og alle 

de eksisterende funktioner, som i dag er tilknyt-

tede de to marinaer: Klubhuse, vinteropbevaring, 

parkering, slæbested m.m. skal indtænkes i den 

nye plan.

Visionen
Visionen er, at den nye marina skal være den 

mest attraktive i Danmark og Danmarks største 

udenfor Københavnsområdet.

Dette indebærer bl.a., at der skal skabes plads 

til samling af en række foreninger i området med 

relation til marina og fjord. Det skal tillige være 

muligt med salg af marina- og havnerelaterede 

varer, såsom bådudstyr, fiskegrej m.m.

For at styrke turismen arbejdes der også med 

caféer, restaurationer og overnatningsmuligheder 

i form af vandrehjem, hotel eller lignende.

Nye attraktive byrum og nye offentlige funktioner 

skal bidrage til, at Marina City bliver en bydel for 

hele Kolding – og ikke kun for bådfolket og områ-

dets beboere. Marina City skal ligeledes være en 

integreret del af Kolding by. Derfor er det vigtigt, 

at området er godt forbundet med Kolding Midt-

by og de øvrige nære omgivelser.

Det er en overordnet målsætning, at Kolding med 

Marina City igen får direkte forbindelse til fjorden, 

og at potentialet i det blå rum, de store vidder og 

de mange rekreative muligheder udnyttes langt 

bedre end i dag.

Projektet

Projektet består i en udvidelse af lystbådehavnen 

og etablering af en promenade, som knytter den 

nye bydel sammen og forbinder området til Kol-

ding Midtby. Dernæst består det af byggemod-

ning af det eksisterende landområde til boliger og 

opfyldning af et areal til primært havnerelaterede 

funktioner. Endelig består det af opfyldning af 

areal yderst til offentligt område kombineret med 

boliger.

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Planafdelingen 
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Miljømæssige fokusområder

Der er på forhånd identificeret tre fokusområder, 

som kan forventes belyst i miljørapporten.

Landskab i udsigt

Projektområdet ligger inden for kystnærheds-

zonen, hvor der skal tages særlige hensyn til 

landskabet. Marina City indebærer ny bebyggelse 

langs bydelens promenade samt højere bebyg-

gelse i op til 40 meters højde. 

Etableringen af øer med bybyggelse ud i fjorden 

vil ændre på det visuelle indtryk af fjordlandska-

bet. Fra nogle områder vil Marina City ikke syne 

særlig markant, da den nye bydel ses i sammen-

hæng med bagvedliggende bebyggelser. Men fra 

andre vinkler vil Marina City ændre udsigten og 

oplevelsen af fjorden og landskabet.

I forbindelse med de kommende miljøundersø-

gelser bliver der udarbejdet visualiseringer, hvor 

Marina City kan ses fra forskellige punkter i det 

omkringliggende landskab. Disse visualiseringer 

vil blive analyseret og vurderet. 

Natur

Projektet tager i vidt omfang hensyn de til natur-

mæssige interesser i området. Det sker blandt 

andet ved at udlægge store grønne arealer, der 

kan bruges til offentlige rekreative formål som 

f.eks. sport og grillhygge. Der laves også forbin-

delser til den eksisterende åpromenade

Støj og lignende

Marina City bliver nabo til især eksisterende bo-

ligområder mod syd og til erhvervshavnen mod 

nord. De forskellige parter kan gensidigt påvirke 

hinanden – især med støj.

Lovgivningen for støj sikrer, at forskellige byfunk-

tioner kan fungere side om side. Der er f.eks. 

fastsat grænseværdier for, hvor meget virksom-

heder må støje, og hvor meget støj beboere i 

boligområder må tåle. Herunder også krav til 

afstand og afskærmning.

Grænseværdierne gælder også i bygge- og an-

lægsfasen, hvor der kan opstå støj fra f.eks. leve-

rance af byggematerialer.

Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding



Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen, Planafdelingen 
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Plangrundlag

Før projektet kan realiseres, skal Kolding 

 Kommune udarbejde et kommuneplantillæg 

og en (eller flere) lokalplan(er).

VVM-redegørelse og 
miljøvurdering af 
plangrundlaget

Kolding Kommune og Kystdirektoratet har truf-

fet afgørelse om, at der skal udarbejdes en

VVM-redegørelse for projektet, da projektet 

er omfattet af § 3, stk. 1 (Bilag 2, pkt. 10b, 

10f og 10g) i VVM-bekendtgørelsen for lan-

danlæg og omfattet af § 3, stk. 1, pkt. 6 og 9 

i VVM-bekendtgørelsen for anlæg på søterri-

toriet. Spørgsmål om afgørelserne kan rettes 

til Kolding Kommune og Kystdirektoratet, hvor 

relevante oplysninger og dokumenter omkring 

VVM-afgørelserne kan rekvireres.

Afgørelserne kan findes på henholdsvis 

www.kolding.dk/marinacity og 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/jura/ 

offentliggoerelser.html

En VVM-redegørelse er en vurdering af det 

konkrete projekts virkninger på miljøet.

VVM-redegørelsen skal blandt andet redegøre 

for, hvordan eventuelle miljøpåvirkninger kan 

afværges, og hvorledes overholdelse af even-

tuelle miljøkrav til anlægget kan overvåges.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er 

omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Da plangrundlaget giver mulig-

hed for placering af et anlæg med en potentielt 

væsentlig miljøpåvirkning, skal der også fore-

tages en miljøvurdering af planforslagene.

Miljørapport

Formålet med VVM-redegørelsen og miljø-

vurderingen af plangrundlaget er at forbedre 

beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets 

og planernes miljømæssige konsekvenser og 

mulige gener for blandt andet mennesker, na-

tur og landskab, før der tages endelig stilling til 

projektet og planerne.

Kravene til miljøvurderingen af plangrundlaget 

omfatter i store træk vurdering af de samme 

forhold, som skal vurderes i VVM-redegørel-

sen for det konkrete projekt. De to vurderinger 

integreres derfor i én samlet miljørapport.

Inddragelse af offentligheden 
– det videre forløb

Denne debatfase er den første af to offentlige 

høringer. Forslag og idéer fra denne debatfase 

vil indgå i det videre arbejde og præsenteres 

for politikerne i forbindelse med behandling af 

planforslagene og miljørapporten.

Efter politisk behandling vil planforslagene og 

miljørapporten komme i ny offentlig høring. 

Her vil der være mulighed for at komme med 

bemærkninger og indsigelser.

Disse nye bidrag fra offentligheden vil så indgå 

i den endelige behandling af planforslagene og 

lægges til grund for Kolding Kommunes ved-

tagelse af planerne samt Kolding Kommunes 

og Kystdirektoratets udstedelse af henholdsvis 

VVM-tilladelse og anlægstilladelse til etablering 

af projektet. 

Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

http://www.kolding.dk/marinacity
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Aktuel afgrænsning af Marina
City

Visualisering af Marina City

Fakta om:

Helhedsplan Marina City 22.
maj 2017 23.04 MB

Tillæg til Helhedsplan Marina
City 30. august 2017 7.24 MB

Debatfolder fra tidligere
idefase 348.23 KB

Mere om Marina City

Frist for idéer og forslag

Kystdir ektoratet og Kolding Kommune gennemfør er en suppler ende høring i
forbindelse med Marina City . Årsagen er , at der er for etaget væsentlige
pr ojektændringer , herunder en udvidelse af pr ojektområdet.

Kolding Kommune er i gang med planlægningen af Marina City - Ny
lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding, som der var idéfase for i en
periode frem til den 19. april 2017. På baggrund af de indkomne
bemærkninger og de igangværende forundersøgelser er projektområdet blevet
udvidet, så det nu omfatter et større areal.

Mod vest er inddraget et område i skoven til bådoplag. Der er også foretaget
en omdisponering af den høje bebyggelse og af det påtænkte opfyld på
søterritoriet. I hovedtræk er de påtænkte øer udgået og den høje bebyggelse
er flyttet mod vest.

Da der efter myndighedernes vurdering er tale om større ændringer af
projektet, er det nødvendigt at gennemføre en supplerende høring af
offentligheden og berørte myndigheder.

Herudover henvises til helhedsplan med tillæg samt debatoplæg fra tidligere
idéfase, der er tilgængelig på Kystdirektoratets og kommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, vil Kolding Kommune have en
informationsstand torsdag den 12. oktober 2017 på By- og
Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11. Standen vil være bemandet kl. 12-19.

 Kystdirektoratet vil være tilstede kl. 12-14.
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Frist for idéer og forslag

Kystdirektoratet og Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at
komme med idéer og forslag til den videre VVM- og planproces. Bemærkninger
til både VVM og kommuneplantillæg skal fremsendes senest den 27. oktober
2017.

 
Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

 Kolding Kommune
 Mrk. Marina City

 byogudvikling@kolding.dk
 eller

 Planafdelingen
 Nytorv 11

 6000 Kolding

 

Artiklen er publiceret 26. september 2017

mailto:byogudvikling@kolding.dk
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Lystbådhavn Nord

Marina Syd

VAND:
ca. 462 vandpladser

LAND:
ca. 83 både

VAND
ca. 510 vandpladser

LAND
ca. 330 både

Sammenlægning af Marina Nord og Syd

Udgangspunktet for denne opgave har været ønsket om at sammenlægge 
lystbådehavnen i Nord med Marina Syd. De to havne er i dag ca. lige 
store (ca. 500 både i hver) og tilsammen bliver de den største marina i 
Danmark uden for Københavnsområdet, kun overgået af Svanemøllen.

En marina med 1000 både kræver meget plads - både på vand og på 
land. Alle de eksisterende funktioner som i dag er tilknyttet de to marinaer: 
klubhuse, vinteropbevaring, slæbested mm. skal ligeledes tænkes ind i den 
nye marina plan. Yderligere tillægges en række af nye marinafunktioner 
der skal forbedre forholdende for sejlere og bådentusiaster i Kolding.

For at udvikle et spændende og attraktivt bymiljø ved fjorden og marinaen 
etableres omkring 400 boliger og en række andre funktioner i forbindelse 
med den nye lystbådehavn. Disse byggeretter tænkes ind i planen således, 
at de kan udvikles etapevis sammen med marinaen. 

Ideen om at kombinere sejlerkulturen med et nyt boligområde, attraktive 
rekreative arealer og turistattraktioner er med til at gøre Marina syd til 
meget mere end ’bare’ en marina - men en fremtidig Marina City.

FREMTIDIGE MARINA SYD:

VAND
1.000 vandpladser

LAND
500 både
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Et særligt område

En attraktiv marina Et område med en særlig karakter

Et område med mange grønne kvaliteter En område med blå kvaliteter

Marina Syd er et helt særligt område i Kolding med sin egen særprægede 
identitet. Lokale sejlklubber, bådentusiaster, små fiskerbåde og terrassen 
langs det gule hus, der om sommeren er pakket med gæster, der spiser 
is og drikker kaffe i solen, er alt sammen med til at skabe den helt unikke 
stemning omkring marinaen.

Både Marina Syd og lystbådehavn Nord er i dag aktive marina-miljøer med 
en bred vifte af aktiviteter og funktioner for sejlere, fiskere, bådentusiaster 
og andre gæster med interesse for der maritime. Men Koldings marina 
har potentialet til at blive mere end bare en lille lokal marina - den har 
muligheden for at blive landets bedste Marina. En destination for Kolding, 
sejlere, og turister. 

En af områdets største kvaliteter er nærheden og kontakten til vandet, 
samt udsigten over den 10 km. lange fjord. Udover de blå kvaliteter er 
Marina Syd ligeledes placeret mellem flere attraktive grønne områder - fra 
det tætbevoksede skovareal i Åparken, til store grønne plæner med plads 
til aktiviteter, udflugter og ophold.  

Udviklingen af Marina City skal ske med respekt for de kvaliteter og den 
stemning, der karakteriserer området i dag. Egenarten og stemningen i 
havnen skal videreføres og forstærkes i den fremtidige Marina City, der 
med respekt for sine omgivelser vil forbinde de blå og grønne potentialer 
og bringe dem helt ind til centrum af byen
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Omkring 1895

1895 - Kolding ligger ud mod fjorden

Omkring 1915

Omkring 1940 Omkring 1985

1985 - Industrien, en buffer mellem kolding og fjorden

2020 - Kolding føres tilbage ud til fjorden gennem Marina City

Omkring 2000 frem til idag 2020

Som i stort set alle andre havnebyer er Koldings kystlinje ‘menneskeskabt’ 
og har forandret sig løbende i de foregående 200 år. Det er derfor kun 
naturligt, at man nu tager næste skridt i denne udvikling. 

Kontakten til fjorden har altid spillet en vigtig rolle for Kolding - som han-
delsrute, som industrihavn og som en rekreativ destination for byen. De 
sidste 100 års landvinding har i høj grad handlet om at skabe plads til 
industrien i havnen, der i dag lægger sig som en buffer mellem Kolding 
centrum og fjorden.

Næste skridt i udviklingen af Koldings kystlinje, skal genetablere kontak-
ten mellem Kolding centrum og fjorden. Det skal handle om at skabe her-
lighedsværdi for Kolding - en attraktiv kystlinje, der lægger sig som en 
forlængelse af byen, hvor man både kan sejle, fiske, tage på udflugt og bo.

Næste skridt i Kystliniens forandring

Kolding Kolding

Kolding

Industri

Industri

Marina

Kolding fjord Kolding fjord

Kolding fjord

Marina CityDesign City
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VISION & STRATEGI
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Visionsplanen fra 2015

MARINA CITY - NY LYSTBÅDEHAVN OG BYDEL VED MARINA SYD.

Sommeren 2015 udviklede COBE visionsplanen ”Marina City” for området 
ved Marina Syd i Kolding. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med 
Kolding Kommune, Kolding Lystbådehavn og projektets øvrige interessenter.

Målet var at skabe et nytænkende projekt for sammenlægningen af Marina 
syd og Nord i Kolding, der sammentænker både bymæssige, arkitektoniske 
og landskabelige kvaliteter, og samtidig etablerer et pragmatisk afsæt i 
forhold til realiseringen af en funktionel og unik marina i sammenhæng 
med nye boligområder af høj kvalitet.

Marina City blev tænkt som en integreret del af Kolding. Det var derfor vigtigt 
at stedet blev godt forbundet med Kolding Midtby og de nære omgivelser. 
Planen byggede derfor videre på at forstærke de offentlige rum, strøg og 
promenader som i dag forbinder midtbyen med projektområdet og fjorden.

Marina City blev tænkt som en bydel for hele Kolding - ikke kun dem der 
har både i marinaen eller bor i områdets nye boliger. Attraktive byrum, nye 
offentlige funktioner tilsammen med marina og boliger skulle gøre området 
til en destination for alle Koldings indbyggere og besøgende udefra. 

Mange af tankerne bag visionsplanen for Marina City fra 2015 har dannet 
grundlaget for udarbejdelsen af den nye helhedsplan. Men visionsplanen 
har også åbnet for nye muligheder og ønsker til den fremtidige Marina 
City, såvel som nye udfordringer. På baggrund af en omfattende dialog- og 
designproces sammen med områdets brugere og interessenter blev et  nyt 
program for det nye by- og marinaområde lavet.

På baggrund af det nye program vil der i denne booklet blive redegjort for 
vores nye svar på en fremtidig Marina City i Kolding.

På de følgende sider redegøres der for de nye forudsætninger der har 
været med til forme den nye helhedsplan.

Kolding

Kolding Fjord

Marina Syd

Aksonometri af visionsplanen fra 2015

Plantegning af visionsplanen fra 2015
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Design City

Åpromenaden

FredskovenMod Kolding centrum

Fjordparken

Mod Rebæk

Kolding tilbage til fjorden

Kolding fjord kan dateres flere tusinde år tilbage og den markante 10 km 
lange fjord har altid spillet en vigtig rolle i Koldings historie. Fjorden har 
helt tilbage til 1300 tallet været besejlet af handelsskibe, og er det stadig 
den dag i dag. 

De sidste 100 år har landindvindingen ud i fjorden været for at vinde plads 
til industrien, der i dag afskærer Kolding centrum fra Kolding Fjord.

Den nye plan for Marina city vil bringe Kolding tilbage til fjorden. Med 
den kommende promenade, der vil løbe fra Kolding centrum langs åen 
og helt ud til fjorden, vil Kolding igen kunne udnytte potentialet af deres 
attraktive blå kant. Marina City vil blive et helt nyt fjordnært område hvor 
byen, vandet og marinaen vil mødes i et samlende kvarter.

Med en ny offentlig attraktion for enden af marinaen mod fjorden, får 
Kolding en ny destination i byen, der kobler sig på en lang tradition af 
fjorden som udflugtssted for sejlere og friluftsmennesker. Den nye havne-
attraktion vil ligeledes kunne give byen et nyt ikon fra vandsiden - så når 
man i fremtiden kommer sejlende ind i Kolding fjord vil man se Fjordens 
Perle ligge og glimte i vandkanten og byde velkommen til Kolding by.

Marina City

Fjordens Perle
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Landets bedste Marina

Ved sammenlægningen af Marina Nord og Marina Syd vil Kolding få 
Danmarks næststørste marina - kun overgået af Svanemøllen i Købehavn. 
Men Kolding Marina skal kunne meget mere end bare at være stor - den 
skal være landets bedste marina. En marina for Koldings båd-entusiaster 
og de mange andre, som er aktive på, i, under og ved vandet, men også 
en destination for turister og sejlere fra hele landet.

Der er mange praktiske krav til en god marina - såsom god plads til både 
i alle størrelser, attraktive marina faciliteter til alle grupper, den skal være 
godt organiseret, så du altid er nær de nødvendige funktioner, men det 
skal også være en Marina med liv og stemning og attraktive opholdssteder, 
så marinaen bliver en destination i byen, fremfor et sted du passerer.

God plads til både

Gode faciliteter

Funktionelt

Attraktive opholdssteder
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En blandet og aktiv bydel

AttraktionAttraktion
Attraktion

Bolig

Bolig

Marine relaterede
funktioner

Marine relaterede
funktioner

Marina City bliver Koldings store nye attraktive marina, såvel som Koldings 
nye pulserende bydel med boliger, pladser og offentlige attraktioner. 

Marina City bliver en bydel hvor sammensætningen af forskellige funktion-
er ses som en kvalitet der skal være med til skabe grobund for et pulseren-
de liv i marinaen, døgnet rundt, men også året rundt. Sammensætningen 
af funktioner indebærer ligeledes muligheden for flerdobbelt udnyttelse af 
mange af faciliteterne og funktionerne i marinaen. 

Det er vigtigt fuktionerne i Marina City sammensættes på en måde, så der 
opstår synergi fremfor konflikter. Derfor er der i vores plan særligt fokus på 
de offentlige rum - både som noget der kan skabe sammenhæng på tværs 
af forskellige funktioner, men også som en buffer der kan skabe naturlig 
adskillelse mellem funktioner. 

Ny helhedsplan: En blandet og aktiv by
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En by for alle

Marina City skal være en bydel for alle - ikke kun for dem der har en 
båd i marinaen, men ligeledes for bydelens nye beboere og naboer. Den 
skal omfavne praktiske marinafunktioner, såvel som attraktive by-funktion-
er. Her skal både sejlere, lystfiskere, besøgende og nye beboere føle sig 
hjemme.

Det skal være en bydel med stor variation i boligtyper, aktiviteter og offent-
lige tilbud, så den tiltrækker og giver plads til både børnefamilier, unge og 
seniorere, såvel som sejlere og bådentusiaster.

BØRNEFAMILIER

SMÅ FAMILIER

TURISTER

UNGE

SINGLER

SENIORER

SEJLERE
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En god nabo

Visionsplanen: Optrapning mod fjorden

Ny helhedsplan: Nedtrapning mod fjorden

For at skabe plads til den fremtidige Marina City kan det ikke undgås at 
udvide og ændre på den nuværende kystlinie. Dette skal selvfølgelig ske 
med respekt for marinaens omgivelser og naboer.

Høje bygninger skal placeres strategisk smart, så de hverken blokerer 
udsigten for naboerne syd for marinaen, men ligeledes placeres så de ska-
ber gode lokale sol- og vindforhold for marinaens beboere og besøgende.  
De højeste bygninger placeres hermed tættest på Fredskoven, langt fra 
kystlinjen, hvor de hverken blokerer udsigt, eller skygger over bydelens 
vigtige pladser. 

Det er Marina City’s vision at skal skabe mer-værdi langs den nye kystlinie 
den etablerer - for alt hvad den tager, skal den give noget bedre tilbage. 
Langs den nye kystlinie etableres herved en offentlige promenade med 
pladser, aktiviteter og offentlige attraktioner for beboerne, naboerne og 
indbyggerne i hele Kolding. 
 

Fredskoven Fjorden

Fredskoven Fjorden
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-3

-4

-5

-6
-8

-10

-12

-12

-11

-10

-9
-8

-7
-6

-5
-4

-14

-14

-13

-15

-16

-16
-18

-18

-19

-19

-17

-17

0042-BE3

Kystlinie i dag

Fase 1 Fase 2

25 m.

25 m.

Bolig byggegrænse

0042-BE2

0042-BE1

1. KOMMUNEPLANENS NUVÆRENDE AFGRÆNSNINGER 3. AFSTAND MELLEM BÅDE OG BOLIGER

2. AFSTAND TIL FAST BUND 4. BUFFER MELLEM VINTEROPLAG OG BOLIGER

0042-BE1:
Blandet bolig og erhverv 
Bebyggelsesprocent, 75%
Max etager: 8 (30 meter) 
Enkeltstående bygning i 16 etager ved åen

0042-BE2:
Lystbådehavn
Området skal friholdes bebyggelse
Bebyggelse kun til områdets drift og anven-
delse som lystbådhavn

0042-BE3:
Lystbådehavn
Området skal friholdes bebyggelse
Bebyggelse kun til områdets drift og anven-
delse som lystbådhavn

Buffer:

En anbefalet buffer på 25 meter mellem 
marina kanten og boliger for at undgå konf-
likter mellem de to funktioner. 

Promenaden langs marinaen har samme 
bredde og vil visuelt indikere en buffer mel-
lem både og boligere.

Boligers afstand til vinteroplagsarealer:

Mindst 25 m buffer til boliger rundt om al 
vinteroplag. 
Vinteroplagets placering er fleksibelt, men 
der bør ligge oplag i både fase 1 og fase 2.

Nuværende kystline

Koter der indikerer afstanden til fast 
bund i området hvor der skal indvin-
des land til Marina City

De 12 udfordringer

25 m buffer
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De 12 udfordringer

17,5 m fra vejmidte

5. BUFFER MELLEM VEJMIDTE OG BOLIGER

6. TRAFIKSTØJ FRA SKAMLINGVEJEN

Buffer:

Der skal være 17,5 meter buffer mellem 
vejmidte og boliger.

60 m. 
30 m.
20 m. 

Højde krav til boliger tæt på Skamlingvejen 
ved 50 km/t, støjdæmpende asfalt og 2 m 
støjskærm langs vejen. 

20 m. fra vej:
Op til 1,5 m over terræn overholder 
støjgrænserne (Ingen boliger)

30 m. fra vej:
Op til 10 m over terræn overholder 
støjgrænserne (max. 3 etager)

60 m. fra vej:
Op til 40 m over terræn overholder 
støjgrænserne (4 - 12etager)

7. TRAFIKSTØJ FRA INTERNE VEJE

8. STØJ FRA INDUSTRI

10 m buffer

Buffer:

Der skal være en buffer på ca. 10 meter 
mellem interne veje og boliger, for at undgå 
støjgener hos beboerne.

Støj fra industri aften og nat

Boliger bør placeres inde for 45 dB grænsen

55-60 dB
50-55 dB
45-50 dB
40-45 dB
35-40 dB
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De 12 udfordringer

9. SIGTELINJER FRA NABOER

10. SIGTELINJER FRA NABOER

Sigtelinjer fra villa-kvarter

Meget store bekymringer blandt grunde-
jerne/beboerne i Tved Nord-området, an-
gående anlæg og højt byggeri ud for deres 
boligkvarter.

Sigtelinjer fra Kløvervej / Tvedvej

Der bør undgås højhuse, der vil blokere 
udsigten over fjorden fra højhusene ved 
Kløvervej/Tvedvej.

Mulig udsigtskorridor 

På grund af en mulig udsigtskorridor ved 
Dyrskuepladsen, bør der undgås højhuse, 
der vil blokere udsigten over fjorden.

Sigtelinjer fra boligkvarter

Sigtelinjer fra højhuse

Kolding Fjord

Kolding Fjord

11. UDSIGTSKORRIDOR

Udsigtskorridor

Dyrskuepladsen

Kolding Fjord

12. PARKERING PÅ TERRÆN

Visionsplanen var designet med størstedel-
en af parkeringen i konstruktion under 
boligerne. Der er et ønske til helhedspla-
nen, at størstedelen af parkeringen skal 
placeres på terræn, hvilket kræver et større 
overfladeareal end tidligere tildelt park-
eringen.

Visionsplanen

40% af parkering på terræn og 60 % i 
konstruktion.

Ny helhedsplan

88% af parkering på terræn og 12 % 
delvist i konstruktion.

40 % Parkering på terræn 88 % Parkering på terræn

60 % Parkering i konstruktion 12 % Parkering delvist i konstruktion
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NY HELHEDSPLAN
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Fjordens perle

Fjordpladsen

Skovpladsen

Fjordparken

Skovboligerne

Marinaboligerne

Marinapladsen

Marina
centrum

Vinteroplag

Vinteroplag

Vinteroplag
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Planens organisering

Helhedsplanen for Kolding Marina er en sammensætning af 3 forskellige 
typer funktioner:

1. Marina-relaterede funktioner
2. Boliger
3. Offentlige attraktioner og pladser

Sammensætningen og blandingen af marine-, bolig, og by funktioner ses 
grundlæggende som en kvalitet, der kan være med til at skabe en aktiv og 
attraktiv bydel. Men funktionerne skal selvfølgelig sammensættes, så der 
opstår synergi imellem dem, fremfor konflikter.  

Promenaden der løber langs hele marinaen, ligger sig som en respektzone 
mellem marinaen og beboerne. Promenaden kan bruges til at mediere 
overgangen mellem både og beboere og samtidig skabe plads til interes-
sante møder imellem.

Marinafunktionerne er arrangeret som en rygrad langs den offentlige 
promenade. Deres placering er med til skabe klart defineret uderum langs 
kajen, sikre et flow af mennesker langs hele marinaen og er arrangeret 
således at byrum og pladser langs promenaden får både sol, skygge og 
områder i læ for vinden.
 
De to boligområder; Skovboligerne og Marinaboligerne er placeret i to 
klynger begge indenfor kommuneplanens afgrænsninger ved henholdsvis 
Fredskoven og marinapladsen. De er begge placeret med min. 25 meter til 
både på vand og på land, så evt. støjgener fra disse vil reduceres. 
Da marinaen er offentlig og forventes at have mange dagligt besøgende 
er begge boligkvarterer arrangeret, så de skaber mindre, intime og private 
gårdhaver imellem sig til marinaens beboere.

Fjordparken

Fjordpladsen

Marinapladsen

Skovpladsen

Vinteroplag

Vinteroplag

Skovboligerne

Boliger

Marina relaterede funktioner

Promenade

Marina-
boligerne

Marina funktioner
Vinteroplag

Vinteroplag

AttraktionAttraktion
Attraktion

Bolig
Bolig

Marine relaterede
funktioner

Marine relaterede
funktioner

Ny helhedsplan: En blandet og aktiv by
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Slæbested
trailere

Husbåde

Fjordtribune

Vinteropbevaring

evt. fremtidige pakhuse

Svajebassin for
sejlsportsaktiviteter

Gammel havn

Kolding Å

Ny havn

Svajebassin

BBQ

Café

Maritime butik-
ker og erhverv

Maritime butikker
og erhverv

Maritime butikker
og erhverv

Minimarked
og proviant

Bydelens
kvarterhus

Stor servicebygning, 
havnekontor

Grej- og 
mastehal

Sejlsports-
center

Vask

Bådhuse

Bådhuse og 
værksteder

Småbåde & grejhuse

Skolebåde

Handicapbåde

Servicebro

Til større skuder 
og gæster

Store både

Søspejdere, 
udstillingsbåde etc.Servicebygning

Ny bro

Marina

Cirkuspladsen

Slæbested
for joller

Servicekaj og kran

Klubhus tribune

Solplads

Fjordpladsen

Vinteropbevaring

Marinafaciliteter 1-4 etager

Vinteropbevaring

Evt. fremtidigt boligbyggeri

Fjordparken

Stranparken

Vinteropbevaring

P

FREDSKOVEN

MARINABOLIGERNE
SKOVBOLIGERNE

1-8 ETAGER
+ ÉN BYGNING PÅ 16

1 - 8 ETAGER

P

P

P

P

P

P

Eksisterende bygning
Restaurant

160 stk.

Skovboligerne

maks. 16 etager

20.000 m2 bolig

Marinaboligerne
20.000 m2 bolig

68 stk.

78 både

Platform
til events

Fremtidens 
klubhus

Agora

Jolleopladser

54 stk.

P
24 stk.

107 stk.

10 stk.
13 stk.

28 stk.

30 stk.

133 stk.

30 både

190 både

Havnens
grej

Fjordbadet

Naturcenter til 
Klubhuse

Grej-
skure

Kajak
hotel

Natur-
skole

Iskiosk

Service-
bygning Børnenes

fjordhus

En særlig attraktion, på ø eller pæleRestaurant
Sportel, vandrerhjem, hotellejligheder

Fjordpark

Fjordens perle

Beachvolley

Marina City
1:2000
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Etage 8

Etage 7

Etage 6

Etage 5

Etage 4

Etage 3

Etage 2

Etage 1

Etage 1

Etage 2

Etage 3

Etage 4

Etage 5

Etage 6

Etage 7

Etage 8

Etage 9

Etage 10

Etage 11

Etage 12

Etage 13

Etage 14

Etage 15

Etage 16

Marina City

Tvæsnit AA, 1:1000

Højhusene ved
Kløvervej / Tvedvej

Højhusene ved
Kløvervej / Tvedvej

Planlagte højhuse 
langs Skamlingvejen

Promenaden

Promenaden

Marina højhus 
(maks. 16 etager)

Højeste hus i klyngen 
(maks. 8 etager)

Skovboligerne

Eksisterede bygningParkering til skovboligerne

Gårdhave til Marineboligerne

Marineboligerne

Skamlingvejen Parkering til bolig

Marina

Marina

Vinteroplag

Vinteroplag

Kolding Å

Kolding Å

Tvæsnit BB, 1:1000

A

A B

B
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Marina City
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GRØN STRUKTUR

Design City

Dyrskuepladsen

Mod Rebæk

Fjordpark

Haverum HaverumFredskoven

Fredskoven Private haverum Fjordparken

Marina City ligger sig op af 
et større grønt landskabeligt 
træk der udfolder sig 
ud Fredskoven vest fra 
marinaen. Skovens stier og 
grønne profil videreføres ind 
gennem marinaen, hvor veje, 
parkeringspladser, bådoplag og 
promenade alle vil have en klar 
grøn profil i belægning, grønne 
bede og træer.

Da Marina City bliver en 
offentlig lystbådshavn og et 
nyt attraktivt udflugtssted 
for hele Kolding, er de to 
boligområder, skovboligerne 
og marinaboligerne, begge 
centreret omkring delvist 
private haverum. Et grønt 
pauserum der er forbeholdt 
marinaens beboere. 

Marina City ender ud i en 
offentlig fjordpark. En grøn 
strand-eng med aktiviteter 
som volleyball, fjord-legeplads 
og mulighed for at skubbe 
kajakken i vandet.

Landskab og byrum

+

+
+

+ +

+

+ +

+

+
+

+
++

+

+

+
+

+
++ +

+

+

+ + ++

+
++
+

FORBUNDNE BYRUM

Skov-pladsen

Marina-pladsen

Fjord-pladsen

Langs promenaden der snor sig langs Marinaens kant etab-
leres 3 centrale byrum; 

Skovpladsen; med friluftsaktiviteter, træningsstation og 
grillområder
Marinapladsen; der er marinaens centrale hjerte, hvor ma-
rinafunktioner og klubhuse møder et offentligt kvarterhus, 
Agoraen og boliger.
Fjordpladsen; er byrummet der møder fjorden i en stor 
fjordtribune og stor offentlig attraktion.

De 3 særlige pladser forbindes af promenaden, der ligele-
des skaber plads til mindre opholdsarealer og sol-tribuner 
imellem. 
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FORBINDELSER ØST-VEST

Promenaden Skamlingvejen Stierne gennem Fredskoven

Promenaden langs Marina-
en skaber en vigtig vest-øst 
gående forbindelse fra Kolding 
centrum, ned langs åen, forbi 
Marina city og helt ud til Kol-
ding fjord. 

Marina City ligger ud til en af 
de vigtig indfaldsveje til Kol-
ding; Skamlingvejen. 

Stier gennem Fredsskoven 
skaber en grøn øst-vest gående 
forbindelse, der går gennem 
Design City, fredskoven og ud 
til promenaden langs Marina 
City. 

Fjordpark

Marina centrum

Skamlingvejen

Attraktion

Mod Rebæk

Fredskoven

Stiforbindelser

Mod Kolding centrum

Dyrskuepladsen

Boligområde 
Kløvervej / Tvedvej

Marina centrum

Fredskoven

Højhuse v. 
Skamlingvej

Grusti

grøn fjord-sti

Marina attraktion

Vinteroplag Nord

Ny bro

Forbindelser

Nye nord-syd gående forbindelser

Promenaden forbinde marinaen med 
Kolding centrum i øst-vest gående 
retning. En ny bro over åen i den vest-
lige ende af marinaen vil skabe en ny 
nord-syd gående forbindelse mellem 
marinaen og vinteroplaget langs en 
grøn fjord-sti mod nord.

To nye nord-sydgående hovedind-
faldsveje til marinaen for både biler, 
cykler og gående kobler sig på ek-
sisterende forbindelse i konteksten 
på tværs af skamlingvejen, så der vil 
opstå naturlige overgange mellem 
nabobebebyggelsen og områder.

FORBINDELSER NORD-SYD
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Primære veje til biler
Grusvej til transportering af både til vinteroplag

Skamlingvejen

Grusvej

Grusvej 

Vej 1

Slæbested 1

Slæbested 2

Vej 2

Mod Rebæk

Mod Kolding centrum

Infrastruktur og parkering

PARKERINGSPLADSER

Parkering til bolig

A. SKOVBOLIGERNE:
Én parkeringsplads pr. bolig
160 parkeringspladser i terræn
40 parkeringspladser i konstruktion

B. MARINABOLIGERNE:
Én parkeringsplads pr. bolig
162 parkeringspladser i terræn
38 parkeringspladser i konstruktion

ca. 200 pladser til marina gæster 
+ 116 pladser til gæster af beboere 
(0,34 gæsteplads pr. bolig)
I sommerhalvåret vil bådenes vinter-
oplagspladserne kunne benyttes til 
sommerparkering.

C. MARINA VEST:
ca. 92 pladser

D. MARINA ØST:
ca. 214 pladser

Parkering til marina + gæstepladser

Skovboligerne
Marinaboligerne

Marina Vest

Marina Øst

A

B
B

C

D

D
D
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BÅDE I VAND

Eksisterende situation Fremtidige situtaion: Marina City

ANTAL BÅDPLADSER I ALT:  970 pladser
LØBENDE METER MOLER:  3.370 m.

ca. 3,5 m pr. båd

Nord i dag:   1.680 m
Syd i dag: 1.690 m

ANTAL BÅDPLADSER I ALT:  1055 pladser
LØBENDE METER MOLER:  3.800 m.

ca. 3,6 m pr. båd

Eksisterende moler

Nye moler

Både på land og i vand

VINTEROPLAG

Eksisterende situation Fremtidige situtaion: Marina City

AREAL I ALT:   21.500 m2 
BÅDE I ALT:   413 både (v. 52 m2 / båd)

MARINA SYD:
17.000 m2
330 både (52 m2 / båd)

MARINA NORD
4.500 m2
83 både (54 m2 / båd)

AREAL I ALT:   37.500 m2 
BÅDE I ALT:   500 både (v. 75 m2 / båd)

VEST:
5.800 m2
78 både (75 m2 / båd)

ØST:
16.750 m2
222 både (75 m2 / båd)

NORD:
15.000 m2
200 både (75 m2 / båd)

Vinteroplag Nord

Vinteroplag Vest

Vinteroplag Øst
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Området udvides med ca.: 77.000 m2 
+ attraktion på en ø eller på pæle på 4.000 - 5.000 m2

LANDVINDING

Landvinding og områder

Område A

Område B

Område C

Område D

Område E

Område F

Område G

Etablering af spuns omkring promenaden og etablering af den udvidede havn igangsættes som det 
første.

Skovbebyggelsen, vinteroplag og marinafunktioner inden for område B igangsættes sideløbende 
med etableringen af promenaden. 

Område C begynder opfyldning efter etableringen af spuns omkring promenaden. Herefter kan ata-
bleringen af marinaboligerne påbegyndes. 

Fjordparken opfyldes med sand over længere periode indtil de underliggende sætningsgivende ma-
terialer får tilstrækkelig bæreevne. 

Skamlingvej: To nye indkørsler med venstresvingsbaner, helleanlæg ved sti-krydsninger samt 
busstoppesteder. 50 km/t, støjdæmpende asfalt samt støjafskærmning ved boligerne. 
  
Areal nord for åen kan stabiliseres og etableres uafhængigt af de øvrige anlægsarbejder.

‘Øen’ tænkes som en konstruktion som ø eller på pæle og er herved uafhængig af de andre om-
råder, og kan etableres, så snart promenaden ligger der.

De forskelliger områder i planen udvikles parallelt, men afsluttes tidsforskudt. Der startes således på både 
skovboligerne, etablering af den udvidede havn, samt uddybnings-/opfyldningsarbejder på én gang.

OMRÅDEINDDELING

A

F

Eksisterende 
kystlinie

B

C
D

G

E
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PLANENS DELE
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Fjordens perle
(vandkulturhus)

Promenaden

Fjordparken

Marinaen

Marinaboligerne

Skovboligerne

Marina centrum

De enkelte områder
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Skovboligerne

Skovboligerne er den første boligklynge der udvikles i Marina City. Skovbol-
igerne vil med deres prominente placering mellem den stille Fredskov og 
den aktive havnepromenade potentialet til at blive et attraktivt boligom-
råde.

Boligerne er arrangeret omkring mindre private grønne gårdrum trukket til-
bage fra den offentlige promenade. Den nordlige side af boligklyngen, der 
henvender sig direkte mod promenaden, vil have en offentlig udadvendt 
stueetage, med plads til caféer, is butik, restaurant og mindre butikker.

Boligklyngen vil variere i boligtypologier og bygninger - fra mindre intime 
rækkehuse mod sydøst til højere punkthuse og et højhus med lejligheder 
mod Nord-vest, hvor beboerne vil kunne skue ud over Kolding fjord og ind 
over byen, uden at skygge for naboernes udsigt.

Bygningerne bør have et gennemgående arkitektonisk udtryk, der kan 
skabe sammenhæng i den varierende bydel. Dette bør især komme til 
udtryk i tagprofilet, der bygger videre på marinanens traditionelle sadeltag.

16

N

Promenaden

Rækkehuse

Punkthuse

Højhus

2
2

3

16

N

Promenaden

Rækkehuse

Punkthuse

Højhus

2
2

3

1. Højeste punkt placeret så flest muligt boligere,              
    inklusiv naboer, har udsigt til fjorden

3. Boliger arrangeret omkring private gårdhaver

2. Offentlig stueetage mod promenaden

4. Blandede bolig-typologier
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Marinaboligerne

Marinaboligerne bliver den næste boligklynge, der udvikles i Marina City. 
Marinaboligerne har med deres centrale placering kontakt til både marina-
pladsen, kvarterhuset, agoraen og havnepromenaden. Den centrale plac-
ering stiller ligeledes krav til stueetagernes udformning og programmering, 
der bør henvende sig til promenaden og marinapladsen med offentlige 
funktioner såvel som marinarelaterede funktioner.

Boligerne er arrangeret omkring en stor grøn gårdhave, der er trukket til-
bage fra den offentlige promenade, for at give beboerne et delvist privat 
udendørs område med legepladser, grill-arealer og intime nyttehaver. 

Boligklyngen vil variere i boligtypologier og bygninger - fra mindre intime 
rækkehuse mod sydøst til et højere punkthus på 8 etager mod Nord-vest. 
Boligklyngens højder er arrangeret således, at flest mulige lejligheder vil 
have udsigt mod fjorden og marinaen.

Bygningerne bør have et gennemfående arkitektonisk udtryk, der kan ska-
be sammenhæng i den varierende bydel. Dette bør især komme til udtryk i 
tagprofilet, der bygger videre på marinanens traditionelle sadeltag.

8

3

Promenaden

Rækkehuse

Punkthuse

Højhus

N

8

3

Promenaden

Rækkehuse

Punkthuse

Højhus

N1. Højeste punkt placeret så flest muligt boligere,              
    inklusiv naboer, har udsigt til fjorden

3. Boliger arrangeret omkring en stor privat gårdhaver

2. Offentlig stueetage mod promenaden

4. Blandede bolig-typologier
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Promenaden

Promenaden er rygraden i udviklingen af Kolding marina og den nye bydel. 
Den er tænkt som et varieret og aktivt strøg der kan rumme forskellige 
aktiviteter og samtidig skabe sammenhæng på tværs af områdets mange 
funktioner og brugere. Promenaden kommer i forlængelse af den allerede 
etablerede Åpromenade, og bliver dermed en del af forbindelsen til Kolding 
Midtby.  

Promenaden bør udformes med høj arkitektonisk og landskabsmæssig 
kvalitet.  Promenadens udtryk, materialer og udformning må gerne variere 
for at gøre det til en oplevelsesrig færden at bevæge sig langs marinanen. 

Den faste del af promenaden bør udføres i et slidstærkt materiale som fx 
børstet beton, mens trapper, dæk og pladser kan udføres i træ og i flere 
niveauer, så den besøgende kan komme helt ned i vandkanten. Interessant 
og indbydende by-inventar skal invitere til ophold langs promenaden og 
samtidigt være med til at give stedet karakter.

Bygningernes stueetager bør indrettes med offentlige funktioner mod 
promenaden, hvilket vil medvirke til at gøre promenaden aktiv og tryg. 

Promenaden skal beplantes for at videreføre den grønne 
profil fra å-promenadeng og skabe mindre områder med læ 
langs kajen.

Store trin og dæk og flydende platauer langs promenaden 
skal skabe attraktive steder til ophold langs marinaen.

Attraktivt byinventar skal gøre promenaden til et sted du 
møder og opholder dig, frem for en promenade du passe-
rer.

Langs den faste del af marinaen vil dæk og trin i træ fører 
den besøgende helt ned til vandkanten. 
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Slæbested
trailere

Husbåde

Fjordtribune

Vinteropbevaring

evt. fremtidige pakhuse

Svajebassin for
sejlsportsaktiviteter

Gammel havn

Kolding Å

Ny havn

Svajebassin

BBQ

Café

Maritime butik-
ker og erhverv

Maritime butikker
og erhverv

Maritime butikker
og erhverv

Minimarked
og proviant

Bydelens
kvarterhus

Stor servicebygning, 
havnekontor

Grej- og 
mastehal

Sejlsports-
center

Vask

Bådhuse

Bådhuse og 
værksteder

Småbåde & grejhuse

Skolebåde

Handicapbåde

Servicebro

Til større skuder 
og gæster

Store både

Søspejdere, 
udstillingsbåde etc.Servicebygning

Ny bro

Marina

Cirkuspladsen

Slæbested
for joller

Servicekaj og kran

Klubhus tribune

Solplads

Fjordpladsen

Vinteropbevaring

Marinafaciliteter 1-4 etager

Vinteropbevaring

Evt. fremtidigt boligbyggeri

Fjordparken

Stranparken

Vinteropbevaring

P

FREDSKOVEN

MARINABOLIGERNE
SKOVBOLIGERNE

1-8 ETAGER
+ ÉN BYGNING PÅ 16

1 - 8 ETAGER

P

P

P

P

P

P

Eksisterende bygning
Restaurant

160 stk.

Skovboligerne

maks. 16 etager

20.000 m2 bolig

Marinaboligerne
20.000 m2 bolig

68 stk.

78 både

Platform
til events

Fremtidens 
klubhus

Agora

Jolleopladser

54 stk.

P
24 stk.

107 stk.

10 stk.
13 stk.

28 stk.

30 stk.

133 stk.

30 både

190 både

Havnens
grej

Fjordbadet

Naturcenter til 
Klubhuse

Grej-
skure

Kajak
hotel

Natur-
skole

Iskiosk

Service-
bygning Børnenes

fjordhus

En særlig attraktion, på ø eller pæleRestaurant
Sportel, vandrerhjem, hotellejligheder

Fjordpark

Fjordens perle

Beachvolley

Marina centrum

En god Marina har brug for velfungerende og attraktive funktioner, men 
den indbyrdes placering og organisering af funktionerne er lige så vigtigt. 

Marinaen vil i fremtiden have et klart centrum, hvor de største marinarela-
terede funktioner er placeret omkring, så du let og hurtigt kan bevæge dig 
mellem slæbested, mastehal, servicebro og vaskepladser. Mindre service-
bygninger og grej- og mastehaller er ligeledes placeret langs marinanen, 
hvor det vurderes nødvendigt.

Det er gjort god plads til diverse sejlsportsaktiviteter, skolebåde, søspejdere 
og handicapbåde ved det store svaje bassin ud fra det centrale slæbested.

Ved promenadens knæk er en større tribune i træ placeret, her vil en fly-
dende platform give plads til events, opvisninger eller bådudstillinger.

Udover de praktiske funktioner der hører en god marina til; slæbested, 
grejhal, mastehal, servicebygninger, jolleopbevaring etc. Vil marinaen lige-
ledes bestå af nye sociale og udadvendte funktioner, der vil forstærke sam-
menholdet i kvarteret omkring marinaen. Disse funktioner er blandt andet:

AGORA OG SEJLSPORTSCENTER: En multianvendelig og robust bygning, 
som kan anvendes til større arrangementer, møder, bådudstillinger, hav-
nefester, regattaer og andre kulturarrangementer. Bygningen skal være et 
flot og markant midtpunkt i marinaen.

FREMTIDENS KLUBHUS: Et stort og samlet klubhus der kan deles mellem 
flere af Marinaens sejlklubber. Et hus, der summer af liv på mange tids-
punkter, hvor nærheden til hinanden skaber nye aktiviteter og fællesska-
ber, og hvor man mangedobbelt udnytter de fyre faciliteter.

BYDELENS KVARTERHUS: Et hus med plads til forskellige aktiviteter og ar-
rangementer, festligheder, men også et mødested for marinaens brugere 
og bydelens beboere.
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Eksisterende bygning

Plantebed

Terasse

Trædæk

Trædæk
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Snit CC _ Promenaden ved solpladsen i øst Snit BB _ Promenaden ved marinapladsen 

Snit AA _ Promenaden ved den eksisterende bygning

Promenaden
snit 1:200 
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B
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Promenaden



7170

Fjordparken

Promenadens foløb ender ud i Fjordparken, et attraktivt, offentligt 
parkområde for hele Kolding, hvor man kan komme og nyde udsigten over 
fjorden. 

Fjordparken vil blive etableret gennem en opfyldning af sand, der vil foregå 
løbende over en længere periode indtil de underliggende sætningsgivende 
materialer får tilstrækkelig bæreevne. 

Fjordparken vil rumme en bred vifte af aktiviteter, som volleyball-baner 
grilpladser og legepladser for dem som bor i området, lystbådssejlere og 
folk udefra. 

Natur-sti Beachvolley

Store græs og sand-arealer til ophold Fjord-legeplads
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Fjordparken
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En særlig attraktion
‘Fjordens perle’

I forlængelse af promenaden, længst ude mod fjorden, placeres en særlig 
attraktion med en offentlig og udadvendt funktion, der skal være med til 
at gøre Marina City til en destination for mange besøgende. Dette kunne 
fx være et ekstraordinært fjordbad, et lillebælts-akvarium, et maritimt 
museum eller noget helt fjerde.

Attraktionen tænkes som en let konstruktion på pæle, hvor taget bliver en 
offentlig tilfængelig flade, der ligger i forlængelse af promeandens gang. 
Med sin prominente placering, med udsigt over fjorden, bør attraktionens 
udformning ligeledes have en stærk relation til vandet og fjorden. 
Et centralt tilgængeligt bassin i konstruktionen kan f.eks. gøre det muligt 
at ankomme til attraktionen direkte fra vandsiden i kajak, uden at sætte en 
fod på fast jord.

I denne skitse, er fjord-attraktionen udformet med inspiration fra en østers; 
en musling der ligger og åbner sig op mod vandet og afslører den indre. 
Herved navnet Fjorderns Perle. Men konstuktionen kunne se ud på mange 
forskellige måder. Udvalgte andre skitser er vist på side 74-75.

Offentligt tilgængelig tagflade
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Fjordens perle
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Fjordens perle
skitser på udformningen
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HELHEDSPLAN
22.05.2017

MARINA CITY 
- Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

TILLÆG - 
30.08.2017



Dette er et tillæg til ”Marina City - Ny lystbådehavn og bydel ved 
Marina Syd i Kolding”, dateret 22.05.2017. 

Tillægget vedrører område H, vist på følgende sides illustration.

TILLÆG



Ill. 1: Områdeinddeling, hvor tillægget omfatter område H.

I forbindelse med planlægningsforløbet for Marina City har der været 
adskillige forslag fra borgere, brugere og andre interessenter om at 
placere en del af projektet i det grønne område umiddelbart vest for 
Marina Syd. Det grønne område består dels af et større fredskovsareal 
samt to naturbeskyttede arealer (§3-områder i form af moser). Kolding 
Kommune har herfor vurderet på mulighederne herfor, og er i dialog 
med Miljøstyrelsen om mulighederne i fredskovsområdet. Miljøstyrelsen 
vil ikke tillade ændringer i fredskovsområdet, men er dog indstillet på 
at berigtige fredskovspligten på det viste område H, således at fred-
skovspligten bortfalder her. 

Dette åbner mulighed for, at det aktuelle areal langs Skamlingvej kan 
anvendes til vinteroplag af både, bådhuse, sommerparkering i forbindel-
se med marinaen, samt midlertidige events som f.eks. campering i for-
bindelse med sejlsportsstævner. 

En placering af disse funktioner dette sted vil betyde, at man kan undgå 
den problematiske etablering af bådoplagspladser på Kolding Havns 
indspulingsområde nord for åen, og samtidigt opnå en logistisk bedre 
placering nær marinaen og vejnettet.

I Helhedsplanen opretholdes muligheden for bådoplag i område F indtil 
videre, indtil der er sikkerhed for at område H kan anvendes hertil.

Baggrunden for dette tillæg
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Ill. 2: Rumlig illustration fra Helhedsplanen, hvor område H er tilføjet.

Skovpladsen
Skovboligerne

Vinteroplag

Marina 
centrum

Marinapladsen

Marinaboligerne

Vinteroplag

Område H

Fjordparken

Fjordpladsen

Fjordens perle



Ill. 1: Områdeinddeling, hvor tillægget omfatter område H.

Udformning og anvendelse 
af område H

Område H er ca. 2 ha stort. Inden for dette område etableres en ca. 1,5 
ha stor lysning til bådoplag, bådhuse, sommerparkering og midlertidige 
events som f.eks. campering i forbindelse med sejlsportsstævner. 

Arealet anlægges som et forstærket græsareal, med grusbelagte køre-
veje. Langs Skamlingvejen holdes en afstand på 20 meter fra vejmidten, 
egetræerne langs vejen bevares, og her plantes en ny underbeplantning 
af store buske, som visuelt skærmer af ud mod vejen. Langs afvandings-
grøften holdes en afstand på 8 meter fra vandløbets midte, og bevoks-
ningen omkring vandløbet opretholdes. Hundeskoven og dens indheg-
ning berøres ikke.

Der etableres en ny indkørsel til området fra Skamlingvejen. Indkørslen 
placeres over for Kløvervejs udmunding, og det nye 4-benede kryds 
signalreguleres. Endvidere etableres en tilkørsel fra øst for interne båd-
transporter.

I hjørnerne mod sydvest og mod nordvest etableres stiforbindelser, 
som knyttes sammen med det eksisterende stinet i området. Nord for 
indkørslen etableres stiadgang til hundeskoven, som findes nord for 
vandløbet.

Indenfor området kan etableres et antal bådhuse, dvs. lette bygninger 
beregnet til opbevaring og klargøring af både.

Oplagspladsen og bådhusene forsynes med el, vand og belysning som på 
Marina City’s øvrige bådoplagspladser.
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Ill. 3: Helhedsplanens illustrationsplan, hvor område H er tilføjet.
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1 INDLEDNING 
Kolding Kommune modtog i december 2016 en VVM-anmeldelse og en lokal-
plananmodning for Marina City – en ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i 
Kolding.  

Kolding Kommune besluttede, at der skal udarbejdes VVM, lokalplan med kom-
muneplantillæg og tilhørende miljøvurdering (SMV). VVM og SMV udarbejdes 
som én samlet miljørapport. I det følgende refereres alene til miljørapporten. 

Kystdirektoratet modtog tilsvarende en VVM-ansøgning for anlæggene til søs, og 
har også afgjort, at der skal udarbejdes VVM. 

De to myndigheder har besluttet, at processen samordnes, og at der udarbejdes 
én fælles miljørapport.  

1.1 Indledende forslag til scoping til første offentlighedsfase 
De to myndigheder udarbejdede en fælles indledende scoping af de emner, som 
efter myndighedernes indledende vurdering skulle indgå i miljøundersøgelserne.  

Formålet med scoping er at fastlægge en fælles referenceramme for de under-
søgelser og vurderinger, der skal iværksættes i forbindelse med den fælles miljø-
rapport. 

I perioden 22. marts 2017 til den 19. april 2017 afholdt myndighederne den før-
ste offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til miljørapport og plan-
forslag. Den 28. marts blev der afholdt et velbesøgt borgermøde. 

I samme periode blev de relevante berørte myndigheder inddraget i fastlæggel-
sen af scoping.  

I høringsperioden indkom bemærkninger, indsigelser og ønsker til bl.a. afgræns-
ning af miljørapporten fra myndigheder, borgere, foreninger og interesseorgani-
sationer. 

1.2 Suppleret scoping på baggrund af høringssvar og projektændringer 
I forbindelse med den første offentlighedsfase blev der fra en række sider udtrykt 
bekymring omkring bl.a. en potentiel visuel påvirkning som følge af etablering af 
højhuse længst mod øst. 

Som følge heraf blev der foretaget en projektændring, så den geografiske ud-
strækning mod øst er reduceret, og den påtænkte høje bebyggelse på nye øer 
mod øst er udgået. I stedet opereres med lavere bebyggelse (op til 4-8 etager) 
længere mod vest samt et enkelt højhus (op til 16 etager) længst mod vest som 
redegjort for i afsnit 2.1. 
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Det anlægsmæssige indhold er blevet mere afklaret med bl.a. mere præcise 
mængder på uddybning og opfyld, ligesom der ønskes mulighed for genanven-
delse/nyttiggørelse af forurenet jord og jordlignende restprodukter ved opfyldnin-
gen, som delvis erstatning for nye råstoffer. En projektændring omfatter således 
en anvendelse af ovenstående materialer til opfyld i en del af projektområdet. 

Projektændringerne omfatter desuden en ændring af projektets geografiske ud-
strækning mod vest, således at der bliver mulighed for at etablere bådoplag, 
bådhuse, sommerparkering og midlertidige anvendelser på et ca. 2 ha stort om-
råde mellem Skamlingvejen og en afvandingsgrøft nord for vejen. 

På baggrund af disse projektændringer og andre indkomne høringssvar blev 
scoping justeret. I den justerede scoping blev der tilføjet emner i et omfang og 
med et undersøgelsesniveau fastlagt af myndighederne. 

Som følge af projektændringerne blev der foretaget en formel anmeldelse af pro-
jektændringerne, hvorved der skulle afholdes en supplerende første offentlig-
hedsfase. I den forbindelse blev den supplerede scoping fremlagt for offentlighe-
den i en supplerende første offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag 
i perioden 29 september til 27. oktober 2017 .  

Efter den supplerende første offentlighedsfase, er der udarbejdet en endelig sco-
ping, som lægges til grund for de miljøvurderinger, der udføres af Marina City 
som grundlag for Kolding Kommunes vedtagelse af plangrundlag og meddelelse 
af VVM-tilladelse samt Kystdirektoratets afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. 

Den supplerede og endelige scoping fremgår af kapitel 5. I kapitel 5 redegøres 
der for niveauet for behandlingen af de enkelte emner, herunder redegøres der 
kort for datagrundlag og metodevalg.  

For en række emner redegøres der på et argumenteret grundlag for, hvorfor em-
net ikke anses for potentielt at kunne blive væsentligt påvirket, og hvorfor det så-
ledes ikke behandles nærmere i miljørapporten. 

1.3 Lovgrundlag for scoping og miljørapport 
Miljørapporten udgør både VVM-redegørelse iht. VVM-bekendtgørelsen for an-
læg på land og VVM-bekendtgørelsen for anlæg på søterritoriet samt miljøvurde-
ring af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg iht. Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Derfor er scoping foretaget samlet iht. alle følgende be-
kendtgørelser og love: 

• BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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• BEK nr. 895 af 21/06/2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og 
foranstaltninger på søterritoriet 

• LBK nr. 1533 af 10/12/2015 af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer. 

Miljørapporten udarbejdes, således at den lever op til form- og indholdskrav i 
ovenstående bekendtgørelser og love.  

Således redegøres der i miljørapporten bl.a. for 0-alternativet samt de væsentlig-
ste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste 
grunde til valget under hensyntagen til virkningerne på miljøet.  

Idet projektet er anmeldt og screeningsafgørelsen er truffet iht. ovennævnte lov-
givning, forløber miljøvurderingsprocessen iht. disse, uagtet at der efterfølgende 
er indført en ny fælles lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM), hvor den gældende er LBK nr. 1225 af 25/10/2018  
.  
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2 PROJEKTETS UDVIKLING 
Den indledendes scoping redegjort for i afsnit 1.1 blev foretaget på baggrund af 
det projekt, som blev VVM-anmeldt i december 2016. Projektområdet herunder 
udgjorde den arealmæssige ramme for den nye lystbådehavn og bydel ved Ma-
rina Syd.  

 

Figur 2.1: Afgrænsning af området for VVM-anmeldelse 2016 ved Marina Syd og Skam-
lingvejen.  

Projektet omfattede opfyldning og uddybning af søterritoriet, og det samlede pro-
jektareal var på ca. 44 ha, hvoraf ca. 9-11 ha var ny opfyldning. Landarealerne 
omfattet af projektet ville efter opfyldningen udgøre ca. 15 ha. 

Projektet var ved anmeldelsen disponeret som vist illustrationsplanen i nedenstå-
ende Figur 2.2 og aksonometrien i Figur 2.3. 
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Figur 2.2: Disponering af det i 2016 VVM-anmeldte projekt. 

 

Figur 2.3: Aksonometri af det i 2016 VVM-anmeldte projekt. 

Særlige kendetegn ved denne disponering var en række øer og højhuse længst 
mod øst. 

2.1 Projektændring efter første offentlighedsfase 
I den første offentlighedsfase indkom en række bemærkninger fra borgere, som 
udtrykte bekymring over placeringen af op til 60 m høje bygninger på nye op-
fyldte arealer og øer længst mod øst. 

Som konsekvens heraf foretog bygherren en projektændring, således at den 
geografiske udstrækning mod øst blev reduceret, og at højhusene i stedet 
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etableres som ét enkelt højhus længst mod vest mod skoven i område B på eksi-
sterende arealer og derved nordvest for de eksisterende højhuse ved Kløvervej. 
På øvrige eksisterende arealer og på nyopfyldte arealer etableres således kun 
lavere bebyggelse (op til hhv. 4 og 8 etager) som vist på områdeinddelingen i Fi-
gur 2.4 og aksonometrien i Figur 2.6. Desuden er antallet af øer mod øst 
reduceret til én, der evt. kan etableres som en pælekonstruktion. 

Det anlægsmæssige indhold er blevet mere afklaret med bl.a. mere præcise 
mængder på uddybning og opfyld, ligesom der ønskes mulighed for 
genanvendelse/nyttiggørelse af forurenet jord og jordlignende restprodukter ved 
opfyldningen som delvis erstatning for nye råstoffer. En projektændring 
omfattede således en anvendelse af ovenstående materialer til opfyld i en del af 
projektområdet. 

Projektændringerne omfatter desuden en ændring af projektets geografiske 
udstrækning mod vest, således at der desuden i område H bliver mulighed for at 
etablere bådoplag, bådhuse, sommerparkering og midlertidige anvendelser 
relateret til Marina City på et ca. 2 ha stort område mellem Skamlingvejen og en 
afvandingsgrøft nord for og langs vejen. 

 

Figur 2.4: Områdeinddeling af det i 2017 ændrede projekt. 

Projektområdets afgrænsning bliver derved som vist på Figur 2.5.  
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Figur 2.5: Afgrænsning af området for det i 2017 ændrede projekt. 

 

Figur 2.6: Aksonometri af det i 2017 ændrede projekt illustrerende flytningen af højhu-
sene, reduktionen i østlig udbredelse og i antallet af øer samt vinteroplag mm. 
mod vest. 

Disse ændringer af projektet lægges således til grund for scoping i kapitel 5, og 
den vil i en endelig version efter den supplerende første offentlighedsfase blive 
lagt til grund for vurderingerne i miljørapporten.  

Miljørapporten vil indeholde et kapitel med en anlægsbeskrivelse, der redegør 
for projektet i detaljer. 



  

 

 

 
 

Side 8 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

3 GEOGRAFISK AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDET 
I dette afsnit beskrives den geografiske afgrænsning af undersøgelsesområdet, 
som vurderingerne udføres for.  

Den emnemæssige afgrænsning i form af scoping gennemgås i kapitel 5. 

Miljøvurderingerne omfatter geografisk projektområdet, som er vist i Figur 2.5, og 
de nærområder der påvirkes direkte af etableringen af Marina City. For visse for-
hold omfatter dette område større dele af kommunen, herunder Kolding Fjord 
(eksempelvis med hensyn til visuel og landskabelig påvirkning). Tilsvarende om-
fatter vurderingerne områder til klapning af uddybningsmateriale. 

Udvidelsen af lystbådehavnen i forbindelse med Marina City sker bl.a. for at 
kunne overflytte 500 bådpladser fra Lystbådehavn Nord til Marina Syd, idet Kol-
ding erhvervshavn har opsagt lejemålet for Lystbådehavn Nord. 

Principielt set omfatter projektet således også afviklingen af Lystbådehavn Nord 
for de emner, der er berørt af dette. Dette drejer sig hovedsageligt om forhold 
knyttet til de rekreative værdier i forbindelse med Lystbådehavn Nord for de dele 
af befolkningen, der anvender lystbådehavnen til andre formål end lystsejlads. 
Dette kunne eksempelvis være som destination for en gåtur eller for at besøge 
iskiosken. Der er dog ikke i VVM-anmeldelsen for Marina City anmeldt anlægs-
mæssige ændringer i Lystbådehavn Nord. 

I forbindelse med iværksættelse af anlægsarbejderne for udvidelsen af Kolding 
erhvervshavn på arealerne i Lystbådehavn Nord, skal der foretages en særskilt 
VVM-anmeldelse af dette projekt til Kolding Kommune samt Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. I den forbindelse vil der blive foretaget en screening til afgørelse 
af, hvorvidt anlægsprojektet i sig selv har en så potentiel væsentlig miljøpåvirk-
ning, at der skal foretages en VVM-vurdering. 

På denne baggrund er det valgt ikke at inddrage afviklingen af Lystbådehavn 
Nord i miljørapporten for Marina City ud over for de emner, der redegøres for i 
kapitel 5. 
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4 ALTERNATIVER 

4.1 Første offentlighedsfase 
I forbindelse med den første offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og for-
slag blev der fremsendt mange forslag til alternativer og alternative placeringer 
fra borgere.  

Det var et fremtrædende ønske i 13 af bemærkningerne, at der skulle ske en pla-
cering af dele eller hele projektet i skovområdet vest for det daværende projekt-
område. Forslagene for placering af anlæg i skoven spændte vidt. Fra at skoven 
kan udgraves til marina, til at den skal anvendes til boligbyggeri, således at ma-
rina og boliger bliver adskilt. Der kom også forslag om, at åen skulle omlægges 
til forløb igennem skoven. 

Ca. 3 bemærkninger foreslog, at man skal holder sig til den gældende grænse 
for byudvikling i kommuneplanen, mens 5 foreslog, at projektet omdisponeres/re-
duceres inden for projektområdet. 

Samlet set indeholdt ca. 21 af henvendelserne i forbindelse med den første of-
fentlighedsfase således en eller anden form for ønske om alternativ til det frem-
lagte projekt.  

På baggrund af tendensens i de indkomne høringssvar foretog bygherren en 
projektændring, hvorefter der blev iværksat en supplerende indkaldelse af idéer 
og forslag.  

4.2 Supplerende indkaldelse af idéer og forslag i første offentlighedsfase 
På baggrund af projektændringerne efter den første offentlighedsfase, blev der 
som redegjort for i bl.a. afsnit 1.2 afholdt en supplerende første offentlighedsfase 
med indkaldelse af idéer og forslag.  

Også i denne fase indkom høringssvar og bemærkninger fra borgere, som inde-
holdt forslag om alternativer og alternative placeringer.  

I nedenstående afsnit 4.3 er indsat en oversigt over de indkomne høringssvar i 
første offentlighedsfase inkl. supplerende indkaldelse med forslag om alternati-
ver og alternative placeringer, som er kategoriseret efter princippet i alternativet. 

4.3 Oversigt over tematiserede svar og afledte alternativer 
I den første offentlighedsfase er der fra borgere og interesseorganisationer frem-
sendt en række bemærkninger og ændringsforslag, som har karakter af alterna-
tive forslag til disponering af Marina City. Disse høringssvar er kategoriseret i ne-
denstående Tabel 4.1. A-serien refererer til bemærkninger fra den første offent-
lighedsfase, mens B-serien refererer til bemærkninger fra den supplerende før-
ste offentlighedsfase. 
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Lbnr. / høringssvar i bilag 3. Alternativ til belysning 

Direkte nævnt i B8 samt udledt af A12 
og B27 

Alternativ A:  
Øget bådoplag i skoven mod vest. 
Mindre opfyld 

B18, B20, B21, B22, B32, B33 
 
 

Alternativ B: 
Alle boliger placeres på eksisterende 
opfyld. 
Nyt opfyld anvendes alene til maritime 
funktioner. 
Funktionsadskillelse mellem boliger og 
lystbåde. 

A8, A12, A13, A17, A19, A20/A30, 
A23, A28, A29, A34, A37, A39, A44, 
B8, B18, B20, B21, B27, B32, B33 
 
 
 

Alternativ C: 
Alle boliger placeres i skoven vest for 
Åstien. 
Opfyldsbehov begrænses og anven-
des alene til maritime funktioner. 
Fjordens perle udgår. 

B25, B28, B30, B31 Alternativ D: 
Arealmæssig 1:1 overflytning af Lyst-
bådehavn Nord til Marina Syd uden 
supplerende funktioner, herunder boli-
ger. 

A4, A6, A8, A11, A12, A14, A17, A19, 
A20/A30, A23, A34, A37, A39, A42, 
A44, B18, B22, B27, B31, B33 

Alternativ E: 
Etablering af Marina City inkl. lystbåde-
havn i skovområdet vest for Åstien. 
Ingen opfyld, og eksisterende østlig af-
grænsning ændres ikke. 
Evt. forlægning af Kolding Å til forløb 
syd om Marina City. 

 Øvrige forslag: 

A4, A6, A11, B22 Bådoplag på spulefelt øst for erhvervs-
havnen. 

B30 Bådoplag syd for Skamlingvejen. 

A6 Højhuse mod øst i forlængelse af er-
hvervshavnens spulefelt eller sydøst-
ligst i Marina City. 

A13, B21 Boliger etableres syd for Skamlingve-
jen 
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A15, A31, A36, A37, B30 Reduktion af byggehøjden. 

B2 Placering af projektet uden for Kolding. 

Tabel 4.1: Kategorisering af høringssvar og alternativer. 

I miljørapporten foretages en vurdering af disse alternative forslag op imod ho-
vedforslagets miljøpåvirkninger. Miljørapportens behandling af alternativerne in-
deholder skitser, der illustrerer principperne i ovenstående alternativer. 

4.4 0-alternativet 
På baggrund af lovgivningen skal 0-alternativet behandles. 0-alternativet er en 
situation med den sandsynlige udvikling, såfremt projektet ikke realiseres.  

Idet denne miljøvurderingsproces såvel omfatter en miljøvurdering af plangrund-
laget såvel som projektet, omfatter 0-alternativet principielt flere udviklingsmulig-
heder. 

0-alternativet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af situationen, som det frem-
står i dag. 0-alternativet kan eksempelvis også rumme en fremskrivning af udvik-
lingstendenser eller udnyttelse af eksisterende planlægningsmæssige rammer, 
men det kan også beskrive en situation, hvor en udvikling udebliver.  

Set i relation til miljøvurderingen af plangrundlaget vil 0-alternativet således bl.a. 
kunne rumme en situation, hvor det eksisterende plangrundlag søges realiseret 
med de indbyggede udfordringer, der måtte være forbundet hermed, herunder at 
det eksisterende plangrundlag kun kan udnyttes fsva. eksisterende landfaste 
arealer, idet Kystdirektoratet ikke har meddelt tilladelse til opfyld af fjordarealerne 
inden for den eksisterende kommuneplans afgrænsning. 

Set i relation til miljøvurderingen af projektet vil 0-alterantivet bl.a. rumme den si-
tuation, at projektet ikke realiseres.  

I forbindelse med Marina City er det væsentligt at bemærke, at Lystbådehavn 
Nord kan forventes nedlagt uanset, om Marina City realiseres eller ej. 

0-alternativet defineres i miljørapporten. Miljørapportens vurderinger sker bl.a. op 
imod 0-alternativet.  



  

 

 

 
 

Side 12 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

5 SCOPING 
Dette kapitel indeholder en fælles scoping for VVM og SMV, idet der udarbejdes 
én samlet miljørapport. 

Det indledende forslag til scoping blev foretaget med udgangspunkt i visionsop-
lægget for Marina City, den udførte VVM-screening og det brede miljøbegreb i 
VVM-bekendtgørelserne for anlæg på land og på søterritoriet samt i Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer. 

I den indledende scoping blev projektets væsentligste, potentielle miljøpåvirknin-
ger identificeret. Det blev skematisk gennemgået, hvorvidt emnet skulle behand-
les i miljørapporten, eller hvorvidt der ikke var tale om en potentiel væsentlig på-
virkning. Skemaet afspejlede samtidigt de berørte emners relation til emnerne i 
det brede miljøbegreb. Det brede miljøbegreb omfatter biologisk mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske 
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivel-
ser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer i bredeste forstand. For en yderligere gennemgang heraf 
henvises til forslag til scoping fremlagt i perioden 22. marts 2017 til den 19. april 
2017. 

I det efterfølgende skema gennemgås hvert enkelt miljøemne. Der redegøres 
for, hvorvidt emnet medtages i miljørapporten. For de emner, hvor der ikke vur-
deres at være tale om en så potentiel væsentlig miljøpåvirkning, at emnet skal 
behandles i miljørapporten, argumenteres der, og fravalget begrundes. 

For de emner, der medtages i miljørapporten, redegøres der for datagrundlag og 
metodevalg for vurderingerne. Ud over det nævnte datagrundlag lægges an-
lægsbeskrivelsens oplysninger om indretningen af projektets anlæg til grund for 
vurderingerne i forbindelse med hvert fagemne i relevant omfang. Når miljøvur-
deringerne udføres, vil data og metoder blive opdateret iht. det konkrete videns-
niveau på tidspunktet for udførelsen af miljøvurderingerne. Således kan der sup-
pleres med nye data og viden, som skønnes nødvendigt for en fyldestgørende 
vurdering. 

Miljøvurderingerne foretages af aktiviteter i såvel anlægs- som driftsfase i det 
omfang en opdeling er relevant. 

I det omfang der skønnes at være andre kendte, planlagte projekter, der kan bi-
drage til kumulative effekter inden for de enkelte miljøparametre, vil dette også 
indgå i vurderingerne. Projekter med potentiel kumulativ effekt omtales i kapitel 
6. 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

Trafik   

1 Trafikal fremkommelighed 
Behandles i miljørapporten. 
Parametre: 
• Afvikling ved de nye ad-

gange til Skamlingsvejen 
 

 

• DanKap-beregninger ud-
ført af KK 

• Rapport udført af Rambøll. 
• Bagvedliggende kapaci-

tetsberegninger  

Desktop pba: 
• Eksisterende baggrunds-

rapport 
• Tilhørende baggrunds-

data. 
• Anlægstrafik vurderes er-

faringsbaseret, således at 
anlægstrafikken estime-
res, og lægges til grund for 
en afgørelse om, hvorvidt 
der er behov for at udføre 
DanKap-beregninger. 

Modellering: 
• Der foretages nye Dan-

Kap-beregning på de tre 
udkørselskryds i område 
B, C og H i driftssituatio-
nen efter krav fra Kolding 
Kommunes trafikafdeling. 

 

THNI Trafik 

2 Trafiksikkerhed 
Behandles i miljørapporten. 
Parametre: 
• Oversigtsforhold ved ad-

gangsveje 
• Krydsende cykelsti ved 

Skamlingsvejen 
• Stier i øvrigt 

• Rapport udført af Rambøll. 
• Kendskab til eksisterende 

forhold. 

Desktop pba: 
• NIRAS’ erfaringer fra lig-

nende projekter og byg-
herrens supplerende op-
lysninger om indretningen 
af de tre adgangsveje til 
Skamlingvejen. 

THNI Trafik 

3 Sejladssikkerhed: Sameksi-
stensen mellem lystsejlere 
og kommerciel skibsfart 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Skibstrafik til Kolding Erhvervshavn følger sejlrenden til er-
hvervshavnen markeret med bøjer. Beliggenhed af sejlrenden til 
erhvervshavnen fremgår af nedenstående to søkort. 
Der er ikke kommerciel skibsfart i de dele af Kolding Fjord, der 
berøres af såvel anlægsarbejder som permanente anlæg i for-
bindelse med Marina City.  
Der vil i anlægsfasen være øget trafik med anlægsfartøjer, som 
ligeledes skal passere igennem sejlrenden til erhvervshavnen. 
Denne trafik vil være underlagt almindelige søfartsregler.  
Der vil dog ikke foregå anlægsarbejder i sejlrenden til erhvervs-
havnen, idet den planlagte bundkote i den forlagte sejlrende til 
lystbådehavnen nås inden sejlrenden til erhvervshavnen, lige-
som øvrige uddybnings- og anlægsarbejder sker i god afstand 
fra sejlrenden til erhvervshavnen. 
Alt anlægsarbejde inkl. uddybninger skal dog afmærkes efter 
godkendelse af Søfartsstyrelsen iht. gældende procedure forin-
den anlægsarbejdernes opstart. 
Søfartsstyrelsen har en screeningsprocedure ift. sejladssikker-
hed, som skal gennemløbes. Der er dog først krav, om at denne 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

procedure er gennemført 6 uger før anlægsstart, hvorved denne 
sagsbehandling med fordel kan foretages i forbindelse med de-
tailprojekteringen.  
Antallet af bådpladser i Marina City fordobles fra 500 til 1.000 
med en samtidig nedlæggelse af 500 pladser i Lystbådehavn 
Nord. Der ventes således ikke en væsentlig øget trafik af lystsej-
lere hjemmehørende i Kolding. Desuden vil al trafik af lystsejlere 
fremover gå mod syd til Marina City, hvorved trafikmønstret af 
lystsejlere omkring sejlrenden vil blive mere simpelt og dermed 
potentielt fremmende for sejladssikkerheden. 
Overflytningen af både fra nord til syd vil i en kort periode skabe 
en øget trafik på tværs af sejlrenden, såfremt sejlerne vælger at 
flytte over et kort tidsrum. Flytningen kan evt. af Marina City til-
rettelægges etapevis over en længere periode, ligesom nogle 
sejlere kan forventes at sejle ud fra Lystbådehavn Nord og hjem 
til Marina City efter en længere sejlads ud af Kolding Fjord. 
Alle fartøjer skal overholde gældende søfartsregler. Antallet af 
anlægsfartøjer vil desuden være begrænset. Herved vurderes 
fremkommeligheden i sejlrenden ikke potentielt væsentligt påvir-
ket, hvorved emnet ikke miljøvurderes nærmere. 

 

 

4 Sejladssikkerhed: Sameksi-
stensen mellem lystsejlere 
og mindre brugere af farvan-
det 

Begrundelse for fravalg 
Antallet og omfanget af lystsejlere og mindre brugere af farvan-
det som roere, kajakroere, windsurfere o.a. i bunden af Kolding 
Fjord ændrer sig ikke væsentligt. Der overføres 500 lystbåde fra 
Nordhavnen til Marina City, når lystbådehavnen i Marina City 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

står færdig. Indtil da fortsætter sejladsen uændret til begge lyst-
bådehavne. 
Der vil i anlægsfasen være øget trafik med anlægsfartøjer. Til 
den udvidede lystbådehavn i Marina City anlægges en ny sejl-
rende længere mod øst, hvorved sejladsen i den eksisterende 
kan fortsætte uberørt af uddybninger i ny sejlrende og det udvi-
dede havnebassin. 
Alt anlægsarbejde inkl. uddybninger skal dog afmærkes efter 
godkendelse af Søfartsstyrelsen iht. gældende procedure forin-
den anlægsarbejdernes opstart, og alle fartøjer skal desuden 
overholde gældende søfartsregler.  
Antallet af anlægsfartøjer vil desuden være begrænset, hvorved 
fremkommeligheden for mindre brugere af farvandet ikke vurde-
res potentielt væsentligt påvirket. 
Søfartsstyrelsen har en screeningsprocedure ift. sejladssikker-
hed, som skal gennemløbes. Der er dog først krav, om at denne 
procedure er gennemført 6 uger før anlægsstart, hvorved denne 
sagsbehandling med fordel kan foretages i forbindelse med de-
tailprojekteringen. 
Særligt kajakroere har henvist til, at de i driften efter færdiggørel-
sen af Marina City vil skulle krydse en mere trafikeret sejlrende 
og indsejling til marinaen samt evt. generende krapsøer omkring 
åens udmunding i fjorden. 
Dels udformes anlægget fremover således, at roerne kan holde 
sig godt fri af indsejlingen, og dels sikres en gennemsejlingsmu-
lighed for kajakker i estakaderne mod åen og fjorden. Herved 
kan kajakroerne på vej ud eller ind i Kolding Å vælge at holde 
sig langs kysten og sejle ’indenom’ ind igennem marinaen. 
Antallet af anlægsfartøjer vil desuden være begrænset, hvorved 
fremkommeligheden for mindre brugere ikke vurderes potentielt 
væsentligt påvirket. 
På denne baggrund vurderes forholdene for kajakroere og kon-
fliktrisikoen mellem lystsejlere og kajakroere og andre mindre 
brugere af farvandet ikke påvirket væsentligt, hvorved emnet 
ikke miljøvurderes nærmere. 

5 Indflyvning og afmærkning 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Iht. Statens luftfartsvæsens BL 3-10 om luftfartshindringer kræ-
ver konstruktioner over 100 m tilladelse og afmærkning. 
Det samme gælder generelt for konstruktioner, der gennembry-
der indflyvningsplaner. 
Ingen anlæg i forbindelse med Marina City overstiger 100 me-
ters højde eller skærer indflyvningsplaner.  
Nærmeste indflyvningsplan ligger omkring Kolding Lufthavn ved 
Vamdrup.  

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

 
Helikoptertrafikken til Kolding Sygehus har en indflyvningsplan 
som vist herunder:  

 
Det gælder desuden jf. BL 3-8, punkt 8.12.1, at hindringer inden 
for 1.000 meters afstand fra helikopterlandingspladsen, skal af-
mærkes, hvis de er over 45 m over pladsens kote. I det konkrete 
tilfælde ligger dette plan i kote 90,5, og der er over 2.000 m til 
Marina City. Der er således ikke afmærkningskrav ift. helikopter-
landingspladsen ved Kolding Sygehus. 

Rekreative interesser   

6 Badevandskvalitet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sigtbarhed 
• Algekoncentration 

• Modelleringer af sediment-
spredning i en baggrunds-
rapport, og vurdering af ri-
siko for algeopblomstring 
som følge næringsstoftil-
førsel fra sediment i afsnit 
vedr. vandkvalitet. 

• Rapport og undersøgelser 
fra Blue Kolding vedrø-
rende badevandskvalitet. 

Resultatet af sedimentspred-
ningsmodellering og vandkvali-
tetsvurderinger anvendes til 
vurdering af forventet påvirk-
ning af badevandskvalitet ved 
Rebæk og ved Fjordens Perle. 
Rapporten fra Blue Kolding 
konkluderer, at Marina City 
området er uegnet til badning. 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 

7 Lystbådehavne for sejlfolket 
og offentligheden i øvrigt 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Overflytning af lystbåde-

havnsfunktioner til syd 

Eksisterende rekreative funktio-
ner for andre end lystsejlere af-
dækkes. 

Desktop: 
Behandles kort pba. NIRAS’ 
erfaringer fra lignende projek-
ter. Potentielle ulemper for lyst-
sejlernes flytning samt for de 
øvrige brugere af lystbådehav-
nen, som ikke er direkte knyttet 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 
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i mil-
jørap-
port  

• Ophør af Lystbådehavn 
Nord som destination for 
offentlighedens generelle 
rekreative udnyttelse 

til lystsejlads (f.eks. hundeluf-
tere og kunder i iskiosken) om-
tales. 

7a Skoven  
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Rekreativ udnyttelse af 

skovarealet mellem Skam-
lingvejen og hundeskoven 
 

Den eksisterende rekreative 
anvendelse af arealet beskri-
ves. 

Desktop: 
Tabet af rekreativ værdig vur-
deres kort. 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 

8 Søsport 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Kajakklub ved åen vil blive berørt i perioder i anlægsfasen, hvis 
de lukkes inde i forbindelse med anlægsaktiviteterne. Dette vur-
deres ikke potentielt at være en væsentlig påvirkning, da an-
lægsaktiviteterne i åen hovedsageligt drejer sig og forlængelse 
af den eksisterende mole mod åen samt bygning af ny bro over 
åen. Det vil være muligt at passere ud i fjorden i anlægsfasen, 
om end ruten kan være omlagt. 
Kajakroere har henvist til, at nuværende problematiske bølgefor-
hold ved Kolding Ås udmunding i fjorden og ved indsejlingen til 
lystbådehavnen forventes forværret efter udvidelse i forbindelse 
med Marina City, ligesom de vil skulle krydse en mere trafikeret 
sejlrende og indsejling til marinaen. Dels udformes anlægget 
fremover således, at roerne kan holde sig godt fri af indsejlin-
gen, og dels sikres en gennemsejlingsmulighed for kajakker i 
estakaderne mod åen og fjorden. Herved kan kajakroerne i 
driftsfasen vælge at sejle igennem marinaen, i fald der står ge-
nerende krapsøer omkring åens udmunding i fjorden. 
Med en koordinering af anlægsaktiviteterne og sejlruter for ka-
jakker vurderes begrænsningen for kajakroere ikke at være po-
tentielt væsentlig i anlægsfasen.  
Roklubbens roere kan principielt ro op i Kolding Å. Roklubberne 
har dog base langt fra Kolding Å ved Fjordvej, og Kolding Å som 
destination for klubbens ture vurderes da at være af så under-
ordnet betydning, at der ikke vurderes at være en potentielt væ-
sentlig påvirkning. Dette skal også ses i lyset af, at begrænsnin-
gen alene vil eksistere i dele af anlægsfasen. 
Windsurfing sker hovedsageligt med udgangspunkt i surfklubben 
ved Rebæk Strand ca. 1 km i mod øst i luftlinje. Vandfladen med 
de nyopfyldte arealer vurderes kun i mindre omfang at være 
dagligt farvand for windsurfere. Sammenlignet med den reste-
rende vandflade i Kolding Fjord vurderes tabet af vandflade at 
være forsvindende lille. Derved vurderes der ikke at være tale 
om en potentielt væsentlig påvirkning, hvorved emnet ikke miljø-
vurderes nærmere. 

- - 

10 Lystfiskeri 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: - - 
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Adgang til Lystbådehavn Nord for lystfiskere efter nedlukning 
begrænses ikke, før end Kolding erhvervshavn iværksætter et 
anlægsprojekt for området. 
Alle øvrige fiskemuligheder i Kolding Fjord ændres ikke, hvorved 
der er rige øvrige muligheder for lystfiskeri. 
Den potentielle sedimentspredning som følge af anlægsprojektet 
medfører kun en kortvarig påvirkning, som erfaringsmæssigt 
højst medfører en kortvarig fortrængning af fisk. Derved vurde-
res der umiddelbart ikke at blive tale om en potentielt væsentlig 
påvirkning af lystfiskeriet. 

10 Fritidsfiskeri 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Hele projektområdet er omfattet af en forbudszone som stræk-
ker sig ca. 1,5 km ud i fjorden fra Kolding Ås udløb i den eksiste-
rende lystbådehavn ca. til Rebæk Strand. I denne zone er al fi-
skeri forbudt hele året.  

 
Derved vil ingen fritidsfiskere blive påvirket af projektet, hvorved 
emnet ikke miljøvurderes nærmere. 

- - 

11 Observering af fugle 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Fritidsaktiviteten fugleobservering kan potentielt berøres i an-
lægsfasen, men vurderes ikke potentielt påvirket væsentligt, 
pga. påvirkningens begrænsede geografiske omfang sammen-
lignet med Kolding Fjord i øvrigt. 

- - 

Støj og vibrationer   

12 Virksomhedsstøj fra er-
hvervshavn 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Virksomhedsstøj fra er-

hvervshavnen 

Rapport vedr. virksomhedsstøj 
udarbejdet af NIRAS. 
Særlige forhold: 
Status vedr. grænseværdier for 
husbåde er afdækket i bag-
grundsnotat som støjfølsom. 
Status vedr. grænseværdier for 
lystbåde er afdækket i bag-
grundsnotat som ikke støjføl-
som. 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænsevær-
dier. 
Støjkortlægningen i bag-
grundsnotet om erhvervshav-
nens støjudbredelse er ramme-
sættende for planlægningen for 
støjfølsom anvendelse i Marina 
City. 
Vurderingen baseres på bag-
grundnotat i muligt omfang. 

HKD Støj 

13 Trafikstøj 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Påvirkning som følge af 

øget trafik 

Rapport vedr. trafikstøj udarbej-
det af NIRAS. 
 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænsevær-
dier. 
Vurderingen baseres på bag-
grundnotat i muligt omfang. 

HKD Støj 
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14 Støj fra tovværk og liner 
m.m. på lystbåde 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Støj fra liner, fald, master 

mm. 

Der er udtrykt bekymring om 
støj fra tovværk og liner, som 
’slår’ og ’synger’ i vinden. 
Fænomenet er kendt fra Kol-
ding og andre lystbådehavne.  
Der findes eksempel på, at en 
anden kommune tidligere har 
modtaget en klage. Klagen 
blev afvist som under bagatel-
grænsen (§85 i Miljøbeskyttel-
sesloven).Afvisningen blev be-
grundet med at naboer sæd-
vanligvis ikke opholder sig i ha-
ven, når det blæser meget, at 
støjen opstår, samt at bådene 
kun er i lystbådehavnen i som-
merperioden, hvor det sjældent 
blæser meget. 
Det er således ikke en pro-
blemstilling, som har resulteret 
i, at nogen miljømyndigheder, 
NIRAS bekendt, har udstedt 
påbud om dæmpning af line-
støj.  
Forholdet håndteres sædvan-
ligvis ved en hensigtsmæssig 
placering af vinteroplag og i 
lystbådehavnens regulativ. I 
KLH's ordensregler er det ind-
skærpet for både på land og 
både på vand, at ejerne er for-
pligtede til at sikre/fastgøre 
fald, presenninger m.v. såle-
des, at det er ordentligt fast-
gjort og ikke støjer unødigt. Det 
eksisterende regulativ eller et 
revideret regulativ vil blive gæl-
dende for nye bådpladser i Ma-
rina City, hvorved det er hånd-
teret i et regulativ, som KLH 
kan henstille sejlerne til at ef-
terleve. 

Der findes eksempel på, at en 
anden kommune tidligere har 
modtaget en klage over støj fra 
liner og tovværk mm. 
Med udgangspunkt i erfaringer 
fra andre lystbådehavne, områ-
dets indretning og regulativet 
for lystbådehaven redegøres 
for potentielle problemstillinger, 
ligesom der foretages en vur-
dering af genens omfang. 

HKD Støj 

15 Støj fra vedligehold af lyst-
både 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om støj fra vedligehold af lystbåde i 
forbindelse med eksempelvis slibning. 
Der vil være tale om aktiviteter med anvendelse af elektrisk 
håndværktøj, som ikke har karakter af værftsaktiviteter. På 

- - 
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slibeudstyr, skal der iht. lystbådehavnens regulativ anvendes 
”støvsuger” i forbindelse med afslibning af bundmaling. 
Idet slibeudstyr og støvsuger udsender støj i omfang af alminde-
ligt elektrisk håndværktøj, vurderes der ikke at være tale om en 
potentielt væsentlig påvirkning. 
Dog vil der i forbindelse med arrangementer eller den daglige 
drift på havnen fra f.eks. klargøring af både kunne opstå lokale 
støjgener. Sådanne forhold reguleres via Kolding Kommunes til-
syn. Kommunen har, såfremt der opstår støjgener, mulighed for 
at meddele påbud om dæmpning eller afhjælpende foranstalt-
ninger. 

16 Anlægsstøj og -vibrationer 
på land og vand 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Entreprenørmaskiner 
• Uddybningsfartøjer 
• Ramning 
• Pilotering 
• Vibrationer 

Vurderinger foretages ud fra 
standard kildestyrker for det an-
vendte materiel og anlægsme-
toder. 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænseværdier 
for anlægsstøj på land. 
Der vurderes på de anlægsak-
tiviteter og metoder, som brin-
ges i anvendelse. 
Herunder foretages en vurde-
ring af vibrationer fra anlægs-
arbejder ved f.eks. spunsning, 
ramning og pilotering. 
 

HKD Støj 

17 Undervandsstøj fra nedram-
ning/spunsning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Rammestøj 

Oplysninger om ramningsaktivi-
teterne og støjudbredelser be-
regnet i forbindelse med lig-
nende projekter. 
 
 

Der udarbejdes estimater for 
støjudbredelse som grundlag 
for vurderinger. 
NIRAS’ erfaringer fra lignende 
projekter. 

BSJ Marin-
biologi 

Lys, skygge og vind   

18 Gener fra belysning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Anlægsbelysning 

Oplysninger om pladsbelys-
ning. 
Oplysninger om overnatning i 
lystbåde. 

Pladsbelysning i anlægsfasen 
er en potentiel lysgene. Genen 
vil potentielt kunne opleves af 
overnattende i lystbåde, bru-
gere af marinaens faciliteter 
samt beboere i færdiggjorte 
boliger og tilgrænsende bolig-
områder. 
Der vurderes ud fra erfaringer 
fra lignende projekter.  

LOE Be-
folk-
ning 

19 Gener fra skyggekast 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: 
Den planlagte områdedisponering og orientering af boligbebyg-
gelsen er optimeret mhp. at eksterne generende skyggekast 
undgås.  
Der er udarbejdet skyggediagrammer, som dokumenterer, at in-
gen eksterne naboer rammes af bygningsskygger, hvorved det 
ift. naboer er dokumenteret, at der ikke er en væsentlig miljøpå-
virkning. 

- - 

20 Ændrede vindforhold 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: 
Den planlagte områdedisponering og orientering af boligbebyg-
gelsen er optimeret mhp. generende vinde internt i bebyggelsen 

- - 
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undgås. Forholdet omkring interne vinde håndteres i lokalplanen 
og detailprojektet. 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt det nye højhus vil kunne 
medføre yderligere turbulente vinde, som de i forvejen kendes 
fra de eksisterende højhuse. 
Efter den første offentlighedsfase er projektet ændret således at 
der kun opføres ét højhus, som placeres i projektområdets vest-
lige ende, og da kun ét højhus i op til 40 meters højde.  
Dette højhus kommer til at ligge på havneniveau i ca. kote 3. 
De eksisterende højhuse i ca. samme højde ligger højere på 
kystskrænten i ca. kote 15 – 20. De eksisterende højhuse ligger 
i to grupper à 3 højhuse. Den indbyrdes korteste afstand mellem 
de to grupper er ca. 100 m, hvor der er ca. 30 m mellem højhu-
sene internt i de to grupper. 
Afstanden mellem det nye højhus på Marina Syd og det nærme-
ste af de eksisterende højhuse bliver ca. 200 m.  
Afstanden bevirker, at det nye højhus ikke vurderes at komme til 
at medføre en ændring af det overordnede vindklima, der ople-
ves præget af de eksisterende højhuse. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig påvirkning. 

Marin flora og fauna   

21 Natura 2000 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Natura 2000 område 112 

Lillebælt 

Potentielt påvirkede arter og 
naturtyper på udpegnings-
grundlaget for habitatområdet 
er marsvin. 
Der er udarbejdet en Natura 
2000 væsentlighedsvurdering. 
VVM for Skærbækværket. Tæt-
hed af marsvin ved Marina City 
forventes lavere end ved Skær-
bækværket. 
Natura 2000 basisanalyse for 
Lillebælt. 

Vurdering foretages pba. bl.a. 
Natura 2000 væsentligheds-
vurderingen. 

BSJ Marin-
biologi  
/ 
Klap-
ning 
/ 
Natura 
2000 

22 Bilag IV (marine) 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Marine arter på Habitatdi-

rektivets bilag IV. 
 

Eksisterende kortlægninger af 
marine pattedyr marsvin. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning om anlæg til nyttiggørelse 
af sediment og jord i forbin-
delse med opfyld udarbejdes 
en miljøteknisk redegørelse, 
som bl.a. redegør for overhol-
delsen af vandkvalitetskravene. 
Denne redegørelse lægges 
bl.a. til grund for et generelt ka-
pitel i VVM-redegørelsen om 
vandkvalitet. Dette generelle 
kapitel lægges bl.a. til grund for 
vurderingerne af den potentielle 
påvirkning af bilag IV-arten 
marsvin. 

Der foretages vurdering af den 
potentielle påvirkning af bilag 
IV arterne marsvin og sæl.  

BSJ/ 
LRM 

Marin-
biologi 
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23 Marine pattedyr generelt 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sæler 
• Marsvin 

Forekomsten af marine patte-
dyr generelt afdækkes. 
Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data, herunder fra 
VVM for Skærbækværket, No-
vana samt DCE’s tællinger. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter i forbindelse med op-
fyld udarbejdes en miljøteknisk 
redegørelse, som bl.a. redegør 
for overholdelsen af vandkvali-
tetskravene. Denne redegø-
relse lægges bl.a. til grund for 
et generelt kapitel i VVM-
redegørelsen om vandkvalitet. 
Dette generelle kapitel lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
marine pattedyr generelt. 

Vurderinger pba. udredninger 
om undervandsstøj, sediment-
spredning, vandkvalitetskrav 
og, vurderinger fra andre rele-
vante fagafsnit. 

BSJ Marin-
biologi 

24 Vildtreservat 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Den inderste del af Kolding Fjord er omfattet af Bekendtgørelse 
om fredning af fuglelivet på Kolding inderfjord og en del af Kol-
ding å.  
Bekendtgørelsen definerer afgrænsningen, som omfatter pro-
jektområdet for Marina City. 
I bekendtgørelsen lyder fredningsbestemmelsen således:  
Det forbydes alle og enhver på det fredede område - såvel fra 
bredderne som fra vandarealet - at ombringe eller indfange 
fugle, det være sig ved skydevåben, ruser eller på anden måde, 
samt at ødelægge eller indsamle fugleæg. 
Kolding Kommune og Miljøstyrelsen har fastslået, at etablerin-
gen af Marina City ikke giver anledning til at ombringe og ind-
fange fugle samt ødelægge eller indsamle fugleæg.  
Etableringen af Marina City vil således ikke medføre påvirknin-
ger, der strider mod fredningsbestemmelsen for vildtreservatet, 
hvorved der ikke vurderes at være tale om en potentielt væsent-
lig påvirkning.  
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

25 Fugle 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fugle på land 
• Fugle til vands 

Forekomsten af fugle afdæk-
kes. 
Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data, herunder DOF-
basen. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 

Vurderinger foretages med ud-
gangspunkt i andre faglige vur-
deringer af sedimentspredning, 
påvirkning af levesteder og fø-
degrundlag samt støj. 

LRM / 
BSJ 

Marin-
biologi 
/ 
Natur 
på 
land 
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26 Fisk 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fisk 

Forekomsten af fisk afdækkes. 
Der tages udgangspunkt i rele-
vante eksisterende data. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette generelle kapitel 
lægges bl.a. til grund for vurde-
ringerne af den potentielle på-
virkning af fisk. 

Vurderinger foretages med ud-
gangspunkt i andre faglige vur-
deringer af sedimentspredning, 
vandkvalitetskrav, påvirkning af 
levesteder og fødegrundlag 
samt undervandsstøj. 
 

BSJ Marin-
biologi 

27 Fisks vandring 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt den øgede belysning på 
Marina City har betydning for fisks vandring op i Kolding Å. 
Der bliver alene tale om en mindre forlængelse af åløbet for Kol-
ding Å, idet den eksisterende afgrænsning mellem Marinaen og 
åen forlænges ca. 250 m. Belysning i Marina City ligger langt fra 
åen og fokuseres på befæstede arealer. Belysning på ponton-
broer bliver lav og fokuseres ligeledes. Pladsbelysning i anlægs-
fasen fokuseres. Evt. belysning på anlægsfartøjer er kortvarig. 
Fra Marina City og opstrøms til Vestre Ringgade løber Kolding Å 
igennem eksisterende bymæssig bebyggelse med varierende in-
tensitet og afledt belysning. Eksempelvis løber Åstien på åens 
sydside med parkbelysning i de mørke timer året rundt. Fra 
Jernbanen til Ålegården løber åen igennem tæt bymæssig be-
byggelse helt ud mod åen.  
På de øvrige dele af strækningen fra Marina City til Vestre Ring-
gade er der tale om andre bymæssige anvendelser, som vurde-
res at have samme eller større belysningsmæssig intensitet. 
Forskere hos DTU Aqua har kigget på forholdet med lysforure-
ning og stress af vandrende smolt. Det har dog vist sig utroligt 
svært at dokumentere en påvirkning, hvis der overhovedet er 
tale om et problem. Derfor har de foreslået, at der forskes yderli-
gere i emnet. Smoltene skal dog ud af åen, uanset om der er lys 
eller ej, og ligesådan med de opvandrende havørreder. 
I og med, at strækningen forbi Marina City kun øger den sam-
lede belyste andel af Kolding Å marginalt, vurderes der ikke at 
være tale om en potentielt væsentlig påvirkning. 

- - 

28 Havbund, bundflora og –
fauna 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Bundflora 

Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data bl.a. fra Novana-
overvågningen og ortofotos for 
kortlægning af vegetation. 

Vurdering påvirkning af flora og 
fauna som følge af fjernelse el-
ler ændringer af levesteder på 
havbunden samt sediment-
spredning beregnet med 

BSJ Marin-
biologi 
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• Bundfauna 
• Havbundsændringer 

Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette generelle kapitel 
lægges bl.a. til grund for vurde-
ringerne af den potentielle på-
virkning af havbund, bundflora 
og –fauna. 

modeller og forholdet til vand-
kvalitetskrav.  
 

Terrestrisk flora og fauna   

29 §3-moser 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Mose nordvest for projekt-

området 
• Mose vest for projektområ-

det 
 

Eksisterende rapporter om sta-
tus i de to §3-områder fra alle-
rede udførte besigtigelser. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Det vurderes pba. eksisterende 
feltrapporter og indledende vur-
dering af effekter af midlertidig 
grundvandsænkning, om til-
standen af mosen nordvest for 
projektområdet påvirkes. 
Det vurderes, hvorvidt terræn-
regulering af område H som 
helhed kan påvirke tilstanden 
af mosen vest for projektområ-
det. 

LRM Natur 
på 
land 

30 §3-vandløb 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• §3 vandløb Kolding Å 
• §3 vandløb bæk i nordlig 

afgrænsning af område H 
 

Den §3-beskyttede del af vand-
løbet Kolding Å slutter op-
strøms Marina City, hvorved 
dette ikke vurderes påvirket. 
Eksisterende rapporter om sta-
tus i §3-bækken fra allerede 
udførte besigtigelser. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Der redegøres kort for, at til-
standen i Kolding Å ikke æn-
dres. 
Det vurderes pba. erfaringer fra 
lignende projekter, eksiste-
rende feltrapporter og indle-
dende vurdering af effekter af 
midlertidig grundvandsænk-
ning, om tilstanden af bækken i 
den nordlige rand af område H 
påvirkes i forbindelse med ter-
rænregulering af område H. 
På strækningen fra ca. 20 m 
vest for Marina Syd og frem til 
havnebassinet er bækken rør-
lagt. Den rørlagte del af bæk-
ken passerer igennem det 
planlagte byggefelt og skal for-
mentlig omlægges i forbindelse 
med byggeriet. Det vurderes, 
om en ændring af rørlægnin-
gen kan medføre en tilstands-
ændring af den §3-beskyttede 
bæk. 

LRM Natur 
på 
land 
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Der redegøres for at vandfø-
ringsevnen ikke påvirkes. 

31 Skov 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fredskovsstatus 
• Skovfunktion 
• Naturfunktion 
 

Område H har fredsskovssta-
tus, og fredskovspligten må op-
hæves for at muliggøre den 
ønskede anvendelse. 
Skoven er indledende besigti-
get af Miljøstyrelsen, Kolding 
Kommune og NIRAS.  
Kolding Kommune har foreta-
get en besigtigelse 4/6 2015, 
hvor skovens naturindhold og –
værdi er kortlagt. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Juridiske, forstmæssige, natur-
mæssige og rekreative forhold 
vedr. ophævelse af fredskovs-
status afdækkes og afrapporte-
res. 
Det skovmæssige og natur-
mæssige tab vurderes pba. ek-
sisterende afrapportering. Om 
nødvendigt foretages supple-
rende besigtigelser. 

- Natur 
på 
land 

32 Beskyttelseskrævende arter, 
herunder Bilag IV 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arter på land på Habitatdi-

rektivets bilag IV: Flager-
mus og odder 

• Andre beskyttelseskræ-
vende arter 

Potentielle levesteder for fla-
germus, odder og andre be-
skyttelseskrævende arter af-
dækkes. 
Eksisterende data eller besigti-
gelse for flagermus i skovområ-
det, hvor der planlægges båd-
oplag. 
Omfang af anlægsarbejder i 
nattetimer i sommerhalvåret 
fastslås.  

Der foretages en besigtigelse 
mhp. afdækning af potentielle 
levesteder. 
På baggrund heraf vurderes, 
om levesteder forstyrres, her-
under i de fjernede træer i om-
råde H. 
Desuden vurderes om anlægs-
aktiviteter kan påvirke fourage-
ringssteder.  

LRM Natur 
på 
land 

Arealudlæg   

33 Arealudlæg 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arealbehov 
• Kystnær placering 

Kolding Kommune har dialog 
med Erhvervsstyrelsen om are-
albehov og planlægningsmæs-
sig begrundelse.  
Dialogen forudsættes afrappor-
teret i et notatformat, som kan 
anvende som grundlag for vur-
deringerne. 

Resultatet af Kolding Kommu-
nes dialog med Erhvervsstyrel-
sen gengives i vurderingen.  

LOE Areal-
udlæg 
og 
land-
vin-
ding 

34 Inddragelse af søterritorium 
til byudvikling 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Beslaglæggelse af hava-

real 

De nye opfyldte arealer udgør 
ca. 8 ha. 
Den planlægningsmæssige be-
grundelse for arealinddragel-
sen. 

Der redegøres for argumentati-
onen i den planlægningsmæs-
sige begrundelse og resultatet 
af dialogen med Erhvervssty-
relsen og Kystdirektoratet. 

LOE Areal-
udlæg 
og 
land-
vin-
ding 

Jordhåndtering   
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35 Håndtering af jord på kort-
lagte arealer 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Grundvandssænkning 
• Terrænregulering og byg-

geri 

To delområder af arealet for 
den eksisterende marina er 
kortlagt på V2-niveau med rød 
signatur på kortet nedenfor på 
baggrund af jordforurening 
konstateret ved prøvetagning i 
januar 2018. I jordprøverne er 
der påvist indhold af olie og 
tjærestoffer. Kortlægningen er 
sket på baggrund af en under-
søgelse udført af Sweco i 2017 
med analyse af boreprøver og 
overfladejord. I boreprøverne 
er der fundet forureningskom-
ponenter over såvel Miljøstyrel-
sens jordkvalitetskriterium som 
afskæringskriterium. I overfla-
dejorden er der ikke fundet 
overskridelser af Miljøstyrel-
sens jordkvalitetskriterium, hel-
ler ikke tributyltin.  
 
Den øvrige del af marinaens 
areal er kortlagt på V1-niveau 
med blå signatur på baggrund 
af kendskab til drift af lystbåde-
havn fra før 1980. På disse 
arealer foregår også vedlige-
hold af både, herunder slib-
ning, maling, olieskift, tankning 
mm. Der er således en poten-
tiel risiko for, at der kan være 
spildt f.eks. olieprodukter eller 
slibestøv. Der kan endvidere 
være forurenende stoffer i de 
fyldmaterialer, som arealet be-
står af.  
 
Arealet vest for den eksiste-
rende marina er ligeledes kort-
lagt på V1-niveau med blå sig-
natur på baggrund af kendskab 
til en tidligere potentielt forure-
nende aktivitet i form af tidli-
gere sukkerfabrik og slambede 
til afvanding. Der er i den for-
bindelse deponeret store 
mængder jord med roeaffald 
på arealet. Det er vurderet, at 
dette affald ved nedbrydning 
kan medføre dannelse af 
methangas. Da der ikke er på-
vist en faktisk forurening er alle 
dele af de berørte matrikler 17a 
og 124a kortlagt. Region Syd-
danmark vil kunne uddybe 

Det vurderes, hvorvidt terræn-
regulering og byggeri i område 
B og H vil have en påvirkning 
af en potentiel jordforurening. 
Der vil overvejende sandsynligt 
være et behov for midlertidig 
grundvandsænkning i anlægs-
fasen i forbindelse med etable-
ring af bebyggelse. Det vurde-
res, hvorvidt denne midlertidige 
grundvandssænkning kan 
rumme en potentiel risiko for en 
mobilisering af evt. jordforure-
ninger i arealerne.  
Syd for Skamlingvejen i en af-
stand af ca. 120 m syd for byg-
gefeltet findes desuden et V2-
kortlagt areal. Det vurderes om 
grundvandssænkningen inde-
bærer risiko for mobilisering af 
jordforurening i det V2-kortlagte 
areal. 
Det vurderes, i hvilket omfang 
V2-kortlægningen af de to are-
aler på den eksisterende ma-
rina medfører behov for opryd-
ning eller andre foranstaltnin-
ger i forbindelse med etablering 
af bebyggelse.    
Det afdækkes i hvilken ud-
strækning der med sandsynlig-
hed er sket forurening af det 
V1-kortlagte areal i område B 
og H med henblik på udtagning 
af kortlægning eller fastlæg-
gelse af nødvendig oprydning. 
Sweco har i 2018 udført under-
søgelse af arealet med bore-
prøver og poreluftmålinger. 
Jord inden for den øverste me-
ter er herved stedvis fundet let-
tere forurenet med olie, tjære-
stoffer og tungmetaller. Der er 
endvidere fundet indhold af 
methangas på niveauer, som 
overstiger eksplosionsgræn-
sen. Det vurderes af Sweco, at 
methangassen er dannet ved 
omsætning af organiske jordlag 
(tøv/gytje) i området. 
Der er udtrykt bekymring om 
eksplosionsrisiko i bådhuse og 
andre permanente bygninger 
som følge af evt. ophobning af 
methangas. Dette forhold 

NLS Jord-
hånd-
tering 
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historikken om de potentielt for-
urenende aktiviteter. 
 
Håndteringen af jord fra kort-
lagte arealer er gennemregule-
ret i jordforureningsloven og til-
hørende bekendtgørelser, lige-
som håndteringen af evt. på-
trufne forureninger er reguleret.  

vurders med udgangspunkt i 
Swecos afrapportering. 

 V1-kortlagt = blå 
V2-kortlagt = rød 

 

  

36 Håndtering af jord ved foru-
reningsfølsom anvendelse 
på kortlagte arealer 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med Marina City planlægges konkrete arealer an-
vendt til forureningsfølsom anvendelse som boligformål og re-
kreative formål, herunder camping. Der gælder altid ifølge jord-
forureningslovens § 72b, at de øverste 50 cm jord skal være 
uforurenet eller med fast belægning, hvis arealet anvendes til 
boligformål eller anden forureningsfølsom anvendelse.   
På denne baggrund med krav om ovennævnte afværgeforan-
staltninger vurderes der ikke at være tale om en potentielt væ-
sentlig påvirkning i forbindelse med den generelle forurenings-
følsomme anvendelse. 
 
I forbindelse med anlæg af ubefæstede havearealer påhviler det 
bygherren at sikre, at jorden er ren. I det konkrete tilfælde kan 
den eksisterende grusbelægning således forventes udskiftet 
med ren jord.  
Idet der er opstillet faste procedurer for sikring af havejords ren-
hed og håndtering af evt. påtruffet jordforurening vurderes der 
ikke at være tale om en potentielt væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Udskiftning og bortkørsel af de udskiftede jordlag er omfattet af 
jordflytningsbekendtgørelsen, hvorved der stilles krav om analy-
ser, der dokumenterer jordens renhed med en prøve pr. 30 tons. 
Såfremt jorden viser sig forurenet bliver den anvist til behørig 
behandling eller godkendt deponi.  
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en væ-
sentlig miljøpåvirkning i forbindelse med evt. udskiftning og bort-
kørsel af forurenet jord. 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

37 Håndtering af uddybnings-
materialer 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Klapning,  
• Sediment 
• Bundudskiftning 

Der tages udgangspunkt i data 
fra geotekniske undersøgelser 
hos COWI/Sweco samt materi-
ale udarbejdet til klapansøg-
ning. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
 

De miljømæssige konsekven-
ser som følge af klapningen og 
afledt sedimentspredning om-
kring klappladsen vurderes. 
De miljømæssige konsekven-
ser i Kolding Fjord af uddyb-
ning og afledt sedimentspred-
ning vurderes. 
 

DGP Klap-
ning 

 
Opfyldning 

  

38 Opfyldningsmaterialer fra sø-
territoriet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Marin råstofindvinding 
•  

Der tages udgangspunkt i data 
fra baggrundsrapport om ind-
dæmning og landvinding udar-
bejdet af Rambøll 25/6-15 og 
efterfølgende justeringer i an-
lægsbeskrivelsen. 
Anlægsbeskrivelsen fastlægger 
herkomsten af opfyldningsma-
terialer. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette kapitel om vand-
kvalitet i Kolding Fjord lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
bl.a. marinbiologiske forhold fra 
nyttiggjorte materialer. 

I det omfang, der anvendes op-
fyldningsmaterialer fra søterri-
toriet redegøres der for her-
komsten og evt. afledte miljø-
konsekvenser. 
 

LOE Res-
sour-
cer 

39 Sedimentspredning ved op-
fyld til søs 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Afhænger af anlægsteknik-

ken 

Der tages udgangspunkt i bag-
grundsrapport om inddæmning 
og landvinding udarbejdet af 
Rambøll 25/6-15 suppleret med 
anlægsbeskrivelsen. Heri skit-
seres scenarier for opfyldnings-
teknikker. 
Anlægsbeskrivelsen fastlægger 
anlægsteknikken. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
Anlægsteknikken er afgørende 
for sedimentspredningsmodel-
leringerne. 

På baggrund af den fastlagte 
anlægsteknik foretages udred-
ning om forventet spredning af 
sediment i forbindelse med op-
fyld til søs.  
NIRAS foretager vurdering af 
sedimentspredning på grund-
lag af modellering af spredning 
omkring uddybningsområderne 
og klappladsen, hvor det uddy-
bede materiale bortskaffes. 
 
 

BSJ Bag-
grunds
rap-
port 
om se-
di-
ment-
spred-
ning 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

Ressourcer og affald   

40 Råstoffer til anlægget 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Opfyldningsmaterialer 
• Byggematerialer 
• Nyttiggørelse 

Der tages udgangspunkt i bag-
grundsrapport om inddæmning 
og landvinding udarbejdet af 
Rambøll 25/6-15 suppleret med 
anlægsbeskrivelsen. Heri skit-
seres scenarier for opfyldnings-
teknikker. 
Anlægsbeskrivelsen forventes 
at fastlægge anlægsteknikken 
og evt. herkomst af fyldmateria-
ler fra vand- eller landbaseret 
råstofindvinding eller anden 
herkomst, herunder nyttiggø-
relse. 

På baggrund af den fastlagte 
anlægsteknik foretages en vur-
dering den miljømæssige kon-
sekvens af landbaseret råstof-
indvinding eller materialer af 
anden herkomst på søterritoriet 
eller ved nyttiggørelse. 
 

LOE Res-
sour-
cer 

41 Affald 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlæg og byggeri frembringes bygge- og an-
lægsaffald og spildprodukter fra entreprenørernes maskiner og 
skibe mm. Alt skal håndteres iht. gældende bekendtgørelser og 
regulativer for affaldstyperne, hvorved det forudsættes at hånd-
teringen sker forsvarligt, og miljøpåvirkningen dermed er accep-
tabel. 
I driftssituationen frembringes der affald fra husholdninger, er-
hverv og klubber samt lystbåde i Marina City. Overordnet be-
tragtes alt affald i driftssituationen iht. Kolding Kommunes af-
faldsregulativ, ligesom Lystbådehavnen har retningslinjer for af-
fald og spildprodukter, som videreføres i den udvidede lystbåde-
havn. Herved forudsættes håndteringen at ske forsvarligt, og 
miljøvurderingen er dermed acceptabel. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig påvirkning. 

  

Kystmorfologi   

42 Ændrede strømforhold 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Ændret kystforløb 
• Ændret sedimentering 
• Strøm- og bølgeforhold i 

nye lavvandede områder 
øst for Marina city 

Skitseprojektet lægges til grund 
for en vurdering af de fremti-
dige kystforløb og sedimentfor-
hold. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
Data om strøm- og bølgefor-
hold rekvireres om nødvendigt 
eksternt. 

Skitseprojektet lægges til 
grund for en vurdering af de 
fremtidige forhold i forbindelse 
med evt. ændring af kystens 
forløb i nærområdet, og de æn-
drede strømforholds indvirk-
ning på sedimentation i eksi-
sterende og nye lavvandede 
områder. 
Vurderingerne foretages på 
baggrund af den iværksatte se-
dimentspredningsmodellering. 

BSJ Hy-
drauli-
ske 
forhold 

Spildevand   

43 Håndtering af spildevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Spildevand fra eksisterende og nye funktioner i Marina City vil 
blive håndteret i overensstemmelse med Kolding Kommunes 
spildevandsplan. Heri er Marina City for største delens vedkom-
mende omfattet og planlagt separatkloakeret. De eksisterende 
landarealer er privat kloakeret. Et tillæg til spildevandsplanen må 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

om nødvendigt justere afgrænsningen til overensstemmelse 
med det endelige projekt for Marina City. 

 
Under alle omstændigheder vil spildevandet, herunder fra båd-
vaskeplads, skulle behandles på Kolding Centralrenseanlæg, 
hvorved der ikke vurderes at være tale om en potentielt væsent-
lig miljøpåvirkning. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

44 Håndtering af overfladevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Som beskrevet vedr. ’Spildevand’ herover skal området separat-
kloakeres. Derved vil der ikke være opblandet spildevand i over-
fladevandet. 
Overfladevandet kan formodes udledt til Kolding Fjord. Alterna-
tivt kan der foretages tilslutning til separat overfladevandsystem, 
om end der ved denne løsning skønnes at blive tale om en unø-
dig belastning af dette system. 
Udledningen kan kun ske på baggrund af en tilslutningstilla-
delse. I tilslutningstilladelsen stilles vilkår til indretning af overfla-
devandssystemet med henblik på tilbageholdelse af uønskede 
komponenter. Dette kan eksempelvis være bundfældning, sand-
fang, regnbede eller olieudskiller. Med udledning til Kolding 
Fjord skønnes der dog ikke at være behov for begrænsning i be-
fæstelsesgrad, om end spildevandsplanen formelt har en 
grænse, eller forsinkelsesbassin til udjævning af stødbelastnin-
ger.  
Med opstilling af behørige vilkår i tilslutningstilladelsen vurderes 
der ikke at være tale om en potentielt væsentlig miljøpåvirkning 
fra udledning af overfladevand til Kolding Fjord. Derved miljøvur-
deres emnet ikke nærmere. 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

45 Midlertidig grundvandssænk-
ning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• §3 natur 
• Jordforurening 
• Sætningsskader 

Der kan forventes behov for 
midlertidig grundvandsænkning 
i anlægsfasen. 

På baggrund af behovet for 
midlertidige grundvandsænk-
ninger vurderes den potentielle 
indvirkning vedr.:  
1. Sætningsrisiko/-skader 
(huse og veje)  
2. Mulighed for mobilisering og 
spredning af forureningskom-
ponenter fra potentiel jordforu-
rening på arealer, hvor der fo-
retages midlertidig grund-
vandssænkning  
3. Mulighed for påvirkning af § 
3 beskyttet natur. 
Punkt 1 behandles pba. erfa-
ringer fra lignende projekter. 
Punkt 2 behandles iht. be-
mærkningerne i nr. 35. 
Punkt 3 behandles jf. bemærk-
ningerne i nr. 29 og 30. 

LRM / 
LOE 

Be-
folk-
ning 

Vandkvalitet   

46 Målopfyldelse iht. vandområ-
deplaner 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sedimentspredning 
• Vandkvalitet 

Frigivelsen af næringsstoffer N 
og P, kornstørrelse samt miljø-
fremmede stoffer fra sediment 
klarlægges. 
Data forudsættes tilvejebragt i 
forbindelse med iværksat sedi-
mentundersøgelse hos COWI 
med afrapportering af forelø-
bige resultater uge 13/2017. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning.  
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter i forbindelse med op-
fyld udarbejdes en miljøteknisk 
redegørelse, som bl.a. redegør 
for overholdelsen af vandkvali-
tetskravene. Denne redegø-
relse lægges bl.a. til grund for 
et generelt kapitel i VVM-
redegørelsen om vandkvalitet. 
Dette generelle kapitel lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
vandkvaliteten. 

Der vurderes i forhold til mål-
sætninger i vandområdepla-
nerne, herunder vedr. kemisk 
og økologisk tilstand bl.a. på 
baggrund af modelberegninger 
af spredning af sediment og 
næringssalte i fjorden. 
Desuden vurderes den fremti-
dige vandkvalitet i forbindelser 
med Marina City. 

DGP Vand-
kvali-
tet 

Vandressource   

47 Forbrug af drikkevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejder og byggeri er der et vandfor-
brug til fremstilling af byggematerialer, herunder betonstøbnin-
ger og andre vandforbrugende aktiviteter. 

- - 
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Anlægsarbejderne og byggeaktiviteterne i forbindelse med Ma-
rina City vurderes dog ikke at medføre et forbrug, der adskiller 
sig fra forbruget i andre lignende anlægsprojekter. Projektet 
medfører ikke behov for etablering af særskilt eller udvidet vand-
forsyning. 
I driften af boliger, øvrige funktioner og marina vurderes vandfor-
bruget ligeledes ikke at adskille sig fra lignende projekter, og 
med nye anlæg og bygninger kan vandforbruget forventes at 
være minimeret med den nyeste vandbesparende teknik. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med drikkevandsressour-
cen. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

Støv   

48 Støv fra erhvervshavnedrift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Støv 

Iværksat baggrundsrapport fra 
NIRAS om emissioner fra hav-
nens virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater. Herunder foretages en 
vurdering af evt. gener fra jern-
støv og andet diffust støv 
spredt til lystbådehavnen og 
bådoplag nord for Åløbet. 

HKD Emis-
sioner 

49 Støv fra anlægsarbejder 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejder kan der forekomme støv. 
Dette forekommer oftest i tørre perioder under byggeriet, hvor 
blottede sand- og jordflader kan tørre ud og give anledning til 
støv.  
Afstanden fra anlægsområderne til nærmeste følsomme natur i 
form af de §3-beskyttede moseområder vest for projektområdet 
er dog så stor med mellem liggende lystbådehavn og omkran-
sende træbeplantning, at denne ikke vurderes at kunne blive på-
virket.  
Såfremt der opstår støvgener generelt fra anlægspladsen, vil 
dette kunne afhjælpes med sprinkling i tørre perioder. Dette ind-
går som en anlægsteknisk forudsætning og kan stilles som vilkår 
i byggetilladelsen. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med støv fra anlægsar-
bejderne. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

50 Støv fra vedligehold af lyst-
både 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Kolding Lystbådehavns havnereglement påbyder brug af støvsu-
ger ved slibning af både. Støvsugeren stilles til rådighed af Kol-
ding Lystbådehavn. Samme bestemmelse vil gælde for den ud-
videde lystbådehavn i Marina City. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med støv fra slibning af 
både. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Lugt   

51 Lugt fra erhvervshavnedrift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Lugt 

Baggrundsrapport fra NIRAS 
om emissioner fra havnens 
virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater, som godtgør at grænse-
værdier kan overholdes. 

HKD Emis-
sioner 
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52 Lugt fra uddybningsmateri-
ale 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Lugt 

I forbindelse med uddybning 
kan der hentes lugtende bund-
materialer op i uddybningsfar-
tøjerne.  
Anlægsperiodens længde af-
dækkes som mål for varighe-
den af lugtudbredelsen. 
Klapningen sker til søs ud ad 
prammenes bund og giver ikke 
lugtgener.  
Deponering på land eller nyttig-
gørelse i forbindelse med op-
fyld klarlægges. 

På bagrund af uddybningsperi-
odens længde og anlægstek-
nikken foretages en erfarings-
baseret vurdering af potentielle 
lugtgener og deres varighed og 
udbredelse.  
En mindre andel forventes at 
skulle deponeres i depot for 
nyttiggjorte lettere forurenede 
materialer på land. Der foreta-
ges en vurdering af potentielle 
lugtgener forbundet hermed.  

HKD Emis-
sioner 

53 Lugt fra aktiviteter i område 
H 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Der er fra naboejendomme i Kolding Åpark udtrykt bekymring for 
lugt fra bådvedligehold og andre aktiviteter, herunder grillning på 
bådoplagsarealet i område H. 
Vedligehold af både mm. i bl.a . område H skal ske som rede-
gjort for under punkt 50. Derved vurderes der ikke at opstå ge-
ner fra slibestøv hos naboer. 
Andre aktiviteter som f.eks. grilning vil kunne medføre, at grillos 
vil kunne lugtes hos naboer. Hovedformålet med område H er 
dog ikke at danne ramme om grillaktiviteter, hvorved eksempel-
vis grilning kun vil ske lejlighedsvist ved f.eks. enkeltbrugeres 
eget initiativ. Sandsynligheden for at brugere vil grille under båd-
vedligeholdet i vedligeholdelsessæsonen forekommer ikke stor. 
Skulle aktiviteten finde sted vurderes aktiviteten dog ikke at 
være en væsentlig gene. Afstanden alene vil bevirke, at evt. gril-
los fra område H ikke vil medføre større gener end fra nærlig-
gende parcelhushaver syd for Skamlingvejen. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med lugt fra delområde 
H. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Kemisk luftforurening   

54 Spredning af kemiske stoffer 
fra erhvervshavnedrift og 
virksomheder via luften 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Emissioner af farlige kemi-

ske stoffer 

Baggrundsrapport fra NIRAS 
om emissioner fra havnens 
virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater, som godtgør at grænse-
værdier kan overholdes. 

HKD Emis-
sioner 

Klima   

55 Klimasikring af Marina City 
mod havet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Klimasikringstiltag 

Stenkastninger, kajkanter om-
kring lystbådehavnen og byg-
ningers gulve etableres som 
udgangspunkt i kote 2,8. 
Visse dele af stier og promena-
der etableres i kote 1,5. 
 

På baggrund af klimatilpas-
ningsplanen og erfaringer fore-
tages en vurdering af risikoen 
for oversvømmelse og behov 
for afhjælpende klimasikrings-
foranstaltninger. 
Der rettes henvendelse til Kyst-
direktoratets ”tovholder” på 
oversvømmelsesdirektivet : 

HKD / 
LOE 

Klima 
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Klimatilpasningsplanens tabel 2 
i bilag 2C om teknisk beskri-
velse af beregningsmetoder og 
modeller vedr. hav angiver et 
havvandspejl i kote 2,02 ved en 
100-årshændelse i 2050.  
Kolding Kommune har i ud-
gangspunktet anbefalet en 
gulvkote på 3,0 for projektet. 

Torsten Piontkowitz, på telefon 
21701092 i forbindelse med 
udarbejdelsen af miljørappor-
tens afsnit om klima. 
Forholdet at promenade mm. 
etableres lavere end den anbe-
falede klimasikringskote be-
handles. 

56 Ændrede afstrømningsfor-
hold i Kolding Å 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Strømforhold 

Vandføring og strømforhold i 
Kolding Å formodes kendt af 
Kolding Kommune. Data rekvi-
reres om nødvendigt fra Kol-
ding Kommune. 

På baggrund af eksisterende 
data og sedimentsprednings-
modelleringen vurderes evt. 
opstuvende effekt som følge af 
anlægsteknik og permanente 
anlæg. 

JAD Hy-
drauli-
ske 
forhold 

57 Klimaaftryk 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Anlægsarbejderne og driften af aktiviteterne i forbindelse med 
Marina City omfatter ikke ressourceforbrug eller andet, som ad-
skiller projektet fra andre lignende projekter. Der vurderes såle-
des ikke at være tale om et potentielt væsentligt klimaftryk fra 
etablering og drift af Marina City. 
Det kan fremhæves at Marina City etableres med nyeste teknik-
ker og efter nyeste standarder, herunder bygningsreglement, 
hvorved eksempelvis energiforbruget til bygningsdriften er mini-
meret. 
Store og tunge mængder som f.eks. sedimenter, opfyldningsma-
terialer, sten til stenkastninger, spunsjern påregnes transporteret 
til/fra ad søvejen, hvilket er en klimamæssigt god transportform 
frem for landevejstransport. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af klimaaftrykket. Der-
ved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Begrænsninger   

58 Støjgrænser som begræns-
ning for erhvervshavnens 
drift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Virksomhedsstøj. 

Iværksat baggrundsrapport fra 
NIRAS om støjudbredelse fra 
havnens virksomheder med fo-
reslåede tekniske støjdæm-
pende tiltag.  
Gældende grænseværdier. 
Forudsatte anvendte grænse-
værdier i forhold til konkrete an-
vendelser i Marina City. 

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater. 

HKD Støj 
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59 Bådoplag som begrænsning 
for erhvervshavnens drift  
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arealforbrug 

Oplysninger fra projektbeskri-
velse om omfang af oplag af 
lystbåde på erhvervshavnens 
arealer nord for Kolding Å. 

Det vurderes, i hvilket omfang 
bådoplaget medfører en be-
grænsning for erhvervshav-
nens indretning og drift. 

LOE Be-
folk-
ning 

60 Ændrede udsigtsforhold 
som følge af visuel påvirk-
ning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Visualiseringer 
• Ejendomsværdi 

Visualiseringer udarbejdet af 
COBE 
Vurdering af landskabelig og vi-
suel påvirkning 

På baggrund af visualiseringer 
og landskabsvurderingerne 
vurderes påvirkningen af ud-
sigtsforholdene for udvalgte 
områder. 
Herunder foretages en vurde-
ring af ændrede udsigtsfor-
holds, men også det samlede 
projekts, indvirkning på ejen-
domsværdi. Vurderingen base-
res på litteraturstudier og over-
ordnede pointer fra disse. 
Det skal iagttages, at der kun 
bliver tale om yderligere ele-
menter i udsigten, men ikke en 
blokeret udsigt. 
Vurderingen skal tage hånd 
om, at påvirkningen er meget 
forskellig, så enkeltejendomme 
ikke fremhæves. 
Det skal iagttages, at Marina 
City med bl.a. det rekreative og 
andre elementer kan bidrage til 
stigende ejendomsværdi, og at 
dette kan forventes at være en 
salgsparameter. 

CKD Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 
 
Be-
folk-
ning 

60a Indbliksgener i private haver 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om indbliksgener fra det 16 etager høje 
hus længst mod vest i Marina City til bl.a. baghaven Anemone-
vej 16. 
Afstanden vil være ca. 500 m. Med denne afstand vurderes der 
ikke at være risiko for indbliksgener fra et højhus i Marina City. 
Til sammenligning er der fra  Anemonevej nr. 16  til nærmeste 
eksisterende højhuse på Kløvervej ca. 550 m. 
Ovenfor er beskrevet forholdet til én konkret ejendom, og forhol-
dene vil variere i forhold til andre ejendomme. 
Afstanden mellem højhuset i Marina City og nærmeste åben lav 
bebyggelse er dog i alle tilfælde 300 m, hvorved det vurderes, at 
der ikke vil være væsentlige indbliksgener i private haver. Dette 
begrundes med, at ansigter og detaljer ikke vil kunne erkendes 
på denne afstand. 

- - 



  

 

 

 
 

Side 36 Scoping - Miljørapport for Marina City 
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På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af indbliksmuligheder i 
private haver. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

60b Interne miljøkonflikter 
• Sameksistens mellem bo-

liger og lystbådehavn 

Bygherrens redegørelse læg-
ges til grund. 

Der foretages en vurdering af 
potentielle interne miljøkonflik-
ter i forhold til de fremførte be-
mærkninger om bekymring for 
sameksistens mellem lystbåde-
havn og boliger. 

LOE Be-
folk-
ning 

60c Risikoforhold 
• Risikovirksomhed på Kol-

ding erhvervshavn 

Risikovurdering af den konkrete 
virksomhed lægges til grund. 

Der foretages en redegørelse 
for risikoforholdene ift. den 
konkrete risikovirksomhed på 
Kolding erhvervshavn. Rede-
gørelsen baseres på den rede-
gørelse, som virksomheden 
har indgivet til Kolding Kom-
mune samt Kolding Kommunes 
efterfølgende sagsbehandling 
deraf og iværksat planlægning 
for virksomhederne. 

LOE Be-
folk-
ning 

61 Ny bro over Kolding Å 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Gennemsejlingshøjde 

Vandløbsregulativ for Kolding Å Fritidsfiskerne på nordsiden af 
Kolding Å vil opleve en be-
grænsning i den mulige maksi-
male gennemsejlingshøjde ved 
etablering af en ‘ny Sortebro’ til 
et bådoplag nord for Kolding Å. 
Vandløbsregulativet for Kolding 
Å fastlægger dog, at der skulle 
være en fri gennemsejlings-
højde på 2,1 m under den tidli-
gere og nu fjernede Sorte Bro.  
Ålauget beder om en fri gen-
nemsejlingshøjde på min. 2,5 
m.  
Visse fritidsfiskerbåde kan dog 
have installationer med større 
højde, hvorved de vil opleve en 
begrænsning,  

LOE Be-
folk-
ning 

Arkitektur   

62 Højhusstrategi 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I Kolding Kommunes strategi for højt byggeri fra 2007 er area-
lerne omkring Å-parken ud mod Marina Syd udpeget som et om-
råde, der pga. sin nærhed til eksisterende høje bebyggelser kan 
bære yderligere højt byggeri. 
Den gældende kommuneplan giver da også mulighed for byg-
geri i op til 30 meters højde i del af projektområdet og et 16 eta-
gers højhus ved åens udløb, ligesom det planlagte Kolding Sky 
vil kunne etableres med en højde på op til 66 m. 
Projektet er således i overensstemmelse med højhusstrategiens 
udpegning af områder for høje huse, hvorfor der i denne sam-
menhæng ikke vurderes at være tale om en potentielt væsentlig 
miljøpåvirkning. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 



  

 

 

 
 

Side 37 Scoping - Miljørapport for Marina City 
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63 Eksisterende kulturmiljø 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er ikke udpeget kulturhistoriske bevaringsværdier eller vær-
difuldt kulturmiljø i eller omkring Marina City. 
Nærmeste kulturhistoriske bevaringsværdi er et oldtidsmiljø om-
kring en samling ikke fredede fortidsminder langs bl.a. Rebæk-
ken ca. 750 meter sydøst for Marina City.  
Den gamle marinabygning bevares. 
Der er derfor ikke tale om nogen potentielt væsentlig påvirkning. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Arkæologi   

64 Marinarkæologi 
• Behandles ikke nærmere i 

miljørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Det ansvarlige museum for marinarkæologi, som er Langelands 
Museum, har indledningsvist i processen afgivet en udtalelse om 
marinarkæologiske interesser. 
Der er i forvejen gjort en række rige fund af bosættelsesspor. 
Langelands museum anbefalede derfor, at der skulle foretages 
marinarkæologiske forundersøgelser. 
I efteråret 2017 er der således udført marinarkæologiske forun-
dersøgelser.  
Undersøgelserne blev udført som grabprøver optaget med 
gravko fra en flåde. Store dele af det optagne materiale blev ef-
terfølgende soldet. Der blev i alt optaget materiale fra 12 positio-
ner. De undersøgte positioner fremgår af nedenstående kort. Alt 
i alt fandtes et enkelt knoglefragment samt få flintoldsager; alle 
omlejret. 

 
 
Der blev ikke påtruffet bevarede bopladslag eller oldsager i 
større mængder, hvorfor museet indstillede, at Slots- og Kultur-
styrelsen skulle frigive området til anlægsarbejdet. Styrelsen fri-
gav området 30/10-17. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om nogen 
potentielt væsentlig påvirkning af de marinarkæologiske interes-
ser. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 
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65 Arkæologi på land 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Som det fremgår af nedenstående kort, er der ikke fredede for-
tidsminder eller anden kulturarv i projektområdet på land. Nær-
meste fredede fortidsminde ligger syd for Tvedvej.

 
Museum Sønderjylland har udtalt, at der er minimal risiko for at 
støde på arkæologiske fortidsminder på land under jordarbejder, 
og mener derfor at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nød-
vendig. 
Evt. påtrufne fund er dog altid omfattet af museumslovens gene-
relt gældende § 27, hvorefter anlægsarbejder skal standses og 
museet skal underrettes.  
På baggrund af dette vurderes der ikke at være tale om en po-
tentielt væsentlig påvirkning af arkæologiske forhold på land. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Landskabelig påvirkning   

66 Projektets påvirkning af kyst-
landskabet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Kystnærhedszone 
• Geologi 

Baseres på visualiseringer ud-
arbejdet af COBE.  
Data fra offentlige GIS-portaler, 
herunder kommuneplanens 
arealudpegninger. 

Der foretages en vurdering af 
den landskabelige påvirkning 
vha. landskabskaraktermeto-
dens redskaber samt de udar-
bejdede visualiseringer.  
Der udarbejdes visualiseringer 
fra følgende fotostandpunkter, 
som foreslået af Kolding Kom-
mune: 

BRE Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 
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1. Rebæk Strand, foran wind-
surfer-klubhus 

2. Åbakken/Strandbakken, 
Rebæk 

3. Skamlingvejen ved stiud-
fletning, ud for bådebro 

4. Vangen/Hegnet, Tved 
5. Skamlingvejen ved stiud-

munding fra Strandparken 
6. Fjordparken, fælleshusets 

terrasse 
7. Østerbrogade, bro over åen 
8. Fynsvej, ved Svineryggen 
9. Fjordvej 21, ved bænk 
10. Yderst på badebroen, Lys-

høj Allé. 
I visualiseringerne indgår en 12 
m høj støjafskærmning mellem  
erhvervshavnen og område F. 

Visuel påvirkning   

67 Indpasning i omgivende to-
pografi 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Store volumener i Marina 

City 
• Omkringliggende store vo-

lumener og anlæg 

Kendskabet til andre markante 
elementer i det omkringlig-
gende landskab. 
Visualiseringerne. 

Der redegøres for projektets 
sammenhæng og forenelighed 
med eksisterende topologiske 
elementer i området. 
Der redegøres for projektets 
påvirkning af udsigtsforholdene 
for omkringboende. 

BRE Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 

68 Skygger i fjordlandskabet 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt bebyggelsen i Marina City 
skulle kunne forårsage store skygger, som ændrer på lyset i 
landskabet over fjorden. 
Idet Marina City kun rummer ét højhus på op til 60 m beliggende 
længst mod vest og den eksisterende havn og by, vurderes 
dette kun at kunne forårsage en marginal og ikke teknisk målbar 
lysdæmpning i det omgivende fjordlandskab. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af ændrede lysforhold i 
det overordnede fjordlandskab. Derved miljøvurderes emnet 
ikke nærmere. 
(Lokale skygger intern i bebyggelsen behandles heller ikke, jf. 
begrundelsen under punkt 19, idet forholdet er optimeret i be-
byggelsesplanen og håndteres i lokalplanlægningen.) 

- - 

69 Lyspåvirkning af omgivel-
serne 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejderne etableres sædvanligvis 
pladsbelysning af praktiske og kriminalpræventive grunde. Lyset 
kan således være tændt døgnet rundt, og vil kunne opleves som 
en markant belysning. Belysningen forekommer i en afgrænset 
periode svarende til anlægsperioden, og vil vanskeligt kunne 
undgås. Ved fortsatte anlægsarbejder og byggeri efter 

- - 
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indflytning i de første boliger, vil denne belysning kunne opleves 
generende. Der vil dog være tale om et forbigående fænomen, 
og der må via dialog søges en løsning, hvor belysning ikke pe-
ger direkte på beboede bygninger. Se om behandling af lys i an-
lægsfasen under punkt 18. 
Efter bygningernes og højhusenes realisering, vil disse kunne 
ses og opleves på længere afstand som oplyste facader. Marina 
City placeres, hvor de nye højhuse indgår i en topografisk sam-
menhæng med eksisterende højhuse syd for Skamlingvejen, og 
afhængigt af betragtningspunktet vil de kunne opleves med Kol-
ding centrum, havnen eller oplyste boligområder på kystskræn-
terne i øvrigt som baggrund. Derved vurderes der ikke at være 
tale om en potentiel væsentlig miljøpåvirkning som følge af oply-
ste facader i de nye højhuse. Derved miljøvurderes emnet ikke 
nærmere. 
Visuel og landskabelig påvirkning i øvrigt behandles i miljørap-
porten iht. punkt 66 og 67. 

 

  



  

 

 

 
 

Side 41 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

6 PROJEKTER MED POTENTIEL KUMULATIV EFFEKT 
I det omfang der er andre kendte, planlagte projekter, der kan bidrage til kumula-
tive effekter i sammenhæng med Marina City, skal dette også indgå i vurderin-
gerne. I miljørapporten behandles kumulative effekter i forbindelse med hvert en-
kelt emne, således at de indgår i vurderingen af de emner, hvor det er relevant. 

Der vurderes, at være to projekter, som bør medtages i denne sammenhæng: 
Byggeprojektet ved krydset Skamlingvejen / Kløvervej omfattet af lokalplan nr. 
1013-11 samt Kolding Sky i Design City omfattet af lokalplan 042-13. Projekterne 
tænkes umiddelbart kun at bidrage kumulativt i forhold til visuel og landskabelig 
påvirkning samt trafik. Øvrige parametre og øvrige projekter vurderes ikke at 
medføre væsentlige kumulative effekter. 
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Ubenævnte mål er i m.
Koordinater er i DKTM 2.

HENVISNING:

MC-D-TH-8851 Tværsnit 1, Promenade med kajanlæg
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MC-D-TH-8853 Tværsnit 3, Promenade med stenkastning
MC-D-TH-8854 Tværsnit 4, Slæbested med servicekaj
MC-D-TH-8855 Tværsnit 5, Servicekaj
MC-D-TH-8856 Tværsnit 6, Marinapark

SIGNATUR:

Entreprisegrænse

Ledningstracé

   FMF-linje Fremtidig Marina Front

Indholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske Kommuner. Sommer 2018.

TEGN. NR.MÅLDATOKS.PROJ/TEGN.PROJEKTNR.

Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefon       79 79 79 79

SAGS NR:

By- og Udviklingsforvaltningen
Marina City

MC-D-TH-0210

MC-D-TH-0210MC-D

Marina City
E1 Marine Anlægsarbejder

1100034400

Plantegning
Situationsplan
Midlertidige forhold

KAK FRBH 2019-1x-xx 1:1000 D

D

FORELØBIG 2019-12-05
KSPROJ/TEGN.BEMÆRKNINGERREV. DATO

1

2

3

Bilag 5



B1/26.1701.11

B2/26.1701.11

B3/26.1701.11

B4/26.1701.11

B5/26.1701.11

B10/26.1701.11

B11/26.1701.11

LB15/15076

B1/A119867

B2/A119867

B3/A119867

B4/A119867
B5/A119867

B6/A119867

B7/A119867

B8/A119867

B9/A119867

B10/A119867

Dæmning

Opfyldning Vest

Opfyldning Øst

-2.00

-1.00

0.00

3.00

2.00

4.00

00.4

5.00

-2.00

-1.00

0.00
1.002.00

3.00
4.00

400

1.002.00
3.00

4.00
5.00

6.00
7.00

8.00

5.00

4.00

1.00

-1.00

0.001.002.003004.00

4.00

M
O

M
O

J

C:\pwwork\ramdk\momoj\d0369749\MC-D-TH-1610.dwg2019-12-03 15:03:24

NOTE:

Koter er i meter i.h.t DVR 90
Ubenævnte mål er i m.
Koordinater er i DKTM 2.

Anviste arealer skal opfylde kravet til jordbundsudskiftning.

HENVISNING:

MC-E-TG-0850 Pejle-og opmålingsplan (Niveaukurver)
MC-E-TG-0860 Geofysiske, geo- og miljøtekniske undersøgelse

SIGNATUR:

Dæmning:
Udskiftning af blødbundsaflejringer med sand i fornødent omfang i henhold til 
TEs design (ingen slagger tilladt).

Opfyldning Vest:
Udskiftning af blødbundsaflejringer i fornødent omfang og opfyldning med 
slagger i henhold til TES design.

Opfyldning Øst:
Ingen jordbundsudskiftning, muldafrømning efter behov.

Udskiftning af blødbundsaflejringer i fornødent omfang og opfyldning med
Spunslinje i henhold til referenceprojekt, RP.

Geotekniske boring:
a: Punkt nr./ projektnr.
b: Kote til havbund/ terrænkote
c: Mægtighed af stærkt sætningsgivende lag i meter
d: Kote til underside stærkt sætningsgivende lag

Geotekniske boring med CPT:
a: Punkt nr./ projektnr.
b: Kote til havbund/ terrænkote
c: Mægtighed af stærkt sætningsgivende lag i meter
d: Kote til underside stærkt sætningsgivende lag

CPT:
a: Punkt nr./ projektnr.
b: Terrænkote
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NOTE:

Koter er i meter i.h.t DVR 90
Ubenævnte mål er i m.
Koordinater er i DKTM 2.

Anviste arealer skal opfylde krav til vanddybde.

HENVISNING:

MC-D-TG-0850 Pejle- og opmålingsplan (Niveaukurver)

SIGNATUR:
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1 Indledning 
Kolding Kommune planlægger at udvikle Marina City som en ny bydel på sydsiden 
af Kolding Fjord, som skal rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø 
samt Danmarks mest attraktive marina. I den forbindelse skal der uddybes i 
havneområdet og i sejlrenden. Det opgravede materiale skal efterfølgende klappes 
på klappladsen Trelde Næs i den nordlige del af Lillebælt. 

Kolding Havn er lokaliseret i bunden af Kolding Fjord. Området omkring 
gravestedet er karakteriseret ved et fladvandsområde med vanddybder på 1-4 m. 
Klappladsen er beliggende cirka 5,5 km øst for Trelde Næs, syd for udmundingen 
af Vejle Fjord. Klappladsens samlede areal udgør ca. 1 km2.  

Denne rapport redegør for de modeller, der ligger til grund for beregning af 
spredning af det uddybede materiale under graveprocessen og spredning af det 
sediment, der tabes i vandsøjlen under klapning, samt præsentation af 
modelresultaterne. Resultaterne bruges til at vurdere projektets påvirkning af 
havbund, flora og fauna. 

2 Metodebeskrivelse 
Til at vurdere spredningen og sedimenteringen af sedimentet, der spildes ved 
uddybningen og klapning, anvendes en koblet Mike21 FM model med HD 
(HydroDynamic) og MT (MudTransport) modulerne. Mike 21 FM er en 2-
dimensional numerisk løser bestående af et fleksible beregningsnet (Flexible Mesh, 
FM). Modellerne beskrives nærmere i afsnit 6. 

Valg af beregningsperioder, beskrevet i afsnit 4, er baseret på alle baggrundsdata 
præsenteret i afsnit 3. Modelberegningerne afhænger yderligere af selve 
uddybningsarbejdet og klapningen, præsenteret i afsnit 4.2. I sidste afsnit, afsnit 
7, præsenteres modelresultaterne. 

3 Data 
Digitaliserede dybdekonturer fra søkort 158 dækkende hele Kolding Fjord og 
søkort 114 dækkende den nordlige del af Lillebælt inklusiv klappladsen [1] er 
benyttet til at producere et fyldestgørende beregningsnet. Yderligere er en 
tidsserie af vandstandsmålinger (dækkende hele beregningsperioden) ved Bogense 
og Assens leveret af DMI. Disse vandstandsmålinger er brugt som 
grænsebetingelser for vandoverfladen ved model-grænselinjerne. Derudover er 
vandstandsmålinger for Kolding Havn og Fredericia Havn benyttet til at validere 
modellen. Vindmålinger leveret af The European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF), er anvendt som grænsebetingelse i form af en 
tidsserie dækkende hele beregningsperioden. I det næste præsenteres de 
hydrografiske data for Kolding Fjord og klappladsen samt sedimentkarakteristika 
for det opgravede sediment. 

Alle koordinater i denne rapport er angivet i UTM 32. 

3.1 Hydrografiske data 

3.1.1 Vind 
I Figur 3.1 ses en vindrose for Kolding Havn baseret på 37 års data (1979-2016). 
Målingen er et øjebliksbillede af vinden med frekvens på 6 timer. Analyser viser 
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dog, at over lange perioder stemmer dette godt overens med middelvinddata. Det 
ses, at vinden kommer fra vestlig retning i mere end 50 % af tiden. 

  
Figur 3.1: Vindrose (m/s) 
for Kolding Havn baseret 
op 37 års data (1979-
2016) [ECMWF]. Rosen 
viser, hvilken retning 
vinden kommer fra. 

 

 
   

Forekomst af vindretninger for Kolding Havn er angivet i Tabel 3.1 som funktion af 
måneder. Vindretninger fra N til V-NV (195o -255o) forekommer oftest i 
vinterhalvåret, mens retninger fra V til V-SV (255 o -315 o) oftest forekommer i 
sommermånederne. 

  
Tabel 3.1: Vind-
retningernes forekomst i 
procent som funktion af 
måned. 

 MÅNED/ 
RETNING S S-

SØ 
Ø-
SØ Ø Ø-

NØ 
N-
NØ N N-

NV 
V-
NV V V-

SV S-SV SUM 

Jan 0.3 0.4 0.4 0.5 0.8 0.6 0.8 1.0 1.5 1.2 0.8 0.4 8.7 

Feb 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.8 1.2 1.1 0.7 0.4 7.7 

Mar 0.3 0.3 0.4 0.8 0.9 0.6 0.6 0.8 1.1 1.2 1.0 0.5 8.5 

Apr 0.4 0.4 0.5 0.9 0.9 0.5 0.5 0.7 0.9 0.9 1.1 0.6 8.2 

Maj 0.3 0.3 0.5 0.9 0.9 0.5 0.4 0.6 1.0 1.2 1.3 0.6 8.5 

Jun 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7 1.0 1.5 1.9 0.5 8.2 

Jul 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 0.4 0.4 0.7 1.2 1.6 1.8 0.4 8.5 

Aug 0.3 0.2 0.2 0.4 0.8 0.5 0.4 0.9 1.2 1.4 1.6 0.4 8.5 

Sep 0.3 0.2 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 0.8 1.2 1.2 1.2 0.5 8.2 

Okt 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.8 0.8 1.1 1.3 1.0 0.9 0.4 8.5 

Nov 0.3 0.4 0.3 0.5 0.8 0.7 0.8 1.1 1.1 1.0 0.8 0.4 8.2 
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Dec 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 1.1 1.4 1.2 0.8 0.4 8.5 

Sum 3.7 3.6 4.4 7.2 9.3 6.7 6.7 10.3 14.1 14.4 14.0 5.6 100.0 
 

   

3.1.2 Vandføring 
De hydrografiske forhold i Kolding Havn er vurderet i [2]. Kolding Fjord er generelt 
præget af lave strømhastigheder. Omkring Marina Syd er strømmen primært 
drevet af den vandføring, der kommer fra Kolding Å og dermed i østlig retning. 
Indadgående strøm kan dog opstå ved høj vandstand i Lillebælt. 

I det følgende sammenholdes vandføringen fra Kolding Å med vandføringen i indre 
Kolding Fjord, som i dette projekt defineres som den inderste del af fjorden ud til 
en linje mellem Drejens Odde og Skarre Odde. I Figur 3.2 er grænsen mellem 
indre og ydre Kolding Fjord angivet med stiplet linje. Arealet af indre Kolding Fjord 
er opmålt til at være omkring 7 km2.  

Figur 3.2: Placering af 
målestationer i Kolding 
Fjord og Vejle Fjord samt 
på Trelde Næs klapplads. 
I figuren er grænsen 
mellem indre og ydre 
Kolding Fjord også 
angivet med stiplet linje. 

 

 
 

Vandføringen i Kolding Havn er baseret på målinger af vandstandsændringer i 
havnen ∆h, leveret af DMI1. Gennemsnitsvandføringen pr. måned udregnes som 

𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑ ∆ℎ𝑖𝑖𝐴𝐴𝑁𝑁
𝑖𝑖
𝑁𝑁

,      (1) 

hvor N er antallet af målinger pr. måned og A = 7 km2 er arealet af indre Kolding 
fjord. 

Vandføringen, Qå, i m3/s i Kolding Å er taget fra Danmarks Miljøportal [3], 
målestation St34000019. Målingerne er givet som middelvandføring pr. døgn. 

                                                 

1 www.dmi.dk 
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Placeringen af målestationen er vist i Figur 3.2. Den gennemsnitlige vandføring pr. 
måned udregnes som 

𝑄𝑄å = ∑ Q𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖
𝑁𝑁

.      (2) 

I Figur 3.3 og Figur 3.4 ses gennemsnitsvandføringen pr. måned ud og ind af 
Kolding Fjord. Målingerne fra februar 2014 til april 2014 er ikke troværdige og er 
derfor ikke vist i figuren.  

I Figur 3.5 ses gennemsnitsvandføringen pr. måned i Kolding Å. Da der kun findes 
målinger for både vandføring i Kolding Å og vandstand i Kolding Fjord i årene 
2013, 2014 og 2016, så sammenlignes vandføringerne kun for disse år. 

Det ses, at vandføringen i fjorden er cirka 40 gange større end vandføring fra 
Kolding Å. Vandføringen i åen er over dobbelt så stor i vintermånederne 
december, januar og februar sammenlignet med i sommermånederne juni, juli og 
august. I fjorden er der også en lille forskel mellem vinter og sommermåneder 
men ikke i samme størrelsesorden. 

 

  
Figur 3.3 Vandføring ud af 
indre Kolding Fjord. 
(Middelværdier for 
perioden 2009-2016).  
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Figur 3.4 Vandføring ind i  
indre Kolding Fjord 
(Middelværdier for 
perioden 2009-2016). 

 

 
   

Figur 3.5 Vandføring i 
Kolding Å. Middelværdier 
pr. måned for årene 
2013, 2014 og 2016). 

 

 
  

3.1.3 Profildata 
Det er undersøgt, om der forekommer lagdeling i Kolding Fjord samt i Lillebælt. 
Profilmålingerne er taget fra Danmarks Miljøportal [3] målestation St956002 i 
Kolding Fjord og målestation St9510004 i Lillebælt. Målestationernes placering er 
vist i Figur 3.2. 

I Kolding Fjord kan der forekomme lagdeling som vist i Figur 3.6. Det er dog kun 
de øverste 1-1,5 m, hvor der forekommer et lavere saltindhold, skabt af 
afstrømningen fra land, primært via Kolding Å. Lagdelingen observeres primært i 
vinterhalvåret, hvor der samtidigt forekommer stort vandskifte, hvorfor  
lagdelingen hurtigt forventes opløst. 
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I Lillebælt kan der også opstå lagdeling. Eksempler på lagdelingen ses i Figur 3.7. 
Der sker lagdelingen i en dybde af 10-12 m i de to eksempler. Lagdeling sker, når 
tungere vand fra Kattegat skyder sig ind under lettere udstrømmende vand fra 
Østersøen. I de målte profiler for stationerne anvendt her, findes der kun lagdeling 
i Lillebælt i sommerperioden, hvor det forventes, at strømhastigheden er lav. Ved 
kraftig strøm forventes det derfor ikke, at der opstår lagdeling i Lillebælt, da 
vandsøjlen her nemt opblandes. 

 

 

 

  

3.1.4 Iltindhold 
Sedimentet, der skal udgraves i Kolding Fjord, indeholder meget organisk 
materiale. Det organiske materiale bliver nedbrudt af bakteriel aktivitet i 
vandsøjlen og på bunden. Da denne proces kræver ilt, er det derfor vigtigt at 
kende til det naturlige indhold af ilt i vandet for at estimere effekten af det øgede 
iltforbrug, der opstår ved gravningen og klapningen. Iltindholdet for 
målestationerne St95260002 og St95100004 [3], i henholdsvis Kolding Fjord og 
Lillebælt tæt ved klappladsen, ses i Figur 3.8 og Figur 3.9. I Kolding Fjord er 
iltindholdet omkring 10 mg/l. I juli 2016 ses det dog, at iltindholdet falder ned 
gennem vandsøjlen til omkring 5 mg/l tæt ved havbunden. 

Figur 3.6: Eksempler på 
lagdeling i Kolding Fjord. 
De forskellige kurver 
angiver opmålinger for 
forskellige dage i den 
pågældende måned. 
Profilmålingerne er fra 
St95260002 [3] . 

Figur 3.7: Eksempler på 
lagdeling i Lillebælt. De 
forskellige kurver 
angiver opmålinger for 
forskellige dage i den 
pågældende måned. 
Profilmålingerne er fra 
St95100004 [3].   
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I Lillebælt, Figur 3.9, ses det tydeligt, at der var iltmangel tæt ved havbunden, 
især i august 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.5 Sigtdybde 
Sigtdybden har stor betydning for hvilket liv, der kan være i havet, idet plantelivet 
på bunden af havet afhænger af den mængde lys, der trænger ned igennem 
vandsøjlen. Vandplanterne bruger lyset til fotosyntesen, som også har betydning 
for iltindholdet i vandet. Vandplanterne gror i forskellige dybder alt afhængigt af 
den naturlige mængde lys på bunden. De er stationære, og derfor kan reducerede 
lysforhold have store konsekvenser for udbredelsen af visse plantearter (f.eks. 
ålegræs). Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad lysreduktionen bliver som følge 
af spredning af sediment i forbindelse med udgravning i Kolding Havn og klapning 
af materialet.  

Figur 3.8: Eksempler på 
iltindholdet i Kolding 
Fjord. De forskellige 
kurver angiver 
opmålinger for 
forskellige dage i den 
pågældende måned. 
Profilmålingerne er fra 
St95260002 [3] .   

Figur 3.9: Eksempler på 
iltindholdet i Lillebælt. 
De forskellige kurver 
angiver opmålinger for 
forskellige dage i den 
pågældende måned. 
Profilmålingerne er fra 
St95100004 [3].   
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Ved målestationen VEJ0003350 og VEJ0003749 i indre og ydre Kolding Fjord 
(jævnfør Figur 3.2) er sigtdybden målt i 2016 og første halvdel af 2017 og vist i 
hhv. Figur 3.10 og Figur 3.11. 

Ved målestationen FYN6100016 tæt ved klappladsen (jævnfør Figur 3.2 ) er 
sigtdybden målt i marts 2016 og sidste halvår af 2016, gengivet i Figur 3.12. 
Derudover er der beregnet en gennemsnitlig sigtdybde for sommerperioderne de 
sidste 30 år, som vist i Figur 3.13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.10: Målte 
sigtdybder fra 
målestation VEJ0003350 
[3]. 

Figur 3.11: Målte 
sigtdybder fra 
målestation VEJ0003749 
[3]. 

Figur 3.12: Målte 
sigtdybder i året 2016 
fra målestation 
FYN6100016 [3]. 
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Forskellen i sigtdybe mellem sommer og vinter skyldes, at der er en større 
algekoncentration om sommeren end om vinteren. Derfor er vandet mere uklart 
om sommeren og sigtedybden mindre. Jo større sigtdybde jo mindre 
lysreduktionen. 

Kritisk lysreduktion for vandplanternes vækst defineres ved, at lyset på havbunden 
reduceres med 20 % af den oprindelige lysintensitet grundet den ekstra 
skyggevirkning fra det suspenderede materiale ved udgravningen/klapningen. 

Jo større sigtdybde, der forekommer naturligt, jo større lysreduktion vil der 
forekomme ved en forøgelse af sedimentindholdet i vandet.  

3.2 Sedimentkarakteristika 
Der er gennemført sedimentundersøgelser i området øst for Marina Syd [4]. 
Prøveområderne er angivet i Figur 3.15. 

 

 

 

Felt 1-3 og 5 skal uddybes til havnebassin. Der skal uddybes til kote -3, 5 m. 

Felt 4 og 6 skal uddybes til havnebassin. Der skal uddybes til kote -3,0 m. 

Figur 3.13: 
Gennemsnitlige 
sigtdybder for 
sommerperioden 
gennem de sidste 30 år 
fra målestation 
VEJ0003749 [3]. 

Figur 3.14: 
Prøveområder for 
sedimentundersøgelser. 
Baggrundskort: ®COWI 
DDO2014. 
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Felt 7 og 8 skal uddybes til havnebassin. Der skal uddybes til kote -2,5 m. 

Felt 9-10 skal nogle steder opfyldes til landområder, og andre steder uddybes til 
kote -2,5, -3,0 eller -3, 5 m. 

Felt 11-13 skal uddybes til sejlrende. Havbunden ligger her i kote -2,5 til -3,25 m, 
og der skal uddybes til -3,5 m. 

Uddybning i felt 9-10 til landvinding sker bag spuns, hvorved der ikke sker 
sedimentspredning. 

Der blev udtaget sedimentprøver i hvert felt af de øverste 0-0,3 m af sedimentet, 
[4]. Hver prøve til analyse bestod af en sammenblanding af 4-5 delprøver/nedstik, 
som var jævnt fordelt over hvert område. Derudover blev der taget vertikalt 
blandede sedimentprøver fra 0,5 m under havbund til intakte lag (formentlig 
omkring 0,7 m under havbund) samt prøver i 1,5 m dybde. I sejlrenden (felt 11-
13) blev der påvist postglaciale løse sedimentaflejringer til 0,3 meter under 
havbunden og herunder gytje. I området øst for Marina Syd blev der i felt 1 og felt 
3 konstateret løse sedimentaflejringer til ca. 0,9 m under havbunden. I de 
resterende felter (felt 2 og felt 4-10) blev der konstateret løse sedimentaflejringer 
til omkring 0,6-0,7 meter under havbunden. Herunder blev der konstateret gytje. 

3.2.1 Miljøfarlige stoffer og BOD 
Sedimentprøverne blev analyseret for følgende miljøfarlige stoffer: kviksølv, 
nikkel, cadmium, kobber, bly, chrom, arsen, zink, PCB, TBT og PAH.  

I denne rapport undersøges kun for spredning af TBT. Modelberegningerne er 
baseret på en TBT koncentration på 0,03 mg/kg tørstof. Denne koncentration 
svarer til den gennemsnitlige koncentration af TBT i det materiale, som skal 
klappes. Hvis der beregnes et vægtet gennemsnit, hvor der tages højde for, at de 
forskellige delområder indeholder forskellige koncentrationer af TBT, så bliver TBT-
koncentrationen i klapmaterialet cirka 0,02 mg/kg TS. De efterfølgende 
modelberegninger med spredning af TBT er derfor konservative. 

Sedimentprøverne blev yderligere testet for BOD (Biochemical Oxygen Demand), 
og fundet til 1.142 O2/kg prøve. BOD er bestemt som sedimentets biokemiske 
iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 °C.  

3.2.2 Kornkurver 
Der er afrapporteret kornkurver i alle 13 felter for det øverste lag 0-0,3 m under 
havbunden samt i dybden 0,5 m under havbunden for alle felter på nær felt 3. 
Kornkurverne for det øverste lag (0-0,3 m) er vist i  3.15 sammen med det 
vægtede gennemsnit baseret på sedimentvolumen fra hvert felt. Inddelingen i fire 
forskellige sedimentfraktioner, fra Jakobsen et al. [5], ses også i figuren. 

I Figur 3.16 sammenlignes det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 0-
0,3 m under havbunden med det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 
0,5 m. Det ses, at de to kurver er meget ens. 
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Figur 3.15: Kornkurver 
af de 13 felter. Data er 
fra [4]. Median-
kornstørrelse af de fire 
sedimentfraktioner er 
vist med sort prik. 

 

 
  

 

  
Figur 3.16: Vægtede 
gennemsnit af 
kornkurver i dybderne 
0-0,3 m og 0,5 m. 
Mediankornstørrelse af 
de fire sediment-
fraktioner er vist med 
sort prik. 
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I Tabel 3.2 er andelen af de fire sedimentfraktioner angivet for det vægtede 
gennemsnit sammen med median-kornstørrelsen af hver fraktion. Denne er også 
vist med sorte prikker i Figur 3.16.  

  
Tabel 3.2: Andelen af de 
fire sedimentfraktioner 
baseret på det vægtede 
gennemsnit af 
kornkurverne samt de 
tilhørende median-
kornstørrelser. 

 
 LER FINT-MELLEM 

SILT 
MELLEM-

GROV SILT FINT SAND 

Andel (%) 5 18 60 17 

Mediankornstør-
relse (mm) 0,0014 0,005 0,025 0,08 

 

  I forbindelse med VVM for en jernbaneforbindelse over Vejle Fjord blev der lavet 
en sedimentanalyse i Vejle Fjord [6]. Kornkurverne i midten af fjorden fra denne 
analyse er meget lig kornkurverne i Figur 3.15, og sedimentet er begge steder 
sand og gytje [7]. Rumvægtene anvendt i sedimentspredningsanalyserne fra Vejle 
Fjord anvendes derfor også i disse beregninger. Den våde rumvægt er 1.224 
kg/m3 og den tørre rumvægt 1.874 kg/m3. 

3.2.3 Faldhastighed og forskydningsspænding 
Faldhastigheden for sedimentfraktionerne beregnes ifølge Stokes lov som 

𝑤𝑤𝑠𝑠 = (𝑠𝑠−1)𝑔𝑔𝑓𝑓502

18𝜈𝜈
,     (3) 

hvor 𝑠𝑠=2,65 er tørstoffets relative densitet i forhold til vandets, 𝑔𝑔 = 9,81 m/s2 er 
tyngdeaccelerationen, 𝑑𝑑50 er mediankornstørrelsen og 𝜈𝜈=1,307×10-6 m2/s er 
vandets kinematiske viskositet ved 10°C. Denne temperatur vurderes som en 
gennemsnitstemperatur i graveperioden. 

Den kritiske forskydningsspænding, der skal til for at skabe en erosion, beregnes 
på baggrund af kornstørrelsen som 

𝜏𝜏𝑏𝑏′ =
𝑈𝑈𝑓𝑓
′2

𝜌𝜌𝑤𝑤
= θ′(𝑠𝑠 − 1)𝑔𝑔𝑑𝑑50 𝜌𝜌𝑤𝑤,    (4) 

hvor 𝜌𝜌𝑤𝑤 = 1.000 kg/m3 er vandets densitet, 𝑈𝑈𝑓𝑓′ er den kritiske forskydningshastighed 
og 𝜃𝜃′ = 0,06 er den kritiske Shield’s parameter for Reynoldstal (ℛ𝑒𝑒) større end 
1.000. 

Kornstørrelse, faldhastighed og den kritiske forskydningsspænding for sediment og 
gytjen ses i Tabel 3.3. 

  
Tabel 3.3: Faldhastighed 
og kritiske forskydnings-
spænding for de fire 
mediankornstørrelser i 
Tabel 3.2. 

 
 LER FINT-MELLEM 

SILT 
MELLEM-

GROV SILT FINT SAND 

ws (mm/s) 0,0015 0,019 0,48 5,0 

𝜏𝜏𝑏𝑏′  (N/m^2) 0,0014 0,0049 0,024 0,078 
 

   

Lerfraktionen og fint-mellem siltfraktionen har meget små faldhastigheder og vil 
derfor falde mindre end en meter gennem vandsøjlen på et døgn. De små partikler 
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klumper imidlertid sammen til større fraktioner, der falder meget hurtigere 
gennem vandet, og derfor kan de alligevel nå at blive aflejret. Denne process 
kaldes flokkulering. Flokkulering inkluderes i beregningen som beskrevet i afsnit 
6.1.5.  

4 Generel hydrografisk beskrivelse 
Kolding Fjord er et lavvandsområde med udmunding i Lillebælt syd for Fredericia. 
Kolding Fjord strækker sig omtrent 10 km ind i landet fra Lillebælt. Fjorden er 
karakteriseret ved lave vanddybder (0,5 – 6 m), hvor store områder er under 3 m 
dybe. Den centrale del af fjorden har en udgravet sejlrende, som strækker sig på 
store dele af strækningen fra Skærbæk Havn til Kolding Havn. Sejlrenden har 
dybder varierende fra 10 m til 7 m ind igennem den laveste del af fjorden helt 
indtil Kolding Havn. I den ydere del af fjorden, syd for Drejens Odde forekommer 
smalle passager med relativ stor dybde, omkring 9 m, med små områder helt op 
til 12 – 14 m. Der er begrænset daglig tidevand, men der kan dog opstå særligt 
høje vandstand stigninger ved kraftig østenvind. 

Klappladsen Trelde Næs er beliggende i den nordlige del af Lillebælt i et åbent 
område, der grænser op til Kattegat. I området, hvor der skal klappes, er 
vanddybden omkring 15 m. Området omkring klappladsen er et intermediært 
område mellem det saline vand fra Kattegat og det mere ferske vand fra 
Østersøen. Der kan til tider opstå lagdeling (specielt i sommermåneder) i området. 

Lillebælt adskiller Kolding Fjord og Klappladsen. Lillebælt er et smalt bælt 
(omkring 600 m over den smalleste del tæt på den gamle Lillebæltsbro) med store 
vanddybder op til 25-30 m. Lillebælt opnår store strømhastigheder på op til 2 m/s. 
Dette er grunden til, at det er yderst vigtigt at kalibrere beregningsnettet, så 
hydrodynamikken bliver ordentlig reproduceret i dette område. 

4.1 Valg af periode 
Perioderne er valgt på baggrund af analyserne foretaget i afsnit 3.1 samt viden fra 
andre analyser i området.  

Der betragtes i modelberegningerne to perioder. En sommerperiode med 
forholdsvis stille vejr og en vinterperiode med kraftig vind i både vestlige og 
østlige retninger. 

Sommerperioden repræsenterer en stille periode, hvor hovedparten af det spildte 
sediment forventes at forblive og sedimentere i den indre del af Kolding Fjord. 
Vinterperioden repræsenterer en periode med større strømhastigheder, hvor 
sedimentet er i suspension i længere tid og vil blive spredt til større områder. 

Sommerperioden er valgt til juni-august 2011. Figur 4.1 viser hastighedstracéer 
for vindhastighederne i sommermånederne juni-august for årene 2006-2015. Det 
ses, at tracéen for 2011 er i middelretningen, og at tracéen er lidt kortere end 
middel, hvilket indikerer, at vindhastigheden i denne periode har været mindre i 
forhold til de andre år. Betragtes vindrose for juni-august 2011 i Figur 4.2, ses 
det, at vindhastigheden kun et par gange var større end 10 m/s. 
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Figur 4.1 Hastighedstracé 
for vindhastighederne i 
sommermånederne juni-
august for årene 2006-
2015. 

 

 
  
Figur 4.2 Vindrose for 
perioden juni-august 
2011. 

 

 
 

Vinterperioden er valgt til november-december 2011 og januar 2012. Figur 4.3 
viser hastighedstracéen for vindhastighederne i vintermånederne november-januar 
for årene 2006-2015. Det ses, at tracéen for 2011-2012 primært har nordøstlig 
retning. Samtidig er tracéen ikke den længste, hvilket betyder, at 
vindhastighederne for denne periode ikke er ekstreme. Betragtes vindrosen for 
denne periode i Figur 4.4, ses det, at det er en periode med meget vestenvind, 
men også at alle vindretninger er repræsenteret, hvilket også er gældende for 
vindrosen dækkene årene 1979-2016 i Figur 3.1. 
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Figur 4.3 Hastighedstrace 
for vindhastighederne i 
vintermånederne 
november-januar for 
årene 2006-2015. 

 

 
 

  

Figur 4.4 Vindrose for 
perioden november 2011-
januar 2012.  

 

 

4.2 Strømforhold  
Strømforholdene i Kolding Fjord og ved klappladsen er undersøgt vha. HD-
modellen for to valgte perioder. I Kolding Fjord afhænger strømmen af 
vindforholdene. Perioderne er derfor fastlagt på baggrund i vinddata. 

I Lillebælt afhænger strømmen af de regionale vejrforhold. Perioderne er derfor 
fastlagt af vandstandsvariationer mellem området syd for Lillebælt ved Fåborg og 
området nord for Lillebælt ved Bogense. 

4.2.1 Kolding Fjord 
Figur 4.5 og Figur 4.6 viser vindroserne af det midterste døgn i de to periode, 
henholdsvis d. 02/07/2011 ± 12 timer og d. 14/07/2011 kl. 06.00  ± 12 timer. 
Periode 1 (27/06/2011 – 07-07-2011) er karakteriseret ved frisk til hård 
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vestenvind og periode 2 (09/07/2011 – 19-07-2011) er karakteriseret ved hård 
østenvind.  

 

 

 
Figur 4.7 viser vandstanden og vindhastigheden for de to perioder. Figur 4.8 og 
Figur 4.9  viser strømretning og strømhastighed omkring klappladsen i midten af 
de to perioder, henholdsvis  d. 02/07/2011 kl. 06.00 og d. 14/07/2011 kl. 06.00. 

Ved vestenvind (periode 1) bliver vandet presset ud af Kolding Fjord langs 
kysterne ud i Lillebælt, og vandstanden i Kolding Fjord falder. Strømhastighederne 
bevirker en lang sedimenthale fra gravestedet og ud mod Lillebælt langs den 
sydlige kystrækning.  

 

 

 

 

 

Det lukkede fjordsystem ved Kolding Havn opnår store vandstandspåvirkninger 
som angivet i Figur 4.7  og Figur 4.8. Ved østenvind (periode 2) presses vand fra 
Lillebælt ind i Kolding Fjord langs fjordens kyster, og vandstanden stiger voldsomt 
(mere end 60 cm over middelvandstand). Der dannes endvidere en udadgående 
kompensationsstrøm af vand i midten af fjorden, som transporterer spildt 
sediment væk fra gravestedet.  

Figur 4.5: Vindrose for 
periode 1, d. 
02/07/2011 ± 12 timer.  

Figur 4.6: Vindrose for 
periode 2, d. 
14/07/2011 kl. 06.00  ± 
12 timer. 
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Af Figur 4.7 ses det, at der opnås en langt større vandstandsændring ved 
østenvinde end ved vestenvinde med omtrent samme styrke (10-12 m/s). Dette 
skyldes, at ved østenvinde presses vand fra Lillebælt ind i fjorden og hele vejen 
ned i bunden til Kolding Havn. Her vil der opstå en ophobning af vandet, indtil 
vinden lægger sig.  

 

 

 

  

 

 

  

 

Figur 4.7: Kolding Fjord. 
Venstre: vandstand for 
periode 1 og 2. Den røde 
stiplede linje indikerer 
middelvandstand. Højre: 
vindhastighed for de to 
perioder.  

Figur 4.8: 
Strømhastigheder i 
Kolding Fjord i midten af 
periode 1. Pilene angiver 
retning, mens 
farveskalaen angiver 
strømhastighed. 
Koordinater er i UTM-32. 
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4.2.2 Klappladsen 
Hovedstrømmen, som løber frem og tilbage gennem Lillebælt styret af de 
regionale vejrforhold, presses uden om Trelde Næs, hvilket påvirker 
strømforholdene på klappladsen, så denne drejer mod syd og vest ved 
indstrømning og nord, nordøst ved udstrømning, som angivet i Figur 4.10. Denne 
generelle strømning frem og tilbage gennem Lillebælt bliver overlejret af den lokalt 
vindgenerede strøm og er også fundet i modelberegningerne. 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.9: 
Strømhastigheder i 
Kolding Fjord i midten af 
periode 2. Pilene angiver 
retning, mens 
farveskalaen angiver 
strømhastighed. 
Koordinater er i UTM-32. 

Figur 4.10: De generelle 
strømforhold ved 
klappladsen.  
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Figur 4.11 viser vandstanden ved Fåborg og Bogense for to perioder. I periode 1, 
omkring d. 28/11/2011, er vandstanden ved Bogense større end ved Fåborg. Det 
forventes derfor, at strømmen er i sydlig retning i denne periode. I periode 2, 
omkring d. 27/1/2012, ses det modesatte. Her forventes det derfor, at strømmen 
er i nordlig retning. Dette bekræftes i Figur 4.12 og Figur 4.13, som viser 
strømhastighederne og retning omkring klappladsen til et tidspunkt i de to 
perioder.  

 

 

 

 

 

Figur 4.11: Vandstand 
ved Bogense og Fåborg 
for periode 1 og 2. 
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Figur 4.12: 
Strømhastigheder 
omkring klappladsen i 
periode 1. Pilene 
indikerer retning på 
strømmen. Koordinater 
er i UTM-32. 

Figur 4.13: 
Strømhastigheder 
omkring klappladsen i 
periode 2. Pilene 
indikerer retning på 
strømmen. Koordinater 
er i UTM-32. 
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5 Uddybningsarbejdet 
Der betragtes to forskellige uddybningsarbejder i område 1 og 2, som er vist på 
Figur 5.1.  

I område 1 skal der uddybes til lystbådehavn og sejlrende ned til kote -3,5 m.  

I område 2 skal der ske en landindvinding, hvilket udføres ved bundudskiftning. 
Havbunden skal derfor opgraves. Før opgravning rammes der spunsvægge i 
forlængelse af uddybningen af det nye havnebassin. 

  
Figur 5.1 Område 1 og 
område 2 samt deres 
inddeling i felter. 
Gravemaskinens 
positioner er også angivet 
i figuren. Baggrundskort: 
®COWI DDO2014. 

 

 
  

5.1 Gravemængder 
Gravemængderne er bestemt i [8]. I område 1 skal der uddybes ca. 175.000 m3 
og i område 2 skal der opgraves ca. 190.000 m3. I område 1 er mængden fordelt 
på 9 felter, som vist i Figur 5.1 og angivet i Tabel 5.1. Område 2 består af tre 
felter som vist i Figur 5.1 og angivet i Tabel 5.2. 

  
Tabel 5.1 Gravemængden 
i område 1 fordelt på 9 
felter vist i Figur 5.1. 

 

FELT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

(m3) 23480 28640 25130 23010 20870 23480 8820 8820 8820 
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Tabel 5.2: Grave-
mængden i område 2 
fordelt på 3 felter vist i 
Figur 5.1. 

 

FELT 2.1 2.2 2.32 

(m3) 93000 88000 9000 
 

 

5.2 Sedimentspild 
I område 1 antages det, at der spildes 5 % af det udgravede materiale under 
uddybningsarbejdet.  

I område 2 foregår udgravningen af felt 2.2 og 2.3 inden for spunsvæggen. Det 
forventes derfor ikke, at der vil være spild i forbindelse med disse to områder. I 
felt 1 vil pramme og gravemaskiner sejle ind og ud af området, og det antages 
derfor, at der spildes 1 % i dette område under udgravningen. 

Spildraten udregnes som 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑉𝑉∙𝜌𝜌∙𝑆𝑆
𝑇𝑇

,     (5) 

Hvor V  er gravemængden, 𝜌𝜌 er tørstofdensiteten, S  er spildprocenten og T 
varigheden af gravningen.  

5.3 Graveplan 
Det antages, at udgravningen foretages af én gravemaskine, der graver 24 timer i 
døgnet med en kapacitet på 4.000 m³ per døgn. Dette er dobbelt så meget som 
angivet i helhedsplanen [8], men anvendes for at lave en konservativ beregning 
med høj koncentration af sediment. Det vil tage ca. 43 dage at uddybe område 1 
og ca. 24 dage at opgrave den del af område 2, der ligger uden for spunsen. 
Område 1 udgraves før område 2. 

Fra uddybningsmængderne angivet i Tabel 5.1 og Tabel 5.2 fås gravetider for 
hvert felt som angivet i Tabel 5.3. I tabellen er gravemaskinens position, som 
anvendes i modellen, angivet for hvert felt. For sejlrenden (felt 1.7-1.9) flyttes 
positionen lineært mellem de to angivne koordinater. Gravemaskinens position for 
felt 1.1 er placeret i felt 1.3, da positionen ellers kom for tæt på grænselinjen i 
modellen. Det samme gælder for felt 1.2 og 2.1, hvor positionen er flyttet til felt 
1.4. 

En tilsvarende graveplan findes for den valgte vinterperioden 2011-2012. Her 
påbegynder arbejdet d. 7/11-2011 og slutter d. 31/1-2012. 

Tabel 5.3: Graveplan for 
sommerperioden (juni-
august 2011). For hvert 
felt er det angivet, 
hvornår gravearbejdet 
begynder og slutter, 
koordinaterne for 

 

 OMRÅDE 1 

FELT 
 

Graveperiode 
 

X-KOORDINATE 
(m) 

Y-KOORDINATE 
(m) 

Spildrate 
(kg/s) 

1.7-1.9 15-06-11 00:00:00 532373 6149800 4.3 

                                                 

2 Udgået af projektet efter modelleringen, hvorved modelleringen 
giver et konservativt resultat. 
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gravemaskinen samt 
spildraten. 

 

1.7-1.9 21-06-11 14:45:36 532000 6149515 4.3 

1.5 21-06-11 14:45:37 531964 6149431 4.3 

1.5 29-06-11 07:57:01 531964 6149431 4.3 

1.1 29-06-11 07:57:02 531860 6149423 4.3 

1.1 05-07-11 04:49:50 531860 6149423 4.3 

1.6 05-07-11 04:49:51 531987 6149293 4.3 

1.6 12-07-11 09:10:51 531987 6149293 4.3 

1.4 12-07-11 09:10:52 531886 6149288 4.3 

1.4 18-07-11 15:57:40 531886 6149288 4.3 

1.2 18-07-11 15:57:41 531886 6149288 4.3 

1.2 22-07-11 05:52:53 531886 6149288 4.3 

1.3 22-07-11 05:52:54 531860 6149423 0.87 

1.3 03-08-11 00:50:30 531860 6149423 0.87 

 OMRÅDE 2    

FELT 
 

Graveperiode 
 

X-KOORDINATE 
(m) 

Y-KOORDINATE 
(m) 

Spild 
(kg) 

2.1 03-08-11 00:50:31 531886 6149288 0.87 

2.1 26-08-11 06:50:31 531886 6149288 0.87 

   
Graveplanen er baseret på gravemængder i et tidligere scenarie, hvor felt 3 var 
antaget at skulle deponeres på land og udgraves med miljøgrab. Senere er 
sedimentet fra felt 3 dokumenteret klapningsegnet. Resultatet er, at 
graveperioden bliver kortere, og at der højst sandsynlig vil blive spildt mere 
sediment fra felt 3 end antaget i modelberegningerne. I graveplanen antages det, 
at der spildes 0,87 kg/s. Dette er reelt 4,3 kg/s og vil foregå over 6 dage i stedet 
for 13 dage. I alt spildes der 6 % mere sediment end antaget i 
sedimentberegningen, samtidig med at graveperioden er 8 % kortere.  

Det forventes, at dette vil have betydning for følgende modelresultater: 

• Tykkelsen af de sedimenterede lag (Afsnit 7.1.2 og 7.2.2)  
• Overskridelse af udvalgte sedimentkoncentrationer (Afsnit 7.1.3 og 7.2.3) 

I Tabel 5.4 er det angivet, hvordan modelresultaterne forventes at ændres pga. 
forøgelsen i spild. En sedimenttykkelse, der i modelresultatet er beregnet til 2 
mm, forventes at skulle øges til 2,1 mm. Hvis det i modelberegningen er fundet, 
at sedimentkoncentrationer på 30 mg/l overskrides 20 dage i et område, skal 
dette ændres til 21,2 dage.  
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SEDIMENTATION 

Beregnet i model 0,5 mm 1 mm 2 mm 5 mm 10 mm 

Pga. forøget spild 0,53 mm 1,06 mm 2,12 mm 5,3 mm 10,6 mm 

DAGE MED OVERSKRIDELSE AF UDVALGTE SEDIMENTKONCENTRATIONER 

Beregnet i model 5 dage 15 dage 30 dage 60 dage 90 dage 

Pga. forøget spild 5,3 dage 15,9 dage 31,8 dage 63,6 dage 95,4 dage 

 

6 Modellering af sedimentspredning 
Til at vurdere spredningen af sedimentet, der spildes ved uddybningen, anvendes 
en koblet Mike21 FM model med HD (HydroDynamic) og MT (MudTransport) 
modulerne. Mike 21 FM er en 2-dimensional numerisk model bestående af fleksible 
beregningsnet (Flexible Mesh, FM). Idet Mike 21 er en 2-dimensional model er alle 
strømnings- og sedimentresultater dybdemidlede værdier.  

HD modulet beregner de dybdemidlede strømninger og vandstande, og MT 
modulet beregner den dybdemidlede koncentration, aflejringen og erosion af 
kohæsive og ikke-kohæsive sedimenter på baggrund af strømninger og bølger. 

Det antages, at en 2D model er fyldestgørende til at simulerer hydrodynamikken 
og sedimentspredningen i Kolding Fjord og ved klappladsen i Lillebælt. Kolding 
Fjord er et lavvandsområde, som det meste af tiden er vertikalt opblandet. Her vil 
der være ringe eller slet ingen lagopdeling af vandet. Ved klappladsen i Lillebælt 
vil lagdeling opstå i sommermåneder med små strømhastigheder. Her vil det mere 
saline vand fra Kattegat ligge sig som en tunge ind under det mere ferske vand fra 
Østersøen. Når strømmen tager til enten fra syd eller fra nord, vil den normalt 
hurtigt opløse lagdelingen. 

De mest følsomme marine naturområder ligger mindst 7 km væk fra klappladsen. 
For at bringe sedimentet hertil skal der være en del strøm på klappladsen. I 
sådanne strømsituationer forventes strømmen at være jævnt fordelt over dybden. 
Derfor er det acceptabelt at benytte en 2D dybde integreret model til simulering af 
spildet under klapningen. 

Domænet, anvendt i beregningerne, er vist i Figur 6.1 og dækker hele Lillebælt fra 
Assens i syd til Fredericia i Nord, samt hele Kolding Fjord. 

6.1 Opsætning af numerisk model 
Efter gravningen ved Kolding Havn sejles det opgravede sediment op igennem 
Lillebælt for at blive klappet på Trelde Næs Klapplads nordøst for Fredericia 
indenfor et areal på omkring 1 km2. Model-setup’et fokuserer dels på gravestedet 
ved Kolding Havn og dels på klappladsen. Simulering af hydrodynamikken i 
Kolding Fjord og ved klappladsen er foretaget for to repræsentative 4,5 måneders 
perioder; en sommerperiode (1/06/11-15/10/11) og en vinterperiode (1/11/11-
15/03/12). 

Tabel 5.4: Eksempel på 
beregnede 
sedimentationstykkelse 
og dage, hvor udvalgte 
sedimentkoncentrationer 
overskrides, samt hvad 
dette forventes at svare 
til pga. den forøgede 
spildmængde. 
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6.1.1.1 Kolding Havn 
Kolding havn er lokaliseret i bunden af Kolding Fjord. Området omkring 
gravestedet er karakteriseret ved et fladvandsområde med vanddybder på 1-4 m, 
hvor en 3 m bred gravet sejlrende på 7 m går igennem den inderste del af fjorden 
fra Drejens Odde til havnen [9]. Kolding Å og Rebæk Å har deres udspring i 
Kolding Fjord i området omkring gravestedet, derfor er disse å-løb, sammen med 
deres respektive vandføring (m³/s) inkluderet i modellen, som fremgår af Figur 
6.1. Den numeriske model skal køre noget tid, før strømhastighederne er fuldt 
udviklede. I disse beregninger er der inkluderet en ”opvarmningsperiode” på i alt 
15 dage, dernæst kommer en 2 måneders opgravningsperiode efterfulgt af en 2 
måneders periode, hvor spredningen af det opgravede sediment simuleres. 

6.1.1.2 Klappladsen 
Klappladsen er beliggende cirka 5,5 km øst for Trelde Næs, syd for udmundingen 
til Vejle Fjord, som angivet i Figur 3.2. Klappladsens samlede areal udgør ca. 1 
km2. Vanddybden er ifølge søkort omkring 15 m. I simuleringsperioden er 
inkluderet en ”opvarmningsperiode” på i alt 7 dage, dernæst kommer en 3 
måneders klapningsperiode efterfulgt af en 5 ugers periode, hvor der ikke tilføres 
mere sediment til vandet, og hvor det klappede sediment simuleres. 5 uger er 
tilstrækkeligt til at få spredt sedimentet til meget små mængder under 10 mg/l, 
som er baggrundskoncentrationen i Lillebælt. 

 

 

 

6.1.2 Bathymetri 
Bathymetrien for model-domænet er en kombination mellem Farvandets 
dybdemodeller [10] og digitaliseret dybdekonturer fra søkort 158 dækkende hele 
Kolding Fjord og søkort 114 dækkende den nordlige del af Lillebælt [1]. Dybder i 
mellem dybdekonturer er fundet ved interpolation mellem dybde-datapunkter. 
Ydermere er der tilføjet to ekstra dybdekontur linjer (1 m og 0.5 m) tæt på land i 
Kolding modellen, idet der opstod problemer med udtørring af området tæt på 

Figur 6.1: Bathymetri i 
model-domæne samt et 
udsnit af den vestlige 
del af Kolding Fjord. 
Røde prikker indikerer 
henholdsvis Kolding og 
Rebæk å-løb.  
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gravestedet. Disse dybdekonturlinjer er placeret ud fra Danmarks Digitale Ortofoto 
2014 (DDO 2014), da søkort 158 ikke dækkede dybdekonturer under 2 m.  

6.1.3 Beregningsnet 
Beregningsnettet dækker hele Lillebælt fra Assens i syd til Fredericia i nord samt 
hele Kolding Fjord. Der er bygget to forskellige beregningsnet. Et der er forfinet 
omkring Kolding Havn og et, der er forfinet omkring klappladsen som vist i 
henholdsvis Figur 6.2 og Figur 6.3. På denne måde opnås to beregningsnet, der er 
ikke er alt for beregningstunge. Den forudgående antagelse for dette er, at 
hydrodynamikken ved Kolding Havn ikke influerer videre på hydrodynamikken ved 
klappladsen og omvendt. Begge beregningsnet har et maksimal celleareal indstillet 
til 1.040 m2 (niveau 1) og 500.000 m2 (niveau 5) i det groveste net længst væk 
fra gravepladsen/klappladsen.  

Cellestørrelsen af nettet bliver gradvist større væk fra gravestedet/klappladsen. 
Niveau 1 er efterfulgt af niveau 2, som har dobbelt så store celler. I den smalle del 
af Lillebælt fra Fredericia til og med Middelfart, hvor der opnås store 
strømhastigheder, er begge beregningsnet indstillet til et niveau 3 med et 
maksimal celle-areal på 40.000 m2, som har vist sig at være en fyldestgørende 
cellestørrelse for at reflektere fysikken.  

 

 

 

 
 

I den sydlige del af Lillebælt længst væk fra gravepladsen/klappladsen er nettet 
indstillet til niveau 5. I klapmodellen er der yderligere tilføjet et ekstra 
cellestørrelsesniveau (med et maksimal areal på 20.000 m2) imellem niveau 2 og 

Figur 6.2: Beregningsnet 
omkring i Kolding Havn. 
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3. Dette cellestørrelsesniveau strækker sig hele vejen omkring klappladsen helt ud 
til den nordlige rand af modellen og sydpå til den smalle del af Lillebælt, hvor der 
er store strømhastigheder. Dette er gjort for at opløse en potentiel sediment 
transport i sydøstlig retning fra klappladsen mod Æbelø og havet syd for Nærå, 
som er et Natura-2000 område og for at modstå en potentielt forøget sediment 
transport ned i gennem Lillebælt grundet en stor forskel i cellestørrelser.  

 

 

 
 

 
 

6.1.4 Hydrodynamisk modul 
I det næste gennemgås indputs til det hydrodynamiske modul. 

• Solution Technique 

Til beregning af fladvandsligningerne anvendes en højere-ordens løser i både 
tid og sted. Løseren bruger et justerbart tidskridt bestemt af et kritisk 
Courrant nummer på 0,4. Det minimal og maksimal tilladte tidsskridt er hhv. 
0,01 s og 300 s.  

Til transportligningerne anvendes ligeledes et justerbart tidsskridt bestemt af 
det samme Courrant nummer som for fladvandsligningerne. Det samme 
minimale og maksimale tidsskridt er sat til samme værdier som for 
fladvandsligningerne.  

Figur 6.3: Beregningsnet 
omkring klappladsen. 
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• Depth 

Vandybder antages konstante gennem modelleringsperioden, så der anvendes 
ikke dybdekorrektioner.  

• Flood and Dry 

Følgende 3 standardværdier anvendes: 

- Drying depth: 0,005 m 
- Flooding depth: 0,05 m 
- Weeting depth: 0,1 m 

• Density 

Temperaturen og saltindholdet i vandet antages konstant i 
modelleringsområdet, hvorved Barotropic density type anvendes. 

• Eddy Viscosity 

Der anvendes Samgorinsky formulation med en konstant parameter på 0,28 i 
hele modelleringsområdet.  

• Bed Resistance 

Bundforskydningen beregnes ved et konstant Manning number på 32𝑚𝑚
1 3�

𝑠𝑠
. 

• Coriolis Forcing 

Corioliseffekten medtages i modellen og varierer i modelleringsdomænet.  

• Wind Forcing 

Vindretning og vindstyrke er givet som input i form af en tidserie (1979-
2016). 

• Ice Coverage 

Der medtages ikke isdække. 

• Tidal Potential 

Tidevandspotentialet medtages ikke i modellen. 

• Precipitation – Evaporation 

Hverken effekter af nedbør eller fordampning inkluderes i modellen.  

• Infiltration 

Infiltration inkluderes ikke i modellen. 



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

33 

• Wave Radiation 

Effekten af bølger medregnes ikke i modellen.  

• Sources 

Der anvendes punktkilder for Kolding å og Rebæk å. Vandføringen for Rebæk 
å er vurderet på baggrund af den kendte vandføringen af Kolding å. Oplandet 
for begge åer er brugt til at beregne en skaleringsfaktor, der bruges til at 
estimere vandføringen for Rebæk å. En konstant vandføring for Kolding å er 
angivet til (2,38 m³/s) for sommermånederne og (5,83 m³/s) for 
vintermånederne i modelkørslerne. Tilsvarende er en konstant vandføring for 
Rebæk å angivet til (0,21 m³/s) for sommermånederne og (0,52 m³/s) for 
vintermånederne i modelkørslerne. Begge å-løb er angivet som en simple 
source. Placeringen af begge å-løb kan ses fra Figur 6.1. 

• Structures 

Konstruktioner medtages i modellen ved at ekskludere områder i 
beregningsnettet. Der anvendes ikke yderligere effekter af konstruktioner. 

• Initial Conditions 

Da de første 14 dage i sommer-modelleringsperioden og første 7 dage i vinter- 
modelleringsperioden ikke anvendes, angives der ingen 
begyndelsesbetingelser.  

• Boundary Coonditions 

Vandstandsdata (leveret af DMI) for Bogense er brugt som grænsebetingelse 
for den nordlige rand og vandstandsdata for Faaborg er brugt for den sydlige. 
Modeldomænet fremgår af Figur 6.1. Langs randen mod land tillades kun 
tangentielle strømninger i begge modeller (Coriolis, wind and pressure 
correction is not included). 

6.1.5 Muddertransportmodul 
I det næste gennemgås inputs til det hydrodynamiske modul. 

• Parameter Selection 
Der anvendes 1 sedimentlag og 4 sedimentfraktioner. Fordelingen af 
sedimentfraktioner er angivet i Tabel 3.2. 
 

• Solution technique 
Der anvendes højere-ordens løsningsteknikker i tidintegrationen og den 
spatiale integration. 

• Water Column Parameters 

o Sand Fractions 
Mellemgrov silt og finsand-fraktionen medtages som en sandfraktion, 
hvor flokkuleringseffekter ikke inkluderes.  
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o Settling 
Effekten af flokkulering er medtaget for ler og fint-mellem silt-
fraktionerne ved suspenderet sedimentkoncentrationer større end 
0,01 kg/m³. 
Effekten af hindret faldhastigheder (faldende faldhastigheder ved høje 
sedimentkoncentrationer) medtages ikke. 
Densiteten af sedimentet er sat til 2.650 kg/m³. 
De i Tabel 3.3 givet faldhastigheder er anvendt.  

o Deposition 
Som koncentrationsprofil anvendes Teeter profiler. 
Den kritiske forskydningsspænding er som angivet i Tabel 3.3. Derved 
vil sedimentet deponere på havbunden, hvis forskydningsspændingen 
kommer under denne værdi.  

• Bed parameters 

o Erosion 
Der anvendes Soft mud metoden med en potens på 8,3 til beskrivelse 
af sediment erosionen. Erosionskoefficienten er sat til 5x10-5 og den 
kritiske forskydningsspænding til 0,1 N/m². 

o Density of Bed Layer 
Densiteten af det sedimenterede materiale antages at være 1800 
kg/m³. 

o Bed roughness 
Der anvendes en værdi på 0,0001 m. 

• Morphology 
Effekter af morfologiske ændringer grundet erosion, sedimentering og 
udgravning medtages ikke i modellen. Effekten af udgravningen antages 
dermed ikke at have nævneværdi betydning for de hydrodynamiske forhold.  

• Forcings 
Påvirkninger fra bølger medtages ikke i modellen. 

• Dredging 
Den i Tabel 5.3 angivne graveplan er benyttet i modellen. Placering af 
gravefelter kan ses fra Figur 5.1. Spildrate og fraktionsfordeling er som 
angivet i Tabel 3.2.   

• Dispersion 
Den horisontale dispersion er for begge fraktioner beregnet med Scaled eddy 
viscosity formulation med en konstant på 1 i hele beregningsområdet. 

• Sources 
Der er ikke anvendt kilder i MT modulet.  

• Initial Conditions 
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o Fraction Concentration 
Begyndelseskoncentrationen er 0 kg/m³ i hele beregningsområdet for 
alle fraktioner. 

o Layer Thickness 
Idet kun spredningen af det spildte sediment i forbindelse med 
gravearbejdet er interessent, er den initiale tykkelse af sedimentlaget 
på bunden sat til 0 m. Derved medtages baggrundsspredningen 
(spredningen af det sediment der i forvejen ligger på havbunden) ikke 
i modellen. 

o Fraction Distribution 
Idet erosion af den eksisterende havbund ikke medtages i modellen, 
er fraktionsfordelingen på havbunden ej heller relevant.  

• Boundary Conditions 
På begge modelrande er sedimentkoncentrationen sat til 0 kg/m³ for alle 4 
sedimentfraktioner.  

6.2 Beregning af lysdæmpning 
Når lys bevæger sig igennem et medie, vil lysintensiteten aftage eksponentielt 
med den strækning lyset har bevæget sig. I vand vil lysintensiteten til en dybde z, 
være givet ved Iz,  

𝐼𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝐼0 𝑒𝑒−𝑧𝑧 𝐾𝐾𝑑𝑑,      (6) 

hvor 𝐼𝐼0 er lysintensiteten fra solen ved vandoverfladen og 𝐾𝐾𝑓𝑓 er 
dæmpningskoefficienten i vandet. 

Devlin et al. 2008 [11] viser en klar lineær sammenhæng mellem 
dæmpningskoefficienten og koncentrationen af suspenderet materiale i vandsøjlen 
givet som 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = 𝐾𝐾𝑓𝑓0 + 𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑠𝑠     (7) 

hvor 𝐶𝐶𝑠𝑠 er koncentrationen af suspenderet materiale i vandet, 𝐾𝐾𝑓𝑓0 er den ambiente 
dæmpningskoefficient og 𝑘𝑘 er en specifik sediment-lyssvækkelseskonstant. Det 
antages, at de fire forskellige fraktioner, samt det klappede materiale består af, 
har samme 𝑘𝑘-værdi, 𝑘𝑘 =  0.06729 m2/𝑔𝑔. 

Ifølge Delvin et al. 2008 [11] kan en empirisk omregningskoefficient på 1,4 bruges 
til at omregne fra sigtbarhed, D, til dæmpningskoefficienten 𝐾𝐾𝑓𝑓 

𝑲𝑲𝒅𝒅 = 𝟏𝟏.𝟒𝟒
𝑫𝑫

.     (8) 

Jo større sigtbarhed, jo mindre bliver værdien af Kd. Som vist i afsnit 3.1.5 ovenfor 
er sigtdybden større om vinteren end om vinteren. Lyssvækkelsen er derfor større 
om sommeren som vist i Figur 6.4, hvor lyssvækkelsen som funktion af dybden er 
vist for to sigtdybder, henholdsvis 

𝐷𝐷𝑠𝑠𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑓𝑓 = 3 𝑚𝑚,  
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𝐷𝐷𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑓𝑓 = 4 𝑚𝑚 . 

 

 

 
 

Forholdet mellem den relative lysdæmpning med tilført sediment (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑠𝑠) og den 
relative lysdæmpning af det naturlige vand (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅0)  kan beregnes som 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨𝟎𝟎

= (𝐼𝐼𝑧𝑧/𝐼𝐼0)𝑪𝑪𝑪𝑪
(𝐼𝐼𝑧𝑧/𝐼𝐼0)𝟎𝟎

=  𝒆𝒆−𝒛𝒛 (𝑲𝑲𝒅𝒅𝟎𝟎+𝒌𝒌 𝑪𝑪𝒄𝒄) 
 𝒆𝒆−𝒛𝒛 (𝑲𝑲𝒅𝒅𝟎𝟎) 

= 𝒆𝒆−𝒛𝒛𝒌𝒌𝑪𝑪𝒄𝒄  .   (9) 

Dette forhold angiver, hvor stor forskellen er mellem de naturlige lysforhold og de 
lysforhold, der opstår ved tilføring af sediment ved gravning eller klapning. Det 
fremgår af formel (7) herover, at forskellen kun er bestemt af koncentrationen af 
det påførte sediment i vandsøjlen. Det skal tilføjes, at sæsonvariationen ikke er 
uden betydning. Om sommeren, hvor vandet er mindre klart, vil lysintensiteten på 
bunden være generelt mindre end om vinteren, hvor vandet er mere klart. Kritisk 
lysreduktion defineres ved, at lyset på havbunden reduceres med 20 % af den 
oprindelige lysintensitet grundet den ekstra skyggevirkning fra det suspenderede 
materiale ved udgravningen eller klapningen. Det er klart, at en 20% ændring om 
sommeren kan have større konsekvenser end om vinteren, idet der før gravningen 
eller klapningen er mindre lys på bunden om sommeren.  

6.3 Validering af model 
Simuleringsdata af vandstand for Kolding, Fredericia, Vejle og Assens er 
sammenholdt med målte vandstande fra DMI. Simulerede vandstande er plottet 
som en tidsserie for hele simuleringsperioden samt en udvalgt periode for at 
validere om modellen er i stand til at reproducere hydrodynamikken detaljeret ved 
Kolding havn. Model valideringsresultaterne fremgår af Figur 6.5 til Figur 6.8. 

Figur 6.4: Relativ 
lysdæmpning i Kolding 
Fjord. 
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Figur 6.5: Tidsserie af 
vandstandsdata for 
Kolding havn i perioden 
(11/1 2011 – 03/15 
2012). Den lyseblå linje 
er simuleret vandstand 
og den sorte er den 
målte vandstand. 

Figur 6.6: Tidsserie af 
vandstandsdata for 
Kolding havn i perioden 
(12/20 2011 – 01/20 
2012). Den lyseblå linje 
er simuleret vandstand 
og den sorte er den 
målte vandstand. 

Figur 6.7: Tidsserie af 
vandstandsdata for 
Kolding havn i perioden 
(06/1 2011 – 10/15 
2011). Den lyseblå linje 
er simuleret vandstand 
og den sorte er den 
målte vandstand. 
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Følgende statistiske beregninger er blevet udført for at belyse kvaliteten af model 
data (MOD) i forhold til observeret målinger (OBS). Først er middelværdier af MOD 
og OBS udregnet (MEAN_MOD og MEAN_OBS) for både sommer og vinter 
måneder. BIAS, som er et udtryk for den gennemsnitlige afvigelse mellem MOD og 
OBS, er udregnet på følgende måde 

𝑩𝑩𝑩𝑩𝑨𝑨𝑪𝑪 = 𝟏𝟏
𝑵𝑵
∑ (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫 −𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪)𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏  .   

 (10) 

Ydermere er den kvadrerede differenssum RMSE udregnet på følgende måde 

𝑹𝑹𝑴𝑴𝑪𝑪𝑹𝑹 = �𝟏𝟏
𝑵𝑵
∑ (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫 − 𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪)𝟐𝟐𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏     

 (11) 

Endelig er Correction Coefficient CC udregnet for at undersøge, hvor godt MOD 
korrelerer med OBS, hvor 0 er ingen korrelation og 1 er total korrelation. CC er 
udregnet på følgende måde 

𝑪𝑪𝑪𝑪 =  ∑ (𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪−𝑴𝑴𝑹𝑹𝑨𝑨𝑵𝑵_𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪)(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫−𝑴𝑴𝑹𝑹𝑨𝑨𝑵𝑵_𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫)𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

�∑ (𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪−𝑴𝑴𝑹𝑹𝑨𝑨𝑵𝑵_𝑴𝑴𝑩𝑩𝑪𝑪)𝟐𝟐 ∑ (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫−𝑴𝑴𝑹𝑹𝑨𝑨𝑵𝑵_𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫)𝟐𝟐𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

  , 𝑪𝑪𝑪𝑪 𝝐𝝐 [𝟎𝟎:𝟏𝟏]  (12) 

Tabel 6.1 angiver statistiske beregninger for sommermåneder. Det ses, at der ved 
Kolding Havn er et offset på ca. 2 cm i den kørte periode af sommermåneder.   

STATION MEAN_MOD MEAN_OBS BIAS RMSE 

Kolding 0.15 m 0.17 -0.023 0.046 

 

Tabel 6.2 indeholder statistiske beregninger for vinter måneder. Det ses, at der 
ved Kolding Havn er et signifikant offset på 9 cm under den kørte periode af 
vintermåneder. Det vurderes, at dette ofte skyldes fejl i målingerne af 
vandstandsmåleren.  

Tabel 6.1: Statistiske 
beregninger af 
vandstandsdata for 
Kolding Havn i perioden 
(06/1 2011 – 10/15 
2011). 

 

Figur 6.8: Tidsserie af 
vandstandsdata for 
Kolding havn i perioden 
(06/15 2011 – 07/15 
2011). Den lyseblå linje 
er simuleret vandstand 
og den sorte er den 
målte vandstand. 
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STATION MEAN_MOD MEAN_OBS BIAS RMSE CC 

Kolding 0.082 0.17 -0.090 0.11 0.98 

 

Endvidere er model data, MOD, plottet mod observationer, OBS, for yderligere 
verificering. Af figurerne fremgår 𝑅𝑅2-værdien, denne er er equivalent med 𝐶𝐶𝐶𝐶2 for 
sommer og vinterperioden i henholdsvis Figur 6.9 og Figur 6.10.  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Tabel 6.2: Statistiske 
beregninger af 
vandstandsdata for 
Kolding Havn i perioden 
(11/1 2011 – 03/15 
2012). 

Figur 6.9: Modeldata, 
MOD, sammenholdt med 
observationer, OBS. 

Figur 6.10: Modeldata, 
MOD, sammenholdt med 
observationer, OBS. 
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7 Præsentation af modelresultater 
Modelresultaterne præsenteres i denne undersøgelse som en grafisk præsentation 
af sediment koncentration i vandfasen (SSC), sedimentation og relativ 
lysdæmpning i vandet (RLA). Disse resultater vil blive præsenteret først for 
gravestedet og dernæst for Trelde Næs Klapplads. 

Koordinaterne angivet i figurerne er i UTM-32. 

7.1 Gravepladsen ved Kolding 

7.1.1 Sedimentkoncentration 
Følgende resultater er præsenteret i figurer med hver to figurer, der viser sommer 
(øverst) og vinter (nederst). Overordnet opnås der større sedimentkoncentrationer 
i inderfjorden om sommeren. Dette skyldes, at mere sediment transporteres ud af 
fjorden om vinteren, hvor der ofte er kraftig vestenvind. 

 

 

 

 
 

 

Figur 7.1:Kolding havn. 
Figurene viser 
sedimentkoncentration 
midlet over 
sommergraveperioden 
(øverst) og 
vintergraveperioden 
(nederst) 
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Figur 7.2: Kolding havn. 
Figurerne viser 
maksimal 
sedimentkoncentration i 
sommerberegningsperio
den (øverst) og 
vinterberegningsperiode
n (nederst) 
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Figur 7.3: Kolding havn. 
Figurerne viser 
sedimentkoncentration 
ved sommerberegnings-
periodens afslutning 
(øverst) og 
vinterberegningsperiode
ns afslutning (nederst). 
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Figur 7.4: Kolding havn. 
Figurerne viser 
sedimentkoncentration 
midt mellem 
graveperiodens ophør og 
slutningen på 
beregningsperioden for 
sommer (øverst) og 
vinter (nederst). 
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Figur 7.5: Kolding havn. 
Figurerne viser 
sedimentkoncentration 
ved sommergrave-
periodens afslutning 
(øverst) og 
vintergraveperiodens 
afslutning (nederst) 
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7.1.2 Sedimentation ved gravestedet 
Følgende resultater er præsenteret i figurer af hver 2 underfigurer, der viser 
sommer (øverst) og vinter (nederst). Materialet sedimenteres generelt omkring 
gravepladsen. 

Da uddybningsplanen er ændret efter modelberegningerne er udført, skal tallene i 
figurerne ændres som angivet i Tabel 5.4 i Afsnit 5.3. Dette medfører, at 
værdierne på skalaen skal ganges med 1,06. De områder, hvor der er angivet at 
sedimentationen er 10 mm, er den reelt 10,6 mm. Dette ses dog kun omkring 
uddybningsområdet. I Kolding Fjord er tykkelsen angivet til under 0,5 mm, og 
hvilket kun giver en forøgelse på 0,03 mm til 0,53 mm. 

 

 

 

 
 

Figur 7.6: Kolding havn. 
Figurerne viser 
sedimentation ved 
sommergraveperiodens 
afslutning (øverst) og 
vintergraveperiodens 
afslutning (nederst). 
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Figur 7.7: Kolding havn. 
Figurerne viser 
sedimentation ved 
sommerberegningsperio
dens afslutning (øverst) 
og vinterberegnings-
periodens afslutning 
(nederst). 
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Figur 7.8: Kolding havn. 
Figurerne viser største 
sedimentation under 
sommerberegnings-
perioden (øverst) og 
under 
vinterberegningsperiode
n (nederst). 
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7.1.3 Overskridelse af udvalgte sedimentkoncentrationer 
Følgende figurer viser antal af perioder, hvor der overskrides 
sedimentkoncentrationer af 30, 20, 15, 10, 8 og 2 mg/l om sommeren (øverst) og 
om vinteren (nederst). Til sidst vises længste sammenhængende periode i dage, 
hvor der overskrides samme udvalgte koncentrationer om sommeren (øverst) og 
om vinteren (nederst). Generelt er der mere sedimentspredning om sommeren, 
samtidig overskrides de udvalgte sedimentkoncentrationer i længere tid og over et 
større areal. 

Da uddybningsplanen er ændret efter modelberegningerne er udført, skal tallene i 
figurerne ændres som angivet i Tabel 5.4 i Afsnit 5.3. Dette medfører, at 
værdierne på skalaen skal ganges med 1,06. I områder, hvor der er angivet 30 
dage med overskridelse, er det reelt 31,8 dage. De områder, hvor der er angivet 
90 dage med overskridelse, er det reelt 95,4 dage. 

 

 

 

Figur 7.9: Kolding havn. 
Figurene viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentrationer 
(SSC) overstiger 30 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.10: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal dage, hvor 
sedimentkoncentrationer 
(SSC) overstiger 20 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.11: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 15 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.12: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 10 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.13: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 8 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.14: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.15: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 30 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.16: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste sammen-
hængende periode i 
dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 20 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.17: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste sammen-
hængende periode i 
dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 15 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.18: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 10 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst).  
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Figur 7.19: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 8 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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Figur 7.20: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentrationer
ne (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommergraveperioden 
(øverst) og under 
vintergraveperioden 
(nederst). 
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7.1.4 Kritisk lysreduktion 
Følgende resultater er præsenteret i figurer af hver 2 underfigurer, der viser 
sommer (øverst) og vinter (nederst). Generelt er lysreduktionen om sommeren lig 
lysreduktionen om vinteren. Om vinteren samles der dog noget sediment syd for 
gravepladsen og ved den nordlige kyst i inderfjorden, som giver en større 
lysreduktion her end om sommeren. 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 7.21: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal perioder, hvor der 
er kritisk lysreduktion i 
mindst 10 dage i træk, 
ra grave-perioden 
starter og indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst).  



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

62 

 

 

 

 

 

   

 

  

Figur 7.22: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal perioder, hvor der 
er kritisk lysreduktion i 
mindst 20 dage i træk, 
ra graveperioden starter 
og indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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Figur 7.23: Kolding 
havn. Figurerne viser 
antal perioder, hvor der 
er kritisk lysreduktion i 
mindst 30 dage i træk, 
ra graveperioden starter 
og indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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Figur 7.24: Kolding 
havn. Figurerne viser 
længste periode i dage, 
hvor der er kritisk 
lysreduktion, fra 
graveperioden starter og 
indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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7.1.5 Iltforbrug og TBT-koncentration 
Iltbehovet er undersøgt for middel-sedimentkoncentrationen i graveperioden samt 
den maksimale sedimentkoncentration i graveperioden. Iltbehovet ligger langt 
under det naturlige iltindhold på 6-8 mg/l.  

TBT-koncentrationen i vandfasen er undersøgt for middel-
sedimentkoncentrationen i graveperioden og er inde ved graveområdet over 
maksimumkoncentrationen på 0,0015 μg/l. I den inderste del af Kolding Fjord er 
TBT-koncentrationen over det generelle kvalitetskrav på 0,0002 μg/l (angivet med 
blå nuancer i Figur 7.27), mens den i den yderste del af Kolding Fjord er under det 
generelle kvalitetskrav (angivet med sort i Figur 7.27). 

Som tidligere nævnt er modelberegningerne baseret på en 
gennemsnitskoncentration på 0,03 mg TBT/kg tørstof. Det vægtede gennemsnit 
for TBT er lavere med en værdi på cirka 0,02 mg TBT/kg. Den modellerede 
spredning af TBT vurderes derfor at være konservativ. 

 

 

 

Figur 7.25: Kolding 
havn. Figurerne viser 
iltbehovet midlet over 
sommergraveperioden 
(øverst) og 
vintergraveperioden 
(nederst). 

https://da.wikipedia.org/wiki/My_(bogstav)
https://da.wikipedia.org/wiki/My_(bogstav)
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Figur 7.26: Kolding 
havn. Figurerne viser 
det maksimale iltbehov i 
sommerberegnings-
perioden (øverst) og 
vinterberegnings-
perioden (nederst). 
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Figur 7.27: Kolding 
havn. Figurerne viser 
TBT-koncentrationen 
midlet over sommer-
graveperioden (øverst) 
og vintergraveperioden 
(nederst). 

Sort: Koncentration er 
under det generelle 
kvalitetskrav; 0,0002 
µg/l. 

Rød: Koncentration er 
over maksimum-
koncentrationen; 0,0015 
µg/l. 
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7.2 Klappladsen i Lillebælt  

7.2.1 Sedimentkoncentration 
Følgende resultater er præsenteret i figurer med hver to underfigurer, der viser 
sommer (øverst) og vinter (nederst). Sedimentet spredes længere væk fra 
klappladsen om vinteren, da strømhastigheden her er større. 

 

 

 

 

Figur 7.28: Klappladsen. 
Figurerne viser 
sedimentkoncentration 
midlet over sommer-
klapperioden (øverst) og 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.29: Klappladsen. 
Figurerne viser 
maksimal sediment-
koncentration i 
sommerberegnings-
perioden (øverst) og 
vinterberegnings-
perioden (nederst) i hele 
beregningsområdet. 
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Figur 7.30: Klappladsen. 
Figurerne viser 
maksimal sediment-
koncentration i 
sommerberegnings-
perioden (øverst) og 
vinterberegnings-
perioden (nederst) i 
Lillebæltsområdet. 
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Figur 7.31: Klappladsen. 
Figurerne viser 
sediment-koncentration 
ved 
sommerklapperiodens 
afslutning (øverst) og 
vinterklapperiodens 
afslutning (nederst). 
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Figur 7.32: Klappladsen. 
Figurerne viser 
sedimentkoncentration 
ved sommerberegnings-
periodens afslutning 
(øverst) og 
vinterberegnings-
periodens afslutning 
(nederst). 
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7.2.2 Sedimentation ved klappladsen 
Følgende resultater er præsenteret i figurer af hver 2 figurer, der viser sommer 
(øverst) og vinter (nederst). Materialet sedimenteres generelt omkring 
klappladsen. 

Da uddybningsplanen er ændret efter modelberegningerne er udført, skal tallene i 
figurerne ændres som angivet i Tabel 5.4 i Afsnit 5.3. Dette medfører, at 
værdierne på skalaen skal ganges med 1,06. De områder, hvor der er angivet at 
sedimentationen er 5 mm, er den reelt 5,3 mm.  

 

 

 

 

Figur 7.33: Klappladsen. 
Figurerne viser 
sedimentation ved 
sommerklapperiodens 
afslutning (øverst) og 
vinterklapperiodens 
afslutning (nederst). 
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Figur 7.34: Klappladsen. 
Figurerne viser 
sedimentation ved 
sommerberegnings-
periodens afslutning 
(øverst) og 
vinterberegnings-
periodens afslutning 
(nederst). 
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7.2.3 Overskridelse af sedimentkoncentration 

7.2.3.1 Samlet antal dage 
Følgende figurer viser samlet antal dage, hvor der overskrides sedimentkoncen-
trationer af 30, 20, 15, 10, 8 og 2 mg/l om sommeren (øverst) og om vinteren 
(nederst).  
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Da uddybningsplanen er ændret efter modelberegningerne er udført, skal tallene i 
figurerne ændres som angivet i Tabel 5.4 i Afsnit 5.3. Dette medfører, at 
værdierne på skalaen skal ganges med 1,06. I områder, hvor der er angivet 5 
dage med overskridelse, er det reelt 5,3 dage. De områder, hvor der er angivet 30 
dage med overskridelse, er det reelt 31,8 dage. 

 

 

 

Figur 7.35: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 30 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.36: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 20 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.37: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 15 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.38: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 10 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

89 

 

 

 



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

90 

 

 

 

Figur 7.39: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 8 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.40: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.41: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst) i Lillebælt. 
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7.2.3.2 Længste sammenhængende periode 
Til sidst vises længste sammenhængende periode i dage, hvor der overskrides 
samme udvalgte koncentrationer om sommeren (øverst) og om vinteren 
(nederst). Der er stor overensstemmelse mellem spredning om sommeren og 
vinteren. 

 

 

 

 

Figur 7.42: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 30 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.43: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 20 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.44: Klappladsen. 
Figurene viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 15 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.45: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 10 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.46: Klappladsen. 
Figurene viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 8 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst). 
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Figur 7.47: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst) i hele 
beregningsområdet. 
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Figur 7.48: Klappladsen. 
Figurerne viser længste 
sammenhængende 
periode i dage, hvor 
sedimentkoncentratione
n (SSC) overstiger 2 
mg/l under  
sommerklapperioden 
(øverst) og under 
vinterklapperioden 
(nederst) i Lillebælt. 
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7.2.4 Kritisk lysreduktion ved klappladsen 
Følgende resultater er præsenteret i figurer af hver 2 underfigurer, der viser 
sommer (øverst) og vinter (nederst). Størrelsesordenen på lysreduktionen er den 
samme sommer og vinter, men der sker lysreduktion i et større område om 
vinteren. Det må skyldes, at sedimentet transporteres længere væk om vinteren 
på grund af større strømhastigheder. 
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 Figur 7.49: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
perioder, hvor der er 
kritisk lysreduktion i 
mindst 2 dage i træk, fra 
graveperioden starter og 
indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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 Figur 7.50: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
perioder, hvor der er 
kritisk lysreduktion i 
mindst 5 dage i træk, fra 
graveperioden starter og 
indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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 Figur 7.51: Klappladsen. 
Figurerne viser antal 
perioder, hvor der er 
kritisk lysreduktion i 
mindst 10 dage i træk, 
fra graveperioden 
starter og indtil 
beregningsperioden 
slutter. Sommer (øverst) 
og vinter (nederst). 
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 Figur 7.52: Klappladsen. 
Figurerne viser varighed 
af længste periode,  
hvor der er kritisk 
lysreduktion, fra 
graveperioden starter og 
indtil beregnings-
perioden slutter. 
Sommer (øverst) og 
vinter (nederst). 
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1 Baggrundsinformation 

1.1 Ansøger 
Ansøger: Kolding Kommune 
Kontaktperson: Torben Gade 
Adresse: Nytorv 11, 6000 Kolding 
E-mail: togad@kolding.dk  
Telefonnummer: +45 7979 4416 
EAN-nummer: 5798 0053 10 501 

1.2 Rådgiver 
Firmanavn: NIRAS A/S 
Adresse: Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Dorthe Groth Petersen 
E-mail: dgp@niras.dk 
Telefonnummer: +45 6020 8055 

2 Indledning og baggrund 
I forbindelse med etableringen af en ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i 
Kolding, skal der klappes omkring 360.000 m3 sediment over en periode på 
maksimalt 90 sammenhængende dage afhængigt af den udførende entreprenørs 
uddybningsgrej. Sedimentet består hovedsagelig af gytje og mindre mængder 
sand. Det er vurderet, at sedimentet ikke kan nyttiggøres eller genanvendes til 
bypass (afsnit 9 og bilag 1), og sedimentet ønskes derfor klappet. 

På vegne af Kolding Kommune søges hermed om tilladelse til klapning af 360.000 
in situ m3 sediment. Sedimentmængden er angivet som fastmål. Det foreslås, at 
klapplads Trelde Næs (K_164_01) beliggende i Lillebælt anvendes til formålet. 

Nærværende ansøgning om klapning er udarbejdet i henhold til vejledningen på 
Miljøstyrelsens hjemmeside (http://mst.dk/erhverv/klapning/ansoegning-om-
klaptilladelse/) samt i henhold til Vejledning nr. 9702 af 20/10/2008 om dumpning 
af optaget havbundsmateriale – klapning (Klapvejledningen) (VEJ nr 9702 af 
20/10/2008). 

3 Tidligere tilladelser 
Der er ikke tidligere givet tilladelse til klapning af sediment i forbindelse med 
nærværende projekt.  

3.1 Andre klaptilladelser til samme klapplads 
(K_164_01) 
Her findes en oplistning af gældende klaptilladelser, som giver mulighed for 
klapning i den mulige projektperiode for Marina City fra 1. januar 2021 og frem. 
Klaptilladelser, hvor tilladelsen er udløbet inden 31. december 2020 er således 
ikke nævnt. 

15. februar 2017 (intet journalnummer): 5-årig klaptilladelse til klapning af i alt 
11.000 m³ uddybningsmateriale fra Middelfart Havn. 

18. februar 2018 (MST-802-00049): 5-årig tilladelse til klapning af i alt 5.000 m3 
oprensningsmateriale fra Kolding Lystbådehavn Syd.  

mailto:togad@kolding.dk
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31. januar 2019 (MST-802-00057): 2-årig tilladelse til klapning af 40.000 m3 
oprensnings/uddybningsmateriale fra Middelfart Lystbådehavn. 

30. januar 2020 (2019-10013): 5-årig tilladelse til klapning af 2.500 m3 
oprensningsmateriale fra Kolding Lystbådehavn Syd.  

4 Optagningsområde 
Uddybningsområdet for etableringen af Marina City er markeret med blå 
rektangler, hvor uddybningsmaterialet fra alle felter ønskes klappet (Figur 4-1). 
Felt 1-6 skal uddybes til et nyt havnebassin, hvor felt 7-10 nogle steder skal 
opfyldes til nyt landområde, og andre steder uddybes. Felt 11-13 skal uddybes til 
en ny sejlrende. Størstedelen af sedimentet skal opgraves fra felt 1-6, og en 
mindre delmængde fra felt 7-9 og 10-13. 

Uddybningsmaterialet optages med grab, sugning eller spandkæde afhængig af 
den udførende entreprenørs flåde, samt erfaringer med de aktuelle 
uddybningsmaterialer. Klapningen forventes foretaget med splitpram på 
klappladsen. 

 

 

 

 

5 Beskrivelse af det uddybede sediment 
I det følgende beskrives sedimentet, som ønskes klappet med hensyn til 
mængder, og fysiske/kemiske egenskaber for specifikke dele af 
optagningsområdet. 

5.1 Sedimentmængder 
Der ansøges om tilladelse til klapning af ca. 360.000 in situ m3 uddybet sediment 
fra etableringen af Marina City og dertilhørende sejlrende. Klapningen ønskes 
foretaget over en forventet periode på maksimalt 90 sammenhængende dage, 
men vil forventeligt foretages over en længere periode.  

Figur 4-1: 
Oversigtskort over området 

for uddybning til Marina City. 
Uddybningsområdet er 

markeret med blå rektangler. 
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Det vurderes, at den øverste del af uddybningsmaterialet vil bestå af aflejret 
sediment, som er tilført området i nyere tid, og som derfor vil være mere påvirket 
af miljøfarlige stoffer i forhold til den oprindelige havbund, som ligger under det 
aflejrede sediment. Den oprindelige havbund er vurderet til cirka at starte 0,4 m – 
1 meter under sedimentoverfladen i uddybningsområdet. Vurderingen er baseret 
på COWIs sedimentundersøgelser (bilag 2).  

Det er beregnet, at cirka 60 % af uddybnings- og klapmaterialet vil bestå af 
oprindelig havbund, og at de resterende cirka 40 % vil bestå af sediment, som er 
aflejret ovenpå den oprindelige havbund (se bilag 8). I nedenstående beregninger 
og vurderinger antages det, at 100 % af klapmaterialet stammer fra aflejret 
sediment, hvilket vurderes at være en worst-case betragtning i forhold til 
indholdet af miljøfarlige stoffer i den totale klapmængde, idet indholdet forventes 
at være højere i det aflejrede sediment i forhold til den oprindelige havbund. 
Nedenstående beregninger og vurderinger er således konservative og vurderes at 
overestimere eventuelle effekter i miljøet. Der vurderes således på en worst-case 
og konservativ situation. 

5.2 Prøvetagning 
Til beskrivelse af sedimentet, som ønskes klappet, blev der d. 9.-10. februar 2017 
udtaget sedimentprøver til sedimentundersøgelser af området øst for Marina Syd, 
Kolding Havn (COWI, 2017). Sedimentprøverne blev udtaget efter den 
prøvetagningsplan, der blev aftalt med Miljøstyrelsen 2. februar 2017. 

Der blev udtaget prøver i 13 områder, felt 1-13, som fremgår af Figur 5-1, hvor 
der blev udført flere nedstik for hvert felt. Prøverne blev udtaget i dybderne 0-0,3 
m under havbunden, 0,5-0,7 m under havbunden og 1,5 m under havbunden. Felt 
1-10 bestod af fem nedstik, mens felt 11-13 bestod af fire nedstik. Stik fra de 
enkelte felter blev sammenblandet til én blandeprøve, pr. prøvetagningsdybde for 
hvert felt. Yderligere detaljer findes i afrapporteringen for 
sedimentundersøgelserne (se bilag 2).  

Udover COWIs prøvetagning, så foretog Rambøll en detaljeret prøvetagning af felt 
3 i oktober 2017 (bilag 3). Her blev der udtaget dobbelt-prøver i tre 
dybdeintervaller med kajakrør af plexiglas på de samme fem stationer som ved 
COWIs prøvetagning. 
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5.3 Analyser 
Oprindeligt blev alle blandeprøver fra 0-0,3 m under havbunden for de 13 felter 
analyseret for deres indhold af miljøfarlige stoffer (kviksølv, nikkel, cadmium, 
kobber, bly, chrom, arsen, zink, TBT, PCB og PAH), partikelstørrelsesfordeling, 
glødetab og tørstof. Efter mistanke om forhøjede koncentrationer i det 
dybereliggende sediment, baseret på analyser fra blandt andet felt 3, blev 
sedimentet i dybderne 0,3-0,6 m og 0,6-0,9 m for felt 3 analyseret.  

Den supplerende analyse viste, at koncentrationen af miljøfarlige stoffer steg fra 
det øverste lag (0-0,3 m) til det midterste lag (0,5-0,7 m), men ikke fra det 
midterste lag til det dybeste lag. Det midterste lag (0,5-0,7 m) blev derfor 
analyseret for alle felter, idet dette lag vurderes at repræsentere det højeste 
indhold af miljøfarlige stoffer, og det vurderes derfor, at anvendelsen af data fra 
det midterste lag udgør en worst-case betragtning i forhold til potentielle 
miljøpåvirkninger (se bilag 4). 

Figur 5-1: 

De 13 område, hvor COWI 
udtog prøver til 

sedimentanalyse i februar 
2017. 
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Analysedata fra det midterste lag fremgår af Tabel 5-1 og Tabel 5-2 i det 
nedenstående. Herudover blev der også udtaget blandeprøver til beskrivelse af det 
biokemiske iltforbrug (biological oxygen demand; BOD) og mængden af 
næringsstoffer (N og P) for felterne 1, 2, 5-7 og 11-13, som fremgår af Tabel 5-3 
samt bilag 5. 

5.3.1 Fysiske egenskaber 
De fysiske egenskaber af klapmaterialet beskrives baseret på 
partikelstørrelsesfordeling, glødetab og indhold af tørstof. 

Klapmaterialet fra Marina City projektet vurderes hovedsageligt at bestå af gytje. 
Gytje består af silt, sand og organisk materiale, som alle har forskellige 
korndiametre. Partikelstørrelsesfordelingen, som er eksperimentelt bestemt, viser 
en overvægt af groft silt i partikelstørrelsesordenen 10-100 µm (bilag 6).  

Tørstofindholdet (TS) i det uddybede sediment ligger mellem 23,9 % til 41,9 % 
med en middelværdi på 32,7 %, og glødetabet ligger mellem 4,4 % af TS til 17,5 
% af TS med en middelværdi på 12,6 % af TS. De detaljerede data for alle 
undersøgte felter for tørstof og glødetab ses i Tabel 5-1 og bilag 5. 

  

 

5.3.2 Kemiske egenskaber 
De kemiske egenskaber beskrives i forhold til indhold af miljøfarlige stoffer og BOD 
(Tabel 5-2 og bilag 5). 

5.3.2.1 Miljøfarlige stoffer 

Data for indhold af miljøfarlige stoffer viser, at gennemsnitsindholdet af nikkel, 
bly, chrom, arsen og PCB i alle de undersøgte felter i projektområdet ligger under 
nedre aktionsniveauer for de pågældende stoffer i henhold til Klapvejledningen 
(VEJ nr 9702 af 20/10/2008). For cadmium, kobber og TBT gælder, at 
koncentrationer i næsten alle felter overskrider nedre aktionsniveau, men med en 
god margin op til øvre aktionsniveau. Ingen målte koncentrationer ligger over øvre 
aktionsniveau. De nedre aktionsniveauer for kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH 
og TBT overskrides i klapmængden ved beregning af både gennemsnitsværdier 

Dybde Tørstof (TS) Glødetab
(cm) % % af TS

Felt 1 50-70 37,8 12,0
Felt 2 50-70 39,9 10,7
Felt 3 30-60 32,8 4,4
Felt 4 50-70 31,2 12,8
Felt 5 50-70 36,7 12,3
Felt 6 50-70 29,3 14,9
Felt 7 50-70 28,2 14,6
Felt 8 50-70 23,9 17,5
Felt 9 50-70 41,9 9,0
Felt 10 50-70 40,8 8,5
Felt 11 50-70 27,1 17,0
Felt 12 50-70 30,0 13,3
Felt 13 50-70 25,5 16,2
Gennemsnit 32,7 12,6

Felt nr.

Tabel 5-1:  
Analysedata for tørstofindhold 
(TS i %) og glødetab (% af 

TS), for alle undersøgte felter 
i dybden 50-70 cm. Felt 3 er 

analyseret i dybden 30-60 
cm. 
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(almindeligt gennemsnit) og vægtede gennemsnit (hvor der tages højde for 
klapmængderne fra de forskellige felter).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.2.2 Biokemisk iltforbrug (BOD)  

BOD defineres som sedimentets biokemiske iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 
°C. Til denne klapansøgning blev BOD bestemt i flere dybder og analyserne af BOD 
viste, at de undersøgte felter i projektområdet for Marina City har en BOD-værdi 
på mellem 680-1.900 mg O2/kg sediment med en gennemsnitsværdi på 1.142 mg 
O2/kg sediment (Tabel 5-3).  

I sedimentspredningsmodelleringen (bilag 6) er der anvendt en BOD-værdi for 
gytje på 1.142 mg O2/kg sediment ved beregning af iltforbrug. Denne BOD-værdi 
vurderes at overestimere iltforbruget i den samlede klapmængde, idet de målte 
BOD-værdier falder med dybden, og BOD-værdien i den oprindelige havbund 
vurderes at være lavere end i det aflejrede sediment fra sedimentoverfladen til 
cirka 1 meters dybde. Det beregnede iltforbrug ved klapning vurderes således at 
være worst-case, som overestimerer det realistiske iltforbrug ved klapningen.  

Tabel 5-2:  

Analysedata for miljøfarlige stoffer i dybden 50-70 cm for felt 1-2 og 4-13, og i dybden 30-60 cm for 
felt 3. Sum af 9 PAH inkluderer phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benz[a]anthracen, 

chrysen, benz[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren og benz[ghi]perylen. Sum af 7 PCB inkluderer PCB 
28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. Felt 7 og 10 indgår ikke i de vægtede gennemsnit, da 

uddybningsmængden fra disse felter er yderst minimal. 

Dybde Kviksølv Nikkel Cadmium Kobber Bly Chrom Arsen Zink Sum af 9 PAH Sum af 7 PCB TBT

cm

Felt 1 50-70 0,58 24 1,65 53 50 40 10 264 3,4 29,5 39

Felt 2 50-70 0,45 22 1,40 43 44 59 9,3 203 9,3 34,5 15

Felt 3 30-60 0,61 26 2,06 79 50 80 11 258 12,2 - 69

Felt 4 50-70 0,26 16 1,03 22 23 21 8,9 102 11 0,3 3,4

Felt 5 50-70 0,89 23 1,33 42 46 64 9,9 198 19 131 32

Felt 6 50-70 0,29 19 1,07 25 27 27 10 108 3,4 0,3 9,7

Felt 7 50-70 0,32 23 1,24 38 58 46 12 136 0,5 23,1 71

Felt 8 50-70 0,14 18 0,99 21 19 27 10 84 0,3 0,3 1

Felt 9 50-70 0,04 13 0,48 24 10 15 7,9 57 1,4 0,3 9,7

Felt 10 50-70 0,04 9,4 0,41 24 8,9 15 5 53 1,2 0,3 3,9

Felt 11 50-70 0,23 21 1,26 25 26 29 11 110 4,6 0,3 8,3

Felt 12 50-70 0,17 19 1,06 39 24 30 12 100 6,6 0,3 30

Felt 13 50-70 0,10 18 0,86 21 18 30 8,6 79 1,1 0,3 89

0,32 19 1,14 35 31 37 9,7 135 5,7 18,4 29,3

0,29 18 1,04 35 28 36 9,1 133 5,9 18,1 19,9

0,25 30 0,4 20 40 50 20 130 3 20 7
1 60 2,5 90 200 270 60 500 30 200 200

Felt nr
mg/kg TS µg/kg TS

Nedre aktionsniveau
Øvre aktionsniveau

Gennemsnit

Vægtet gennemsnit
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5.3.2.3 Næringsstoffer 

Sedimentets indhold af næringsstofferne N og P fremgår af Tabel 5-3. Indholdet af 
total-N er fra 50-178 mg/kg sediment med et gennemsnit på 89 mg/kg sediment, 
mens indholdet af P er 6-17 mg/kg sediment med et gennemsnit på 9,5 mg/kg 
sediment. Den vandopløselige fraktion af kvælstof består hovedsageligt af nitrit 
(NO2-), nitrat (NO3-) og ammonium (NH4+), og i gennemsnit indeholder sedimentet 
1,8 mg NO2-, NO3- og NH4+/kg sediment. 

6 Beskrivelse af klappladsen 
Det uddybede sediment ønskes klappet på klapplads K_164_01 Trelde Næs 
beliggende i Lillebælt (Figur 6-1). 

Klappladsen er beliggende på følgende koordinater (WGS84): 

N: 55 ° 37,21’ N. 9 ° 56,88’ E 
S: 55 ° 36,66’ N. 9 ° 56,03’ E 
Ø: 55 ° 36,91’ N. 9 ° 57,73’ E 
V: 55 ° 36,86’ N. 9 ° 55,83’ E  

I forbindelse med VVM-undersøgelsen for ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle 
Fjord (Vejdirektoratet, 2016), blev eksisterende forhold på klappladsen Trelde Næs 
undersøgt. Følgende beskrivelse af klappladsen Trelde Næs tager udgangspunkt i 
denne beskrivelse. 

Tabel 5-3:  

Analysedata for N, P og 
biokemisk iltforbrug (BOD). 

Kun udvalgte felter er blevet 
analyseret. 
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Trelde Næs klapplads har en middelvanddybde på ca. 16 m, og i den sydlige del af 
klappladsen løber en dybere strømrende med en maksimal dybde på ca. 20 m. 
Den nordligere del af området har en mere jævn bund med en dybde på 16-17 m. 

På klappladsen dominerer sydvestlige strømme langs bunden og nordøstlige 
strømme i overfladelaget (Figur 6-2). Herudover påvirker vindforholdene 
strømretningen, særligt ved havoverfladen (Rambøll, 2015).  

De to vandmasser, der kommer fra nord og syd, medfører jævnligt lagdeling i 
området på grund af vertikale forskelle i temperatur og saltholdighed. Lagdelingen 
forekommer hyppigst i juli-oktober. I sommerperioden er strømmens hastighed 
aldrig større end 0,21 m/s på klappladsen, mens strømmen om vinteren kan nå op 
på cirka 0,3 m/s i nordøstlig retning (bilag 6). Klappladsen er en såkaldt dispersiv 
klapplads, hvor det klappede materiale forventes at blive spredt og fortyndet i et 
større område omkring klappladsen. 

 

Figur 6-1:  

Placering af klappladsen 
Trelde Næs. Klappladsen er 

den lille sorte firkant, som 
pilen peger på (Data fra 
Geodatastyrelsen). 

Afstandene til de nærmeste 

kyster er følgende: 

Trelde Næs: 4,5 km 

Fyns nordkyst: 8 km 

Vejle Fjords nordkyst: 8 km 
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Havbunden på og omkring klappladsen består hovedsageligt af fint sand, groft silt 
og fint silt. Indhold af miljøfarlige stoffer i sedimentet på klappladsen fremgår af 
bilag 6. 

7 Miljøkonsekvenser ved klapningsaktiviteter 
på klappladsen 
I det følgende vurderes mulige konsekvenser af klapningen på og nær 
klappladsen. Miljøvurderingerne er i høj grad baseret på modellering af 
sedimentspredning fra klappladsen (se 7.1 og bilag 6), og inkluderer vurderinger 
af den direkte fysiske påvirkning, indirekte fysiske påvirkning, iltpåvirkning samt 
påvirkninger fra miljøfarlige stoffer. Udvælgelsen af disse parametre er baseret på 
Miljøstyrelsens notat: Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter 
vandrammedirektivet i kystvand omfattet af vandplanerne (Miljøstyrelsen, 2014). 
Udover de ovennævnte emner indgår specifikke vurderinger i forhold til flora, 
fauna og fisk samt sæsonvariationer også i vurderingen af mulige 
miljøkonsekvenser fra klapning. 

Vurderinger i forhold til Natura 2000-områder, bilag IV-arter og Vandområdeplaner 
findes i bilag 7 og konklusionerne herfra er kort opsummeret i afsnit 8.  

Det skal nævnes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for 
Marina City er vurderet på mulige effekter af selve uddybningen i fjorden (Kolding 
Kommune, 2020), og dette beskrives ikke yderligere i nærværende ansøgning. 

7.1 Modellering af sedimentspredning fra klappladsen 
I forbindelse med selve uddybningen spredes der typisk 5 % af det uddybede 
sediment i vandsøjlen. Denne spredning er vurderet i VVM-redegørelsen for Marina 
City (Kolding Kommune, 2020). De resterende cirka 95 % af det uddybede 
sediment klappes. 

Figur 6-2:  

Trelde Næs klapplads 
markeret med en grøn 

rektangel. Nordøstlige 
strømforhold er markeret med 

blå pile, mens de sydvestlige 
strømforhold er markeret med 
røde pile. 
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Når klapprammen åbnes på klappladsen, og klapmaterialet falder ned gennem 
vandsøjlen, vil der ske et spild på cirka 5 % til vandsøjlen. Til vurdering af 
spredningen i vandsøjlen (5 % spild) anvendes MIKE modellering.  

De resterende cirka 95 % af sedimentet i prammen vil nå havbunden på 
klappladsen, og derefter sprede sig derfra i alle retninger langs bunden. Denne 
spredning beskrives med en empirisk nærfeltsmodel (Naturstyrelsen, 2012). 
Modellen har to forskellige beregningsformer; en ”normalberegning” og en 
”specialberegning”.  

Normalberegningen benyttes, hvis strømhastigheden (mindre end 0,14 m/s) er 
tilstrækkeligt lav til, at det ikke-kohæsive sedimentet (sand, grus) bundfældes, og 
det kohæsive materiale vil samle sig i en sedimentpøl ved bunden. Sedimentet vil 
langsomt falde mod bunden, alt mens pølen bevæger sig med strømmen og 
udvider sig i alle retninger. Det kohæsive materiale, som vil være længere tid om 
at nå bunden, bevæger sig væk fra klappladsen i modsætning til det grovere sand, 
der hurtigt sedimenterer ud. Normalberegningen giver data for det bundfældede 
materiale, og for det kohæsive, finkornede materiale, som spredes.  

Specialberegningen bruges til at bestemme spredningen af sedimentpølen, 
bestående af alt klapmaterialet, hvis strømhastigheden er over den kritiske og 
tilstrækkelig høj til, at sedimentet ikke bundfældes (over 0,14 m/s). Hvis der 
klappes ved høje strømhastigheder, vil sedimentet holdes i suspension og ikke 
bundfældes, tværtimod vil turbulensen i vandet opblande sedimentet i vandsøjlen. 
Strømhastigheder over den kritiske forekommer primært for klapning om vinteren. 

Detaljerede beskrivelser af resultaterne fra sedimentspredningsmodelleringen ses i 
bilag 6. 

7.2 Vurdering af mulige effekter som følge af klapning 
I det følgende præsenteres resultaterne fra sedimentspredningsmodelleringen, og 
de mulige effekter fra klapningen vurderes for de enkelte emner. I 
sedimentspredningsmodelleringen anvendes en antagelse om en klapmængde på 
4.000 m3 pr. klapning én gang i døgnet. Denne antagelse er et worst-case 
scenarie i forhold til klapmængde, idet modellering af klapning af 4.000 m3 giver 
de værst mulige miljøbetingelser i forhold til klapning af en mindre mængde. 
Dermed bliver miljøvurderingerne konservative.  

7.2.1 Direkte fysisk påvirkning (sedimentation af materiale) 
Den direkte fysiske påvirkning på og nær klappladsen, som følge af tilførsel af 
klapmateriale, vurderes på baggrund af modellering af sedimentation af klappet 
materiale. Denne sedimentation er vigtig at kende for at kunne beskrive 
potentielle effekter, som tildækning eller kvælning af de bundlevende organismer. 

NIRAS’ beregninger viser, at ud af en samlet klapmængde på cirka 360.000 m3, 
der vil cirka halvdelen sedimentere på klappladsen, mens halvdelen vil fordele sig i 
et område cirka 5 gange større end klappladsen (nærområdet, orange område på 
Figur 7-1). Den samlede sedimentation på selve klappladsen (brunt område på 
Figur 7-1) vil ved klapning om vinteren med stor spredning være op til 14 cm på 
klappladsen, og ved klapning om sommeren med lille spredning, så vil der ligge op 
til 18 cm sediment på klappladsen (bilag 6). I nærområdet omkring klappladsen 
(orange område på Figur 7-1), vil der forekomme sedimentation på op til 4 cm for 
både klapning om sommeren og om vinteren.  
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Ved klapning om vinteren vil der nordøst for klappladsen i en afstand af op til 
3.500 m fra klappladsen kunne forekomme sedimentlag med tykkelsen 1-10 mm. 
Omkring 8.000 m sydvest for klappladsen og 6.000 m sydøst for klappladsen vil 
sedimentlaget være under 0,2 mm. Ved klapning om sommeren vil der i en 
afstand af 2.500 m fra klappladsen sedimentere under 0,2 mm af klapmaterialet. 

 

 

 

 

Baseret på ovenstående vurderes, at bundlevende organismer på klappladsen og i 
nærområdet vil blive påvirket af klapningen. Nærområdet er markeret med orange 
firkant, som dækker området umiddelbart udenom klappladsen (mørkerød firkant) 
(se Figur 7-1). Bundfaunaen på klappladsen og i nærområdet vurderes dog at 
bestå af almindeligt forekommende arter i Lillebælt. Dette baseres på de kortlagte 
substrattyper nær klappladsen, som forventes at bestå af en mudret sandbund, 
som er samme havbundssedimenttype, som findes i Kolding Fjord, samt 
beskrivelser af bundfauna på klappladsen (Vejdirektoratet, 2016). Desuden er de 
dominerende arter på og nær klappladsen kendt som værende iltsvindstolerante, 
og dermed tolerante overfor en vis tildækning (se bilag 9). 

Det vurderes, at der hurtigt efter klapningens afslutning vil ske en re-indvandring 
af særligt makrofaunaen, som det var tilfældet efter endt klapning i Nordsøen med 
sediment fra Rotterdam Havn (Stronkhorst, et al., 2003). 

Udenfor nærområdet og længere væk fra klappladsen vurderes sedimentationen at 
være under 1 cm og alene dække et begrænset område, og den direkte fysiske 
påvirkning fra klapning vurderes at være ubetydelig.  

I forbindelse med klapning af sediment ved strømhastigheder over den kritiske om 
vinteren er der risiko for, at fem ud af 90 klapninger vil spredes op til 7 km syd 

Figur 7-1: 

Den samlede sedimentation 
efter endt klapning om 

vinteren med stor spredning. 
Både sedimentationen af de 5 

% tabt i vandsøjlen samt 
sedimentation af de 

resterende 95 % er 
inkluderet. 
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mod Lillebælt, og at fire klapninger vil spredes op til 7 km mod nordøst (se Figur 
7-2). Dette forekommer kun, hvis strømhastigheden er over den kritiske i 
tilstrækkelig lang tid. 

 

 

 

 

Sedimentationen fra disse klapninger vil være under 0,2 mm, så den direkte 
påvirkning fra sedimentationen vurderes at være ubetydelig. Der er dog ved disse 
klapninger risiko for, at sedimentet transporteres ind i Natura 2000 områderne og 
sedimenterer ud. Dette er behandlet i bilag 7 om Natura 2000, bilag IV-arter og 
vandområdeplaner og opsummeret i afsnit 8. 

7.2.2 Indirekte fysisk påvirkning (suspenderet sediment i 
vandfasen) 
I forbindelse med klapning af sedimentet kan bundlevende dyr og planter på og 
omkring klappladsen potentielt påvirkes af forøgede koncentrationer af 
suspenderet sediment (SS) i vandfasen. Undersøgelser har vist, at koncentrationer 
over 10 mg SS/l potentielt kan påvirke adfærden, herunder flugtadfærd, hos fisk, 
som torsk og sild (Appelberg et al, 2005), hvorimod fisk som fladfisk, ål (herunder 
migrerende ålelarver) og arter, der lever på bunden og på lavt vand, påvirkes ved 
koncentrationer på omkring 50 mg SS/l (FeBEC, 2013). 

Til beskrivelse af den indirekte fysiske påvirkning, beskrives to scenarier: Scenarie 
1) klapning ved strømhastigheder under den kritiske, hvor det kun er de 5 %, som 
spildes i vandfasen, der vil spredes. Scenarie 2) klapning ved strømhastigheder 
over den kritiske, som inkluderer de 5 %, som spildes i vandfasen, samt de 95 %, 
som ved de høje strømhastigheder vil suspenderes i vandfasen (se bilag 6). 

Figur 7-2: 

Spredning af sedimentpøl 
under en vinterklapning. Hver 

linje viser, hvordan 
sedimentpølen spredes, hvis 

strømhastigheden er større 
end den kritiske, når der 

klappes. Når 
strømhastigheden falder 
under den kritiske, 

sedimenterer pølen. Hvis 
sedimentpølen flyttes 7.000 

m væk fra klappositionen 
opløses pølen. 
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7.2.2.1 Scenarie 1 

Ved klapning om sommeren ses, at det suspenderede sediment ligger som en fane 
og følger strømretningen i nordøstlig og sydvestlig retning. Middelkoncentrationer 
over 4 mg SS/l forekommer kun inden for klappladsen. I området omkring 
Lillebælt og i området nordøst for klappladsen er koncentrationen langt under 0,5 
mg SS/l, som ligger under baggrundskoncentrationen for området (se Figur 7-3). 

 

 

 

Ved klapning om vinteren ses, at spredningen af de 5 % sediment er større i 
forhold til klapning om sommeren, da strømhastighederne er højere om vinteren. 
Sedimentspredningen ligger som en fane og følger strømretningen i nordøstlig og 
sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 10 mg SS/l forekommer kun inden 
for klappladsen. I området omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er 

Figur 7-3: 
Sedimentkoncentration midlet 

over sommerklapperioden. 
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middelkoncentrationerne under 0,5 mg SS/l, som ligger under 
baggrundskoncentrationen for området (se Figur 7-4). 

Hvis det antages, at alt sedimentet klappes på samme position midt på 
klappladsen, så vil koncentrationer over 10 mg SS/l forekomme i alt i 50 dage på 
midten af klappladsen. I virkeligheden vil klapningen blive fordelt på hele 
klappladsen. Det forventes derfor, at det samlede antal dage med koncentrationer 
over 10 mg SS/l vil være en del mindre. Det er vigtigt at pointere, at dette er det 
samlede antal dage, og der kan være perioder ind i mellem, hvor koncentrationen 
er lavere. Dette gælder for klapninger både om sommeren og om vinteren. 

 

 

 

Figur 7-4: 
Sedimentkoncentration midlet 

over vinterklapperioden. 
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Efter hver klapning og ved endt klapning, vil mængden af suspenderet sediment i 
vandfasen reduceres til baggrundskoncentrationen, der skønsmæssigt er vurderet 
til at have en middelværdi på 5 mg SS/l på klappladsen (Vejdirektoratet, 2016). 

Det skal pointeres, at strømretningen overvejende er i nordøst og i mindre grad i 
sydvest. Sedimentet i vandsøjlen fordeles derfor i begge retninger, dog 
hovedsageligt i nordøstlig retning (se bilag 6 for yderligere detaljer).  

7.2.2.2 Scenarie 2 

Udover de 5 % sediment, som tabes i vandfasen, så vil der i vejrforhold med høje 
strømhastigheder over den kritiske, forekomme suspension af det klappede 
sediment, som vil danne en sedimentsky i vandfasen. Sedimentskyen vil bevæge 
sig bort fra klappladsen samtidig med, at skyen fortyndes med indtrængende 
vand. Denne proces vil også bidrage til en forøget mængde sediment i vandfasen.  

Efter klapning bevæger sedimentpølen sig nær bunden. Fra klappositionen og frem 
til 600 m fra klappositionen falder sedimentpølens dybde fra 8 m til 0,5 m, 
hvorefter den stiger igen. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen har 
sedimentpølen spredt sig til halvdelen af vandsøjlen, mens sedimentpølen fylder 
hele vandsøjlen på 20 m cirka 7.000 m fra klappositionen. Pølens radius udvides 
fra materialet klappes. Udvidelsen sker hurtigt lige efter klapning men falder i 
tempo, som pølen bevæger sig væk fra klappositionen. I en afstand af 1.000 m fra 
klappladsen er pølens radius 900 m, mens den 2.000 m fra klappositionen er 
1.280 m (se bilag 6). 

Koncentrationen af tørstof i vandfasen falder, når sedimentpølen bevæger sig væk 
fra klappladsen. I en afstand af 1.000 m fra klappositionen er koncentrationen af 
tørstof i vandfasen 2.100 mg SS/l. Sedimentpølen bevæger sig her nær bunden 
med en højde på 0,5 m og en radius på 900 m. I en afstand af 2.000 m fra 
klappositionen er koncentrationen af tørstof i vandfasen 360 mg SS/l. 
Sedimentpølen bevæger sig i denne afstand stadig over bunden, med en dybde på 
1,7 m og en radius på 1.280 m. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen, hvor 
sedimentpølen har spredt sig til halvdelen af vandsøjlen, er koncentrationen faldet 
til 27 mg SS/l. Sedimentpølen er spredt til hele vandfasen (opløst) 7.000 m fra 
klappositionen. 

Hvis sedimentmængden fra spredningen i vandfasen kobles med 
sedimentspredningen som følge af suspension af klapmaterialet ved 
strømhastigheder over den kritiske, kan man vurdere på den samlede mængde 
sediment i vandfasen.  

I Figur 7-5 ses, hvorledes koncentrationerne af suspenderet sediment i 
sedimentpølen udvikler sig, hvis pølen bevæger sig i nordøstlig retning. Eksemplet, 
som er vist på Figur 7-5, er det ene tilfælde, hvor sedimentpølen vil bevæge sig i 
retning mod Natura 2000-området nordøst for klappladsen.  
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I Figur 7-6 ses, hvor lang tid sedimentpølen er om at passere et givet punkt på 
havbunden. Som eksempel kan det aflæses fra figuren, at pølen er cirka 3,5 timer 
om at passere et punkt, som er 3.000 meter fra klappladsen, at 
sedimentkoncentrationen i pølen her vil være på cirka 100 mg SS/l og at højden af 
pølen vil være cirka 5 meter (cirka ¼ del af vanddybden på 20 meter). 

Figur 7-5: 

Spredning af sedimentpøl i 
nordlig retning. Figuren viser 

sedimentpølens placering, 
størrelse og koncentration, C, 

henholdsvis 10, 1000, 3000 
og 7000 m fra klappositionen, 
samt hvordan sedimentet vil 

spredes, når sedimentpølen 
opløses 7.000 m fra 

klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 

de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 

sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 

MIKE-beregningerne. 
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Samme beregning kan laves i de tilfælde, hvor sedimentpølen vil bevæge sig mod 
syd. I Figur 7-7 ses, hvorledes koncentrationerne af suspenderet sediment i 
sedimentpølen udvikler sig, hvis pølen bevæger sig i sydlig retning. Eksemplet, 
som er vist på Figur 7-7, er en af de højst fem klapninger, hvor sedimentpølen vil 
bevæge sig i retning mod Lillebælt og Natura 2000-området i Lillebælt.  

 

 

 

 

Figur 7-6: 

Sedimentpølens udbredelse i 
vandsøjlen samt på tværs af 

sundet ud for Vejle Fjords 
udmunding i de samme 

afstande fra klappositionen 
som i Figur 7-5. I figuren er 
det også angivet, hvor lang 

tid det tager for 
sedimentpølen at passere 

centrum. 

 



 

 

Kolding Kommune  2. april 2020  www.niras.dk 

21 

 

 

 

 

I Figur 7-8 ses, hvor lang tid sedimentpølen er om at passere et givet punkt på 
havbunden. Som eksempel kan det aflæses fra figuren, at pølen er cirka 3,5 timer 
om at passere et punkt, som er 3.000 meter fra klappladsen, at 
sedimentkoncentrationen i pølen her vil være på cirka 100 mg SS/l og at højden af 
pølen vil være cirka 5 meter (cirka ¼ del af vanddybden på 20 meter). 

 

 

 

 

Figur 7-7: 

Spredning af sedimentpøl i 
sydlig retning. Figuren viser 

sedimentpølens placering, 
størrelse og koncentration, C, 

henholdsvis 10, 1.000, 3.000 
og 7.000 m fra 
klappositionen, samt hvordan 

sedimentet vil spredes, når 
sedimentpølen opløses 7.000 

m fra klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 

de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 

sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 

MIKE-beregningerne. 
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Det vurderes samlet for de 5 %, som spildes i vandfasen, og for sedimentet, som 
kommer i suspension ved klapning med strømhastigheder over den kritiske, at det 
vil forårsage forøgede mængder suspenderet sediment i vandfasen på og nær 
klappladsen. Denne forøgede mængde sediment i vandfasen kan potentielt påvirke 
organismer i området nær klappladsen. Påvirkningen vil dog kun forekomme i 
selve klapskyen, som er af begrænset udstrækning både vertikalt og horisontalt, 
og påvirkningen vil kun forekomme kortvarig og midlertidig, da sedimentpølen vil 
bevæge sig i en given retning. 

Når strømhastigheden kommer under den kritiske vil langt størstedelen af 
sedimentet i klapskyen sedimentere og således forsvinde fra vandfasen. Efter hver 
klapning og ved endt klapning, vil mængden af suspenderet sediment i vandfasen 
reduceres til baggrundskoncentrationen, som i området nær klappladsen vurderes 
at være omkring 5 mg SS/l (Vejdirektoratet, 2016). 

Samlet vurderes, at der under klapning vil være forøgede mængder suspenderet 
sediment i vandfasen, specielt i perioder med strømhastigheder over den kritiske, 
og at disse kan påvirke organismer i området midlertidigt. En påvirkning vil dog 
kun være kortvarig og lokal knyttet til klapskyen og samlet vurderes påvirkninger 
fra suspenderet sediment i vandfasen at være ubetydelig.     

7.2.3 Iltpåvirkning 
Klapmaterialet har et relativt højt indhold af organisk materiale med et 
gennemsnitligt glødetab på 12,6 %. Det organiske materiale vil langsomt blive 
nedbrudt af mikroorganismer efter klapning, og denne proces kræver ilt. Det skal 
derfor undersøges, hvor meget ilt, der potentielt forbruges i den mikrobielle 
nedbrydningsproces. Sedimentet, som ønskes klappet, er testet for Biochemical 
Oxygen Demand, og har en gennemsnitlige BOD værdi på 1.142 mg O2/kg prøve. 
BOD er bestemt som sedimentets biokemiske iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 
20 °C. 

Figur 7-8: 

Sedimentpølens udbredelse i 
vandsøjlen i sydlig retning 

samt på tværs af bæltet i de 
samme afstande fra 

klappositionen som i Figur 
7-7. I figuren er det også 
angivet, hvor lang tid det 

tager for sedimentpølen at 
passere centrum. 
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Til beregning af det potentielle iltforbrug efter klapning af sedimentet er der 
opstillet to scenarier: (1) For en strømhastighed over den kritiske vil 
klapmaterialet blive spredt fra klappositionen, (2) For en lille strømhastighed 
under den kritiske vil al klapmaterialet sedimentere og ligge som en plamage på 
havbunden. I begge tilfælde skal det undersøges, om der er tilstrækkeligt med ilt 
til at omdanne det organiske materiale. 

Under normale omstændigheder er iltindholdet nord for Lillebælt omkring 8 mg 
O2/l, da vandet iltes meget pga. den konstante strøm, der er i området. Dog 
observeres der ofte iltsvind i området nær klappladsen i perioden mellem juli til 
september, hvor iltindholdet ofte falder til under 4 mg O2/l (http://mst.dk/natur-
vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind/). Moderat iltsvind forekommer, når 
iltindholdet er mellem 2-4 mg O2/l, mens kraftigt iltsvind forekommer, når 
iltindholdet er under 2 mg O2/l. 

Beregninger for scenarie 1 viser, at allerede én time efter klapning, hvor 
sedimentfanen har bevæget sig 720 m og vil være indenfor eller i umiddelbar 
nærhed af klappladsen, er iltbehovet lig eller mindre end 0,05 mg O2/l, hvilket ikke 
vil påvirke iltkoncentrationen i vandet i nævneværdig grad. Hvis alt organisk 
materiale skal omdannes indenfor det første døgn, vil iltbehovet være 0,35 mg 
O2/l, hvilket er under den naturlige iltkoncentration i vandet. På baggrund heraf 
vurderes, at der ikke vil forekomme iltsvind i vandsøjlen som følge af klapning. 
Dette var også konklusionen på baggrund af iltmålinger under klapning, som blev 
foretaget af DHI og NIRAS i forbindelse med vilkåret i den tidligere klaptilladelse 
(J.nr. NST-431-00359). Under klapningen blev der ikke målt iltkoncentrationer 
under 6,5 mg O2/l nær bunden (DHI og NIRAS, 2014).  

Beregninger for scenarie 2 viser, at ved en strømhastighed på 0,05 m/s vil en 
enkelt klapning skabe en plamage på havbunden med en højde på maksimalt 1 
cm. Det antages, at hele plamagen vil udveksle vand med vandsøjlen. Hvis det 
antages, at plamagen får tilført ilt fra de 20 cm vand over plamagen, så kan det 
beregnes, hvor meget ilt der tilføres i forhold til, hvor meget ilt der skal bruges i 
plamagen.  

Ilttilførslen afhænger af det naturlige iltindhold i vandet, og der er regnet for 
iltindhold på henholdsvis 8, 4 og 2 mg O2/l. Hvis det naturlige iltindhold er 8 mg 
O2/l, så tilføres der tilføres cirka 8 gange så meget ilt, som der er behov for. Det 
samme gælder, hvis det naturlige indhold er 2 mg O2/l, så tilføres der tilføres cirka 
2 gange så meget ilt, som der er behov for. 

For større strømhastigheder vil ilttilførslen være større. Yderligere kan nævnes, at 
efter det første døgn vil processen med at omdanne det organiske materiale gå 
langsommere. 

På baggrund heraf vurderes, at iltforbruget til nedbrydning af det organiske 
materiale i klapmængden er lavt, selv ved små strømhastigheder, og klapningen 
vurderes ikke at udgøre en risiko i forhold til iltsvind i området på og nær 
klappladsen. Om sommeren, hvor der kan være situationer med lavt iltindhold i 
vandet nær klappladsen (under 2 mg O2/l), vurderes iltniveauet stadig at være 
højt nok til at kunne omsætte alt det organiske materiale, selv ved en konservativ 
beregning, som overestimerer iltforbruget. 

På baggrund af ovenstående vurderes, at klapning af sediment fra uddybningen 
ikke vil påvirke iltforholdene i vandfasen væsentligt på og nær klappladsen. 

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind/
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind/
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7.2.4 Potentielle påvirkninger fra miljøfarlige stoffer 
Gennemsnitsværdierne af nikkel, bly, chrom, arsen og PCB i klapmaterialet ligger 
under nedre aktionsniveau, og disse behandles ikke yderligere i nedenstående. For 
kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT ligger koncentrationerne mellem 
nedre og øvre aktionsniveau (Tabel 5-2) (VEJ nr 9702 af 20/10/2008). I bilag 8 er 
disse stoffer beskrevet yderligere med hensyn til spredning, nedbrydning, 
potentielle effekter i miljøet samt i forvejen forekommende koncentrationer i 
sedimentet i området nær klappladsen, og i de områder, hvortil sedimentet 
forventes at spredes. 

I forhold til miljøvurderingerne skal det pointeres, at gennemsnitsværdierne for 
koncentrationen af miljøfarlige stoffer stammer fra sedimentlaget i 0,5 til 0,7 
meters dybde, som vurderes at være det lag, hvor indholdet af miljøfarlige stoffer 
er højest. Desuden vurderes det, at cirka 60 % af klapmaterialet vil bestå af 
oprindelig havbund, så specielt indholdet af TBT, som er et menneskeskabt stof, 
vil være overestimeret (se bilag 8 for detaljer). Nedenstående vurderinger og 
resultater er således udtryk for en worst case betragtning, hvor potentielle 
miljøpåvirkninger overvurderes.  

For alle stofferne gælder, at de vil være hårdt bundet til sedimentpartiklerne, og 
således hovedsageligt vil spredes med sedimentet. De generelle kvalitetskrav 
forventes ikke at overskrides for stofferne (BEK nr 1625 af 19/12/2017), idet de 
generelle kvalitetskrav skal overholdes som gennemsnit over et år, og idet 
sedimentet efter klapning vil falde til bunden eller i løbet af relativt kort tid vil 
fortyndes i vandet nær klappladsen. For metaller skal nævnes, at 
miljøkvalitetskravene gælder for den vandopløselige fraktion under 0,45 µm, og at 
for TBT gælder miljøkvalitetskravene for den totale fraktion. 

For spredning af miljøfarlige stoffer i vandfasen gælder, at der i bilag 6 er 
beregnet, i hvor lang afstand fra klappladsen, at maksimumkoncentrationen vil 
overskrides. For kviksølv gælder, at maksimumkoncentrationen vil kunne 
overholdes 600 meter fra klappladsen, for cadmium, kobber og zink vil 
maksimumkoncentrationen kunne overholdes selv under klapningen. Dette er 
beregnet for den vandopløselige del af stoffet, som er relevant i forhold til 
maksimumkoncentrationen. Til beregning af den vandopløselige fraktion er der 
anvendt fordelingskoefficienter opgivet af Miljøstyrelsen (se bilag 6).  

For TBT gælder, at maksimumkoncentrationen vil kunne overholdes 3.500 meter 
fra klappositionen. Dette er beregnet på tørstofindholdet af TBT i sedimentet. I de 
perioder, hvor der klappes med strømhastigheder over den kritiske, vil 
organismer, som befinder sig i området, hvor sedimentpølen passerer, kunne 
opleve overskridelse af maksimumkoncentrationen for TBT. Dette vil kun 
forekomme ved selve passagen, som kan være op til 5,5 timer i en afstand af 7 
km fra klappladsen. Det vil således være i ganske kort tid, at organismer vil opleve 
en forhøjet TBT koncentration i vandfasen. I de perioder, hvor der klappes ved 
strømhastigheder under den kritiske vil sediment med TBT sedimentere på eller 
nær klappladsen.  

Generelt vil overskridelser af maksimumkoncentrationerne kun forekomme i 
perioder med strømhastigheder over 0,14 m/s, hvilket vil ske for 24 klapninger om 
vinteren (ud af 90 klapninger) og for tre klapninger om sommeren (bilag 6).  

I forhold til suspenderet sediment og overholdelse af miljøkvalitetskrav vurderes, 
at den opløste fraktion af tungmetallerne vil kunne overholde 
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maksimumkoncentrationen på eller nær klappladsen. For TBT vil 
maksimumkoncentrationen overskrides i op til 3,5 km fra klappladsen i det korte 
tidsrum, hvor klapskyen passerer. Sediment vil suspenderes og spredes i 
vandfasen i 26 klapninger ud af en total på 90 klapninger om vinteren (størst 
spredning af sediment), når strømhastigheden er over den kritiske. Det vurderes, 
at der i forhold til miljøfarlige stoffer i vandfasen vil forekomme ingen eller 
ubetydelige effekter, som vil være lokalt afgrænsede og knyttet til klapskyen. 
Dette vil specielt gælde for de bundlevende og stationære dyr, som ikke vil kunne 
flytte sig fra klapskyen. 

Langt størstedelen af de miljøfarlige stoffer vil være bundet til sedimentet, og vil 
således bundfælde efter klapning. I de fleste tilfælde vil klapmaterialet 
sedimentere på eller nær klappladsen, som beskrevet i afsnit 7.2.1. I bilag 8 er 
det vurderet, at indholdet af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er 
sammenligneligt med baggrundsværdier i tilsvarende ikke-kildebelastet sediment 
med samme glødetab, som er målt i NOVANA i de danske farvande. For TBT 
gælder, at koncentrationen i klapmaterialet ligeledes ligger indenfor målingerne i 
NOVANA.  

I forhold til OSPARs tærskelværdier, så gælder det, at alle målte stoffer, på nær 
kobber, kviksølv, PAH og TBT, ligger under T1 (hvor der forventes ingen eller 
meget begrænsede biologiske effekter). I forhold til de i forvejen forekommende 
koncentrationer i sedimentet på NOVANA stationerne syd for klappladsen, så ligger 
cadmium, kobber, kviksølv, TBT og PAH koncentrationerne i klapmaterialet over 
niveauerne i de omkringliggende områder. For cadmium og bly gælder, at 
indholdet i klapmaterialet ligger under kvalitetskravene for sediment (se bilag 8). 

Klapning af materiale med et højere indhold af cadmium, kobber, kviksølv, TBT og 
PAH end de omgivende områder, vil give anledning til et forøget indhold i det 
øverste lag af sedimentet. Forøgelsen vil være begrænset til klappladsen og 
nærområdet, på nær i de få tilfælde, hvor strømmen vil være stærk nok til at 
kunne holde det klappede sediment i suspension. Hvis sedimentet sedimenterer 
udenfor klappladsen og nærområdet vil det maksimalt medføre et sedimentlag 
med tykkelsen 1 til 10 mm.  

I Lillebæltsområdet vil der maksimalt være en sedimentation på 0,2 mm per 
klapning, og det vil højst forekomme i fem ud af 90 klapninger, hvis der klappes i 
en vinterperiode, og højst én gang ud af 90 klapninger, hvis der klappes i en 
sommerperiode. Hvis indholdet af cadmium i det klappede sediment 
sammenholdes med indholdet på station VEJLBNO5002 i Lillebælt, så vil en 
sedimentation på 0,2 mm sediment medføre en forøgelse af 
cadmiumkoncentrationen på stationen på cirka 1 % under forudsætning om 
opblanding i de øverste 10 cm havbund (se bilag 6). Det skal pointeres, at 
indholdet af miljøfarlige stoffer er konservativt valgt og denne vurdering er således 
worst-case. 

I forhold til biotilgængeligheden af metaller, som vil være bundet til det klappede 
materiale, så forventes metallerne at være hårdt bundet til sedimentet. Dette 
gælder specielt i de 60 % af klapmaterialet som vurderes at bestå af oprindelig 
havbund, hvor metallerne sandsynligvis har været udsat for ældning, og vil være 
hårdt bundet i komplekser, som kun i lille omfang vil kunne frigives og forårsage 
effekter i miljøet.  
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I forhold til sedimentation af sediment med miljøfarlige stoffer, så vurderes det, at 
påvirkningen vil være mindre på selve klappladsen og i nærområdet, idet der her 
vil forekomme påvirkninger i et vist omfang, som vil have en varighed af op til 3 
måneder. Dog forventes ingen irreversible effekter på områdets dyre og planteliv 
og der forventes ikke effekter på fødenettet i området. I området udenfor 
nærområdet vurderes påvirkningen at være ubetydelig, da de er lokalt afgrænsede 
og uden langtidseffekter. Vurderingerne er baseret på, at sedimentets indhold af 
miljøfarlige stoffer er sammenligneligt med danske baggrundsværdier i tilsvarende 
ikke-kildebelastet sediment med samme glødetab, at en stor del af sedimentet vil 
sedimentere på selve klappladsen eller i nærområdet og at kun en lille del vil 
transporteres udenfor klappladsen og sedimentere her. Denne sedimentation 
vurderes at øge indholdet af miljøfarlige stoffer i de øverste 10 cm af sedimentet 
med maksimalt 1 % for cadmium (beregnet ved sedimentation af 0,02 mm på 
station VEJLBNO5002). Desuden forventes hovedparten af sedimentet at stamme 
fra oprindelig havbund, hvor tungmetallerne vil være bundet hårdt.  

7.2.5 Fisk og fiskeri 
I forbindelse med denne klapansøgning er der udarbejdet et bilag, hvori 
eksisterende forhold på og nær klappladsen i forhold til fisk og habitater er 
beskrevet. Desuden er de vigtigste fiskearter på og nær klappladsen beskrevet i 
forhold til generel økologi og gydning (bilag 9). Klappladsen er placeret i et 
område med meget dyndet sand, og områdets sediment kan generelt 
karakteriseres som blødbundet.  

Fiskesamfundet på klappladsen forventes hovedsageligt at bestå af fladfisk som 
rødspætte, ising, tunge og skrubbe foruden panserulk og knurhane, som alle har 
præference for blødbund. Dog kan arter som torsk, ål, sild, brisling og ålekvabbe 
observeres i Vejle Fjord, og arterne passerer højst sandsynligt klappladsen i 
perioder af året.  

Alle de nævnte arter er hyppigt forekommende i de danske farvande, dog med 
undtagelse af ål, som er medtaget, da det er en fisk, som muligvis findes i 
området. I forhold til ål, så må det forventes, at ål, som trives nær bunden og i 
områder med en naturlig høj grad af turbiditet, vil være relativt ufølsomme over 
for den øgede mængde af suspenderet materiale, som følger af klapning 
(Vejdirektoratet, 2016).  

Torsk forventes at findes i området nær klappladsen, men den har ikke speciel 
tilknytning til området. Der er ikke registreret gydepladser for torsken nær 
klappladsen eller i bæltområderne. Da området ved klappladsen er kendetegnet 
ved sit blødbundede sediment, er det dårligt egnet til bentisk gydning, og det må 
derfor forventes af gydning i området varetages udelukkende af arter, der lægger 
pelagiske æg, som skrubbe, ising og brisling. Dog er ingen af de nævnte arter 
specifikt og udelukkende knyttet til området nær klappladsen. 

I forhold til de bundlevende fiskearter med præference for blødbund, så vurderes 
de at være tolerante overfor sedimentspredning fra klapning. I forhold til potentiel 
tildækning af de bundlevende fisk, så vurderes der kun at være en påvirkning på 
selve klappladsen, som geografisk udgør et begrænset areal i farvandet nord for 
Lillebælt. Efter endt klapning vil de bundlevende fiskearter kunne genindvandre til 
klappladsen. 

I forhold til forøget mængde sediment i vandfasen, så vurderes det, at denne 
påvirkning vil være ubetydelig for de bundlevende fisk, idet den vil være 
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midlertidigt forekommende og af et begrænset areal, og idet de bundlevende fisk 
vil være tilpassede perioder med højt sedimentindhold i vandfasen. 

Overordnet vurderes klapning i forhold til fisk på klappladsen at være mindre, idet 
området er relativt begrænset, og påvirkningerne vil være kortvarige. I forhold til 
fisk, som opholder sig udenfor klappladsen, så vurderes påvirkningen at være 
ubetydelig, idet sedimentationen vil være under 4 cm, og idet spredning af 
sediment i vandfasen vil være begrænset til klapskyen. Yderligere har det ikke 
været muligt på det tilgængelige datagrundlag, at udpege specifikke områder med 
særlig betydning for fiskene i området nær klappladsen.  

På baggrund af de begrænsede påvirkninger på fisk og fiskesamfund udenfor 
klappladsen, så vurderes påvirkninger fra klapning på fiskeriet udenfor 
klappladsen ikke at være væsentlige.  

7.2.6 Sæsonvariationer 
I bilag 9 er naturligt forekommende sæsonvariationer, som potentielt kan påvirkes 
af klapning, beskrevet kort. Disse inkluderer variationer i forhold til hydrografi, ilt, 
fisk og havpattedyr. Det er vurderet, at klapning ikke vil påvirke de naturligt 
forekommende sæsonvariationer. 

7.2.7 Badevandskvalitet 
Badevandskvalitet vurderes ud fra indholdet af sediment i vandfasen, idet et højt 
indhold af sediment kan gøre vandet uklart ved kysterne, hvor folk bader. 
Desuden vurderes også sedimentation af klapmateriale ved kysterne, da forøget 
sedimentation på en badestrand kan skabe mudrede bundforhold.  
 
Der vil ikke forekomme spredning af sediment i vandfasen, som kan påvirke 
kysterne omkring klappladsen hverken for et vinter- eller et sommerscenarie, 
hvilket baseres på de gennemsnitlige sedimentkoncentrationer i vandfasen (Figur 
7-3 og Figur 7-4). Udenfor klappladsen vil sedimentkoncentrationerne ligge under 
baggrundskoncentrationen i området, som anslås til 5 mg/l. Vandet nær kysterne 
vil således ikke blive uklart som følge af sedimentspredning fra klapningen. 

Der vil kun være begrænset sedimentation fra klapningen uden for klappladsen og 
nærområdet, hvilket ses på Figur 7-1. Det ses, at nær kysterne vil 
sedimentationen være under 0,2 mm, hvilket vurderes at være ubetydeligt i 
forhold til bundforholdene på badestrandene omkring klappladsen. 

Det vurderes således, der ikke vil være væsentlig påvirkning på 
badevandskvaliteten som følge af klapning på Trelde Næs Klapplads. 

8 Natura 2000-områder, bilag IV-arter og 
Vandområdeplaner 
Der er udarbejdet en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-områder 
(bilag 7), samt en beskrivelse af potentielle effekter af klapningen på bilag IV-
arter (marsvin) og på målsætningen i Vandområdeplanerne. 

De overordnede vurderinger fra væsentlighedsvurderingen er, at klapning af 
uddybet sediment ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder nr. 56, 78, 79, 
108, 111 og 112.  
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I henhold til bilag IV-arten marsvin vurderes, at klapningen af oprenset sediment 
ikke vil beskadige eller ødelægge den økologiske funktionalitet af marsvinets 
yngle-og rasteområder.  

I henhold til målsætningen i Vandområdeplanen for vandområde nummer 224, 
Nordlige Lillebælt, så vurderes klapning af uddybningsmateriale hverken at påvirke 
områdets kemiske eller økologiske tilstand. 

9 Kumulative effekter 
Der er potentielt en risiko for kumulative effekter, hvis der er et tidsligt overlap 
med andre projekter, som vedrører spredning af sediment.  

Ved optagning af sediment i uddybningsområdet er mulige effekter vurderet i 
VVM-redegørelsen for Marina City (Kolding Kommune, 2020). Der vurderes ikke at 
forekomme kumulative effekter mellem uddybningsaktiviteter og 
klapningsaktiviteter, idet der er stor afstand mellem uddybningsområdet og 
klapningsområdet. 

Der er flere andre klappladser i området omkring Trelde Næs klapplads. Trelde 
Næs klapplads er den største i området, og der klappes kun mindre mængder på 
de fire nærmeste klappladser. I den forventede projektperiode, når der skal 
klappes materiale fra uddybning i forbindelse med Marina City, er der givet 
tilladelse til fire potentielt samtidige klapninger på Trelde Næs klapplads og en til 
en nærliggende klapplads nær Bogense (K_094_01) øst for Trelde Næs klapplads. 
Herunder opregnes klaptilladelser gyldige i perioden fra 1. januar 2021 og frem. 

Bogense Havn og Marina har tilladelse til at klappe 6.000 m3 på K_094_01 (udløb 
29. marts 2024). Denne mængde, som er omfattet af en eksisterende 
klaptilladelse til en nærliggende klapplads, vurderes at være lille og derfor 
ubetydelig i forhold til sedimentmængden fra nærværende projekt. 

På Trelde Næs klapplads er der i den forventede anlægsperiode fra 2021 og frem 
givet tilladelse til klapning af 11.000 m3 uddybningsmaterialer fra Middelfart Havn 
med udløb 16/3-2022, 40.000 m3 oprensnings- og uddybningsmaterialer fra 
Middelfart Lystbådehavn med udløb 31/12-2021, 5.000 m³ oprensningsmateriale 
fra Kolding Lystbådehavns sydhavn med udløb 1/3-2024 og 2.500 m3 
oprensningsmaterialer fra Kolding Lystbådehavn med udløb 28/2-2025.  

Middelfart Havn har klappet cirka 10.000 m3 af deres tilladelse fra 2017 
(Klaptilladelse Middelfart Havn, 2017) (der resterer cirka 1.000 m3 af deres 
tilladelse). Middelfart Lystbådehavn må klappe op til 40.000 m3 (Klaptilladelse 
Middelfart Lystbådehavn, 2019), Kolding Lystbådehavn må klappe op til 7.500 m3 
(Klaptilladelse Kolding Lystbådehavn, 2019; Klaptilladelse Kolding Lystbådehavn, 
2020).  

Der er således tilladelser til, at der potentielt kan klappes maksimalt cirka 49.000 
m3 sediment samtidig med, at det uddybede sediment fra projektområdet for 
Marina City klappes. Klapmængden fra Marina City vil være cirka 7 gange større 
end den samlede klapmængde fra Middelfart Havn, Middelfart Lystbådehavn og 
Kolding Lystbådehavn. På baggrund af en worst case beregning, hvor der antages 
samtidig klapning af 100.000 m3, er det beregnet, at det potentielt forøgede lag af 
aflejret klapmateriale på Trelde Næs klapplads ved samtidig klapning vil forøges 
med maksimalt 20 mm, hvilket vurderes ikke at ville påvirke områdets bunddyr 
væsentligt. Det klappede materiale vil hurtigt indgå i den naturlige 
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sedimentspredning og sedimenttransport i området, og vil derved spredes og 
fordeles med tiden. Desuden vurderes mulige kumulative effekter på suspenderet 
sediment i vandfasen, ilt og miljøfarlige stoffer at være ubetydelige og dermed 
ikke væsentlige.  

Sammenfald af klapaktiviteter mellem nærværende projekt og andre 
klapaktiviteter vurderes ikke at kunne forårsage kumulative effekter. 

10 Egnethed til nyttiggørelse 
Sedimentet, der ønskes klappet, har et højt indhold af organisk stof og indeholder 
flere miljøfarlige stoffer. Der er i bilag 1 redegjort for, at det uddybede sediment 
ikke kan bypasses eller nyttiggøres. Sedimentet består hovedsageligt af gytje, 
som med sin slappe karakter som fyld uden nævneværdig bæreevne, er 
sætningsgivende og ustabil og i al almindelighed ikke kan udnyttes som fyld i 
egentlige anlæg, hverken til lands eller på vandet. Marin gytje kan på grund af sit 
kloridindhold ikke anvendes til jordforbedring i landbruget. Der er derfor ikke 
fundet genanvendelsesmuligheder for det uddybede sediment. 
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1. Klapning frem for nyttiggørelse

1.1 Beregning af klapningsmængde

Klapningsmængden er beregnet i 3D-model opbygget på grundlag

af pejlinger af eksisterende fjordbund og koter til underside af sæt-

ningsgivende lag fastlagt ud fra den geofysiske kortlægning af om-

rådet.

Den geofysiske kortlægning er dokumenteret i rapporterne Kolding

Marina City – geofysisk kortlægning af april 2017, samt Kolding Ma-

rina City – retolkning af geofysiske data af juni 2019. Ved retolknin-

gen er de geofysiske data blevet korreleret til 10 geotekniske borin-

ger, som er udført i januar 2019. Den geofysiske kortlægning er

udført af Cowi.

Modellen for underside af sætningsgivende lag er opbygget ud fra

en retlinet forbindelse mellem koterne til underside sætningsgi-

vende lag i de 10 geotekniske boringer.

For mængdeberegning af sætningsgivende materialer (gytje) til

klapning i dæmningen (spuns cellefangedæmning) er det forudsat,

at der efterlades ca. 1,5 m gytje fordi de mindre sætninger, som

det efterladte gytjelag vil give anledning til, forventes afviklet i an-

lægsperioden, dels på grund af den lille lagtykkelse af gytjen, og

dels som følge af den store belastning fra opfyldningen med rene

sand materialer og entreprenørens materiel i anlægsperioden.

Dæmningen fremgår af nedenstående skitse 1.

Bilag 1 til klapansøgning

mailto:togad@kolding.dk
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Figur 1. Oversigt opfyldningsområder

For mængdeberegning af sætningsgivende materiale (gytje) til klapning i ”opfyldning vest”,

er der forudsat udskiftning af alle de sætningsgivende materialer, fordi arealet skal huse den 

fremtidige bebyggelse Marina boligerne. Arealet er planlagt udbudt til salg ultimo 2021, og 

det er derfor nødvendigt, at arealet er sætningsfrit således, at der kan anlægges veje, stier, 

grønne arealer mv. i området Marina boligerne fremgår af figur 2 og ”opfyldning vest” frem-

går af figur 1.
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Figur 2. Marina boligerne

For området ”opfyldning øst” er det valgt ikke at udskifte den sætningsgivende gytje til fast 

bund. Dette er valgt for at begrænse mængden til klapning, og fordi området grundlæg-

gende skal anvendes til bådeopbevaring og grønt område. Der vil således blive opfyldt di-

rekte på gytjen, og det betyder, at opfyldningsområdet i opfyldningsperioden og efterføl-

gende over en årrække på 5 – 8 år samlet vil sætte sig i størrelsesordenen 1 – 5 meter. Op-

fyldningsområdet øst fremgår af figur 1.
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Mængdeberegning af uddybning for fremtidig marina og ny sejlrende er beregnet ud fra de 

planlagte vanddybder i marinaen og sejlrende + 0,5 m for at sikre, at den garanterede 

vanddybde kan opnås. Uddybningsområder er illustreret på skitse 3.

Skitse 3. Uddybning i marina og sejlrende

1.2 Etablering af mudderbanke ude i fjorden

I forløbet har etableringen af en mudderbanke ude i fjorden, til glæde for fuglelivet, været 

overvejet.

Muligheden er fravalgt med følgende begrundelser:

 det vil kræve en omfattende planlægningsindsats (del af VVM’en, geofysiske undersøgel-

ser, marinarkæologi, marinbiologi)

 at det på grund af de meget bløde aflejringer i fjorden er meget besværligt at etablere 

en stabil en banke (stor risiko for grundbrud)

 at her kun kan placeres en relativ lille mængde af de opgravede materialer
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 at det er vanskeligt at pege på en placering, som ikke vil være til gene for sejlads, fi-

skeri, naboer m.v.

1.3 Bypass

Bypass er defineret som ”videreførelse nedstrøms på kysten af sediment, som er ophobet 

som følge af et fast anlæg, en sejlrende, et havnebassin eller lignende” jf. § 16b, stk. 1, nr. 

1, i lov om kystbeskyttelse.

Alle materialer fra henholdsvis uddybning i fremtidig lystbådehavn/sejlrende og i fangedæm-

ningen er gytje, hvorfor bypass ikke vurderes at være en mulighed, da det der normalt kun 

kan opnås tilladelse til at bypasse rent sand. Bypass af sand er typisk til sandfodring ned-

strøms anlæg.

1.4 Deponering

Mulighederne for deponering af materialerne er vurderet, og det er ikke været muligt at 

finde eksisterende sedimentdepoter, der kan modtage materialerne. Sedimentdepoterne i 

Kolding, Vejle, Horsens er under nedlukning, og helt generelt har de eksisterende sediment-

depoter i Østjylland ingen restkapacitet.

1.5 Nyttiggørelse

Nyttiggørelse af gytje i et opfyldningsområde er helt generelt ikke en option på grund af 

gytjes materiale egenskaber. Gytje er et postglacialt materiale som ifølge Eurocode 7 

(EN1997) har følgende karakteristiske styrkeparametre:

Cv = 6 – 80 kN/m2. Cv er styrken målt i helt intakt gytje. Vandindhold i intakt gytje ligger i 

intervallet 70 < w < 195 %. 

Cvr = 0 kN/m2. Cvr er den ”omrørte styrke” og 0 kN/m2 betyder billedligt, at materialet har 

samme bæreevne som vand. 

Nyttiggørelse er således ikke en mulighed, da det først vil blive muligt at anvende arealerne

meget langt ude i fremtiden. 

1.6 Konklusion

I forbindelse med udarbejdelse af Anlægsbeskrivelen er der således vurderet på mulighe-

derne for både deponering, bypass og nyttiggørelse, men ingen af mulighederne kan bringes 

i spil. 

Derfor er der i planlægningen af Marina City disponeret med klapning af de sætningsgivende 

materialer i de områder, hvor der er behov for at etablere sætningsfrie arealer på kort sigt, 

mens det er valgt at acceptere sætninger/at der i en årrække skal efterfyldes med rene ma-

terialer på de arealer, hvor der kan accepteres sætningen. 
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1 Baggrund 
For Kolding Kommune gennemfører COWI en sedimentundersøgelse af et områ-
de øst for Marina Syd, Kolding. Det er planlagt, at området skal indeholde en 
lystbådehavn, nyopførte landområder og en ny sejlrende:  

› Felt 1-6 skal uddybes til nyt havnebassin

KOLDING KOMMUNE 

MARINA CITY KOLDING - 
UNDERSØGELSE AF SEDIMENT 
AFRAPPORTERING AF SEDIMENTUNDERSØGELSE, MARTS 2017 

Bilag 2 til klapansøgning
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› Felt 7-10 skal nogle steder opfyldes til nyt landområde og andre steder ud-
dybes lidt 

› Felt 11-13 skal uddybes til sejlrende 

Området fremgår af figur 2. 

Undersøgelsen skal ligge til grund for en uddybning af området øst for Marina 
Syd samt en uddybning af den kommende sejlrende til Marina Syd, således der 
efterfølgende kan ske en bortskaffelse af havbundssedimentet. Det forventes 
ikke, at der skal bortskaffes særlig meget havbundssediment fra de områder, 
hvor der skal opføres landområder (felt 7-10), men disse områder undersøges 
også for en sikkerheds skyld. 

Formål Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe analyseresultater, som kan 
danne grundlag for anbefaling i forhold til nyttiggørelse, by-pass eller klapning 
af sediment, i forbindelse med uddybning øst for Marina Syd samt ved den nye 
sejlrende. 

Sedimentmængde En oversigt over området fremgår af bilag A.  

 I området øst for Marina Syd (felt 1 - felt 10) ligger den eksisterende havbund 
mellem kote 0 og kote -3,25. Her forventes det, at der skal opgraves ca. 
150.000 m³ sediment, hvor størstedelen bliver omkring den kommende lystbå-
dehavn ved felt 1-felt 6.  

 Ved den kommende sejlrende (felt 11-felt 13) ligger den eksisterende havbund 
omkring kote -2,5 til -3,25. Der ønskes uddybet til kote -3,20. Arealet af sejl-
renden er ca. 14.000 m². Det forventes, at der skal opgraves op til 20.000 m³ 
sediment i dette område. 

Forurening Der er tidligere fundet tungmetalforurening i Dalby Møllesø (pga. 
batterivirksomhed), og en del af tungmetallerne kan være ført ud til Dalby Møl-
lebæks udløb i Kolding Fjord, øst for projektområdet. Udløbet ligger dog et styk-
ke øst for projektområdet, men analyser fra den østlige del af projektområdet 
(prøvefelt 10) vurderes at kunne belyse, om området er påvirket af udløbet.  



 

 

     
MARINA CITY KOLDING - UNDERSØGELSE AF SEDIMENT  3  

http://projects.cowiportal.com/ps/A094351/Documents/03 Project documents/Sedimentundersøgelse/Afrapportering/Afrapportering sedimentundersøgelser Marina Syd 
31032017.docx 

 

 

Figur 1. Oversigt over udløbet for Dalby Møllebæk 

Historik Der er tidligere udført sedimentundersøgelser flere steder i Kolding Havn 
gennem en længere årrække. I 2014 /1/ blev der ved Marina Syd påvist indhold 
af kviksølv, cadmium, kobber, zink og TBT mellem nedre og øvre aktionsniveau i 
prøverne i dybden 0-0,3 og 0,5-0,8 m. For zink og kviksølv var indholdet tætte-
re på det nedre aktionsniveau end på det øvre aktionsniveau. De dybereliggende 
prøver blev ikke analyseret. 

Der blev ligeledes udført undersøgelser af den eksisterende sejlrende. Her blev 
der påvist indhold af cadmium, kobber, zink og TBT mellem nedre og øvre akti-
onsniveau i prøven fra 0-0,3 meter under havbund, hvor indholdene var tættest 
på det nedre aktionsniveau.  

På baggrund af resultaterne blev det anbefalet, at der skulle søges om klapning 
af sedimentet fra alle områder. 

Geologi På baggrund af undersøgelsen i 2014 fremgår det, at der de fleste steder ved 
Marina Syd blev påvist sediment fra ca. 0 til ca. 0,7 m under havbund og at der 
herunder blev påvist gytje. I den eksisterende sejlrende blev der påvist sedi-
ment til omkring 0,7/0,8 m under havbund. 

Tidsplan Opgravning af sediment ønskes gennemført når marina projektet er helt på 
plads. Det er p.t. uvist præcis hvornår dette vil være.   
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1.1 Oplæg til sedimentundersøgelse, januar 2017 
Miljøstyrelsen har i mail af 2. februar 2017 accepteret nedenstående oplæg til 
sedimentundersøgelse.  

Med baggrund i "Miljøstyrelsens vejledning nr. 9702 af 20/10/2008 vedr. dump-

ning af optaget havbundsmateriale - klapning", tabel 1, skal sedimentet analyse-
res på baggrund af prøvetagning ved 10 prøvetagningsstationer i området øst 
for Marina Syd (gældende for en mængde på mellem 100.000-500.000 m³) og 3 
prøvetagningsstationer ved den kommende sejlrende (gældende for en mængde 
på mellem 10.000-25.000 m³). 

Projektområdet inddeles derfor i 13 prøvetagningsstationer og der udtages se-
dimentprøver til analyser af de øverste 0-0,3 m af sedimentet fra hver prøve-
tagningsstation. Hver prøve til analyse består af en sammenblanding af 4-5 del-
prøver/nedstik, som er jævnt fordelt over hvert område. 

Samtidig udtages der vertikal blandede sedimentprøver fra 0,5 m under hav-
bund til intakte lag (formentlig omkring 0,7 m under havbund) fra hver prøve-
tagningsstation, som i udgangspunktet ikke sendes til analyse. Hver prøve be-
står af en sammenblanding af 4-5 delprøver/nedstik, som er jævnt fordelt over 
hvert område. 

Derudover udtages der sedimentprøver til analyse af sedimentet 1,5 m under 
havbunden fra hver prøvetagningsstation. Hver analyse består af en sammen-
blanding af 4-5 delprøver/nedstik, som er jævnt fordelt over hvert område. 

Kun hvis analyser af laget 0-0,3 m under havbunden viser, at sedimentet ikke er 
klapningsegnet eller at de intakte aflejringer ikke er fundet, vil de dybereliggen-
de sedimentprøver blive analyseret. 

Ved sedimentundersøgelsen vil prøvetager beskrive geologien, lugt og farve af 
sedimentet ved hvert nedstik. 

 Placeringen af planlagte prøvetagningsstationer/felter fremgår af Figur 2 og bilag 
A.  

Godkendt oplæg 
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Figur 2. Placering af prøvetagningsfelter (felt 1-13) 

 
 Der udføres kemisk analyse for indhold af organiske tin-forbindelser (TBT), PCB, 

PAH-forbindelser og tungmetaller (kobber, kviksølv, nikkel, zink, cadmium, ar-
sen, bly og chrom). 

 Der bestemmes tørstofindhold, glødetab og kornkurver for alle 
prøvetagningsstationer. 

2 Sedimentundersøgelse 
Den 9.-10. februar 2017 har COWIs prøvetager udtaget sedimentprøver til se-
dimentundersøgelse af området øst for Marina Syd, Kolding Havn. Sedimentprø-
verne er udtaget efter de retningslinjer, som Miljøstyrelsen har fremsendt d. 2. 
februar 2017.  

Sedimentprøverne er udtaget fra en flåde.  

Afhængig af strøm og vejr, kan enkelte stik være flyttet få meter i forhold til 
planen i undersøgelsesoplægget. På Figur 3 ses de eksakte placeringer af ned-
stik, indmålt med GPS. Kortet fremgår i større format i bilag A. 
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Figur 3. Placering og navngivning af prøvetagningsstationer og nedstik. 

 
Prøvetagning Der blev udtaget prøver i 13 områder/prøvetagningsstationer, felt 1-felt 13. Der 

blev udtaget sedimentprøver fra 0-0,3 meter under havbund, 0,5-ca. 0,7 meter 
under havbund og 1,5 m under havbund. Kun i området ved sejlrenden (felt 11-
13) var det ikke muligt, at udtage prøven i 1,5 m under havbunden.  

 Stik fra hver enkelt prøvetagningsstation blev sammenblandet til én blandeprøve 
pr. prøvetagningsdybde.  



 

 

     
MARINA CITY KOLDING - UNDERSØGELSE AF SEDIMENT  7  

http://projects.cowiportal.com/ps/A094351/Documents/03 Project documents/Sedimentundersøgelse/Afrapportering/Afrapportering sedimentundersøgelser Marina Syd 
31032017.docx 

 

› Felt 1 bestod af 5 nedstik: stik 1-1 til 1-5. › Felt 8 bestod af 5 nedstik: stik 8-1 til 8-5 

› Felt 2 bestod af 5 nedstik: stik 2-1 til 2-5. › Felt 9 bestod af 5 nedstik: stik 9-1 til 9-5 

› Felt 3 bestod af 5 nedstik: stik 3-1 til 3-5. › Felt 10 bestod af 5 nedstik: stik 10-1 til 10-5 

› Felt 4 bestod af 5 nedstik: stik 4-1 til 4-5 › Felt 11 bestod af 4 nedstik: stik 11-1 til 11-4 

› Felt 5 bestod af 5 nedstik: stik 5-1 til 5-5 › Felt 12 bestod af 4 nedstik: stik 12-1 til 12-4 

› Felt 6 bestod af 5 nedstik: stik 6-1 til 6-5 › Felt 13 bestod af 4 nedstik: stik 13-1 til 13-4 

› Felt 7 bestod af 5 nedstik: stik 7-1 til 7-5  

 

Geologi I sejlrenden (felt 11-13) blev der påvist sediment til 0,3 meter under 
havbunden. Herunder gytje. 

I området øst for Marina Syd blev der i felt 1 og felt 3 konstateret sediment til 
ca. 0,9 m under havbunden. Dette stemmer godt overens med, at det er i dette 
område, at flowet er størst fra marina syd og ud gennem sejlrenden. Af denne 
årsag blev de dybereliggende prøver fra 0,6-0,9 m under havbund analyseret 
her. 

I de resterende felter (felt 2 og felt 4-10) blev der konstateret sediment til om-
kring 0,6/0,7 meter under havbunden. Herunder blev der konstateret gytje.  

  Af bilag B fremgår oplysninger for hvert nedstik vedrørende indhold, farve og 
lugt samt vanddybde.  

Prøveudvælgelse Alle analyser fra 0-0,3 m under havbund blev analyseret. Herudover blev der, 
efter aftale med Miljøstyrelsen, analyseret 2 prøver fra 0,6-0,9 m under hav-
bund fra felt 1 og felt 3, pga. større mægtighed af sedimentlaget her. I de reste-
rende prøver var der intakte aflejringer (gytje) i denne dybde. 

3 Analyseresultater 
Aktionsniveauer Med baggrund i VEJL. nr. 9702 af 20/10/2008 fra By- og landskabsstyrelsen 

"Dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning)" Tabel 2, er analyseresulta-
terne inddelt i følgende klasser: 

› Klasse A: Hvis analyseparametrene ligger under nedre aktionsniveau, kan 
sedimentet klappes.  

› Klasse B: Hvis analyseparametrene ligger mellem nedre og øvre aktionsni-
veau, kan sedimentet som udgangspunkt klappes, men der skal foretages 
en nærmere vurdering af sedimentet. 

› Klasse C: Hvis analyseparametrene ligger over øvre aktionsniveau, skal se-
dimentet som udgangspunkt deponeres på land.  

Af Tabel 1 og Tabel 2 fremgår analyseresultaterne for de 10 områ-
der/prøvetagnings-stationer øst for Marina Syd, felt 1-felt 10, mens der af Er-
ror! Reference source not found.Tabel 3 fremgår analyseresultaterne for de 3 
områder/prøvetagningsstationer i sejlrenden, felt 11-felt 13.  
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Station Enhed Felt 1 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6

Nedre 

aktions-

niveau 

(Klasse A)

Mellem 

(klasse 

B)

Øvre 

aktions-

niveau

(klasse C)

Dybde m 0-0,3 0,6-0,9 0-0,3 0-0,3 0,6-0,9 0-0,3 0-0,3 0-0,3

Tørstof % 39.9 37.4 34.7 28.3 35.2 35.1 26.9 24.3

Kviksølv mg/kg TS <0.005 0.63 <0.005 <0.005 0.77 <0.005 <0.005 <0.005 0,25 1

Nikkel mg/kg TS 14 20 16 20 276 16 23 25 30 60

Cadmium mg/kg TS 0.24 1.39 0.33 0.35 8.44 0.27 0.40 0.43 0,4 2,5

Kobber mg/kg TS 25 57 34 35 638 28 41 45 20 90

Bly mg/kg TS 17 39 24 24 550 21 29 33 40 200

Chrom mg/kg TS 18 34 31 26 626 26 34 38 50 270

Arsen mg/kg TS 6.1 9.6 8.1 8.4 59 7.4 11 12 20 60

Zink mg/kg TS 124 199 150 163 3160 126 175 199 130 500

PCB Sum µg/kg TS 6.5 27 13 12 32 12 21 16 20 200

TBT µg/kg TS 12 29 20 22 15 20 39 33 7 200

PAH Sum mg/kg TS i .p. 9.3 0.2 i.p. 11 i.p. i.p. i.p. 3 30

Tabel 1. Analyseresultater for felt 1 til felt 6, ved den kommende lystbådehavn. 

Analyserapporterne fremgår af bilag C. Her fremgår ligeledes en oversigt over 
partikelstørrelsen og glødetab. 

 

 

Tabel 2. Analyseresultater for felt 7 til felt 10,  

Station Enhed Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10

Nedre 

aktions-

niveau 

(Klasse A)

Mellem 

(klasse 

B)

Øvre 

aktions-

niveau

(klasse C)

Dybde m 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3

Tørstof % 22.8 23.0 38.2 31.4

Kviksølv mg/kg TS <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0,25 1

Nikkel mg/kg TS 28 25 14 17 30 60

Cadmium mg/kg TS 0.52 0.44 0.27 0.32 0,4 2,5

Kobber mg/kg TS 52 47 30 35 20 90

Bly mg/kg TS 38 33 21 24 40 200

Chrom mg/kg TS 47 45 28 32 50 270

Arsen mg/kg TS 14 12 7.3 8.3 20 60

Zink mg/kg TS 208 184 132 143 130 500

PCB Sum µg/kg TS 19 85 39 13 20 200

TBT µg/kg TS 47 35 23 12 7 200

PAH Sum mg/kg TS i .p. i.p. i.p. i.p. 3 30
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Station Enhed Felt 11 Felt 12 Felt 13

Nedre 

aktions-

niveau 

(Klasse A)

Mellem 

(klasse 

B)

Øvre 

aktions-

niveau

(klasse C)

Dybde m 0-0,3 0-0,3 0-0,3

Tørstof % 23.9 27.3 21.2

Kviksølv mg/kg TS <0.005 <0.005 <0.005 0,25 1

Nikkel mg/kg TS 26 23 24 30 60

Cadmium mg/kg TS 0.49 0.44 0.45 0,4 2,5

Kobber mg/kg TS 47 40 39 20 90

Bly mg/kg TS 36 30 31 40 200

Chrom mg/kg TS 45 39 39 50 270

Arsen mg/kg TS 13 12 13 20 60

Zink mg/kg TS 189 148 155 130 500

PCB Sum µg/kg TS 16 17 19 20 200

TBT µg/kg TS 79 91 110 7 200

PAH Sum mg/kg TS i .p. i.p. i.p. 3 30

området øst og syd for den kommende lystbådehavn. 

Tabel 3. Resultater fra sejlrenden, felt 11-13. 

Som det fremgår af tabellerne er der i alle områder konstateret indhold af en 
eller flere af tungmetallerne samt TBT mellem nedre og øvre aktionsniveau i 
prøverne. Derudover er der i flere af prøverne påvist indhold PAH'er og PCB mel-
lem nedre og øvre aktionsniveau i prøverne.  

Som det fremgår af Tabel 1 er der, i tillæg til prøverne fra 0-0,3 m under hav-
bund, også analyseret prøver fra 0,6-0,9 m under havbund ved felt 1 og felt 3 
pga. større tykkelse af sediment laget i disse 2 felter end i resten af felterne. I 
de dybereliggende prøver fra 0,6-0,9 m under havbund, fra felt 1 og felt 3, er 
der konstateret et højere indhold af tungmetaller, PCB, TBT og PAH'er end i prø-
verne fra 0-0,3 m under havbund.  

I felt 3 overskrider indholdet af nikkel, cadmium, kobber, bly, chrom og zink det 
øvre aktionsniveau som det eneste område.  

4 Konklusion 
Forureningskilder Sedimentundersøgelsen påviser indhold tungmetaller, TBT, PCB og PAH'er 

mellem nedre og øvre aktionsniveau i sedimentet i prøverne fra 0-0,3 m under 
havbund samt i sedimentet fra prøven fra felt 1 fra 0,6-0,9 m under havbund. 
Sedimentet kan som udgangspunkt klappes ved en nærmere vurdering af sedi-
mentet. 

I prøven fra 0,6-0,9 m under havbund fra felt 3, er der påvist indhold af nikkel, 
cadmium, kobber, bly, chrom og zink over det øvre aktionsniveau. De resteren-
de parametre ligger mellem nedre og øvre aktionsniveau. Jord over det øvre 
aktionsniveau skal som udgangspunkt deponeres på land. 
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Denne rapport skal anvendes som baggrundsmateriale for den fremtidige hånd-
tering af sedimentet og evt. ansøgning om klapning. 

5 Reference 
/1/ Kolding Havn, sedimentundersøgelse af Marina Syd og sejlrenden hertil, 
juni 2014, COWI. 
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Bilag A Oversigtskort med prøvetagningsfelter 
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Bilag B Geologisk beskrivelse 



Marina City, Kolding. 

feb 2017/uge6/fsn 

Station – dybde - geologi – lugt - div    

 

Felt 1 

FELT 1-1. 1,5m (vand over sedimentet)  

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. svag H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,8  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 1-2. 1,5m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. svag H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,7  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 1-3. 1,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,7  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 1-4. 1,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,2  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 1-5. 1,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,2  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 



Felt 2 

FELT 2-1. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 2-2. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 2-3. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 2-4. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 2-5. 1,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 3 

FELT 3-1. 1,9m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. svag H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt   (1,2 Gytje) 

 

FELT 3-2. 2,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. svag H₂S lugt 

0,6 – 0,9 SEDIMENT, m. skaller, sortbrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 3-3. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,5 – 0,8 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå,  –H₂S lugt 

 

FELT 3-4. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,5 – 0,8 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 3-5. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

 

  



Felt 4 

 

FELT 4-1. 1,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 4-2. 1,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 4-3. 1,5m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 4-4. 1,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 4-5. 1,5m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 5 

 

FELT 5-1. 1,8m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 5-2. 1,8m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 5-3. 1,8m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 5-4. 1,6m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,8 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 5-5. 1,9m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sort. –H₂S lugt 

0,8 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 6 

 

FELT 6-1. 1,7m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt, –H₂S lugt 

0,8 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 6-2. 1,9m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkerunt. –H₂S lugt 

0,8 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 6-3. 1,7m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkerunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 6-4. 1,6m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 6-5. 1,8m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,8 – 1,2 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 7 

 

FELT 7-1. 2,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 7-2. 3,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, sortbrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 7-3. 2,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,4 – 0,9 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 7-4. 2,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,0 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 7-5. 2,6m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 8 

 

FELT 8-1. 2,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 8-2. 2,6m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 8-3. 2,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 8-4. 2,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 8-5. 2,5m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 9 

 

FELT 9-1. 1,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 9-2. 1,7m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,7 – 1,1 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 9-3. 1,7m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 9-4. 1,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 9-5. 1,4m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

  



Felt 10 

 

FELT 10-1. 1,9m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,6 – 1,1 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 10-2. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 1,0 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 10-3. 2,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 1,0 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 10-4. 1,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 1,0 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  - prøve (Sand) 

 

FELT 10-5. 1,3m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 1,0 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  - prøve (Sand) 

 

 

  



Felt 11 

 

FELT 11-1. 2,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,4 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, sandet, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 11-2. 2,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,4 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5  GYTJE, sandet, grønlig/grå, –H₂S lugt 

 

FELT 11-3. 2,4m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 11-4. 2,5m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,5 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Felt 12 

 

FELT 12-1. 2,6m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 12-2. 2,7m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, m. sandstriber, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 12-3. 2,8m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 12-4. 3,1m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

 

 

 

  



Felt 13 

 

FELT 13-1. 3,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 13-2. 3,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 13-3. 3,2m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 

 

FELT 13-4. 3,0m 

0 – 0,3 SEDIMENT, mørkebrunt. –H₂S lugt 

0,3 – 0,9 GYTJE, sandet, m. skaller, mørkebrunt,  –H₂S lugt 

1,5 –prøve (Sand) 
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Bilag C Analyserapporter 
 

 



TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296212
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørreslse

LAB nr: 17-02563 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 1 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 14 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.24 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 25 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 17 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 18 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 6.1 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 124 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 <0.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.78 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 0.95 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 0.63 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 1.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 1.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 0.87 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 6.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 12 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.28 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 90300 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 39.9 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296212 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2563

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.7

5 2.4

10 4.5

25 11.4

50 29.4

75 65.4

90 107.8

95 132.2

99 177.9

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.71 14.04 29.69 186.03 99.02

0.08 0.00 1.17 1.96 15.51 32.17 205.46 99.55

0.10 0.00 1.29 2.24 17.13 34.77 226.93 99.84

0.11 0.00 1.43 2.55 18.92 37.48 250.64 99.97

0.12 0.00 1.58 2.91 20.90 40.28 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 3.30 23.08 43.13 305.75 100.00

0.15 0.01 1.92 3.75 25.49 46.01 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 4.24 28.16 48.92 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 4.79 31.10 51.89 411.94 100.00

0.20 0.03 2.59 5.40 34.35 54.89 454.98 100.00

0.22 0.05 2.86 6.07 37.94 57.94 502.51 100.00

0.24 0.07 3.16 6.82 41.90 61.02 555.02 100.00

0.26 0.10 3.49 7.63 46.28 64.13 613.00 100.00

0.29 0.14 3.86 8.53 51.11 67.26 677.05 100.00

0.32 0.19 4.26 9.52 56.45 70.42 747.79 100.00

0.36 0.24 4.71 10.59 62.35 73.59 825.91 100.00

0.39 0.31 5.20 11.75 68.87 76.75 912.20 100.00

0.43 0.39 5.74 13.02 76.06 79.88 1 007.51 100.00

0.48 0.48 6.34 14.39 84.01 82.95 1 112.77 100.00

0.53 0.58 7.00 15.87 92.78 85.90 1 229.04 100.00

0.58 0.69 7.74 17.47 102.48 88.69 1 357.44 100.00

0.65 0.82 8.54 19.18 113.18 91.24 1 499.27 100.00

0.71 0.96 9.44 21.02 125.01 93.50 1 655.91 100.00

0.79 1.12 10.42 22.99 138.07 95.43 1 828.92 100.00

0.87 1.29 11.51 25.09 152.50 97.00 2 000.00 100.00

0.96 1.49 12.72 27.33 168.43 98.19 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296213
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02564 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 2 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 16 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.33 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 34 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 24 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 31 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 8.1 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 150 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.64 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.56 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 1.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 3.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 3.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 1.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 13 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 20 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.21 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 99800 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 34.7 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.06 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.09 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.07 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen 0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) 0.2 mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296213 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2564

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.8

5 2.7

10 4.9

25 12.0

50 27.5

75 58.3

90 89.0

95 108.7

99 160.1

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.57 14.04 29.01 186.03 99.82

0.08 0.00 1.17 1.78 15.51 31.76 205.46 99.97

0.10 0.00 1.29 2.01 17.13 34.66 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 2.28 18.92 37.68 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 2.59 20.90 40.79 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 2.93 23.08 43.95 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 3.33 25.49 47.14 337.69 100.00

0.16 0.00 2.13 3.77 28.16 50.37 372.97 100.00

0.18 0.01 2.35 4.27 31.10 53.67 411.94 100.00

0.20 0.02 2.59 4.82 34.35 57.03 454.98 100.00

0.22 0.04 2.86 5.44 37.94 60.47 502.51 100.00

0.24 0.06 3.16 6.12 41.90 63.95 555.02 100.00

0.26 0.09 3.49 6.87 46.28 67.49 613.00 100.00

0.29 0.13 3.86 7.70 51.11 71.05 677.05 100.00

0.32 0.18 4.26 8.61 56.45 74.62 747.79 100.00

0.36 0.24 4.71 9.60 62.35 78.16 825.91 100.00

0.39 0.31 5.20 10.68 68.87 81.60 912.20 100.00

0.43 0.39 5.74 11.86 76.06 84.89 1 007.51 100.00

0.48 0.47 6.34 13.15 84.01 87.96 1 112.77 100.00

0.53 0.57 7.00 14.57 92.78 90.74 1 229.04 100.00

0.58 0.68 7.74 16.13 102.48 93.18 1 357.44 100.00

0.65 0.80 8.54 17.84 113.18 95.23 1 499.27 100.00

0.71 0.92 9.44 19.71 125.01 96.86 1 655.91 100.00

0.79 1.06 10.42 21.76 138.07 98.10 1 828.92 100.00

0.87 1.21 11.51 24.00 152.50 98.96 2 000.00 100.00

0.96 1.38 12.72 26.42 168.43 99.51 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296214
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02565 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 3 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 20 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.35 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 35 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 24 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 26 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 8.4 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 163 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.84 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.81 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 1.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 3.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 2.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 12 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 22 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.17 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 134000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 28.3 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296214 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2565

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.7

5 2.4

10 4.2

25 10.2

50 23.6

75 47.9

90 73.4

95 97.0

99 131.5

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.77 14.04 33.51 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.03 15.51 36.47 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.31 17.13 39.60 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 2.64 18.92 42.86 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.00 20.90 46.23 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 3.42 23.08 49.65 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 3.89 25.49 53.11 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 4.42 28.16 56.60 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 5.02 31.10 60.13 411.94 100.00

0.20 0.03 2.59 5.68 34.35 63.70 454.98 100.00

0.22 0.05 2.86 6.42 37.94 67.30 502.51 100.00

0.24 0.08 3.16 7.24 41.90 70.87 555.02 100.00

0.26 0.11 3.49 8.14 46.28 74.40 613.00 100.00

0.29 0.15 3.86 9.13 51.11 77.86 677.05 100.00

0.32 0.20 4.26 10.23 56.45 81.22 747.79 100.00

0.36 0.27 4.71 11.42 62.35 84.43 825.91 100.00

0.39 0.34 5.20 12.72 68.87 87.43 912.20 100.00

0.43 0.42 5.74 14.14 76.06 90.17 1 007.51 100.00

0.48 0.51 6.34 15.69 84.01 92.62 1 112.77 100.00

0.53 0.62 7.00 17.36 92.78 94.71 1 229.04 100.00

0.58 0.74 7.74 19.19 102.48 96.43 1 357.44 100.00

0.65 0.87 8.54 21.15 113.18 97.76 1 499.27 100.00

0.71 1.01 9.44 23.28 125.01 98.73 1 655.91 100.00

0.79 1.17 10.42 25.58 138.07 99.37 1 828.92 100.00

0.87 1.35 11.51 28.05 152.50 99.75 2 000.00 100.00

0.96 1.55 12.72 30.69 168.43 99.95 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296215
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02566 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 4 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 16 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.27 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 28 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 21 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 26 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 7.4 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 126 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.80 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.68 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 1.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 3.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 3.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 12 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 20 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.22 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 102000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 35.1 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2566

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.8

5 2.6

10 4.6

25 11.7

50 24.5

75 44.3

90 71.9

95 88.5

99 131.3

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.59 14.04 29.88 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 1.81 15.51 32.88 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.06 17.13 36.18 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 2.34 18.92 39.76 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 2.66 20.90 43.58 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 3.03 23.08 47.56 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 3.46 25.49 51.64 337.69 100.00

0.16 0.00 2.13 3.94 28.16 55.80 372.97 100.00

0.18 0.01 2.35 4.49 31.10 60.05 411.94 100.00

0.20 0.02 2.59 5.09 34.35 64.30 454.98 100.00

0.22 0.03 2.86 5.77 37.94 68.53 502.51 100.00

0.24 0.05 3.16 6.52 41.90 72.61 555.02 100.00

0.26 0.08 3.49 7.35 46.28 76.50 613.00 100.00

0.29 0.12 3.86 8.25 51.11 80.18 677.05 100.00

0.32 0.17 4.26 9.23 56.45 83.59 747.79 100.00

0.36 0.23 4.71 10.29 62.35 86.71 825.91 100.00

0.39 0.29 5.20 11.42 68.87 89.50 912.20 100.00

0.43 0.37 5.74 12.63 76.06 91.94 1 007.51 100.00

0.48 0.47 6.34 13.94 84.01 94.02 1 112.77 100.00

0.53 0.57 7.00 15.36 92.78 95.75 1 229.04 100.00

0.58 0.68 7.74 16.90 102.48 97.13 1 357.44 100.00

0.65 0.80 8.54 18.57 113.18 98.18 1 499.27 100.00

0.71 0.93 9.44 20.40 125.01 98.94 1 655.91 100.00

0.79 1.07 10.42 22.42 138.07 99.45 1 828.92 100.00

0.87 1.23 11.51 24.66 152.50 99.76 2 000.00 100.00

0.96 1.40 12.72 27.14 168.43 99.93 2 016.00 100.00
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Ler                             Silt                    Sand
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296216
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02567 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 5 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 23 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.40 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 41 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 29 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 34 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 11 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 175 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 1.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 2.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.9 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 5.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 5.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 3.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 21 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 39 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.13 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 140000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 26.9 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296216 - Side 1 af 1

www.analytech.dk



AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2567

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.7

5 2.3

10 4.1

25 9.4

50 20.5

75 43.3

90 66.3

95 87.7

99 118.9

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.87 14.04 36.72 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.12 15.51 39.96 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.41 17.13 43.31 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 2.73 18.92 46.75 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.10 20.90 50.24 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 3.51 23.08 53.73 305.75 100.00

0.15 0.01 1.92 3.97 25.49 57.21 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 4.50 28.16 60.68 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 5.09 31.10 64.17 411.94 100.00

0.20 0.03 2.59 5.75 34.35 67.66 454.98 100.00

0.22 0.05 2.86 6.50 37.94 71.17 502.51 100.00

0.24 0.08 3.16 7.33 41.90 74.64 555.02 100.00

0.26 0.12 3.49 8.26 46.28 78.06 613.00 100.00

0.29 0.16 3.86 9.31 51.11 81.38 677.05 100.00

0.32 0.22 4.26 10.47 56.45 84.58 747.79 100.00

0.36 0.29 4.71 11.75 62.35 87.59 825.91 100.00

0.39 0.37 5.20 13.17 68.87 90.35 912.20 100.00

0.43 0.46 5.74 14.75 76.06 92.80 1 007.51 100.00

0.48 0.56 6.34 16.48 84.01 94.90 1 112.77 100.00

0.53 0.67 7.00 18.39 92.78 96.61 1 229.04 100.00

0.58 0.80 7.74 20.48 102.48 97.92 1 357.44 100.00

0.65 0.94 8.54 22.74 113.18 98.85 1 499.27 100.00

0.71 1.09 9.44 25.19 125.01 99.46 1 655.91 100.00

0.79 1.25 10.42 27.82 138.07 99.80 1 828.92 100.00

0.87 1.44 11.51 30.63 152.50 99.97 2 000.00 100.00

0.96 1.64 12.72 33.61 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296217
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02568 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 6 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 25 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.43 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 45 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 33 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 38 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 12 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 199 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 1.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 2.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 4.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 3.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 1.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 16 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 33 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.14 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 150000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 24.3 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.07 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296217 - Side 1 af 1

www.analytech.dk



AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2568

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 2.0

10 3.5

25 8.4

50 18.2

75 36.2

90 59.5

95 73.0

99 107.6

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.21 14.04 40.51 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.51 15.51 44.01 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.86 17.13 47.63 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.25 18.92 51.33 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.68 20.90 55.08 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 4.18 23.08 58.79 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 4.75 25.49 62.46 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 5.38 28.16 66.06 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 6.08 31.10 69.61 411.94 100.00

0.20 0.04 2.59 6.87 34.35 73.10 454.98 100.00

0.22 0.06 2.86 7.74 37.94 76.50 502.51 100.00

0.24 0.10 3.16 8.71 41.90 79.78 555.02 100.00

0.26 0.14 3.49 9.78 46.28 82.91 613.00 100.00

0.29 0.20 3.86 10.96 51.11 85.87 677.05 100.00

0.32 0.26 4.26 12.26 56.45 88.62 747.79 100.00

0.36 0.35 4.71 13.69 62.35 91.13 825.91 100.00

0.39 0.44 5.20 15.25 68.87 93.34 912.20 100.00

0.43 0.55 5.74 16.96 76.06 95.24 1 007.51 100.00

0.48 0.67 6.34 18.83 84.01 96.79 1 112.77 100.00

0.53 0.80 7.00 20.88 92.78 98.00 1 229.04 100.00

0.58 0.95 7.74 23.11 102.48 98.87 1 357.44 100.00

0.65 1.11 8.54 25.52 113.18 99.45 1 499.27 100.00

0.71 1.29 9.44 28.13 125.01 99.79 1 655.91 100.00

0.79 1.48 10.42 30.95 138.07 99.96 1 828.92 100.00

0.87 1.70 11.51 33.96 152.50 100.00 2 000.00 100.00

0.96 1.94 12.72 37.15 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296218
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02569 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 7 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 28 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.52 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 52 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 38 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 47 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 14 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 208 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.81 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 1.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 2.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 5.4 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 4.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 2.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 19 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 47 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.08 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 155000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 22.8 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2569

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 2.0

10 3.5

25 8.4

50 18.2

75 36.2

90 59.5

95 73.0

99 107.6

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.21 14.04 40.51 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.51 15.51 44.01 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.86 17.13 47.63 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.25 18.92 51.33 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.68 20.90 55.08 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 4.18 23.08 58.79 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 4.75 25.49 62.46 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 5.38 28.16 66.06 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 6.08 31.10 69.61 411.94 100.00

0.20 0.04 2.59 6.87 34.35 73.10 454.98 100.00

0.22 0.06 2.86 7.74 37.94 76.50 502.51 100.00

0.24 0.10 3.16 8.71 41.90 79.78 555.02 100.00

0.26 0.14 3.49 9.78 46.28 82.91 613.00 100.00

0.29 0.20 3.86 10.96 51.11 85.87 677.05 100.00

0.32 0.26 4.26 12.26 56.45 88.62 747.79 100.00

0.36 0.35 4.71 13.69 62.35 91.13 825.91 100.00

0.39 0.44 5.20 15.25 68.87 93.34 912.20 100.00

0.43 0.55 5.74 16.96 76.06 95.24 1 007.51 100.00

0.48 0.67 6.34 18.83 84.01 96.79 1 112.77 100.00

0.53 0.80 7.00 20.88 92.78 98.00 1 229.04 100.00

0.58 0.95 7.74 23.11 102.48 98.87 1 357.44 100.00

0.65 1.11 8.54 25.52 113.18 99.45 1 499.27 100.00

0.71 1.29 9.44 28.13 125.01 99.79 1 655.91 100.00

0.79 1.48 10.42 30.95 138.07 99.96 1 828.92 100.00

0.87 1.70 11.51 33.96 152.50 100.00 2 000.00 100.00

0.96 1.94 12.72 37.15 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296219
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02570 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 8 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 25 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.44 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 47 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 33 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 45 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 12 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 184 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.79 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 2.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 5.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 3.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 27 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 21 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 16 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 85 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 35 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.11 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 159000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 23.0 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.06 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.06 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296219 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2570

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 2.0

10 3.5

25 7.8

50 16.3

75 29.8

90 48.4

95 59.5

99 88.2

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.25 14.04 44.19 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.55 15.51 48.11 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 2.89 17.13 52.18 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.27 18.92 56.35 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.71 20.90 60.55 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 4.21 23.08 64.70 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 4.77 25.49 68.73 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 5.42 28.16 72.62 372.97 100.00

0.18 0.02 2.35 6.15 31.10 76.38 411.94 100.00

0.20 0.03 2.59 6.97 34.35 79.95 454.98 100.00

0.22 0.06 2.86 7.90 37.94 83.31 502.51 100.00

0.24 0.09 3.16 8.93 41.90 86.40 555.02 100.00

0.26 0.13 3.49 10.09 46.28 89.19 613.00 100.00

0.29 0.19 3.86 11.39 51.11 91.68 677.05 100.00

0.32 0.26 4.26 12.82 56.45 93.83 747.79 100.00

0.36 0.34 4.71 14.40 62.35 95.64 825.91 100.00

0.39 0.44 5.20 16.13 68.87 97.09 912.20 100.00

0.43 0.55 5.74 18.03 76.06 98.20 1 007.51 100.00

0.48 0.68 6.34 20.11 84.01 99.00 1 112.77 100.00

0.53 0.82 7.00 22.38 92.78 99.51 1 229.04 100.00

0.58 0.97 7.74 24.85 102.48 99.81 1 357.44 100.00

0.65 1.14 8.54 27.52 113.18 99.95 1 499.27 100.00

0.71 1.33 9.44 30.42 125.01 100.00 1 655.91 100.00

0.79 1.53 10.42 33.53 138.07 100.00 1 828.92 100.00

0.87 1.74 11.51 36.87 152.50 100.00 2 000.00 100.00

0.96 1.99 12.72 40.43 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296220
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02571 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 9 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 14 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.27 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 30 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 21 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 28 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 7.3 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 132 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.56 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 1.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 3.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 12 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 10 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 10 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 39 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 23 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.25 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 90500 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 38.2 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.06 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296220 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2571

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.8

5 2.7

10 4.8

25 11.7

50 27.2

75 54.3

90 88.6

95 108.8

99 160.5

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.55 14.04 29.49 186.03 99.69

0.08 0.00 1.17 1.76 15.51 32.16 205.46 99.92

0.10 0.00 1.29 1.98 17.13 34.98 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 2.24 18.92 37.95 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 2.53 20.90 41.05 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 2.86 23.08 44.25 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 3.24 25.49 47.54 337.69 100.00

0.16 0.00 2.13 3.67 28.16 50.91 372.97 100.00

0.18 0.01 2.35 4.15 31.10 54.39 411.94 100.00

0.20 0.02 2.59 4.70 34.35 57.94 454.98 100.00

0.22 0.03 2.86 5.32 37.94 61.57 502.51 100.00

0.24 0.05 3.16 6.02 41.90 65.23 555.02 100.00

0.26 0.08 3.49 6.81 46.28 68.87 613.00 100.00

0.29 0.11 3.86 7.68 51.11 72.49 677.05 100.00

0.32 0.16 4.26 8.65 56.45 76.02 747.79 100.00

0.36 0.22 4.71 9.72 62.35 79.44 825.91 100.00

0.39 0.29 5.20 10.89 68.87 82.69 912.20 100.00

0.43 0.36 5.74 12.17 76.06 85.73 1 007.51 100.00

0.48 0.45 6.34 13.57 84.01 88.52 1 112.77 100.00

0.53 0.55 7.00 15.08 92.78 91.02 1 229.04 100.00

0.58 0.66 7.74 16.72 102.48 93.21 1 357.44 100.00

0.65 0.78 8.54 18.48 113.18 95.07 1 499.27 100.00

0.71 0.91 9.44 20.39 125.01 96.59 1 655.91 100.00

0.79 1.05 10.42 22.43 138.07 97.78 1 828.92 100.00

0.87 1.20 11.51 24.63 152.50 98.67 2 000.00 100.00

0.96 1.37 12.72 26.99 168.43 99.29 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296221
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02572 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 10 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 17 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.32 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 35 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 24 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 32 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 8.3 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 143 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.62 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 1.9 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 3.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 2.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 1.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 13 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 12 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.32 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 101000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 31.4 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296221 - Side 1 af 1
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2572

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.7

5 2.4

10 4.1

25 9.6

50 21.7

75 48.3

90 107.4

95 159.4

99 238.5

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 1.80 14.04 35.60 186.03 97.23

0.08 0.00 1.17 2.05 15.51 38.76 205.46 98.13

0.10 0.00 1.29 2.32 17.13 42.06 226.93 98.85

0.11 0.00 1.43 2.64 18.92 45.48 250.64 99.37

0.12 0.00 1.58 3.00 20.90 48.96 276.82 99.70

0.13 0.00 1.74 3.41 23.08 52.44 305.75 99.88

0.15 0.00 1.92 3.89 25.49 55.88 337.69 99.96

0.16 0.01 2.13 4.43 28.16 59.25 372.97 99.98

0.18 0.02 2.35 5.05 31.10 62.55 411.94 99.98

0.20 0.03 2.59 5.74 34.35 65.73 454.98 99.98

0.22 0.05 2.86 6.52 37.94 68.79 502.51 99.98

0.24 0.08 3.16 7.39 41.90 71.67 555.02 99.98

0.26 0.11 3.49 8.35 46.28 74.36 613.00 99.98

0.29 0.16 3.86 9.43 51.11 76.85 677.05 99.98

0.32 0.22 4.26 10.61 56.45 79.15 747.79 99.98

0.36 0.29 4.71 11.90 62.35 81.27 825.91 99.98

0.39 0.37 5.20 13.31 68.87 83.20 912.20 99.98

0.43 0.46 5.74 14.84 76.06 84.98 1 007.51 99.98

0.48 0.56 6.34 16.51 84.01 86.63 1 112.77 99.98

0.53 0.67 7.00 18.31 92.78 88.18 1 229.04 99.98

0.58 0.79 7.74 20.27 102.48 89.64 1 357.44 99.98

0.65 0.93 8.54 22.39 113.18 91.05 1 499.27 99.98

0.71 1.07 9.44 24.67 125.01 92.41 1 655.91 99.98

0.79 1.23 10.42 27.13 138.07 93.73 1 828.92 99.98

0.87 1.40 11.51 29.78 152.50 94.99 2 000.00 100.00

0.96 1.59 12.72 32.60 168.43 96.17 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296222
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02573 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 11 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 26 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.49 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 47 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 36 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 45 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 13 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 189 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.72 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.85 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 4.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 4.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 2.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 16 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 79 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.13 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 161000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 23.9 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.05 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.07 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 296222 - Side 1 af 1

www.analytech.dk



AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2573

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 2.1

10 3.8

25 9.0

50 19.7

75 36.3

90 54.6

95 71.9

99 97.5

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.13 14.04 37.80 186.03 99.99

0.08 0.00 1.17 2.40 15.51 41.20 205.46 99.99

0.10 0.00 1.29 2.70 17.13 44.80 226.93 99.99

0.11 0.00 1.43 3.04 18.92 48.60 250.64 99.99

0.12 0.00 1.58 3.43 20.90 52.54 276.82 99.99

0.13 0.00 1.74 3.87 23.08 56.55 305.75 99.99

0.15 0.00 1.92 4.38 25.49 60.57 337.69 99.99

0.16 0.01 2.13 4.95 28.16 64.61 372.97 99.99

0.18 0.01 2.35 5.60 31.10 68.67 411.94 99.99

0.20 0.03 2.59 6.33 34.35 72.68 454.98 99.99

0.22 0.05 2.86 7.16 37.94 76.62 502.51 99.99

0.24 0.08 3.16 8.08 41.90 80.38 555.02 99.99

0.26 0.12 3.49 9.10 46.28 83.91 613.00 99.99

0.29 0.17 3.86 10.24 51.11 87.18 677.05 99.99

0.32 0.24 4.26 11.50 56.45 90.12 747.79 99.99

0.36 0.32 4.71 12.87 62.35 92.70 825.91 99.99

0.39 0.42 5.20 14.35 68.87 94.86 912.20 99.99

0.43 0.53 5.74 15.96 76.06 96.59 1 007.51 99.99

0.48 0.65 6.34 17.72 84.01 97.91 1 112.77 99.99

0.53 0.79 7.00 19.62 92.78 98.84 1 229.04 99.99

0.58 0.94 7.74 21.66 102.48 99.43 1 357.44 99.99

0.65 1.10 8.54 23.87 113.18 99.77 1 499.27 99.99

0.71 1.27 9.44 26.25 125.01 99.92 1 655.91 99.99

0.79 1.46 10.42 28.82 138.07 99.98 1 828.92 99.99

0.87 1.66 11.51 31.60 152.50 99.99 2 000.00 100.00

0.96 1.88 12.72 34.60 168.43 99.99 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296223
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02574 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 12 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 23 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.44 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 40 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 30 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 39 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 12 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 148 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.67 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.79 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 4.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 4.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 2.4 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 17 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 91 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.16 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 138000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 27.3 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.07 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2574

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 1.9

10 3.5

25 8.2

50 18.5

75 36.4

90 59.2

95 72.6

99 97.9

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.38 14.04 40.16 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.69 15.51 43.50 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 3.04 17.13 46.98 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.43 18.92 50.57 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.87 20.90 54.25 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 4.37 23.08 57.93 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 4.94 25.49 61.61 337.69 100.00

0.16 0.01 2.13 5.59 28.16 65.27 372.97 100.00

0.18 0.01 2.35 6.31 31.10 68.94 411.94 100.00

0.20 0.03 2.59 7.11 34.35 72.57 454.98 100.00

0.22 0.05 2.86 8.02 37.94 76.16 502.51 100.00

0.24 0.09 3.16 9.03 41.90 79.63 555.02 100.00

0.26 0.13 3.49 10.14 46.28 82.94 613.00 100.00

0.29 0.19 3.86 11.37 51.11 86.06 677.05 100.00

0.32 0.27 4.26 12.73 56.45 88.94 747.79 100.00

0.36 0.36 4.71 14.20 62.35 91.53 825.91 100.00

0.39 0.46 5.20 15.79 68.87 93.79 912.20 100.00

0.43 0.58 5.74 17.51 76.06 95.69 1 007.51 100.00

0.48 0.72 6.34 19.38 84.01 97.20 1 112.77 100.00

0.53 0.87 7.00 21.39 92.78 98.33 1 229.04 100.00

0.58 1.03 7.74 23.57 102.48 99.12 1 357.44 100.00

0.65 1.21 8.54 25.90 113.18 99.61 1 499.27 100.00

0.71 1.41 9.44 28.40 125.01 99.88 1 655.91 100.00

0.79 1.62 10.42 31.08 138.07 100.00 1 828.92 100.00

0.87 1.85 11.51 33.93 152.50 100.00 2 000.00 100.00

0.96 2.11 12.72 36.97 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296224
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn 
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.02.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-02575 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 13 - dybde 0 - 0.3 m
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 10.02.2017 - 28.02.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv <0.005 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 24 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 0.45 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 39 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 31 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 39 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 13 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 155 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 0.76 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.83 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 5.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 4.7 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 3.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 19 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 110 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.12 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 156000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 21.2 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.08 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) Ikke påvist mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.02.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-2575

Laborant: KG

Dato: 22/02/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.6

5 1.9

10 3.4

25 8.2

50 18.2

75 35.3

90 54.0

95 66.1

99 97.4

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.47 14.04 40.44 186.03 100.00

0.08 0.00 1.17 2.80 15.51 43.87 205.46 100.00

0.10 0.00 1.29 3.17 17.13 47.48 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.59 18.92 51.27 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 4.05 20.90 55.18 276.82 100.00

0.13 0.01 1.74 4.57 23.08 59.13 305.75 100.00

0.15 0.01 1.92 5.15 25.49 63.09 337.69 100.00

0.16 0.02 2.13 5.80 28.16 67.02 372.97 100.00

0.18 0.03 2.35 6.52 31.10 70.94 411.94 100.00

0.20 0.05 2.59 7.32 34.35 74.78 454.98 100.00

0.22 0.08 2.86 8.22 37.94 78.50 502.51 100.00

0.24 0.12 3.16 9.21 41.90 82.03 555.02 100.00

0.26 0.17 3.49 10.30 46.28 85.31 613.00 100.00

0.29 0.23 3.86 11.52 51.11 88.32 677.05 100.00

0.32 0.30 4.26 12.85 56.45 91.00 747.79 100.00

0.36 0.39 4.71 14.32 62.35 93.34 825.91 100.00

0.39 0.49 5.20 15.91 68.87 95.30 912.20 100.00

0.43 0.61 5.74 17.63 76.06 96.87 1 007.51 100.00

0.48 0.74 6.34 19.51 84.01 98.07 1 112.77 100.00

0.53 0.89 7.00 21.54 92.78 98.92 1 229.04 100.00

0.58 1.05 7.74 23.72 102.48 99.48 1 357.44 100.00

0.65 1.23 8.54 26.06 113.18 99.80 1 499.27 100.00

0.71 1.43 9.44 28.57 125.01 99.96 1 655.91 100.00

0.79 1.65 10.42 31.25 138.07 100.00 1 828.92 100.00

0.87 1.90 11.51 34.12 152.50 100.00 2 000.00 100.00

0.96 2.17 12.72 37.19 168.43 100.00 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296728
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn Felt 1 - dybde 0.5 m.u.t
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.03.2017
Bilag: Partikelstørrrelse

LAB nr: 17-03942 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 1 - dybde 0.5 m.u.t
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 09.03.2017 - 28.03.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv 0.631 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 20 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 1.39 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 57 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 39 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 34 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 9.6 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 199 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 <0.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 0.65 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 2.9 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.2 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 8.1 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 8.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 6.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 27 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 29 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.26 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 119000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 37.4 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 1.83 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen 0.27 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.86 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 1.04 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen 4.8 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen 0.32 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren 0.16 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) 9.3 mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.03.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-3942

Laborant: KG

Dato: 14/03/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.61

5 1.92

10 3.38

25 8.17

50 19.00

75 37.05

90 58.28

95 72.25

99 99.03

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.31 14.04 39.72 186.03 99.98

0.08 0.00 1.17 2.64 15.51 42.94 205.46 99.98

0.10 0.00 1.29 3.01 17.13 46.32 226.93 99.98

0.11 0.00 1.43 3.42 18.92 49.85 250.64 99.98

0.12 0.00 1.58 3.89 20.90 53.50 276.82 99.98

0.13 0.00 1.74 4.41 23.08 57.19 305.75 99.98

0.15 0.00 1.92 5.01 25.49 60.91 337.69 99.98

0.16 0.00 2.13 5.69 28.16 64.65 372.97 99.98

0.18 0.01 2.35 6.44 31.10 68.43 411.94 99.98

0.20 0.02 2.59 7.27 34.35 72.19 454.98 99.98

0.22 0.04 2.86 8.21 37.94 75.92 502.51 99.98

0.24 0.07 3.16 9.24 41.90 79.53 555.02 99.98

0.26 0.11 3.49 10.38 46.28 82.97 613.00 99.98

0.29 0.16 3.86 11.64 51.11 86.20 677.05 99.98

0.32 0.23 4.26 13.01 56.45 89.18 747.79 99.98

0.36 0.31 4.71 14.49 62.35 91.83 825.91 99.98

0.39 0.40 5.20 16.09 68.87 94.11 912.20 99.98

0.43 0.51 5.74 17.81 76.06 96.00 1 007.51 99.98

0.48 0.64 6.34 19.66 84.01 97.47 1 112.77 99.98

0.53 0.78 7.00 21.65 92.78 98.54 1 229.04 99.98

0.58 0.93 7.74 23.78 102.48 99.25 1 357.44 99.98

0.65 1.11 8.54 26.04 113.18 99.67 1 499.27 99.98

0.71 1.30 9.44 28.46 125.01 99.89 1 655.91 99.98

0.79 1.52 10.42 31.02 138.07 99.97 1 828.92 99.98

0.87 1.76 11.51 33.76 152.50 99.98 2 000.00 100.00

0.96 2.02 12.72 36.66 168.43 99.98 2 016.00 100.00
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TEST Reg.nr. 401

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

Cowi A/S
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.:Louise Mølholm 

ANALYSERAPPORT 296729
Version: 1
Sagsnr: Kolding havn Felt 3 - dybde 0.5 m.u.t
Rekv. nr: Att: Louise Mølholm
Genereret: 28.03.2017
Bilag: Partikelstørrelse

LAB nr: 17-03943 Prøvetager: FSN, Cowi A/S
Prøvemærkning: Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted: Felt 3 - dybde 0.5 m.u.t
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 09.03.2017 - 28.03.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Kviksølv 0.767 mg/kg TS - - 0.005 M-0142 DS 259/ICP-MS 10%

Nikkel 276 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Cadmium 8.44 mg/kg TS - - 0.02 M-0071 DS 259/ICP 25%

Kobber 638 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Bly 550 mg/kg TS - - 0.2 M-0071 DS 259/ICP 10%

Chrom 626 mg/kg TS - - 0.1 M-0071 DS 259/ICP 10%

Arsen 59 mg/kg TS - - 0.4 M-0071 DS 259/ICP 10%

Zink 3160 mg/kg TS - - 1 M-0071 DS 259/ICP 10%

PCB 28 <0.3 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 52 1.5 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 101 4.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 118 1.6 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 138 9.0 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 153 9.4 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB 180 6.8 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

PCB Sum(7) 32 µg/kg TS - - 0.3 *GC-MS 20%

TBT (Tributyltin) 15 µg/kg TS - - 1 *EN ISO 23161 Mod. -

Massefylde 1.22 g/mL - - 0.8 *GRAVIMETRI 10%

Glødetab 134000 mg/kg TS - - 20 M-0008 DS 204 10%

Tørstof 35.2 % - - 0.002 M-0008 DS 204 10%

Partikelstørrelse Se bilag - - *M-0155 Laser Diffraction -     

Phenanthren 0.55 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Antracen 0.15 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Fluoranthen 0.91 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Pyren 0.94 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)anthracen 7.4 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Chrysen 0.48 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(a)pyren 0.27 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Indeno(1.2.3-cd)pyren <0.02 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

Benz(ghi)perylen 0.03 mg/kg TS - - 0.02 M-0130 GC-MS 15%

PAH Sum (Sediment) 11 mg/kg TS - - 0.2 M-0130 GC-MS 15%

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 28.03.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S 
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

PARTIKELSTØRRELSER

LAB nr: 17-3943

Laborant: KG

Dato: 14/03/2017

Beregning: Fraunhofer

Volumen, % Mål i µm

1 0.63

5 2.02

10 3.57

25 8.81

50 21.09

75 44.09

90 75.67

95 98.60

99 144.57

 

Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), % Mål i µm Q3(x), %

0.00 0.00 1.06 2.18 14.04 36.97 186.03 99.87

0.08 0.00 1.17 2.49 15.51 39.96 205.46 99.97

0.10 0.00 1.29 2.84 17.13 43.09 226.93 100.00

0.11 0.00 1.43 3.22 18.92 46.35 250.64 100.00

0.12 0.00 1.58 3.66 20.90 49.70 276.82 100.00

0.13 0.00 1.74 4.15 23.08 53.10 305.75 100.00

0.15 0.00 1.92 4.71 25.49 56.52 337.69 100.00

0.16 0.00 2.13 5.34 28.16 59.94 372.97 100.00

0.18 0.01 2.35 6.04 31.10 63.37 411.94 100.00

0.20 0.02 2.59 6.82 34.35 66.77 454.98 100.00

0.22 0.04 2.86 7.70 37.94 70.13 502.51 100.00

0.24 0.06 3.16 8.67 41.90 73.42 555.02 100.00

0.26 0.10 3.49 9.74 46.28 76.59 613.00 100.00

0.29 0.14 3.86 10.92 51.11 79.64 677.05 100.00

0.32 0.20 4.26 12.20 56.45 82.54 747.79 100.00

0.36 0.28 4.71 13.59 62.35 85.27 825.91 100.00

0.39 0.36 5.20 15.09 68.87 87.80 912.20 100.00

0.43 0.47 5.74 16.70 76.06 90.13 1 007.51 100.00

0.48 0.59 6.34 18.43 84.01 92.21 1 112.77 100.00

0.53 0.72 7.00 20.27 92.78 94.05 1 229.04 100.00

0.58 0.87 7.74 22.24 102.48 95.63 1 357.44 100.00

0.65 1.04 8.54 24.33 113.18 96.93 1 499.27 100.00

0.71 1.23 9.44 26.56 125.01 97.97 1 655.91 100.00

0.79 1.43 10.42 28.93 138.07 98.75 1 828.92 100.00

0.87 1.66 11.51 31.46 152.50 99.30 2 000.00 100.00

0.96 1.91 12.72 34.14 168.43 99.66 2 016.00 100.00
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Rambøll Danmark A/S 
CVR NR. 35128417 

Medlem af FRI 

Dato  09-10-2017 

Rambøll 
Hannemanns Allé 53 
DK-2300 København S 

T +45 5161 1000 
F +45 5161 1001 
www.ramboll.dk 

Projekt Marina City, Kolding Fjord – felt 3 sedimentforhold 

Kunde Kolding Kommune 
Notat nr. 1 
Dato 09-10-2017 
Til Torben Gade, projektleder Marina City 

Fra Rambøll 
Kopi til 

Vurdering af sedimentforhold i felt 3 ud for Kolding Mariana 

Bagrund 

Der påtænkes en opgravning af sedimentet ud for den eksisterende 
lystbådehavn, Marina Syd ved Kolding (Figur 1). I et af de delområder hvor det 
dybereliggende sediment har været undersøgt (Felt 3, jfr. Figur 1), har der 
været mistanke om forhøjede tungmetalkoncentrationer.  

For at vurdere om sedimentet i dette felt helt eller delvist er egnet til klapning, 
er udført en grundig undersøgelse af sedimentets tilstand ned til en meters 
dybde.  

Figur 1. Marina Syd, Kolding, hvor projektområdet inddelt i felter er vist. Lokaliteterne for 

tidligere sedimentprøvetagningen er også angivet. Nærværende prøvetagning fandst sted 

på samme fem lokaliteter som vist inden for feltet. Kortet er fra /1/. 

Bilag 3 til klapansøgning
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Eksisterende forhold 

Felt 3 ligger sammen med felt 1 ud for indløbet til lystbådehavnen, Marina Syd. Her udmunder også 
vandet fra Kolding Å. Vanddybden i felt 3 er mellem 2 og 3 m. 
 
At dømme efter /1/ udgøres den øverste godt en meter af havbunden af postglaciale 
sedimentaflejringer. Det må formodes at en del af dette materiale er tilført via Kolding Å. Tidligere 
tiders forurening kan betyde, at en eventuel forurening af sedimentet derfor ikke nødvendigvis vil være 
størst ved sedimentoverfladen. En analyse på blandingsprøver af de øverste 30 cm, vil derfor ikke være 
tilstrækkeligt for en vurdering af det påtænkte opgravede sedimentets forureningsgrad. 
 
Natura 2000 

Omgivelser til havneområdet ved Kolding er ikke umidelbart berørt af Natura 2000 beskyttelsen. Det 
nærmeste ligger i Lillebælt over 5 km derfra (N2000 nr. 112 Lillebælt). I lighed med den indre del af 
mange østjyske fjorde udgør Kolding inderfjord også af et natur- og vildtreservat. Det betyder først og 
fremmest at der her ikke må drives jagt. 
 
Prøvetagning 

Prøver af sedimentet er taget i tre dybdeintervaller. Med såkaldte kajakrør af plexiglas (L 0,5 m, IØ 5 
cm) udtages 2 intakte sedimentkerner i tre distinkte dybder (0-30, 30-60 og 60-90 cm) på samme fem 
stationer i felt 3 som i den forudgående undersøgelse fra februar 2017 /1/ ( Tabel 1). 
 
Tabel 1. Positioner (UTM WGS82) for de supplerende prøvetagningslokaliteter i Felt 3. 

Station X_UTM Y_UTM 
F3-1 531820 6149447 
F3-2 531867 6149478 
F3-3 531860 6149427 
F3-4 531834 6149374 
F3-5 531891 6149372 

 
Vha. af stangmontererede kajakrør med klapventil presses ved bundoverfladen2 kajakrør knap 30 cm 
ned. Tillukket i toppen trækkes de forsigtigt lodret op, og prop anbringes i bunden af røret, hvorefter de 
afmonteres og anbringes i lodret position i holder. Prøvetagningen gentages 30 og 60 cm nede i 
sedimentet ved at udløse et lukkeanordning for mundingen af kajakrøret, når den er blevet presset ned 
i den pågældende dybde  
 
Prøvetagningsstedets nøjagtige position og dybde angives. 
 
Efter optagning fotograferes begge rør og sedimentkernernes længde måles til nærmeste hele cm. Med 
stempel skubbes vandet forsigtigt ud indtil sedimentoverfladen når toppen af røret (max 1 cm vandlag). 
Herefter overføres den øverste del af kernen på max 30 cm (Ø = 0 – 0,3 m) til en 2 l plast-spande. 
Dernæst overføres på samme måde de næste max 30 cm (M = 0,3 – 0,6 m) på samme måde, og 
endelig de nederste max 30 cm (N = 0,6 – 0,9 m).  
 
Lugt og saltholdighed af det drænede vand noteres (salt måles på stedet vha. refraktometer). 
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Spande og poser formærkes parvis med stationsnummer(1 A og 1B, 2A og 2B osv.) og sediment lag (Ø, 
M og N), samt dato og initialer.  
 
Analyse 

Fra hver af de fem stationer udtoges repræsentative prøver fra de øverste tre lag af sedimentet (Ø, M, 
og N). Det sker ved først at blande de to dobbeltprøver fra hver af de tre lag godt og grundigt. De 
udtagne delprøver analyseres for tørstof (TS) og glødetab (GT), samt for tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer i overenstemmelse med Klapvejledningens anbefalinger (tabel 3).  
 
Tabel 2. Tungmetaller og miljøfremmede stoffer der skal analyses for i hht. til tidligere vejledningen for klapning af 

havbundsmateriale /2/  

Stof eller stofgruppe Nedre aktionsniveau Øvre aktionsniveau 
 mg/kg TS mg/kg TS 
Arsen, As 20 60 
Bly, Pb 40 200 
Cadmium, Cd 0,4 2,5 
Krom (total), Cr 50 270 
Kobber, Cu 20 90 
Nikkel, Ni 30 60 
Zink, Zn 130 500 
Kviksølv (Hg) 0,25 1 
PAH, ∑9 (EPA)  3 30 
Tributyltin, TBT 7* 200* 
*) værdier som µg/kg TS 
 
Desuden blev analysen af klapvejledningen stoffer i de tre lag (0-30, 30-60 og 60-90 cm) supleret med 
målinger af barium (Ba), molybdæn (Mo), antimon (Sb) og selen (Se). Ligeles blev BTEX (benzen, 
toluen, ethylbenzen, xylener og naphtalen) samt kulbrinter fordelt på fraktioner i intervallet C5 til C35 
bestemt. Disse supplerende målinger vil være relevante at inddrage i vurderingen, såfremt sedimentet 
skal deponeres på land eller indbygges. 
 
TS angives som % af vådvægt, mens GT som % af TS. 
 
Fra F3-1 og F3-5 bestemmes for alle fire lag (Ø, M, N og R) desuden kornstørrelsesfordelingen samt 
BOD, Tot N og Tot P. 
 
Sedimentforhold 
Sedimentet i felt 3 består af et rimeligt velsorteret sandet sortfarvet og svovlbrintelugtende sediment 
uden højere liv. De dybbere lag indeholder nogen skalrester, der vidner om at der til tider har fandtes 
nogen infauna aktivitet. Sedimentet, herunder dets høje organiske indhold (4-5% TS) stammer 
antageligt i sær fra Kolding Å der har sin udledning i marinaen. Saliniteten i felt 3 ved undersøgelsen 
vidnede da også om en betydelig hydraulisk påvirkning fra Kolding Å svingende mellem 1 og 15 PSU i 
overfladen og mellem 17 og 23 PSU ved bunden. 
 
Der var lidt forskel i sedimentets struktur i dybden mellem de fem stationer. Det øverste 30 cm består 
gennemgående af fint og mellemfint sand (0,06 – 0,6 mm) med tiltagende grovhed med dybden. På 
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station 1, 2 og 4 var der dog ingen udpræget forskel i sedimentstrukturen med dybden, hvorimod groft 
sand/fint grus (0,6-6 mm) findes fra 60 cm og nedefter på station 3 og 5.  
 

   
Figur 2. Sedimentkerner fra de tre prøvedybder på station 1 i Felt 3 ud for marinaen i Kolding Fjord – venstre: 0-30 cm, 

midt 30-60 cm og højre 60-90 cm.  

 
Sedimentet er relativt velsorteret og har derfor et relativt højt vandindhold.Tørvægt densiteten er som 
konsekvens heraf ringe på omkring på omkring 400 kg/m3 (Tabel 3) 
 
Tabel 3. Sediment karakteristika felt 3. TS står for tørstof, der i sin massive form er sat til en densitet på 2,6 g/cm3. 

Station 
 

Dybde 
m 

Tørstof 
(TS) 

% vådvægt 

Glødetab 
% TS 

Tot N 
mg/kg TS 

Tot P 
mg/kg TS 

BOD 
mg/kg TS 

Densitet 
t TS/m3 

F3-1 3 28 4,2 6233 1667 2433 0,34 

F3-2 3 33 4,1       0,42 

F3-3 3 34 4,7       0,44 

F3-4 3 36 4,3       0,47 

F3-5 3 33 4,7 6267 717 1067 0,43 

 
Sedimentet er relativt velsorteret og har derfor et relativt højt vandindhold.Tørvægt densiteten er som 
konsekvens heraf ringe på omkring på omkring 400 kg/m3.  
 
Glødetabet vidner om et relativt højt organisk påvirket sediment (GT omkring 5 % TS, Tabel 3) /3/. 
Indholdet af fosfor og kvælstof relativt højt alle tre steder (> 100 mg orthophosfat/kg TS og > 1000 mg 
N/kg TS).  
 
Tungmetaller og miljøfremmede stoffer 

Dumpning af opgravet sediment (klapning) er reguleret efter Havmiljøloven og nærmere specificeret i 
Miljøstyrelsens Klapvejledning /2/. Vejledningen inddeler, alt efter sedimentets forureningsniveau, 
sedimentet i enten kategori A, B eller C adskilt af et nedre og øvre aktionsniveau. Kategori A, der ligger 
under nedre aktionsniveau, er uforurenet materiale, som altid kan klappes. Kategori B mellem nedre og 
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øvre aktionsniveau, er sediment, som er middel forurenet, og som godt kan klappes på en godkendt 
klapplads, men som evt. kræver nærmere analyser. Kategori C er sediment med koncentrationsniveauer 
over øvre aktionsniveau, der som udgangspunkt er så forurenet, at det skal deponeres på land. 
Materialet kan dog evt. klappes på særlige vilkår. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed på en 
klapning af det opgravede materiale. Tungmetaller i det opgravede sediment ligger generelt over nedre 
aktionsniveau (Tabel 4). 
 
Tabel 4. Tungmetal og miljøfremmede stoffer i den øvre del af sedimentet i Felt 3 ud for Kolding Havn. Prøverne er 

grupperet i forhold til de tre undersøgte dybder af sedimentetet (jfr. fig.2). De gult markerede felter angiver 

koncentrationer mellem nedre og øvre aktionsniveau (Kategori B, Klapvejledningen /2/).  

  As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn PAH TBT 
Station mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
µg Sn/kg 

TS 
F3-1 Øv 
(0-30) 8,8 1,2 24 52 0,11 22 22 190 0,89 8 
F3-1 M 
(30-60) 8,3 1,4 29 59 0,17 22 28 210 0,77 8 
F3-1 N 
(60-90) 13 2,0 42 81 0,20 30 40 280 1,0 17 

F3-1 
avg 10 1,5 32 64 0,16 25 30 227 0,9 11 

F3-2 Øv 
(0-30) 9,2 1,7 50 75 0,31 27 39 240 1,3 32 
F3-2 M 
(30-60) 21 2,1 33 58 0,42 16 57 120 3,7 57 
F3-2 N 
(60-90) 8,4 1,9 120 99 0,92 32 56 280 3,7 54 

F3-2 
avg 12,9 1,9 68 77 0,55 25 51 213 2,9 48 

F3-3 Øv 
(0-30) 7,8 1,3 38 55 0,23 20 29 190 2,7 28 
F3-3 M 
(30-60) 7,2 1,6 79 88 0,92 27 43 260 40 12 

F3-3 
avg 7,5 1,5 59 71 0,58 24 36 225 21 20 

F3-4 Øv 
(0-30) 8,4 1,4 65 61 0,43 21 37 220 4 20 
F3-4 M 
(30-60) 7,8 2,9 97 89 0,81 30 62 380 12 25 
F3-4 N 
(60-90) 7,7 2,9 40 77 0,81 21 54 360 13 4 

F3-4 
avg 8,0 2,4 67 76 0,68 24 51 320 9,7 16 

F3-5 Øv 
(0-30) 8,7 1,3 43 61 0,27 20 35 190 1,7 33 
F3-5 M 
(30-60) 12 2,3 160 99 0,74 35 62 320 4,5 40 
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F3-5 N 
(60-90) 5,3 2,7 75 75 0,71 25 53 320 7,5 11 

F3-5 
avg 8,7 2,1 92 78 0,57 27 50 277 4,6 28 

Nedre 
niveau 

20 0,4 50 20 0,25 30 40 130 3 7 

Øvre 
niveau 

60 2,5 270 90 1 60 200 500 30 200 
 

 

Sammenholdes resultaterne af de udtagne sedimentprøver med Klapvejledningens ”aktionsniveauer” 

havde de fleste prøver koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer over vejledningens 
nedre aktionsniveau (Kategori A, Tabel 4). Endvider lå enkelte over øvre aktionsniveau. Det betyder at 
koncentrationerne samlet set ligger noget over baggrundsniveauet for marine sedimenter og forventes 
at kunne have negativ betydning for flora og fauna. Der er især enoverkoncentration af cadmium (Cd) 
og kobber (Cu) i prøverne, som begge anses for temmelig miljøkritiske. 
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 1 Indledning 

Dette notat beskriver, hvorledes worst-case værdier for indholdet af miljøfarlige 
stoffer er bestemt for det sediment, som skal klappes i forbindelse med uddybnin-
gen til Marina City. Notatet indeholder en beskrivelse af COWIs og Rambølls prø-
vetagninger samt data fra de to prøvetagninger, og på den baggrund beskrives, 
hvorledes worst-case koncentrationerne for indholdet af miljøfarlige stoffer er 
bestemt. Til sidst i notatet er de indledende resultater af sedimentspredning fra 
klappladsen. I klapansøgningen vil også spredning af cadmium og kobber vurderes 
baseret på spredningsberegninger.  

2 Prøvetagning  
Som forberedelse til uddybningen af sediment og den efterfølgende klapning af 
materiale fra projekt Marina City har COWI prøvetaget og analyseret sediment i 0-
30 cm’s dybde i samtlige felter, og for 2 af felterne (Felt 3 og Felt 1) har de også 
analyseret sediment fra 60-90 cm’s dybde (Figur 2-1). Desuden har COWI taget 
prøver fra alle felter i 60-90 cm’s dybde, som har været opbevaret som blandings-
prøver hos analysefirmaet (AnalyTech).  

COWIs data viste, at indholdet af miljøfarlige stoffer i Felt 3 var meget høje (se 
Tabel 3.1). For at eftervise disse høje data, har Rambøll efterfølgende lavet en 
detaljeret prøvetagning i Felt 3. Desuden viste COWIs data, at indholdet af miljø-
farlige stoffer steg fra 0-30 cm’s dybde til 60-90 cm’s dybde. Denne tendens fandt 

Rambøll også i deres detaljerede prøvetagning i Felt 3. Dette er beskrevet detalje-
ret senere i dette dokument. 
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Figur 2-1. Prøvetagningsområde fra COWIs rapport fra den første prøvetagning. Felt 3 er markeret 

med en rød ring. 

3 Beskrivelse af data 
Data fra COWIs prøvetagning ses i Tabel 3.1. Det ses, at specielt Felt 3 har høje 
koncentrationer af miljøfarlige stoffer, og derfor foretog Rambøll en supplerende 
og detaljeret undersøgelse i Felt 3, som ses i Tabel 3.2. Rambølls supplerende 
undersøgelse af Felt 3 viste, at koncentrationerne var væsentligt lavere i forhold til 
COWIs oprindelige prøvetagning, og koncentrationerne var sammenlignelige med 
COWIs data fra de andre felter. Det er vanskeligt at fastslå, hvorledes de meget 
høje analyser fra COWIs prøvetagning af Felt 3 er opstået, og om og hvor en mulig 
prøvetagnings/analysefejl er opstået. 
   
Baseret på resultaterne fra Rambølls detaljerede prøvetagning vurderes det, at 
COWIs data fra Felt 3 ikke er repræsentative, og Rambølls data anvendes i stedet 
som repræsentative for Felt 3. Det skal nævnes, at koncentrationerne fra Felt 3 
stadig er højere end de resterende felter baseret på Rambølls undersøgelse, men 
koncentrationerne af miljøfarlige stoffer i Felt 3 ligger mellem nedre og øvre akti-
onsniveauer for næsten alle enkeltanalyserne.  
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Tabel 3.1. Data fra COWIs prøvetagning. De analyserede dybder er 0-30 cm og 60-90 cm. 
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Tabel 3.2. Data fra Rambølls prøvetagning fra Felt 3. Bemærk at enheden på TBT er µg Sn/kg TS 

(værdi skal ganges med 2,44 for at kunne sammenlignes med aktionsniveauer). Der blev analyseret 
sediment fra 3 dybder: 0-30 cm 30-60 cm og 60-90 cm. 

 

 

I Felt 3 har Rambøll analyseret 5 delprøver i 3 dybder (bortset fra F3-3), og det er 
således muligt at analysere den gennemsnitlige koncentration af miljøfarlige stof-
fer i dybden ned til 90 cm’s dybde. Disse data ses i Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Gennemsnitlige koncentrationer af miljøfarlige stoffer i 3 dybder i Felt 3. Der indgår data 

fra 5 delprøver i hvert gennemsnit (n = 5), på nær for dybde 60-90 cm, hvor der kun indgår 4 
delprøver (n = 4). Data mellem nedre og øvre aktionsniveau er markeret med gult.  

 

Det ses af Tabel 3.3, at koncentrationen af samtlige stoffer stiger fra 0-30 cm til 
30-60 cm. I 60-90 cm stabiliseres koncentrationen af stofferne, som i denne dyb-
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de svarer til koncentrationen i 30-60 cm (på nær for cadmium og zink, som er 
beskrevet herunder). For de resterende stoffer ses denne tendens tydeligt, hvis 
data afbildes grafisk (Figur 3-1). På graferne er nedre aktionsniveau markeret med 
en grøn linje, og øvre aktionsniveau er markeret med en orange linje. 

 

Figur 3-1. Data fra Felt 3 fra Tabel 3.3 afbildet grafisk (gennemsnit). Bemærk at enheden på TBT er 
µg/kg TS. 

For cadmium og zink gælder, at data viser, at gennemsnitskoncentrationerne sti-
ger i 60-90 cm (venstre side) (Figur 3-2). Dog viser en detaljeret datagennem-
gang, at de stigende tendenser skyldes værdien af enkelte datapunkter, som det 
ses på graferne til højre i Figur 3-2.  

Den stigende tendens i zink data i 60-90 cm skyldes den meget lave værdi i F3-1 i 
30-60 cm’s dybde, og at der mangler et datapunkt for F3-3 i 60-90 cm’s dybde. 

Dette giver tilsammen den stigende tendens i zink datasættet med gennemsnits-
værdier. For cadmium gælder, at der for F3-4 og F3-2 ses rigtig god overens-
stemmelse mellem værdierne i 30-60 cm’s dybde og værdierne i 60-90 cm’s dyb-

de. For F3-5 og F3-1 ses en stigning i 60-90 cm i forhold til 30-60 cm. Det vurde-
res dog for både cadmium og zink, at en prøvetagning i cirka en halv meters dyb-
de vil være udtryk for en worst-case værdi for indholdet af de to metaller.  
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t -test Arsen Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Bly Zink PAH TBT

0-30 mod 30-60 0,33 0,04 0,19 0,09 0,05 0,29 0,04 0,29 0,20 0,69

30-60 mod 60-90 0,44 0,43 0,75 0,69 0,83 0,83 0,96 0,36 0,51 0,64

0-30 mod 60-90 0,99 0,01 0,21 0,01 0,04 0,82 0,01 0,01 0,12 0,82

p-værdier

 

Figur 3-2. Data fra Tabel 3.3 afbildet grafisk (gennemsnit) (grafer til venstre). Grafen til højre viser 

enkeltmålingerne fra alle delprøver, samt COWIs data fra Felt 1. 

Til sammenligning af gennemsnitsværdierne fra hver dybde anvendes en t-test, 
som statistisk kan teste, om to middelværdier (gennemsnit) er ens eller forskelli-
ge. Resultatet af t-testen er en p-værdi, som beskriver, om der er signifikant for-
skel på middelværdierne eller ej. Hvis p-værdien er mindre end 0,05 er der signifi-
kant forskel på middelværdierne, og hvis p-værdien er højere end 0,05 er der ikke 
signifikant forskel på middelværdierne. I analysen indgår de fem målinger fra hver 
dybde (fire for dybden 60-90 cm). p-værdier fra uparrede t-tests fremgår af Tabel 
3.4. Her fremgår det, at der ikke er signifikant forskel på koncentrationen i dybden 
30-60 cm og dybden 60-90 cm, og dette gælder for alle undersøgte stoffer. 

Tabel 3.4. p-værdier fra uparrede t-tests mellem de forskellige dybder. Signifikansniveau er sat til 
0,05. Signifikante forhold er markeret med fed skrift. 

 

Baseret på ovenstående beskrivelse af data vurderes det, at en beskrivelse af 
sedimentet baseret på data fra 0-30 cm ikke vil være fyldestgørende, idet koncen-
trationen af miljøfarlige stoffer stiger i dybden. Dette bekræftes af p-værdierne fra 
Tabel 3.4, hvor det ses, at koncentrationen i overfladesedimentet er signifikant 
lavere for cadmium, kobber, kviksølv, bly og zink i forhold til de dybere lag (p < 
0,05). Dog vurderes det, at for alle stofferne vil en prøvetagning af sediment fra 
cirka 50 cm’s dybde være repræsentativ for en worst-case værdi, idet koncentrati-
onen af stofferne stabiliseres i denne dybde. Dette ses ligeledes i Tabel 3.4, hvor 
der ikke er signifikant forskel i koncentrationerne af miljøfarlige stoffer i 30-60 
cm’s dybde og 60-90 cm’s dybde (p > 0,05). 

I det nedenstående præsenteres data, som vurderes at være repræsentative for 
det sediment, som skal klappes i forbindelse med Marina City projektet. Data 
stammer fra sedimentdybden 50-70 cm (udtaget i forbindelse med COWI’s oprin-

delige prøvetagning), som svarer til middeldybden i Rambølls prøvetagning (30-60 
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cm) i de ovenfornævnte analyser. Data fra sedimentdybden 50-70 cm repræsente-
rer derved det højeste indhold af miljøfarlige stoffer (jævnfør Figur 3-1, Figur 3-2 
og Tabel 3.4), og det vurderes derfor, at data fra 50-70 cm’s dybde udgør en 

worst-case vurdering i forhold til klapansøgningen. 

4 Worst-case data fra 50-70 cm’s dybde 
Her præsenteres data fra sediment i 50-70 cm’s dybde, som blev udtaget i forbin-
delse med COWIs prøvetagning, og som siden prøvetagningen har været opbeva-
ret hos AnalyTech (se Figur 2-1). I december 2017 blev der analyseret en blande-
prøve bestående af 5 nedstik fra hvert felt 1 til 13, på nær for felt 3, hvor der ikke 
fandtes mere sediment hos analysefirmaet (AnalyTech), idet sedimentet var blevet 
brugt til analyse af indhold af kvælstof (N) og fosfor (P). Data fra december 2017 
er præsenteret i Tabel 4.1. Data fra Felt 3 stammer fra Rambølls prøvetagning 
(30-60 cm’s dybde) og består af gennemsnittet af 5 prøver i feltet. 

Det ses i Tabel 4.1, at alle enkeltanalyser ligger under øvre aktionsniveau, at alle 
enkeltanalyser for nikkel og arsen ligger under nedre aktionsniveau, og at alle 
enkeltanalyser for cadmium og kobber ligger over nedre aktionsniveau. For kvik-
sølv, bly, chrom, zink, PAH, PCB og TBT ligger enkeltanalyserne både under og 
over nedre aktionsniveau.  

Tabel 4.1. Oversigt over analysedata fra prøver udtaget i 50-70 cm’s dybde (analyserne er modtaget 
d. 22/12-2017 fra AnalyTech). For Felt 3 gælder, at data stammer fra Rambølls prøvetagning. Det 

vægtede gennemsnit er beregnet udfra de mest opdaterede graveplaner. 

 

I Tabel 4.1 ses gennemsnittet af alle data, samt det vægtede gennemsnit, som er 
beregnet på den nuværende viden omkring graveplaner og uddybningsforhold. 
Den planlagte uddybning ses i Figur 4-1, og de tilhørende uddybningsmængder 
ses i   
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Tabel 4.2. 

Baseret på det vægtede gennemsnit ses, at koncentrationerne af kviksølv, cadmi-
um, kobber, zink, PAH og TBT ligger over nedre aktionsniveau. Cadmium, kobber 
og TBT vurderes at være fokusstofferne i forhold til spredning af sediment fra 
klappladsen, og der er modelleret på spredning af disse tre stoffer. En indledende 
spredningsmodellering for TBT er præsenteret i næste afsnit.  
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Tabel 4.2. Planlagte uddybningsmængder fra de 13 felter. 

 

Figur 4-1. Det planlagte uddybningsområde for Marina City.  

 

5 Indledende spredningsmodellering af sedi-
ment fra Trelde Næs klapplads 
Dette notat har været fremsendt til Miljøstyrelsen, som et led i en indledende for-
ventningsafstemning. Sagsbehandleren ved Miljøstyrelsen ønskede at se eksem-
pler på de modelleringer, der ville blive gennemført. Nedenstående grafer er såle-
des ikke de endelige grafer, men de endelige vil fremgå af sedimentmodellerings-
rapporten til klapansøgningen. 
 
Det uddybede sediment ønskes klappet på klapplads K_164_01 Trelde Næs belig-
gende i Lillebælt (De kortlagte substrattyper nær klappladsen forventes at bestå af 
en mudret sandbund, som vurderes at være sammenlignelig med den havbunds-
sedimenttype, som findes i Kolding Fjord (Figur 5-2). 
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Figur 5-1).  
 

De kortlagte substrattyper nær klappladsen forventes at bestå af en mudret sand-
bund, som vurderes at være sammenlignelig med den havbundssedimenttype, 
som findes i Kolding Fjord (Figur 5-2). 
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Figur 5-1. Placering af klappladsen Trelde Næs. Klappladsen er den lille sorte firkant, som pilen 

peger på (data fra Geodatastyrelsen). 

 

Figur 5-2 Kort over sedimenttyper i Kolding Fjord og ved klappladsen Trelde Næs. Omtrentlig place-

ring af klappladsen er angivet med blå firkant. Data fra (GEUS, 2017). 

Der er foretaget indledende modelleringer af spredningen af sediment fra klapnin-
gen af sediment fra Marina City, og her præsenteres de indledende data. Modelle-
ringen stammer fra et scenarie, hvor der klappes 4.000 m3 pr klapning én gang i 
døgnet. 

5.1 Klapning i sommerperioden 
Hvis der klappes i sommerperioden, hvor strømmen er mindre end i vinterperio-
den, så vil sedimentspredningen ligge som en fane og følge strømretning i nord-
østlig og sydvestlig retning. Middelkoncentrationer af suspenderet stof i vandfasen 
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over 4 mg SS/l forekommer kun indenfor klappladsen. I området omkring Lillebælt 
og i området nordøst for klappladsen er koncentrationen langt under 0,5 mg SS/l, 
hvilket er meget lavere end områdets baggrundskoncentration på 5 mg SS/l 
(Vejdirektoratet, 2016). 

Sedimentationen ved endt klapning ses i Figur 5-3. Den største sedimentation 
forekommer indenfor klappladsen og er omkring 1,4 m. I beregningen klappes al 
materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på hele 
klappladsen og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. Om-
kring Lillebælt og nordøst for klappladsen er sedimentationen ikke større end 0,1 
mm. 

 

 Figur 5-3. Sedimentation ved endt klapning om sommeren. 

5.2 Klapning i vinterperioden 
Spredningen af sediment er større ved klapning om vinteren i forhold til klapning 
om sommeren, da strømhastigheden er større om vinteren. 

Sedimentkoncentration i vandsøjlen midlet over klapperioden ses i Figur 5-4. Se-
dimentspredningen ligger som en fane og følger strømretningen i nordøstlig og 
sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 10 mg SS/l forekommer kun inden 
for klappladsen. I området omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er middel-
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koncentrationerne under 0,5 mg/l, hvilket er lavere end baggrundskoncentrationen 
for området. 

 

Figur 5-4. Sedimentkoncentration midlet over vinterklapperioden. 

Sedimentationen ved endt klapning ses i Figur 5-5. Den største sedimentation 
forekommer indenfor klappladsen og er omkring 0,8 m. I beregningen klappes al 
materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på hele 
klappladsen og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. Om-
kring Lillebælt og nordøst for klappladsen er sedimentationen ikke større end 0,01 
mm. 
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Figur 5-5. Sedimentation ved endt klapning om vinteren. 

6 Opsamling 
Det vurderes, at de senest målte værdier af sediment fra 50-70 cm’s dybde be-

skriver worst-case indholdet af miljøfarlige stoffer i sedimentet, som ønskes klap-
pet i forbindelse med Marina City projektet. I lighed med målingerne i sediment-
dybden 50-70 cm fra Felt 1-2 og 4-13 vurderes, at Rambølls data fra Felt 3 i 30-
60 cm’s dybde er repræsentative. I klapansøgningen vil hele puljen af sediment 
(Felt 1 – 13) derfor vurderes ved hjælp af vægtede gennemsnit af indholdet af 
miljøfarlige stoffer i 50-70 cm’s dybde. Dette vurderes at være en konservativ 

vurdering, som overestimerer indholdet af miljøfarlige stoffer i hele den opgravede 
sedimentpulje.  
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Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 15 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 820 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 97 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04698 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 2 - dybde 1.5 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 8 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 680 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 110 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04699 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 5- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 6 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1850 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 50 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

LAB nr: 17-04700 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 5 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst <1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 7 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N <1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 720 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 93 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04701 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 5 - dybde 1.5 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 10 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 820 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 130 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04702 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 6- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 7 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1430 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 72 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04703 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 6 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 14 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 830 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 100 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

LAB nr: 17-04704 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 6 - dybde 1.5 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 2 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 8 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 2 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 800 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 89 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04705 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 7- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst <1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 9 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N <1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1790 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 63 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04706 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 7 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst <1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 8 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N <1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1050 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 74 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04707 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 7 - dybde 1.5 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst <1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 7 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N <1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 950 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 96 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

LAB nr: 17-04708 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 11- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 8 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1550 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 68 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04709 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 11 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst <1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 11 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N <1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 870 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 96 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04710 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 12- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 8 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1220 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 66 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04711 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 12 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 6 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1090 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 74 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

LAB nr: 17-04712 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 13- dybde 0.-0.3 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 7 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 1220 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 67 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

LAB nr: 17-04713 Prøvetager: FSN, COWI A/S
Prøvemærkning: Felt 13 - dybde 0.5-1.0 m.u.t Prøvetagningsmetode: -
Prøvetype: Havneuddybning Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: Kolding Havn Prøvetagningssted:
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 20.03.2017 - 23.06.2017

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Nitrogen vandopløst 1 mg/kg - - 1 *M-0046 NP 1975:6 10%

Phosphor vandopløst 7 mg/kg - - 1 *M-0020 DS 292 10%

NO2+NO3-N 1 mg/kg - - 1 *M-0024 DS 222/223 10%

Ammoniak-N <1 mg/kg - - 1 M-0014 DS 224 10%

BI-5 730 mg/kg - - 20 M-0039 DS/EN 1899 10%

Total-N 77 mg/kg - - 20 M-0046 NP 1975:6 10%

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 297215 dateret 04.04.2017.
Korrigeret angivelse af parameternavne.

Rekvirent: Cowi A/S
Kopi:

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 23.06.2017

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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1 Indledning 
I forbindelse med etableringen af en ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i 
Kolding skal der klappes omkring 360.000 m3.  

Denne rapport redegør for spredningen af det uddybede materiale under klapning, 
for koncentrationsforholdene af sediment og miljøfarlige stoffer i vandfasen samt 
for sedimentationsforholdene langs havbunden efter klapningen. Desuden 
redegøres for det klappede materiales potentielle iltforbrug under og efter 
klapningen. Koncentrationerne af miljøfarlige stoffer sammenholdes med 
baggrundsværdier for området og sammenholdes med gældende 
miljøkvalitetskrav.  

2 Fremgangsmåde og metode 
Under afgravningen spredes der typisk 5 % af det afgravede sediment i 
vandsøjlen, dels i forbindelse med selve graveprocessen, og dels når det afgravede 
materiale bringes op gennem vandsøjlen til klapprammen. Ved klapningen tabes 
igen ca. 5 % af sedimentet til vandsøjlen, når klapprammen åbnes, og sedimentet 
falder ned gennem vandsøjlen. De resterende ca. 90 % af sedimentet når 
havbunden på klappladsen og spreder sig derfra langs bunden. 

Ved spredning i vandsøjlen (5 % af det afgravede materiale) vil de ikke-kohæsive 
sedimentfraktioner som sand og grus falde ned på havbunden kort efter, at de er 
klappet, mens de ikke kohæsive fraktioner som ler og fint silt vil blive ført med 
strømmen. Spredning af det klappede materiale, der når bunden, afhænger af 
strømhastigheden. Ved små strømhastigheder vil sedimentet aflejres på 
klappladsen. Ved store strømhastigheder vil det klappede materiale blive 
transporteret væk fra klappladsen langs bunden i en sedimentpøl. Det er i 
forbindelse med denne spredning, at der potentielt kan ske spredning af 
miljøfarlige stoffer. Desuden kan der potentielt opstå et øget iltforbrug, hvis det 
klappede materiale indeholder større mængder af organisk materiale. 

Vurderingen af spredningen i vandsøjlen (5 % af det afgravede materiale) baseres 
på beregninger foretaget med DHI’s software MIKE HD og MIKE MUD, som 
beskrevet i [1]. Der udvælges to modelperioder, der repræsenterer de normale 
forhold henholdsvis om vinteren og sommeren. 

Vurderingen af spredningen af det klappede materiale, der når klappladsens bund, 
sker ved hjælp af den af NIRAS og Flemming Bo Pedersen udviklede ”Klapmodel” 
[2]. 

3 Forhold ved klapplads 
Klappladsen er beliggende cirka 5,5 km øst for Trelde Næs, syd for udmundingen 
til Vejle Fjord som vist i Figur 3.1. Klappladsens samlede areal udgør ca. 1 km2. 
Vanddybden er ifølge søkort omkring 15 m. Med et krav om ikke at reducere 
vanddybden til mindre end 14 m giver det en kapacitet på klappladsen på omkring 
0,001 km3, under antagelse af at intet af sedimentet transporteres væk fra 
klappladsen.  

3.1 Strømforhold 
Hovedstrømmen, som løber frem og tilbage gennem Lillebælt, er generelt styret af 
de regionale vejrforhold og de lokale bundforhold. Ved indstrømning (røde pile på 
Figur 3.1) presser havbunden strømmen øst og vest om klappladsen og ved 
udstrømning (blå pile på Figur 3.1) løber strømmen nord om klappladsen. Denne 
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generelle strømning frem og tilbage gennem Lillebælt bliver overlejret af den lokalt 
vindgenererede strøm.  

 

 

 

 

Strømhastigheden varierer fra sæson til sæson. Figur 3.2 og Figur 3.3 viser 
strømhastigheden på klappladsen. Positionen for de viste strømhastigheder er 
angivet i Figur 3.1, for de to valgte simuleringsperioder: 

o Sommer, 15/6-2011 - 9/9-2011, 
o Vinter, 7/11-2011 - 31/1-2012. 

For detaljeret forklaring på valg af periode henvises til [1].  

I sommerperioden er strømmen aldrig større end 0,2 m/s på klappladsen, mens 
strømmen om vinteren når op på cirka 0,3 m/s i nordøstlig retning. 
Strømretningen varierer primært mellem sydvest og nordøst. Af strømroserne på 
Figur 3.2 og Figur 3.3 ses det yderligere, at strømmen oftere er i nordøstlig 
retning end i sydvestlig retning. Både sommer og vinter er strømmen i nordøstlig 
retning cirka 3 gange så ofte som i sydvestlig retning. 

Figur 3.1: Klapplads Trelde 
Næs markeret med grøn 
firkant. I figuren er position 
for strømroser og generelle 
strømforhold ved klappladsen 
også angivet, se næste afsnit. 
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4 Sedimentspecifikationer 
Ved uddybning af sediment spildes der omkring 5 % af det opgravede materiale, 
og der er et behov for at klappe ca. 360.000 m3. Der planlægges at klappe op til 
4.000 m3 pr klapning pr døgn.  

Under selve klapningen forventes det, at 5 % tabes i vandsøjlen. Spredning af 
disse 5 % behandles i sektion 5, mens spredningen af de resterende 95 %, der 
falder til bunds på klappladsen, behandles i sektion 6.  

Der er gennemført en sedimentundersøgelse af området øst for Marina Syd for 
Kolding Kommune [3]. Prøveområderne er angivet i Figur 4.1. 

Figur 3.2: Strømrose for 
sommerperioden (15/6-2011 
- 9/9-2011). 

Figur 3.3: Strømrose for 
vinterperioden (7/11-2011 - 
31/1-2012). 



 

 

Kolding Kommune  19. marts 2020  www.niras.dk 

7 

 

 

 

Der er udtaget en sedimentprøve i hvert felt af de øverste 0-0,3 m af sedimentet. 
Hver prøve til analyse bestod af en sammenblanding af 4-5 delprøver per nedstik, 
som var jævnt fordelt i hvert område. Derudover blev der taget vertikal blandede 
sedimentprøver fra 0,5 m under havbund til intakte lag (formentlig omkring 0,7 m 
under havbund) samt prøver i 1,5 m dybde.  

I sejlrenden (felt 11-13) blev der påvist aflejret materiale til 0,3 meter under 
havbunden og herunder intakte lag bestående af gytje. I området øst for Marina 
Syd blev der i felt 1 og felt 3 konstateret aflejret materiale til ca. 0,9 m under 
havbunden. I de resterende felter (felt 2 og felt 4-10) blev der konstateret aflejret 
materiale til omkring 0,6-0,7 meter under havbunden. Herunder blev der 
konstateret intakte lag i form af gytje. 

4.1 Kornkurver 
Der er afrapporteret kornkurver i alle 13 felter for det øverste lag 0-0,3 m under 
havbunden samt i dybden 0,5 m under havbunden for alle felter på nær felt 3. 
Kornkurverne for det øverste lag (0-0,3 m) er vist i Figur 4.2 sammen med det 
vægtede gennemsnit baseret på sedimentvolumen fra hvert felt. Inddelingen i fire 
forskellige sedimentfraktioner, fra Jakobsen et al. [4], ses også i figuren. 

I Figur 4.3 sammenlignes det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 0-0,3 
m under havbunden med det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 0,5 
m. Det ses, at de to kurver er meget ens. I felt 11-13 findes de intakte lag i form 
af gytje som nævnt i dybden 0,5 m, mens det for de andre felter er aflejret 
materialer kornkurven af baseret på. I forbindelse med den nye Vejle Fjord Bro 
blev der lavet en VVM redegørelse. NIRAS skrev i den forbindelse et notat [5], 
som beskrev sedimentet i Vejle Fjord. I midten af fjorden var overfladesedimentet 
gytje, og kornkurverne var meget lig kornkurverne i Figur 4.3. Kornkurverne i 
Figur 4.3 antages derfor at være repræsentative også for de intakte lag i alle 
felter.  

Figur 4.1: Inddeling af felter 
for sedimentprøver. 
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I Tabel 4.1 er andelen af de fire sedimentfraktioner angivet for det vægtede 
gennemsnit sammen med median-kornstørrelsen af hver fraktion. Denne er også 

Figur 4.2: Kornkurver af de 
13 felter (0-0,3 m) samt for 
det vægtede gennemsnit 
(stiplet linje). Data er fra [3].  

Figur 4.3: Vægtede 
gennemsnit af kornkurver i 
dybderne 0-0,3 m og 0,5 m. 
Mediankornstørrelse af de fire 
sediment-fraktioner er vist 
med sort prik. 
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vist med sorte prikker i Figur 4.3. De to groveste sedimentfraktioner udgør 77 % 
af den totale mængde. I Tabel 4.1 er sedimentfraktionernes faldhastighed også 
angivet og er beregnet som 

𝑤𝑤𝑠𝑠 =
(𝑠𝑠 − 1)𝑔𝑔𝑑𝑑50

2

18𝜈𝜈
, 

hvor 𝑠𝑠=2,65 er tørstoffets relative densitet i forhold til vandets, 𝑔𝑔 = 9,81 m/s2 er 
tyngdeaccelerationen, 𝑑𝑑50 er mediankornstørrelsen og 𝜈𝜈=1,307×10-6 m2/s er 
vandets kinematiske viskositet ved 10°C. 

  
Tabel 4.1: Andelen af de fire 
sedimentfraktioner baseret på 
det vægtede gennemsnit af 
kornkurverne samt de 
tilhørende median-
kornstørrelser og faldhastighed. 

 
 Ler Fint-mellem 

silt 
Mellem-grov 

silt Fint sand 

Andel (%) 5 18 60 17 

Mediankornstør-
relse (mm) 0,0014 0,005 0,025 0,08 

Faldhastighed 
(mm/s) 0,002 0,02 0,5 5,0 

 

 

Rumvægtene anvendt i sedimentspredningsanalyserne for Vejle Fjord Bro 
anvendes derfor også i disse beregninger. Den våde rumvægt er 1.200 kg/m3, og 
den tørre rumvægt er 1.870 kg/m3.  

4.2 Miljøfarlige stoffer, BOD og glødetab 
Sedimentprøverne er blevet analyseret for følgende miljøfarlige stoffer: kviksølv, 
nikkel, cadmium, kobber, bly, chrom, arsen, zink, PCB, TBT og PAH. Yderligere 
blev tørstofindholdet og glødetabet analyseret. 

Analyseresultaterne ses i Tabel 4.2. Data er yderligere beskrevet i 
klapansøgningen. Miljøstyrelsens nedre og øvre aktionsniveauer for klapning er 
angivet i tabellen. Alle målte koncentrationer af miljøfarlige stoffer er under de 
øvre aktionsniveauer.  

Koncentrationen af både nikkel og arsen er i alle felter under nedre aktionsværdi, 
mens alle felter har koncentrationer af cadmium og kobber mellem nedre og øvre 
aktionsværdi. For de øvrige miljøfarlige stoffer varierer det fra felt til felt om 
koncentrationen er under nedre eller mellem nedre og øvre aktionsværdi. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2: Analyseresultater af sedimentprøver (se klapansøgningen for detaljer).  
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I de følgende beregninger betragtes specifikt cadmium, kobber, zink, kviksølv og 
TBT, idet koncentrationerne af disse stoffer ligger mellem nedre og øvre 
aktionsniveauer for størstedelen af felterne. Vægtede gennemsnitskoncentrationer 
af disse stoffer er baseret på alle prøver angivet i Tabel 4.3. Det er disse værdier, 
der anvendes i nedenstående beregninger. 

  
Tabel 4.3: Vægtede 
gennemsnitskoncentrationer af   
cadmium, kobber, zink og TBT 
baseret på alle sedimentprøver. 

 
Stof Cadmium Kobber Zink TBT 

mg/kg TS 1,04 35 133 0,02 
 

Sedimentprøverne er også testet for BOD (Biochemical Oxygen Demand), som er 
fundet til 1.142 mg O2/kg prøve. BOD er bestemt som sedimentets biokemiske 
iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 °C.  

Det gennemsnitlige tørstofindhold er fundet til at være 33 %. Udfra dette kan 
vandindholdet udregnes til: 

Vandindhold =
100% − 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 100% = 203%. 

Dette betyder, at vandindholdet er cirka dobbelt så stort som tørstofindholdet. 
Glødetabet er cirka 13 % af tørstoffet. 

5 Spredning i vandsøjle under klapning 
Cirka 5 % af det klappede materiale tabes i vandsøjlen. Dette svarer til cirka 
18.000 m3. I dette afsnit betragtes spredning af disse 5 % af det klappede 
materiale. 
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5.1 Hydrodynamiske model 

5.1.1 Opsætning af strømningsmodel (MIKE 21 HD) 
De hydrodynamiske forhold i området omkring den planlagte klapning er evalueret 
ved brug af en MIKE 21 HD model, som er en todimensionel model til beskrivelse 
af de hydrodynamiske processer. Modellen er kørt for en sommer- og 
vinterperiode som beskrevet i afsnit 3.1. En deltaljeret beskrivelse af 
modelopsætningen er givet i [1]. 

5.1.2 Opsætning af sedimentspredningsmodel (MIKE 21 MUD) 
Til beregning af spild fra klapning af uddybningsmaterialet er anvendt det til MIKE 
21 hørende modul MUD. MUD beskriver transport, erosion og aflejring af sediment 
som en funktion af strømningen. Modulet kan anvendes til bl.a. modellering og 
overvågning af sedimentspild opstået i forbindelse med oprensnings- og 
uddybningsaktiviteter. En detaljeret beskrivelse af modelopsætningen er givet i 
[1]. 

Spredning af alle fire sedimentfraktioner, angivet i Tabel 4.1, betragtes i 
beregningerne. Spildet frigives i modellen på én position lokaliseret i midten af 
klappladsen. Det antages, at der klappes 4.000 m3 sediment pr døgn fordelt på én 
klapning. De 5 %, der tabes i vandsøjlen, udgør 200 m3 pr døgn. I beregningen 
antages det, at disse tabes jævnt over hele døgnet svarende til 23 cm3/s. I 
virkeligheden vil al spildet blive tabt over en meget kortere periode, svarende til 
den tid, det tager at tømme en pram. Ifølge [6] vil dette lokalt give højere 
koncentrationer af suspenderet sediment i vandsøjlen end beregningsresultaterne 
giver udtryk for, men erfaringer viser, at sedimentet vil bevæge sig som samlede 
sedimentskyer væk fra klappladsen, hvilket påvirker flora og fauna mindre end 
længerevarende permanent nedsættelse af lysnedtrængningen i vandsøjlen [7]. 
Således er anvendelsen af en gennemsnitlig spildrate en konservativ tilgang. 

5.2 Resultater 
Der er foretaget en sommer- og vinterberegning. I det følgende præsenteres 
resultaterne af beregningerne omhandlende de 5 % sediment, som tabes i 
vandsøjlen. 

5.2.1 Sommer 
Sedimentkoncentration i vandsøjlen midlet over klapperioden ses i Figur 5.1. Det 
suspenderede sediment (SS) ligger som en fane og følger strømretning i nordøstlig 
og sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 4 mg SS/l forekommer kun 
inden for klappladsen. I området omkring Lillebælt og i området nordøst for 
klappladsen er koncentrationen langt under 0,5 mg SS/l, hvilket er lavere end 
baggrundskoncentrationen i området. 
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De størst forekommende koncentrationer under klapperioden er vist i Figur 5.2. På 
klappladsen er koncentrationen omkring 80 mg SS/l, men falder til under 20 mg 
SS/l 2 km væk fra klappladsen. I området omkring Lillebælt l (Figur 5.2 nederst) 
og nordøst for klappladsen er den maksimale koncentration ikke større end 3 mg 
SS/l. Det fremgår ikke af figuren hvad varigheden af disse koncentrationer er. Men 
koncentrationer over 30 mg/l forekommer samlet højst én dag, dvs. der kan være 
perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er lavere. Varigheden af 
koncentrationer på 80 mg/l inde på klappladsen forventes ikke at have en 
varighed på mere end et par timer. Så er sedimentet enten transporteret videre 
eller faldet til bunds.  

Figur 5.1: 
Sedimentkoncentration midlet 
over sommerklapperioden. 
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 Figur 5.2: Maksimal 
sedimentkoncentration i 
vandfasen under 
sommerklapperioden (mg 
SS/l). 
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I Figur 5.3 og Figur 5.4 ses det, at koncentrationer større end 20 og 10 mg SS/l 
forekommer samlet over henholdsvis 40 og 50 dage i midten af klappladsen. Dette 
skyldes, at al det klappede materiale i beregningen klappes i samme position. I 
virkeligheden vil klapningen blive fordelt på hele klappladsen. Det forventes 
derfor, at det samlede antal dage med koncentrationer over 20 og 10 mg SS/l vil 
være mindre. Det er vigtigt at pointere, at dette er det samlede antal dage. Dvs., 
der kan være perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er lavere. 

 

 

 

 

 
  

Figur 5.3: Antal dage hvor 
mængde af suspenderet 
sediment overstiger 20 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 20 mg/l. 
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Figur 5.4: Antal dage hvor 
mængde af suspenderet 
sediment overstiger 10 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 10 mg/l. 



 

 

Kolding Kommune  19. marts 2020  www.niras.dk 

17 

I Figur 5.5 ses det, at koncentrationer større end 2 mg/l i Lillebælt samlet 
forekommer under en dag i klapperioden. Det er vigtigt at pointere, at dette er det 
samlede antal dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
 

 

  

 

 
 
Sedimentationen ved endt klapning ses i Figur 5.6. Den største sedimentation 
foregår indenfor klappladsen og er omkring 1 m. I beregningen klappes al 
materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på hele 
klappladsen, og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. Dette 
diskuteres yderligere i afsnit 7.2. Omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er 
sedimentationen ikke større end 0,1 mm. 

Figur 5.5: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 2 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 2 mg/l. 
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5.2.2 Vinter  
Spredningen af sediment er større ved klapning om vinteren i forhold til klapning 
om sommeren, da strømhastigheden er større om vinteren. 
Sedimentkoncentrationen i vandsøjlen midlet over klapperioden ses i Figur 5.7. 
Sedimentspredningen ligger som en fane og følger strømretningen i nordøstlig og 
sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 10 mg SS/l forekommer kun inden 
for klappladsen. I området omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er 
middelkoncentrationerne under 0,5 mg SS/l, hvilket er lavere end 
baggrundskoncentrationen i området.  

 

Figur 5.6: Sedimentation ved 
endt klapning om sommeren. 
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Figur 5.7: Koncentration  af 
suspenderet sediment (SS) 
midlet over 
vinterklapperioden. 
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De størst forekommende 
koncentrationer under 
klapperioden er vist i Figur 5.8. 
Omkring klappladsen er 
koncentrationerne omkring 80 
mg SS/l, men falder til under 
30 mg SS/l tættere på 
Lillebælt. Nordøst for 
klappladsen er den maksimale 
koncentration ikke større end 5 
mg SS/l. I det nordlige udløb af 
Lillebælt er den maksimale 
koncentrationen 15 mg SS/l og 
i Lillebælt ikke større end cirka 
5 mg SS/l (Figur 5.8 nederst). 
Det fremgår ikke af figuren 
hvad varigheden af disse 
koncentrationer er. Men 
koncentrationer over 30 mg/l 
forekommer samlet højst én 
dag, dvs der kan være perioder 
ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
Varigheden af koncentrationer 
på 80 mg/l inde på klappladsen 
forventes ikke at have en 
varighed på mere end et par 
timer. Så er sedimentet enten 
transporteret videre eller faldet 
til bunds.

 

 

Figur 5.8: Maksimal 
suspenderet 
sedimentkoncentration (SS) 
under vinterklapperioden. 
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I Figur 5.9 og Figur 5.10 ses det, at koncentrationer større end 20 og 10 mg SS/l 
forekommer samlet over henholdsvis 30 og 50 dage i midten af klappladsen. Dette 
skyldes, at al det klappede materiale i beregningen klappes i samme position. I 
virkeligheden vil klapningen blive fordelt på hele klappladsen. Det forventes 
derfor, at det samlede antal dage med koncentrationer over både 20 og 10 mg 
SS/l vil være mindre. Det er vigtigt at pointere, at dette er det samlede antal 
dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er 
lavere. 

 

 

 

 
 

Figur 5.9: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 20 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 20 mg/l. 
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Figur 5.10: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 10 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 10 mg/l. 
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I Figur 5.11 ses det, at koncentrationer større end 2 mg SS/l i Lillebælt samlet 
forekommer under én dag i klapperioden. Det er vigtigt at pointere, at dette er det 
samlede antal dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
 
 

 

  

 

 
  

Figur 5.11: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 2 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 2 mg/l. 
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Sedimentationen ved endt klapning om vinteren ses i Figur 5.12. Den største 
sedimentation foregår indenfor klappladsen og er omkring 0,8 m. I beregningen 
klappes al materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på 
hele klappladsen, og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. 
Dette diskuteres yderligere i afsnit 7.2. Omkring Lillebælt og nordøst for 
klappladsen er sedimentationen ikke større end 0,01 mm. 

 

 

 
 
 

 

Figur 5.12: Sedimentation 
ved endt klapning om 
vinteren. 
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6 Spredning af det klappede materiale langs 
bunden 
I alt skal 360.000 m3 materiale klappes, hvoraf 5 % tabes i vandsøjlen. De 
resterende 95 %, som svarer til cirka 342.000 m3, falder 20 m ned gennem 
vandsøjlen ned på bunden, hvorfra det spredes med strømmen. Denne spredning 
vurderes i dette kapitel.  

6.1 Præsentation af klapmodel 
Når sediment klappes fra en pram, dannes en nedadrettet sedimentstrøm fra 
klappram til havbund. Ved lav strømhastighed lægger sedimentet sig som en 
plamage på bunden. 

Når sedimentet rammer bunden, spredes det i alle retninger, alt imens det 
transporteres i strømmens retning som en sedimentpøl. Skematisk er processen 
illustreret i Figur 6.1. Når strålen, på grund af overskuddet i massetæthed af det 
klappede materiale, søger ned mod bunden, øges vandføringen og densiteten 
aftager. Det vil sige, det klappede materiale fortyndes. Den proces, som 
bestemmer denne initiale fortynding, er medrivning ind i strålen (Figur 6.2 (a)). 
Når strålen når ned til bunden, bliver den afbøjet til alle sider. Den afbøjede stråle 
bibeholder sin hastighed, Uc, hvorfor dybden af bundstrålen bliver en halv 
strålebredde (Figur 6.2 (b)).  

 

 

 

 
 

NIRAS har i samarbejde med Flemming Bo Pedersen udviklet et regneværktøj til 
beregning af spredning af sediment i forbindelse med klapning [2]. Dette værktøj 
er i stand til at beregne sedimentation ved klapning baseret på  

Figur 6.1: Illustration af 
sedimentstrålen fra når 
sedimentet forlader prammen 
til sedimentpølen tages med 
af strømmen. 

(a) 

(b) 
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sedimentparametre, strøm og dybdeforhold. Yderligere er modellen i stand til at 
beregne sedimentkoncentrationen i sedimentpølen som funktion af afstanden til 
klappositionen. Modellen har to forskellige beregningsformer; en ”normal” 
beregning og en ”specialberegning”. 

Den ”normale” beregning benyttes, hvis strømhastigheden er så lav, at den ikke 
kan holde det spildte ikke-kohæsive materiale (sand, grus) i suspension, og det 
derfor bundfældes. Denne beregning giver data for det bundfældede materiale, og 
for det kohæsive, finkornede materiale, som spredes, og som binder de 
miljøfarlige stoffer. ”Specialberegningen” bruges til at bestemme spredningen af 
sedimentpølen, bestående af alt klapmaterialet, hvis strømhastigheden er så høj, 
at sedimentet ikke bundfældes. Ved klapning med splitpram forventes 95 % af 
klapmaterialet at falde ned til bunden. NIRAS’ model redegør for spredningen af de 
95 %, som når bunden. De resterende 5 % opblandes i vandsøjlen på vej ned til 
havbunden. Spredningen af disse 5 % er behandlet separat i afsnit 5. 

Situationen med høje strømhastigheder anses for at være den mest kritiske 
situation for spredning af sediment og miljøfarlige stoffer. I denne situation holdes 
sedimentet i suspension, mens sedimentskyen (pølen) bevæger sig bort fra 
klappladsen, alt imens skyen fortyndes med indtrængende vand. Når 
strømhastigheden falder under den kritiske hastighed, sedimenterer skyen ud. 

Den kritiske strømhastighed varierer alt efter kornstørrelse, korndensitet og 
mængden af sediment, der klappes. Jo mere sediment der klappes, jo større er 
den kritiske hastighed.  

6.2 Beregningsparametre 
I det følgende antages det, at der klappes 4.000 m3 pr døgn fordelt på én 
klapning. Dette betyder, at klapning af alt materialet vil foregå over en periode på 
90 dage.  

Klapmetoden, som anvendes i de følgende beregninger, er gradvis klapning fra 
pram, hvor tømningen af prammen strækker sig over 300 s, som illustreret i Figur 
6.2. Da 5 % sediment tabes i vandsøjlen, baseres hver klapberegning på 3.800 m3 
sediment. 
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I klapmodellen er det muligt at angive to sedimentfraktioner, en kohæsiv fraktion 
og en ikke-kohæsiv fraktion. Det kohæsive materiale dækker ler og fint-mellem 
silt fraktionerne i Tabel 4.1, og det ikke-kohæsive materiale dækker mellem-grov 
silt og fint sand fraktionerne i Tabel 4.1. Mediankornstørrelserne for de kohæsive 
og ikke-kohæsive fraktioner er angivet i Tabel 6.1 baseret på vægtede 
gennemsnit. 

  
Tabel 6.1: 
Mediankornstørrelser og 
fordeling af kohæsive og ikke-
kohæsive fraktioner i 
klapberegning. 

 
 Kohæsiv Ikke-kohæsiv 

Andel 23 % 77 % 

Mediankornstørrelse  0,004 mm 0,04 mm 
 

Sedimentspredningen beregnes på baggrund af de sedimentparametre, som er 
præsenteret i afsnit 4. Der undersøges to forskellige situationer: 

o Spredning af sediment ved store strømhastigheder, der overskrider den 
kritiske hastighed, og som kan bringe sedimentet langt væk fra 
klappladsen, 

o Sedimentering ved klapplads med strømhastigheder under den kritiske. 

For sedimentet angivet i Tabel 6.1 er den kritiske hastighed 0,14 m/s. Da 
strømhastigheden sjældent når over den kritiske i sommerperioden, jf. strømrosen 
Figur 3.2, betragtes sommerperioden som situationen med sedimentering ved 
klappladsen. For vinterperioden forekommer der hastigheder over den kritiske, jf. 
Figur 3.3. Denne periode betragtes derfor som situationen, hvor sedimentet 
spredes væk fra klappladsen. 

Figur 6.2: Illustration af 
hvordan pram tømmes under 
gradvis tømning. 
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6.3 Resultater 
I det næste undersøges det, hvordan sedimentet fra en klapning vil spredes langs 
bunden.  

6.3.1 Udbredelse af sedimentpøl 
Når sedimentet rammer bunden, spredes det i alle retninger, alt imens det 
transporteres i strømmens retning som en sedimentpøl. Hvis strømhastigheden er 
over den kritiske, vil pølens radius og dybde derefter stige, og hvis pølen flyttes 
længe nok, vil pølen til sidst spredes til hele vandsøjlen. Da sedimentpølen bliver 
større i volumen, falder koncentrationen af sedimentet i sedimentpølen derfor 
samtidig. 

Først undersøges udbredelsen af en enkelt klapning, samt koncentrationen af 
miljøfarlige stoffer som funktion af afstand fra klappladsen.  

6.3.1.1 Spredning af sediment og miljøfarlige stoffer ved én enkelt klapning 
For at få et indtryk af hvordan sedimentet og de miljøfarlige stoffer spredes, 
beregnes sedimentkoncentrationen for en enkelt klapning under høj hastighed 
over den kritiske.  

Da 5 % af sedimentet tabes i vandsøjlen betragtes kun 3.800 m3 sediment i 
beregningen. Ændringerne i pølens volumen og koncentrationer varierer ikke 
meget med strømhastigheden (den skal blot være over den kritiske). En 
strømhastighed på 0,2 m/s betragtes derfor i de følgende analyser. Det antages, 
at strømhastigheden forbliver over den kritiske under hele spredningen med en 
konstant værdi på 0,2 m/s. 

Sedimentpølens udbredelse som funktion af afstand til klappladsen er vist i Figur 
6.3. Koncentrationen af tørstof i sedimentpølen er også angivet, samt tykkelsen af 
sedimentlaget, hvis sedimentpølen falder til bunds på grund af ændrede 
strømforhold.  

Efter klapning bevæger sedimentpølen sig nær bunden. Fra klappositionen og frem 
til 600 m fra klappositionen falder sedimentpølens dybde fra 8 m til 0,5 m, 
hvorefter den stiger igen. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen har 
sedimentpølen spredt sig til halvdelen af vandsøjlen, mens sedimentpølen fylder 
hele vandsøjlen på 20 m cirka 7.000 m fra klappositionen. Pølens radius udvides 
fra materialet klappes. Udvidelsen sker hurtigt lige efter klapning men falder i 
tempo, som pølen bevæger sig væk fra klappositionen. I en afstand af 1000 m fra 
klappladsen er pølens radius 900 m, mens den 2000 m fra klappositionen er 1280 
m.  

Da pølen udvides i omkreds vil tykkelsen af sedimentlaget ved en evt. 
sedimentation, når strømhastigheden kommer under den kritiske, falde tilsvarende 
og er 1.000 m og 2.000 m fra klappositionen henholdsvis 1 og 0,5 mm.  

Koncentrationen af tørstof i vandfasen falder på samme måde, som sedimentpølen 
bevæger sig væk fra klappladsen. I en afstand af 1.000 m fra klappositionen er 
koncentrationen Cp= 2100 mg/l. Sedimentpølen bevæger sig her nær bunden med 
en højde på 0,5 m og en radius på 900 m. I en afstand af 2.000 m fra 
klappositionen er koncentrationen Cp= 360 mg/l. Sedimentpølen bevæger sig i 
denne afstand stadig over bunden, med en dybde på 1,7 m og en radius på 1280 
m. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen, hvor sedimentpølen har spredt sig til 
halvdelen af vandsøjlen, er koncentrationen faldet til 27 mg/l. 
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Klapmodellen er kun gyldig, til sedimentpølen er spredt til hele vandsøjlen omkring 
7.000 m fra klappositionen. Herefter antages det, at sedimentet bevæger sig som 
frie partikler og falder mod bunden som funktion af deres faldhastighed samtidig 
med, at partiklerne transporteres med af strømmen. Koncentrationen af sediment i 
vandsøjlen falder derfor stadig. I en afstand af 7.000 m fra klappositionen, hvor 
sedimentpølen er spredt til hele vandsøjlen, har pølen en radius på 2380 m og en 
koncentration på 9 mg/l. I tilfælde af sedimentation, vil sedimentlaget have en 
tykkelse på 0,2 mm. 

 

 

 

 

Koncentrationen af miljøfarlige stoffer (cadmium, kobber, zink, kviksølv og TBT) i 
sedimentpølen fra en enkelt klapning er i Figur 6.4 til Figur 6.8 sammenholdt med 
det generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen. For cadmium, kobber 
og zink er både den totale koncentration samt den del, der er opløst i vandfasen 
angivet, da det generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen for disse 
stoffer gælder for den vandopløselige del. Til beregning af den vandopløselige 
koncentration er brugt Miljøstyrelsens vejledende Kd-værdier på 100, 1000, 800 
og 5 l/mg for henholdsvis cadmium, kobber zink, og kviksølv [8].  

For både cadmium, kobber og zink er koncentrationen af den vandopløste del 
under maksimumkoncentrationen allerede ved klapning. 

Figur 6.3: Udbredelse af 
sedimentpøl for 
strømhastighed på 0,2 m/s. 
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For den totale koncentration er det generelle kvalitetskrav overholdt for cadmium, 
kobber og zink henholdsvis 2.500, 2.800 og 3.800 m fra klappositionen. 

For kviksølv findes kun en maksimum koncentration. Den vandopløselige del af 
kviksølvet er under denne koncentrationen 600 m fra klappositionen, mens den 
totale koncentration er under maksimum koncentrationen 2.400 m fra 
klappositionen. 

Koncentrationen af TBT er under den tilladte maksimumkoncentration 3.500 m fra 
klappositionen og under det generelle kvalitetskrav omkring 7.000 m fra 
klappositionen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 6.4: Koncentration af 
cadmium som funktion af 
afstand til klapposition. 

Figur 6.5: Koncentration af 
kobber som funktion af 
afstand til klapposition. 
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Figur 6.6: Koncentration af 
zink som funktion af afstand 
til klapposition. 

Figur 6.7: Koncentration af 
kviksølv som funktion af 
afstand til klapposition. 

Figur 6.8: Koncentration af 
TBT som funktion af afstand 
til klapposition. 



 

 

Kolding Kommune  19. marts 2020  www.niras.dk 

33 

6.3.2 Sedimentering af klapmateriale 

6.3.2.1 Sedimentering af én klapning  
Ved lavere strømhastigheder sedimenteres det ikke-kohæsive materiale og 
efterlader en plamage af sediment på bunden. Det kohæsive materiale vil samle 
sig i en sedimentpøl, der langsomt falder ned gennem vandsøjlen og stiger i radius 
til det rammer bunden.  

Figur 6.9 til Figur 6.10 viser den samlede sedimentation af en enkelt klapning for 
henholdsvis en strømhastighed, u, på 0,05 m/s og 0,14 m/s. Tykkelsen af det 
sedimenterede materiale er for begge strømhastigheder under 10 mm. Det ikke-
kohæsive materiale ligger i en plamage symmetrisk omkring klappositionen. 
Spredningen af det kohæsive materiale varierer derimod. Jo større 
strømhastighed, jo mere flyttes sedimentet med strømmen, før det sedimenterer. 
Det kohæsive materiale flyttes dog ikke længere væk fra klappositionen end det  
ikke-kohæsive materiale. 

 

 

 

 

 

 
 

7 Samlet spredning og sedimentation 
I det næste sammenkobles de 5 % sediment tabt i vandsøjlen, beskrevet i afsnit 
5, med de resterende 95 %, der spredes langs med bunden, beskrevet i afsnit 6.  

7.1 Forventet udbredelse af klappet materiale 
Til beregning af hvordan det klappede materiale vil blive spredt, benyttes de 
beregnede strømhastigheder fra MIKE-beregningerne præsenteret i afsnit 5. 

Som allerede nævnt antages én klapning pr døgn. Dernæst antages det, at 
klapningen foregår til samme tidspunkt hver dag. Ved hjælp af de beregnede 
strømhastigheder og retninger fra MIKE-beregningerne kan det beregnes, hvordan 
sedimentpølen vil bevæge sig ved at opstillet en model til løsning af 
differentielligningen 

𝑢𝑢 =
∆𝑥𝑥
∆t =

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖

 

Figur 6.9: Samlet 
sedimentation af en enkelt 
klapning for strømhastighed 
på u=0,05 m/s. 

Figur 6.10: Samlet 
sedimentation af en enkelt 
klapning for strømhastighed 
på u=0,14 m/s. 
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Her er u hastigheden, ∆x er afstanden og ∆t et tidsskridt. Til et tidspunkt (𝑡𝑡𝑖𝑖) 
aflæses strømhastighed og retning på sedimentpølens nuværende position (𝑥𝑥𝑖𝑖). En 
ny position af sedimentpølen til næste tidsskridt kan dermed beregnes ved  

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 = 𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖) + 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖∆t + 𝑥𝑥𝑖𝑖 

Så længe strømhastigheden er over den kritiske, vil sedimentpølen flytte sig. Hvis 
strømhastigheden falder til under den kritiske hastighed vil sedimentpølen 
sedimentere. Hvis sedimentpølen har bevæget sig mere end 7.000 m, stopper 
modellen, da klapberegningen derefter ikke er gyldig.  

Til hver position af sedimentpølen kan koncentrationen af de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen til samme tid aflæses fra MIKE-beregningen, og koncentrationen af 
tørstof i sedimentpølen kan dermed sammenholdes med koncentrationen 
suspenderet sediment i vandsøjlen. Som i MIKE-beregningerne antages det, at alle 
klapninger foregår i samme position i midten af klappladsen. I virkeligheden vil 
klapningerne blive fordelt på hele klappladsen. Vanddybden er i beregningerne 
antaget at være konstant 20 m. 

I Figur 7.1 ses spredning af de 90 klapninger i vinterperioden. Hver linje angiver 
én sedimentpøls flytning væk fra klappladsen, hver gang strømhastigheden er 
større end den kritiske, når der klappes. Dette sker 24 gange i løbet af 
klapperioden (ud af i alt 90 klapninger). Hvis sedimentpølen flyttes 7.000 m 
sydvest for klappladsen, vil sedimentet bliver ført gennem Lillebælt og blive spredt 
syd for Lillebælt. Dette vil højst kunne ske 5 gange i vinterperioden. I modsat 
retning vil sedimentpølen for 4 klapninger blive flyttet 7.000 m i nordøstlig retning. 
Herefter er klapmodellen ikke gyldig, og det antages i stedet, at sedimentet 
bevæger sig som frie partikler og falder mod bunden som funktion af deres 
faldhastighed samtidig med, at partiklerne transporteres med af strømmen. 
Derudover vil sedimentet for 15 klapninger blive transporteret væk fra klappladsen 
i en sedimentpøl, men vil sedimentere, før sedimentpølen er transporteret 7.000 
m væk. For de resterende 66 klapninger vil det klappede sediment sedimentere på 
klappladsen, da strømhastigheden er under den kritiske, når der klappes. 
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Ved klapning om sommeren, vil én sedimentpøl i forbindelse med klapning blive 
transporteret syd for Lillebælt, som vist i Figur 7.2. For to klapninger vil der blive 
dannet en sedimentpøl, som transporteres omkring 1000 m væk fra klappositionen 
før de sedimenterer (rød og grøn linje ved klappladsen i Figur 7.2). For de 
resterende klapninger er strømhastigheden under den kritiske, når der klappes, og 
sedimentet vil derfor sedimentere på klappladsen.  

 

Figur 7.1: Spredning af 
sedimentpøl under en 
vinterklapning. Hver linje 
viser, hvordan sedimentpølen 
spredes, hvis 
strømhastigheden er større 
end den kritiske, når der 
klappes. Når 
strømhastigheden falder 
under den kritiske, 
sedimenterer pølen. Hvis 
sedimentpølen flyttes 7000 m 
væk fra klappositionen 
opløses pølen.  
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I Figur 3.2 og Figur 3.3, som viser strømroserne ved klappladsen, blev det set, at 
strømmen oftere er i nordøstlig retning end i sydvestlig retning. Årsagen til at 
sedimentpølen alligevel oftere transporteres mod syd skyldes, at 
strømhastighederne mod nord aftager, da tværsnittet udvides, mens de øges mod 
syd, hvor bæltet mellem Jylland og Fyn snævres ind. 

7.1.1 Sedimentpølsens udbredelse 
Sedimentpølsens udbredelse i nordlig retning er vist i Figur 7.3. I figuren er både 
koncentrationen af sediment i sedimentpølen samt koncentrationen af de 5 % 
sediment tabt i vandsøjlen angivet. De 5 % sediment tabt i vandsøjlen er aflæst i 
MIKE-beregningerne i midten af sedimentpølen til samme tidspunkt, som 
sedimentpølen passerer punktet. De 5 % sediment bevæger sig af sted som frie 
partikler, der langsomt falder til bunds som funktion af sedimentpartiklernes 
faldhastighed. Det antages, at de 5% sediment tabt i vandsøjlen spreder sig til en 
diameter af omkring 200 m. Volumenet af denne koncentration er derfor mindre 
end sedimentpølen. 

I nordlig retning er spredningen af sedimentpølen vist for det tilfælde, hvor 
sedimentpølen bevæger sig ind i Natura 2000 området ud for kysten ved Nærå og 
Æbelø. Dette vil ske for to af de i alt fire klapninger, hvor sedimentpølen spredes 
7.000 væk fra klappositionen. For de to andre klapninger, vil sedimentpølen 
bevæge sig mere i nordlig retning og derfor udenfor Natura 2000-området.  

 

Figur 7.2: Spredning af 
sedimentpøl under en 
sommerklapning. Hver linje 
viser, hvordan sedimentpølen 
spredes, hvis 
strømhastigheden er større 
end den kritiske, når der 
klappes. Når 
strømhastigheden falder 
under den kritiske, 
sedimenterer pølen. Hvis 
sedimentpølen flyttes 7000 m 
væk fra klappositionen 
opløses pølen.  
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I Figur 7.4 ses sedimentpølens udbredelse i vandsøjlen samt på tværs af bæltet 
fra Jylland til Fyn. De 5 % sediment tabt i vandsøjlen fordeles i hele vandsøjlen, 
mens sedimentpølen først er udbredt til hele vandsøjlen 7.000 m fra 
klappositionen, hvor koncentrationen af sediment er på 9 mg/l.  

I en afstand af 100 m fra klappositionen er sedimentkoncentrationen 7.700 mg/l. 
Sedimentpølen udgør dog en lille del af hele vandvolumenet på denne strækning, 
og som det også er angivet i Figur 7.4, tager det højst 19 minutter for 
sedimentpølen at passere et punkt. Som sedimentpølen udvides, vil det tage 
længere og længere tid for sedimentpølen at passere et punkt, men til gengæld 
falder koncentrationen.  

I en afstand af 7.000 m fra klappositionen tager det sedimentpølen omkring 5½ 
time at passere et punkt, og sedimentpølen har en bredde, der er omkring ¼ af 
hele strækningen mellem Jylland og Fyn  (ud for Vejle Fjords udmunding), mens 
koncentrationen er på 9 mg/l i sedimentpølen og koncentrationen af de 5 % 
sediment tabt i vandsøjlen er nede på 2 mg/l. 

Figur 7.3: Spredning af 
sedimentpøl i nordlig retning. 
Figuren viser sedimentpølens 
placering, størrelse og 
koncentration, C, henholdsvis 
10, 1000, 3000 og 7000 m fra 
klappositionen, samt hvordan 
sedimentet vil spredes, når 
sedimentpølen opløses 7.000 
m fra klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 
de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 
sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 
MIKE-beregningerne.  
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Ved sydgående strøm vil sedimentpølen bevæge sig ned mod Lillebælt (Figur 7.5). 
Koncentrationen i sedimentpølen svarer til koncentrationen af sedimentpølen i 
nordlig retning. Koncentrationen af de 5 % sediment i vandsøjlen varierer dog lidt, 
men er også i sydlig retning mindre 10 mg/l.  

Bredden af bæltet fra Jylland til Fyn snævrer ind syd for klappladsen. I en afstand 
af 7.000 m fra klappositionen, hvor sedimentpølen er udbredt til hele vandsøjlen, 
har sedimentpølen en diameter på omkring 4.800 m, mens bredden af bæltet, 
hvor det er mindst, er omkring 7.000 m (Figur 7.6). Koncentrationen i 
sedimentpølen er her 9 mg/l, mens koncentrationen af de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen er 2 mg/l. 

Figur 7.4: Sedimentpølens 
udbredelse i vandsøjlen samt 
på tværs af sundet ud for 
Vejle Fjords udmunding i de 
samme afstande fra 
klappositionen som i Figur 
7.3. I figuren er det også 
angivet, hvor lang tid det 
tager for sedimentpølen at 
passere centrum.  
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Som allerede nævnt er klapmodellen kun gyldig til sedimentpølen er udbredt til 
hele vandsøjlen. Herefter vil sedimentpartiklerne bevæge sig som frie partikler 
med strømmens hastighed samtidig med, at de langsomt falder til bunds som 
funktion af sedimentpartiklernes faldhastighed angivet i Tabel 4.1. 

Figur 7.5: Spredning af 
sedimentpøl i sydlig retning. 
Figuren viser sedimentpølens 
placering, størrelse og 
koncentration, C, henholdsvis 
10, 1000, 3000 og 7000 m fra 
klappositionen, samt hvordan 
sedimentet vil spredes, når 
sedimentpølen opløses 7000 
m fra klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 
de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 
sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 
MIKE-beregningerne.  

Figur 7.6: Sedimentpølens 
udbredelse i vandsøjlen i 
sydlig retning samt på tværs 
af bæltet i de samme 
afstande fra klappositionen 
som i Figur 7.5. I figuren er 
det også angivet, hvor lang 
tid det tager for 
sedimentpølen at passere 
centrum.  
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I løbet af den første time vil al det fine sand være faldet til bunds, mens det tager 
12 timer for det mellem-grove silt at falde til bunds. Det betyder at 12 timer efter  
sedimentpølen er opløst, er 77 % af al det klappede materiale i sedimentpølen 
sedimenteret. De sidste 23 % af det klappede materiale er meget fint og vil blive 
spredt med strømmen, mens det langsomt falder til bunds. Efter 12 døgn er det 
kun lerpartiklerne, som stadig er i suspension.  

Hvis en strømhastighed på 0,15 m/s antages, vil sedimentpartiklerne i løbet af 
henholdsvis 1, 6 og 12 timer have bevæget sig med afstanden angivet i Tabel 7.1, 
hvor det også er angivet, hvor stor en sedimentfraktion (af de 3.800 m3 der 
spredes med sedimentpølen), der endnu ikke er faldet til bunds og sedimenteret. I 
denne betragtning inkluderes de 5 % sediment tabt i vandsøjlen ikke, da 
koncentrationen af dette sediment i denne afstand fra klappladsen er lille og kun 
udgør et lille volumen. 

Tabel 7.1: Antal timer efter 
sedimentpøl er opløst og den 
tilsvarende afstand sedimentet 
har bevæget sig hvis en 
strømhastighed på 0,15 m/s 
antages, samt hvor meget 
sediment der stadig er i 
suspension. 

 
 1 time 6 time 12 time 

Distance (m) 540 3240 6480 

Del af sediment som 
stadig er i suspension 83 % 53 % 23 % 

 

I Figur 7.3 er det yderligere vist, hvordan sedimentet spredes efter sedimentpølen 
er opløst, samt hvad sedimentkoncentrationen er. Sedimentet spredes i en fane, 
der langsomt udvides, men hvor koncentrationen også langsomt falder. Med en 
nordliggående strøm er der risiko for at sedimentet fra én klapning spredes ind i 
Natura 2000 området ud for kysten ved Nærå og Æbelø, men koncentrationen er 
her under 8 mg/l, og vil 12 timer efter sedimentpølen er opløst være 2 mg/l. Som 
det ses af Figur 7.1, kan strømmen dog også være mere nordgående, hvilket 
betyder, at mindre sediment spredes til Natura 2000-området. Spredning af 
sedimentpølen 7.000 m væk fra klappladsen i nordøstlig retning vil højst 
forekomme 3 gange i løbet af klapperioden, hvis der klappes om vinteren og vil 
ikke forekomme om sommeren. 

Med en sydlig strøm vil sedimentet blive transporteret gennem Lillebælt og spredt 
til området syd for Lillebælt som vist i Figur 7.5. Dette vil ske i  højst 5 ud af 90 
klapninger om vinteren og 1 ud af 90 klapninger om sommeren,. Distancen, som 
sedimentet bevæger sig gennem Lillebælt, er omkring 22 km. Antages en 
strømhastighed på omkring 1 m/s vil det tage sedimentet 6 timer at bevæge sig 
gennem Lillebælt. Andelen af sediment, der aflejres i Lillebælt, vil derfor være 
omkring 50 % af det klappede sediment, dvs. omkring 2.000 m3 pr klapning. 
Koncentrationen i vandsøjlen, når sedimentet rammer Natura 2000 området syd 
for Lillebælt, vil derfor være omkring 4 mg/l som vist i Figur 7.5. 6 timer senere er 
koncentrationen nede på 2 mg/l. Dette vil højst ske én gang, hvis der klappes om 
sommeren, og op til fem gange, hvis der klappes om vinteren. 

Den største påvirkning fra det klappede sediment kommer fra den primære 
aflejring, hvor der spildes over hele vandsøjlen. Efter aflejring vil det klappede 
sediment indgå i den naturligt forekommende sedimentspredning og transport i 
området på og nær klappladsen, og det klappede sediment vil spredes med det i 
forvejen forekommende sediment. Koncentrationerne af klapmaterialet vil derfor 
være langt mindre i den efterfølgende sedimenttransport sammenlignet med 
koncentrationerne i sedimentpølen væk fra klappladsen og med størrelsesordener, 
som er sammenlignelige med den aktuelle baggrundskoncentration. De grove 
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sedimentfraktioner (grov silt og fin sand), som udgør 77 % af klapmaterialet, vil 
blive spredt langs havbunden og vil ikke blive resuspenderet til hele vandsøjlen.  

7.2 Samlet sedimentation  
I det næste vises den samlede sedimentation af alle klapninger. Både 
sedimentationen af de 5 % tabt i vandsøjlen samt sedimentation af de resterende 
95 %, der spredes langs bunden, betragtes. Dog vil sedimentationen af de 
klapninger, hvor sedimentpølen flyttes 7.000 m væk fra klappladsen og opløses 
ikke blive taget med.  

For klapning om sommeren vil sedimentet fra én klapning blive transporteret syd 
for Lillebælt og for klapning om vinteren vil 5 klapninger transporteres syd for 
Lillebælt og 3 klapninger transporteres 7.000 m nord-øst for klappladsen. 
Sedimentet i disse sedimentpøler vil blive spredt yderligere, da aflejringen 
afhænger af sedimentpartiklernes faldhastighed. Sedimentlaget af en klapning vil 
derfor være mindre end 0,2 mm. 

Figur 7.7 viser den samlede sedimentation efter endt klapning om vinteren. Som 
allerede nævnt foregår alle klapninger i beregningen i samme position på midten 
af klappladsen. I virkeligheden vil klapningerne blive fordelt på hele klappladsen. 
Sedimentet, der sedimenterer inde på klappladsen, er derfor fordelt jævnt ud. 
Halvdelen af dette materiale er fordelt på et ydre areal cirka 5 gange større end 
klappladsen (orange firkant på Figur 7.7), og halvdelen er fordelt inde på 
klappladsen (brun firkant på Figur 7.7). Dette skyldes, at selv om 
strømhastigheden er under den kritiske, når der klappes, vil sedimentet stadig 
spredes 600 m ud fra klappositionen jf. afsnit 6.3.2.1, og derfor også uden for 
klappladsen.  

I det ydre areal vil den totale klapning kunne forårsage et sedimentlag på 20-40 
mm, mens sedimentlaget inde på klappladsen er 100-140 mm. Nordøst for 
klappladsen vil der i en afstand af op til 3.500 m fra klappladsen kunne 
forekomme sedimentlag med tykkelsen 1-10 mm. Omkring 8.000 m sydvest for 
klappladsen og 6.000 m sydøst for klappladsen vil sedimentlaget være under 0,2 
mm.  

I tilfælde af klapning om sommeren vil det meste sediment aflejres på klappladsen 
eller lige omkring klappladsen som vist i Figur 7.8. På det ydre areal er 
sedimentlaget 20-40 mm og på selve klappladsen 140-180 mm. I en afstand af 
2.500 m fra klappladsen er sedimentlaget forårsaget af klapningen under 0,2 mm 
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Det aflejrede sediment vil efterfølgende indgå i den naturlige sedimenttransport i 
området.  

Figur 7.7: Den samlede 
sedimentation efter endt 
klapning om vinteren. Både 
sedimentrationen af de 5 % 
tabt i vandsøjlen samt 
sedimentation af de 
resterende 95 % er 
inkluderet. 

Figur 7.8: Den samlede 
sedimentation efter endt 
klapning om sommeren. Både 
sedimentrationen af de 5 % 
tabt i vandsøjlen samt 
sedimentation af de 
resterende 95 % er 
inkluderet. 
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Sedimentlaget vil med tiden blive udjævnet af bølger og strøm primært i 
vinterhalvåret, hvor bølgerne og strømhastighederne er størst.  

Hvis der klappes om sommeren, vil der ligge ca. 356.000 m3 tilbage på 
klappladsen efter klapningen af al materialet, mens der vil ligge 264.000 m3 
tilbage på klappladsen, hvis der klappes om vinteren  

Hvis det antages, at strømmen og bølgerne kan transportere samme mængde 
væk, som der blev transporteret væk under klapningen, dvs. ca. 4.000 m3 
(svarende til 1 klapning) om sommeren og 96.000 m3 (svarende til 24 klapninger) 
om vinteren, så vil hele mængden være spredt væk i løbet af 3-4 år. 

En lille del af dette materiale vil blive spredt til Natura 2000 områderne nordøst og 
syd for klappladsen, hvilket samlet set vil kunne føre til en sedimentation på under 
1 mm, som vurderes til at være mindre end den naturlige omlejring i området.  

Da sedimentet konsoliderer efter klapningen, vil det være sværere for strømmen 
at resuspendere det klappede materiale, og det vil derfor antageligt tage noget 
længere tid, før mængden er helt spredt og integreret i den omkringliggende 
havbund. 

Under denne spredningsproces vil koncentrationerne af sedimentet, når det 
omfordeles være langt mindre end under klapningen og i størrelsesorden svarende 
til den naturlige koncentration i vandet i området. 

7.2.1 Sedimentration af miljøfarlige stoffer 
Som beskrevet i bilag 8 til klapansøgning om miljøfarlige stoffer, så findes der 
allerede miljøfarlige stoffer i sedimentet omkring klappladsen og Lillebælt. 
Indholdet af de miljøfarlige stoffer cadmium, kobber, TBT og PAH ved NOVANA 
stationen VEJLBNO5002 er angivet i Tabel 7.2. Stationens placering kan ses i bilag 
8 til klapansøgning om miljøfarlige stoffer.  

  Cadmium Kobber TBT   PAH  

     

VEJLBNO5002 0,17 (mg/kg TS) 24,9 (mg/kg TS) 4,6 (µg/kg TS) 0,192 (mg/kg TS) 

Procentvis forøgelse i koncentration ved 0,2 mm aflejring ved VEJLBNO5002 

 1 % 0,3 % 1 % 6 % 

 

Det er ikke oplyst i hvilken dybde miljøprøverne er taget. I det næste antages det 
derfor, at miljøprøver er taget i dybden 0-10 cm. Koncentrationen af de 
miljøfarlige stoffer i det øverste lag efter endt klapning kan derefter beregnes som 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘

ℎ𝑝𝑝
hvis ℎ𝑘𝑘<ℎ𝑝𝑝

𝐶𝐶𝑘𝑘 hvis  ℎ𝑘𝑘 ≥ ℎ𝑝𝑝
 

Tabel 7.2: Koncentrationen af 
miljøfarlige stoffer i 
sedimentprøver ved  
målestation syd for  
klappladsen, som vist i bilag 8 
til klapansøgning om 
miljøfarlige stoffer. Tabellen 
viser yderligere, hvor meget 
koncentrationen øges efter 
det klappede materiale er 
aflejret i området. 
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Her er Cp og Ck koncentrationen af miljøfarlige stoffer i miljøprøven og det 
aflejrede sedimentlag fra klapning, og hp og hk er henholdsvis højden af 
miljøprøven (10 cm) og det aflejrede sedimentlag. 

Syd for klappladsen ved station VEJLBNO5002 vil der sedimentere omkring hk = 
0,2 mm sediment fra klapningen. 

I Tabel 7.2 er forøgelsen af miljøfarlige stoffer i de øverste 10 cm af sedimentet 
angivet, hvis der aflejres 0,2 mm omkring station VEJLBNO5002. 

Omkring VEJLBNO5002 vil koncentrationen af cadmium, kobber og TBT højst stige 
med 1 % i området, hvor klapskyen vil sedimentere, mens koncentrationen af PAH 
øges med 6 %. 

8 Iltforbrug 
Klapmaterialet har et stort indhold af organisk materiale. Det organiske materiale 
vil langsomt blive nedbrudt, når det klappes. Denne proces kræver ilt, og det skal 
derfor undersøges, hvor meget ilt, der potentielt bruges i denne proces. 
Sedimentprøverne er testet for Biochemical Oxygen Demand, og en 
gennemsnitsværdi på BOD=1.142 mg O2/kg prøve er fundet. BOD er bestemt som 
sedimentets biokemiske iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 °C. 

I Figur 8.1 [9] ses iltforbruget for råspildevand som funktion af tid. Det ses, at der 
i løbet af den første dag omdannes 20 % af materialet, og at processen her er 
lineær. Det vil sige, at der på 1 time vil blive omdannet højst 1 % af det organiske 
materiale. Hvor hurtigt det organiske materiale omdannes afhænger i høj grad af 
materialet. Temperaturen af vandet har også betydning for omdannelse af 
organisk til uorganisk materiale. Nedbrydningen vil være langsommere om 
vinteren med lave temperaturer. I det næste antages det, at kurven i Figur 8.1 er 
repræsentativ for det klappede materiale. 

 

 

 

 

Der er to scenarier: (1) For en strømhastighed over den kritiske vil klapmaterialet 
blive spredt, som beskrevet i afsnit 6.3.1, (2) For en lille strømhastighed vil al 

Figur 8.1: BOD-analyse på 
råspildevand fra Lundtofte 
Renseanlæg. Figuren er fra 
[9]. 
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klapmaterialet sedimentere og ligge som en plamage på havbunden. I begge 
tilfælde skal det undersøges, om der er tilstrækkelig med ilt til at omdanne det 
organiske materiale. 

Under normale omstændigheder er iltindholdet nord for Lillebælt omkring 8 mg/l, 
da vandet iltes meget pga. den konstante strøm, der er i området.  

I perioden juli-september kan der ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), 
som hvert år udgiver rapporter om observeret iltsvind i de danske farvande, 
forekomme iltsvind i området omkring klappladsen, hvor det naturlige iltindhold 
falder til  under 4 mg/l [10]. Moderat iltsvind forekommer, når iltindholdet er 
mellem 2-4 mg/l, mens kraftig iltsvind forekommer, når iltindholdet er under 2 
mg/l. 

Figur 8.2 viser en typisk udbredelse af iltsvind i området omkring klappladsen i 
september 2016 [10]. Omkring klappladsen, ved Lillebælt og nord for klappladsen 
blev der målt kraftig iltsvind i dette år. 

 

 

 

 

I det næste betragtes derfor 3 scenarier med forskelligt iltindhold på henholdsvis 
8, 4 og 2 mg/l. 

Figur 8.2: Udbredelse af 
iltsvind i september 2016 
[10]. 
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8.1 Iltforbrug for strømning over den kritiske 
Med en strømhastighed over den kritiske spredes det klappede materiale i en 
sedimentpøl. Hvis det antages, at strømhastigheden er 0,2 m/s, kan det i Figur 
6.3 aflæses, hvordan sedimentpølens form og koncentration ændres som funktion 
af afstand til klappladsen. 

Da processen med at omdanne det organiske materiale det første døgn er lineær 
(hvor der omdannes 20 %), er det muligt at udregne, hvor meget BOD, der 
kræves for at omdanne det organiske materiale pr. tidsskridt, f.eks. 1 time i løbet 
af det første døgn 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝛥𝛥𝛥𝛥=1𝛥𝛥𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 20%∙𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
24 timer

= 20%∙1142mg/kg
24 timer

= 9.5 mg 𝐵𝐵2 /kg
time

  

Med en strømhastighed på U=0,2 m/s kan det udregnes, hvor langt sedimentpølen 
har flyttet sig til forskellige tider, og i Figur 6.3 kan radius, r, og dybde, d, af pølen 
aflæses og volumenet af pølen, Vpøl,  beregnes til samme tider. Da pølen 
indeholder Vsediment =3.800 m3 sediment udregnes iltbehovet som 

Iltbehov =  𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝐶𝜌𝜌 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵∆t, 𝐶𝐶𝜌𝜌 =
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 ∙ 𝜌𝜌

𝑉𝑉𝑝𝑝ø𝑙𝑙
  

Hvor ρ =1.200 kg/m3 densiteten af klapmaterialet og T er antal timer. 

Iltbehovet sammenholdes efterfølgende med det naturlige iltindhold i vandet. 
Tabel 8.1 angiver til forskellige tidsskridt pølens afstand til klappladsen samt 
iltbehovet. Iltbehovet er til alle tidsskridt langt under det naturlige iltindhold.  

Hvis det antages, at alt organisk materiale skal omdannes det første døgn, vil 
behovet den første time være 0,35 mg O2/l og derfor stadig langt under det 
naturlige iltindhold på mellem 2-8 mg O2/l.  

T Afstand fra 
klapplads Koncentration, 𝐶𝐶𝜌𝜌 Iltbehov 

[timer] [m] [mg/l) [mg 02/l] 

1 720 5612 0,05 

2 1470 1232 0,0117 

3 2162 423 0,0040 

4 2920 177 0,0017 

5 3675 90 0,0009 

6 4327 55 0,0005 

7 5092 34 0,0003 

8 5798 23 0,0002 

9 6601 16 0,0001 

Tabel 8.1: Iltbehov som 
funktion af afstand til 
klappladsen. 
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10 7275 12 0,0001 

 

8.2 Iltforbrug for strømning under den kritiske 
Ved lave strømhastigheder sedimenterer klapmaterialet og efterlader en plamage 
af sediment på havbunden. I sådanne tilfælde vil det organiske materiale stadig 
blive omdannet. Det skal derfor undersøges, hvad iltbehovet i sådanne tilfælde er. 

Som en konservativ betragtning antages strømhastigheden at være U=0,05 m/s, 
da ilttilførslen foregår langsomt, jo mindre strømhastigheden er.  

Der klappes V=4.000 m3 sediment, af disse forsvinder 5 % i vandsøjlen. Massen af 
de resterende 95 % af klapmaterialet er 

𝑀𝑀 = 95% ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉 = 4.560 ton. 

Sedimentplamagen ved en klapning er ikke tykkere end 10 mm. Det forventes 
derfor, at hele plamagen vil udveksle vand med vandsøjlen. 

Antages det, at 20 % af materialet skal omdannes det første døgn, er det samlede 
iltbehov det første døgn med en BOD=1.142 mg O2/kg:  

Iltbehov =  20% ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑀𝑀 = 1 ∙ 109 mg O2 

Figur 6.9 viser den samlede sedimentation af en enkelt klapning for en 
strømhastighed på U=0,05 m/s. Plamagen er i Figur 8.3 idealiseret som en kegle 
med diameter 1.200 m og højde op 10 mm. Hvis det antages, at det er den første 
0,2 m vand over plamagen (d=0,2 m), der udveksler vand med plamagen, så kan 
ilttilførslen hen over plamagen det første døgn beskrives ved:  

Ilttilførsel∆t=24time = 𝑞𝑞 ∙ Iltinhold ∙ ∆t, 

hvor q=𝑈𝑈 ∙ 2𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑 er fluxen hen over plamagen, som vist i Figur 8.3.  
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Ilttilførslen afhænger af det naturlige iltindhold i vandet og er angivet i Tabel 8.2 
for et iltindhold på henholdsvis 8, 4 og 2 mg/l. 

Iltindhold 8 mg/l 4 mg/l 2 mg/l 

Ilttilførsel 8 ∙ 109 mgO2 4 ∙ 109 mgO2 2 ∙ 109 mgO2 

 

Sammenlignet med iltbehovet tilføres cirka 2, 4 og 8 gange så meget ilt, hvis det 
naturlige iltindhold er henholdsvis 2, 4 og 8 mg/l under antagelse af fuld 
opblanding. For større strømhastigheder vil ilttilførslen være større.  

Efter det første døgn vil processen med at omdanne det organiske materiale gå 
langsommere. Om sommeren vil det meste materiale sedimentere omkring 
klappladsen. Mellem hver klapning vil der kunne ske lidt spredning af det 
sedimenterede klapmateriale og der vil ske en naturlig omlejring. Al materialet vil 
dog ikke være spredt og der vil derfor blive lagt nye lag sediment efter hver 
klapning. De ”gamle” lag under det nyeste sedimentlag vil ikke få tilført nyt ilt. 
Omdannelsen af det organiske materiale vil derfor, når iltet i porevolumenet er 
opbrugt, foregå iltfrit, men dette vil ikke føre til iltsvind i vandfasen over 
sedimentet.  

  

Tabel 8.2: Ilttilførsel over 
sedimentplamagen i Figur 8.3 
det første døgn. 

Figur 8.3: Plamagen tykkelse i 
forhold til vanddyden på 20 
m, samt dens radius på 
r=600 m. I nederste figur ses 
de 0,2 m vandsøjle, som 
udveksler vand med 
plamagen. I beregning af 
ilttilførslen antages det, at 
fluxen over plamagen er 
q=𝑈𝑈 ∙ 2𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑,𝑑𝑑 = 0,2 m. 
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9 Kumulative effekter 
Der findes følgende gældende klaptilladelser til klapning på Trelde Næs klapplads, 
som vil kunne bruges i projektperioden for Marina City:  

• Middelfart Havn har brugt cirka 10.000 m3 af deres tilladelse på 11.000 m3. 
 
• Kolding Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 5.000 m3 sediment.  

 
• Kolding Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 2.500 m3 sediment. 
 
• Middelfart Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 40.000 m3 sediment. 

Som det kan ses af ovenstående, er der risiko for, at der klappes yderligere cirka 
49.000 m3 sediment samtidig med, at det udgravede sediment fra Kolding Havn 
klappes. I det nedenstående er der regnet på en worst case situation, hvor der 
klappes 100.000 m3 sediment samtidig med klapning fra Marina City. Dette svarer 
til, at mængden af sediment øges med omkring 28 % eller omkring 25 klapninger, 
hvis det antages, at der klappes 4.000 m3 pr gang.  

Om sommeren vil sedimentet fra klapningerne sedimentere omkring klappladsen. 
Hvis de cirka 100.000 m3 sediment fordeles jævnt ud på det ydre areal på 
klappladsen som forklaret i afsnit 7.2 øges sedimentlaget med 20 mm. 

Sker klapningen om vinteren betyder dette, at sedimentet fra yderligere 4 
klapninger vil blive spredt 7.000 m væk fra klappladsen og potentielt spredes 
videre ud i Natura-2000 områderne enten ud for kysten ved Nærå og Æbelø eller 
syd for Lillebælt. Sedimentet fra de resterende 21 klapninger vil sedimentere 
omkring klappladsen og forårsage en lille forøgelse i det aflejrede sedimentlag.  
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1 Introduktion 
I forbindelse med projektet om etablering af Marina City i Kolding skal der klappes 
cirka 360.000 in situ m3 sediment på en klapplads i det nordlige Lillebælt 
(K_164_01 Trelde Næs). Formålet med dette notat er at redegøre for og vurdere 
potentielle påvirkninger af relevante Natura 2000-områder og bilag IV-arter samt 
vurdere, om projektet vil være til hinder for målopfyldelsen i vandområderne nær 
klappladsen. 

2 Natura 2000 
EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger EU's medlemslande 
at bevare en række arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller 
karakteristiske for EU-landene:  

 EU’s habitatdirektiv (92/43/EØF) har til formål at beskytte arter og naturtyper, 
der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Hvert EU-land skal 
udpege områder, der kan fungere som sikre levesteder for de naturtyper og 
arter, som er opført på habitatdirektivets bilag I og II. Disse områder betegnes 
habitatområder. 

 EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv (79/409/EØF) har til formål at beskytte 
levesteder og rasteområder for fugle, som er sjældne, truede eller følsomme 
over for ændringer af levesteder i EU. Hvert EU-land skal udpege områder for 
at beskytte fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Disse områder 
benævnes fuglebeskyttelsesområder.  

Natura 2000 er betegnelsen for det internationale økologiske netværk af 
habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. For hvert Natura 2000-område 
er der en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag – med naturtyper, arter og 
fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. Formålet med Natura 
2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.  

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, 
som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden 
for områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. 

I Danmark er habitatbekendtgørelsen (BEK nr 926 af 27/06/2016) en væsentlig 
del af implementeringen af EU’s habitatdirektiv og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, 
og habitatbekendtgørelsen har blandt andet til formål at udpege internationale 
naturbeskyttelsesområder og fastsætte regler for administrationen af disse 
områder. 

Den indledende vurdering af mulige påvirkninger af et Natura 2000-område 
betegnes en væsentlighedsvurdering (Naturstyrelsen, 2011). Hvis det på baggrund 
af væsentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at en plan eller et projekt i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt, skal der udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering under 
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 

De seks nærmeste Natura 2000-områder i forhold til klappladsen er: 

 Nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, beliggende ca. 17 km nordøst 
for klappladsen. 

 Nr. 78: Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, beliggende ca. 8,5 km nord og 
nordvest for klappladsen. 

 Nr. 79:  Munkebjerg Strandskov, beliggende ca. 20 km vestnordvest for 
klappladsen. 
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 Nr. 108: Æbelø, havet syd for og Nærå, beliggende ca. 7 km sydøst for 
klappladsen. 

 Nr. 111: Røjle Klint og Kasmose skov, beliggende ca. 9,5 km sydvest for 
klappladsen. 

 Nr. 112: Lillebælt, beliggende ca. 20 km sydvest for klappladsen. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 78, 79 og 111 er udelukkende 
baseret på terrestriske arter og naturtyper, og vil derfor ikke være i det potentielle 
påvirkningsområde. Disse områder vil ikke blive behandlet yderligere i denne 
væsentlighedsvurdering.  

De resterende områder, Natura 2000-område 56, 108 og 112, er kort beskrevet 
nedenfor, og da klapningsarbejdet foregår til havs, vurderes potentielle effekter på 
terrestriske arter og naturtyper ikke for disse områder. 

   
Figur 2-1: 
Placering af klappladsen Trelde 

Næs samt de nærmeste Natura 

2000-områder. 

 

 

 
    

2.1 Natura 2000-område nr. 56: Horsens Fjord, havet 

øst for og Endelave 
Området består af habitatområde nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 36 Horsens Fjord og Endelave. Områdets areal er 
på 45.823 ha, og der er i alt 28 naturtyper og 3 habitatarter på udpegningsgrund-
laget for habitatområdet og 11 fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebe-
skyttelsesområdet (Miljøministeriet, 2014a). I forbindelse med forslag til 
opdatering af udpegningsgrundlagene for Danmarks habitatområder, er der tilføjet 
3 habitatarter (skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl og marsvin) til habitatområde 
nr. 52 (Miljøstyrelsen, 2019). Af de foreslåede habitatarter, vurderes marsvin at 
være relevant. Af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 56 vurderes 
de marine arter og naturtyper i Tabel 2-1 at være relevante.  
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N56: RELEVANTE ARTER OG NATURTYPER 
Kode Art/naturtype Kode Art/naturtype 

1110 Sandbanke 1160 Bugt 

1140 Vadeflade 1170 Rev 

1150 Lagune *   

1365 Spættet sæl 1364 Gråsæl 

1351 Marsvin (forslag 2019)   

 
Sedimentspredningsmodelleringen viser, at en lille del af sedimentet vil kunne 
spredes op til 7 kilometer fra klappositionen i nordøstlig retning, da 
strømhastighederne i dette område vil falde (se bilag til klapansøgningen om 
sedimentspredning). Dette vil dog højst forekomme for fire klapninger i løbet af 
hele klapperioden, hvis der klappes om vinteren, og det vil slet ikke forekomme, 
hvis der klappes om sommeren.  

2.1.1 Marine habitatnaturtyper 
De marine naturtyper sandbanke, vadeflade og lagune findes alle nordligere end 
Endelave (henholdsvis ca. 26, 33 og 24 km fra klappladsen), og vurderes at ligge 
langt uden for det potentielle påvirkningsområde fra klapning på Trelde Næs 
klapplads (se bilag til klapansøgningen om sedimentspredning). Stenrev og bugt 
og findes tættere på klappladsen (begge ca. 20 km fra klappladsen), men begge 
naturtyper ligger ligeledes uden for det potentielle påvirkningsområde. 

2.1.2 Marine arter 
De eneste arter på udpegningsgrundlaget på den reviderede basisanalyse for 
Natura 2000-områdets Natura 2000-plan for 2016-2021 (Miljøministeriet, 2014a), 
som vurderes at være relevante i forhold til nærværende projekt, er gråsæl og 
spættet sæl, som begge kortfattet beskrives i det følgende. 

Data stammer primært fra de reviderede basisanalyser. Herudover er der 
indhentet oplysninger fra videnskabelige publikationer og tidligere gennemførte 
miljøvurderinger.  

2.1.2.1 Gråsæl 

Gråsæl er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 56, hvor den dog 
ikke er blevet observeret ved flyovervågning i perioden fra 2006 til 2012, men kun 
er set én gang i 2003 (Miljøministeriet, 2014a). Efter at have været udryddet i 
Danmark i godt 100 år, er den i løbet af de sidste 10 år genindvandret flere 
steder, og ses nu i Kattegat, Østersøen og Vadehavet. Gråsælerne opholder sig 
fortrinsvis på land i yngleperioden (februar-marts) og i fældeperioden (maj- juni) i 
de indre danske farvande (Hansen, 2015). Den eneste faste yngleplads for gråsæl 
i Danmark er indtil videre Rødsand ved Lolland-Falster. Bevaringsprognosen for 
gråsæl i Natura 2000-området nr. 56 er vurderet til ugunstig (Therkildsen, et al., 
2013). 

2.1.2.2 Spættet sæl 

Spættet sæl er den almindeligste sælart i Danmark, og er på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 56 og 112. Den forekommer især i 
de kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede 
yngle-/hvilepladser på sandbanker, rev, holme og øer. Den danske sælbestand 
blev i 1998 og 2002 ramt af en virus, der slog en større del af bestanden ihjel. 
Efterfølgende er bestanden steget markant, og den samlede danske bestand af 
spættet sæl er i 2011 opgjort til 15.500 dyr. Natura 2000-område nr. 56 har 
sælreservater, som er sandøerne Møllegrund og Svanegrund omkring Endelave. 
Her både fouragerer, raster og yngler spættet sæl i stor stil, og bestanden af 
spættet sæl i området vokser markant (Miljøministeriet, 2014a). 

Tabel 2-1:  

Relevante arter på 
udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 56: 
Horsens Fjord, havet øst for 

og Endelave. * Angiver 
særligt truede naturtyper og 

arter på europæisk plan 
(såkaldt prioriterede). 
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Bevaringsprognosen for spættet sæl på nationalt plan og for området ved 
Endelave er vurderet til gunstig (Therkildsen, et al., 2013).  

2.1.2.3 Marsvin 

Marsvin er iht. forslag om revideret udpegningsgrundlag for habitatområderne 
tilføjet på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 56, og arten er 
generelt udbredt i farvandet og omkring Horsens Fjord og Endelave (DCE, 2018).  

For yderligere beskrivelse af arten se afsnit 2.2.2.2. 

2.2 Natura 2000-område nr. 108: Æbelø, havet syd for 

og Nærå 
Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 92 og fuglebeskyttelsesområde 
nr. 76 og udgør et areal på 13.161 ha, hvoraf ca. 75 % er marint. Der er i alt 26 
naturtyper og fire arter på udpegningsgrundlaget for naturområdet, og ni arter af 
fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 56 vurderes de marine arter og 
naturtyper i Tabel 2-2 at være relevante. Sæler og marsvin behandles i det 
nedenstående afsnit (2.2.2.1 og 2.2.2.2), og marsvin behandles yderligere i afsnit 
3 om Bilag IV-arter. 

N108: RELEVANTE  ARTER OG NATURTYPER  
Kode Art/naturtype Kode Art/naturtype 

1110 Sandbanke 1160 Bugt 

1140 Vadeflade 1170 Rev 

1150 Lagune *   

1351 Marsvin 1365 Spættet sæl 

 

2.2.1 Marine habitatnaturtyper 
De marine naturtyper lagune, sandbanke, vadeflade, bugt og rev findes i områder, 
hvor potentielle påvirkninger kan forekomme. I det følgende er der foretaget en 
kortfattet beskrivelse af områdets marine naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
Beskrivelsen er baseret på den reviderede basisanalyse for Natura 2000-områdets 
Natura 2000-plan 2016-2021 (Miljøministeriet, 2014b). 

Lagune (1150): Samlet udgør arealet af lagune en relativ stor del af området (ca. 
15 %). I området findes en række kystlaguner bl.a. den store kystlagune Nærø 
Strand og Ore Strand samt en række mindre strandsøer. Ringe Å, som har et 
relativt stort opland løber ud i Nærø Strand, og som følge heraf varierer saliniteten 
en del (16-23 promille), og belastningen med næringsstoffer er relativ høj. Bunden 
består her af sand og silt, og der findes spredte større sten. 

Sandbanke (1110): Naturtypen sandbanke er veludviklet i habitatområdet og 
findes især i et bælte langs nordkysten af Fyn, syd for Æbelø, hvor den dels er 
relateret til strømmende vand og dels findes som kyst-parallelle revler. 
Sandbankerne forekommer dels som rene, faste sandbunde med indslag af bølge- 
og strømribber og kun få indslag af grus og skaller, og dels som sandbund med 
spredte større sten (1-5 % dækning), mindre sten (15-90 % dækning) og grus (10 
% dækning). Faunadækningen blev i forbindelse med naturtypekortlægningen 
vurderet til at være lav (0-1 %) og bestod af strandsnegle, dværgkonk, 
strandkrabber, eremitkrebs, søstjerner, blåmuslinger, sandorme, kutlinger og 
blåmuslinger. Vegetationen på de rene sandflader var sparsom, bestående af 
løsdrivende alger og en lille dækning (1 %) af fastsiddende makroalger (savtang, 
strengetang, henfaldne rødalger). På de spredte større sten var dækningen af 
makroalger dog høj (100 %), og den generelle dækning i områder med blandede 

Tabel 2-2:  

Relevante arter på 
udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 108: 
Æbelø, havet syd for og 
Nærå. * Angiver særligt 

truede naturtyper og arter på 
europæisk plan (såkaldt 

prioriterede). 
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substrattyper var 10-20 %. Her blev der observeret savtang, strengetang, blodrød 
ribbeblad, gaffeltang og henfaldne rødalger. Ålegræs forekom kun på de rene 
sandflader, hvor der på tre ud af syv verifikationslokaliteter var dækningsgrader 
på 20-85 %. 

Rev (1170): Æbelø og det omkringliggende marine område består af en stenet 
moræneknold. Naturtypekortlægningen viste, at havbunden omkring Æbelø er tæt 
bestrøet af sten hovedsageligt bestående af 80-100 % småsten (2-10 cm). Der 
blev i den forbindelse observeret faunadækning på < 1 % bestående af søstjerner 
og dyriske svampe. Der blev ligeledes observeret savtang, strengetang, 
fingertang, klotang, henfaldne rødalger, alm. klotang, alm. vatalge og dusktang. 
Derudover er der observeret fliget rødblad, kile-rødblad, bugtet ribbeblad, blodrød 
ribbeblad og trådformede arter som juletræsalge samt arter af ledtang. 
Umiddelbart vest for Drættegrund er der i forbindelse med kortlægningen i 2012 
fundet et biogent rev af blåmuslinger. Muslingebankerne havde en dækningsgrad 
på 100 %. Derudover blev der observeret skaller fra knivmusling. På 
muslingebankerne blev der observeret 2-3 % dækning af primært søstjerner samt 
strandkrabber og kutlinger. Desuden blev der registreret 10-15 % dækning af 
makroalgerne savtang og buskformede rødalger på de biogene rev.  

Vadeflade (1140): Den marine del af habitatområdet lige nord for Fyn er relativt 
lavvandet, og her findes spredte forekomster af mudder- og sandflader, der er 
blottet ved ebbe, især nord for Æbelø Holm, på Agernæs Flak ud for Flyvesandet 
og omkring Mågeøerne ud for Bogense. Denne naturtype er ikke omfattet af 
kortlægningen i 2012, men det er vurderet, at vaderne udgør 8-9 % af det marine 
areal. 

Bugt (1160): Bugter og vige findes især mellem sandbankerne og i den nordlige 
del af området, hvor vanddybderne er større. Havbunden vurderes, ud over de 
substrattyper, der er beskrevet under sandbanke, at bestå af mere siltholdige 
materialer, især i de områder, hvor vanddybderne er større end 5-6 m. 

2.2.2 Marine arter 
Data stammer primært fra den statslige kortlægning af udbredelsen af 
havpattedyr, herunder data fra Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE). 
Herudover er der indhentet oplysninger fra videnskabelige publikationer, 
opslagsværker og reviderede basisanalyser.  

2.2.2.1 Spættet sæl 

Spættet sæls levevis og udbredelse er nærmere beskrevet i afsnit 2.1.2.2. Spættet 
sæl overvåges ikke i området ved Æbelø (Natura 2000-område nr. 108), men ses 
ofte i havområdet omkring Æbelø (Miljøministeriet, 2014b). Bevaringsprognosen 
for spættet sæl er vurderet til ugunstig i området ved Æbelø (Therkildsen, et al., 
2013). 

2.2.2.2 Marsvin 

Marsvin er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 108, og arten er 
generelt udbredt i farvandene rundt Fyn. De ses desuden ofte i farvandet nord for 
Fyn, herunder Æbelø. Bevaringsprognosen for marsvin er vurderet til ugunstig i 
området ved Æbelø (Therkildsen, et al., 2013). 

Marsvin er en af de mindste tandhvaler og er almindeligt forekommende i 
Lillebælt. Der vurderes at være tre bestande af marsvin i danske farvande - én i 
Østersøen, én i indre danske farvande (inklusiv Kattegat) samt én bestand i 
Nordsøen/Skagerrak. Marsvin i området nær klappladsen Trelde Næs, Lillebælt, 
tilhører bestanden i de indre danske farvande, som i 2012 bestod af cirka 18.500 
individer, hvilket var 75 % højere end samme bestand estimat i 2005 (10.600 
individer) (Miljøministeriet, 2014b). Natura 2000-området Lillebælt er derudover 
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et af de seks vigtigste Natura 2000-områder i de indre danske farvande for 
marsvin (DCE, 2016). For både Natura 2000-område nr. 108 og nr. 112 er 
bevaringsprognosen for marsvin ugunstig. 

Marsvin regnes for at være en kystnær hvalart, som kan forekomme på 
vanddybder fra en halv meter ved kysterne og helt ned til 200 m over 
kontinentalsoklen (Dansk Pattedyratlas, 2012). Det er den eneste hval, som med 
sikkerhed yngler i danske farvande (DCE, 2016), dog kendes der ikke til specifikke 
yngleområder for marsvin i danske farvande. Marsvin er, i modsætning til sæler, 
ikke er afhængige af, at ungerne kan hvile på land, siden de bevæger sig 
kontinuert og derfor nemt kan søge væk fra eventuelle forstyrrelser.  

Marsvin har et meget varieret fødevalg, men lever typisk af forskellige arter af 
fisk, både pelagiske og bundlevende arter (Miller, 2013). Deres 
fødesøgningsadfærd foregår ved gennemsnitligt 45 dyk i timen (Linnenschmidt, 
2013), hvilket eksponerer dem for stimer af tobis og sild i den frie vandsøjle, men 
også rødspætter og isinger nær bunden (Kinze, 2007).  

Føden lokaliserer de ved ekkolokalisering, og hørelsen er derfor meget vigtig for 
marsvin, både i forbindelse med fødesøgning og til kommunikation med andre 
marsvin. Brugen af ekkolokalisering til fødesøgning betyder, at marsvin ikke er 
direkte påvirket af ændringer i sigtbarheden i vandet, for eksempel som følge af 
klapning. Indirekte kan de dog påvirkes af, at deres byttedyr trækker væk fra 
områder med lav sigtbarhed.  

Marsvin kan søge føde i meget store områder, og de kan hvert år svømme flere 
tusind kilometer (Sveegaard, et al., 2012). De er derfor ikke bundet til et bestemt 
område, men kan flytte sig, hvis området bliver forstyrret eller ikke indeholder 
føde nok. Det kan ikke udelukkes, at enkelte individer vil søge føde på og nær 
klappladsen, men de vil højst sandsynligt søge væk, når klapningen finder sted. 

2.3 Natura 2000-område nr. 112: Lillebælt 
Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt omfatter habitatområde nr. 96 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 47 og dækker et areal på 35.043 ha, hvoraf ca. 80 % 
er marint. Der er i alt 28 naturtyper og fire arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet og 15 arter af fugle på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet. Af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 
112 vurderes de marine arter og naturtyper i Tabel 2-3 at være relevante. Marsvin 
behandles i det nedenstående afsnit (2.3.2.1) og behandles yderligere i afsnit 3 
om Bilag IV-arter. 

N112: RELEVANTE  ARTER OG NATURTYPER  
Kode Art/naturtype Kode Art/naturtype 

1110 Sandbanke 1160 Bugt 

1140 Vadeflade 1170 Rev 

1150 Lagune *   

1351 Marsvin   

 

2.3.1 Marine habitatnaturtyper 
De marine naturtyper lagune, sandbanke, vadeflade, bugt og rev findes i områder, 
hvor potentielle påvirkninger kan forekomme. I det følgende er der foretaget en 
kortfattet beskrivelse af områdets marine naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
Beskrivelsen er baseret på den reviderede basisanalyse for Natura 2000-områdets 
Natura 2000-plan 2016-2021 (Miljøministeriet, 2014c). 

Tabel 2-3: 

Relevante arter på 
udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-område nr. 112: 
Lillebælt. * Angiver særligt 

truede naturtyper og arter på 
europæisk plan (såkaldt 

prioriterede). 
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Lagune (1150): På den fynske side af Lillebælt ligger en række laguner og 
strandsøer, hvoraf de største er Gamborg Nor, Bredningen, Aborgminde Nor, 
Emtekær Nor og Bogø Nor. De er alle lavvandede (< 1 m) og har saliniteter på få 
promille til 12 promille. De tre førstnævnte laguner får tilført ferskvand fra større 
vandløb og er dermed belastet herfra. De to sidstnævnte er mindre belastede. I 
2012 udførte Naturstyrelsen habitatovervågning af disse to laguner (Emtekær Nor 
og Bogø Nor). 

Sandbanke (1110): I området findes flere sandbanker med rene, faste sandbunde, 
som alle på nær én består af 100 % sand. Ét område havde få procent sten. 
Generelt lav faunadækning blandt andet bestående af søstjerner, sandorme, 
blåmuslinger, strandsnegle, mosdyr, posthornsorme og kutlinger. I de mere 
stenede områder fandtes også strandkrabbe, stankelbenskrabbe, slangestjerner, 
mosdyr, dyriske svampe, søanemoner, konksnegle, fladfisk og torsk. Den 
sparsomme vegetationen udgøres af klørtang, gaffeltang og buskformede 
rødalger. Kun få steder fandtes ålegræs med dækningsgrader mellem 20-70 %. 

Rev (1170): Lillebælt huser flere stenrev bestående af større og mindre sten samt 
grus. Faunadækningen når op på 10 % og består af tangsnegle, strandsnegle, 
dyriske svampe, blåmuslinger, søstjerner, eremitkrebs, strandkrabber, 
posthornsorme, mosdyr, hydroider, kutlinger og torsk. Makroalgerne udgøres af 
sukkertang, gaffeltang, strengetang, ledtang, skulpetang, dusktang, kile-rødblad, 
bugtet ribbeblad, blodrød ribbeblad, klørtang og buskformede rødalger, og dækker 
generelt 30-50 %, og 90-100 % af de større sten. Der er registeret flere biogene 
rev i området, og specielt det biogene rev ved Gamborg Fjord er interessant i 
forhold til denne væsentlighedsvurdering, da det ligger syd for klappladsen, og 
inden for det potentielle påvirkningsområde for sedimentspredningen. De biogene 
rev består af muslingbanker. 

Vadeflade (1140): Vadeområder findes i mindre omfang i området, omkring 4 %, 
hovedsageligt i den sydlige del af Natura 2000-området ved Årø Kalv. 

Bugt (1160): Denne naturtype er den dominerende i området og udgør omkring 
61 %. Den er ikke kortlagt, men forventes at bestå af blandet blød bund af sand, 
grus og småsten. Faunadækning er omkring 1 % og udgøres af søstjerner, 
strandkrabber, blåmuslinger, kutlinger og ålekvabber.  

2.3.2 Marine arter 

2.3.2.1 Marsvin 

Marsvins levevis og udbredelse er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.2.2. Generelt er 
marsvin udbredt i området, specielt i den nordlige del er de hyppigt registreret. 
Tidligere har området været et vigtigt fangstområde af marsvin i Danmark. 
Bevaringsprognosen for marsvin i området ved Lillebælt er vurderet til ugunstig 
(Therkildsen, et al., 2013). 

2.4 Væsentlighedsvurdering for Natura 2000-områderne 
I dette afsnit vurderes de potentielle påvirkninger af udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-område nr. 56, 108 og 112. Påvirkninger af marine arter på 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne, der også er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, findes ligeledes i afsnit 3 (marsvin). 

2.4.1 Naturtyper 
De nævnte Natura 2000-områders marine naturtyper lagune, sandbanke, 
vadeflade, bugt og rev kan potentielt påvirkes af spredning af sediment ved 
klapning. Modelleringen af sedimentspredningen fra klapning ved Trelde Næs viser 
dog, at det klappede sediment ikke vil transporteres ind i Natura 2000-område 56, 
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og det vurderes derfor, at der ikke vil ske en transport af miljøfarlige stoffer ind i 
dette Natura 2000-område, idet de miljøfarlige stoffer i meget høj grad er bundet 
til sedimentet (Vejdirektoratet, 2016). Da sedimentet ikke vil blive transporteret 
ind i Natura 2000-område nr. 56, vil der ligeledes ikke ske en tildækning af 
hverken bundflora eller fauna. 

Hvis der klappes i en vinterperiode, vil strømmen i nordøstlig retning ved fire 
klapninger ud af 90 klapninger være stærk nok til at kunne transportere en lille del 
af klapmaterialet ind i den vestlige del af Natura 2000-område nr. 108. Det 
resulterende sedimentationslag vil dog højst være 0,2 mm i Natura 2000-området, 
og det vurderes, at den meget begrænsede sedimentation ikke vil påvirke de 
nævnte marine naturtyper væsentligt. Hvis der klappes i en sommerperiode, vil 
der ikke forekomme sedimenttransport i nordøstlig retning og dermed heller ikke 
ind i Natura 2000-område nr. 108. 

Koncentrationen af suspenderet sediment i vandfasen, hvis en sedimentpøl når 
Natura 2000-område nr. 108, vil være lavere end den naturlige 
baggrundskoncentration i vandfasen, og vil således ikke påvirke området 
væsentligt (Figur 2-2). 

   
Figur 2-2: Spredning af en 

sedimentpøl i nordøstlig 
retning. Figuren viser 

sedimentpølens placering, 
størrelse og koncentration, C, 
henholdsvis 10, 1.000, 3.000 

og 7.000 m fra klappositionen, 
samt hvordan sedimentet vil 

spredes når sedimentpølen 
opløses 7.000 m fra 

klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af de 

5 % sediment tabt i vandsøjlen 
i midten af sedimentpølen, Cs, 
til samme tid er også angivet i 

figuren. 

 

 

    
 
I tilfælde af sydvestgående strøm over den kritiske strømhastighed, hvor 
klapmaterialet ikke vil sedimentere, er der risiko for at klapmaterialet vil kunne 
spredes ind i Natura 2000-område 112, Lillebælt. Dette vil i alt kun forekomme op 
til én gang om sommeren og op til fem gange om vinteren, og sedimentaflejringen 
vil være mindre end 0,2 millimeter per klapning (se bilag til klapansøgningen om 
sedimentspredning). Påvirkningen fra sedimentaflejring fra klapning på naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 112, Lillebælt vurderes at være 
ubetydelig, da aflejringen vil være mindre end 0,2 millimeter per klapning i de få 
tilfælde, hvor strømmen er stærk nok til at kunne holde klapmaterialet i 
suspension. Syd for Lillebælt vurderes klapmaterialet at indgå i den naturlige 
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sedimenttransport- og aflejring. Koncentrationen af suspenderet sediment i 
vandfasen, ifald sedimentpølen når Natura 2000-område nr. 108, vil være lavere 
end den naturlige baggrundskoncentration i vandfasen, og vil således ikke påvirke 
området væsentligt (Figur 2-3). 

Det vurderes, at den yderst begrænsede aflejring af sediment, som følge af 
klapning på Trelde Næs klapplads, ikke vil påvirke naturtyperne på 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst 

for og Endelave, nr. 108: Æbelø, havet syd for og Nærå og nr. 112: Lillebælt.  

   
Figur 2-3: Spredning af en 
sedimentpøl i sydlig retning. 

Figuren viser sedimentpølens 
placering, størrelse og 

koncentration, C, henholdsvis 
10, 1.000, 3.000 og 7.000 m 

fra klappositionen, samt 
hvordan sedimentet vil spredes, 

når sedimentpølen opløses 
7.000 m fra klappositionen. 

Sedimentkoncentrationen af de 
5 % sediment tabt i vandsøjlen 
i midten af sedimentpølen, Cs, 

til samme tid er også angivet i 
figuren. 

 

 

    
 

2.4.2 Marine arter 
Marsvin og sælers fødesøgning vurderes ikke påvirket af klapningen, idet 
koncentrationen af suspenderet sediment, med undtagelse af nærområdet 
omkring klappladsen, forventes at være på et niveau, der ikke forringer 
sigtbarheden i vandet. Sedimentfanerne vil ikke nå ud til sælernes hvile- og 
rastepladser, men være begrænset til områder tættere på klapaktiviteterne.  

Klapning i anlægsfasen vil være begrænset til maksimalt 90 sammenhængende 
dage (worst case scenariet). Sedimentkoncentrationen i vandfasen forventes 
hverken at påvirke marsvin eller sælers mulighed for lokalisering af byttedyr, idet 
sæler lokaliserer bytte ved hjælp af knurhår og kun i mindre omfang er afhængige 
af synet (Wieskotten et al, 2011; Hanke et al, 2010), mens marsvin lokaliserer 
føden ved ekkolokalisering. Marsvin og sæler er derved i stand til at lokalisere 
byttedyr ved nedsat sigtbarhed (Verfuss, Miller, Pilz, & Schnitzler, 2009; 
Dehnhardt et al., 2001). Begge marine arter vurderes, at ville kunne passere øst 
om klappladsen, og sedimentfanen vil ikke være en barriere for marsvin og sæler, 
der krydser Lillebælt, da den højst vil udbredes til omkring ¼ af hele bæltets 
bredde (se bilag om sedimentspredning til klapansøgningen). 
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De registrerede bundfaunaarter på og omkring klappladsen er almindelige arter, 
der kan genindvandre til de påvirkede områder inden for kort tid (Vejdirektoratet, 
2016), og der forventes ligeledes kun almindelige fiskearter i området (se også 
bilag til klapansøgning om flora, fauna og fisk). Undersøgelser af bundfaunaen i 
nærområdet omkring klappladsen viser imidlertid, at klapområdet ikke er et vigtigt 
habitat for sælernes fødegrundlag (Vejdirektoratet, 2016). Det vurderes derfor, at 
påvirkningsgraden af klapning på sælernes fødegrundlag på Trelde Næs klapplads 
vil være ubetydelig. 

En kortvarig tildækning af bundfauna og en midlertidig øget sedimentmængde i 
vandfasen på klappladsen og i nærområdet omkring klappladsen vil potentielt 
kunne påvirke marsvins fødegrundlag. Dette vil være tilfældet, imens klapningen 
står på, og indtil området er rekoloniseret af bundlevende organismer og fisk. 
Klappladsen udgør dog kun en meget begrænset del af det potentielle 
fødesøgningsområde for sæler og marsvin, og sæler og marsvin vil have mulighed 
for at søge føde i nærliggende områder. Desuden vil den samlede sedimentation 
udenfor klappladsen og nærområdet være begrænset til få millimeter og derved 
ikke påvirke bundfaunaen (Figur 2-4). 

  

 

 

 

Det vurderes, at den begrænsede, midlertidige forøgelse i mængden af 
suspenderet sediment i vandfasen samt den potentielle påvirkning af sælers og 
marsvins fødegrundlag, som følge af klapning, ikke vil påvirke sæler og marsvin på 
udpegningsgrundlagene for habitatområderne væsentligt. Det vurderes derfor, at 
der ikke vil være en væsentlig påvirkning af sæler og marsvin på 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst 

for og Endelave, nr. 108: Æbelø, havet syd for og Nærå og nr. 112: Lillebælt, i 
forbindelse med den beskrevne klapning af sediment på Trelde Næs klapplads. 

Figur 2-4:  
Den samlede sedimentation 

efter endt klapning om 
vinteren, hvor der er mest 
spredning.  
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2.4.3 Støj 
Sejlads til og fra klappladsen og klapning af sediment vil medføre støjende 
aktiviteter. Sejlads med klapmaterialet vil ske med langsomtsejlende fartøjer, og 
den lavfrekvente støj, som udsendes fra motoren på de skibe, der skal fragte 
klapmaterialet, vil blande sig i det samlede støjmønster i området. Undersøgelser 
har vist, at eksempelvis marsvin tilvænner sig lyden fra skibe, idet marsvin 
forekommer i stort antal i de indre danske farvande, hvor skibstrafik er intensiv 
(ENERGI E2, 2006).  

Antallet af skibe, der årligt passerer området ved Lillebælt Nord er blevet 
estimeret med Søfartsstyrelsens passagelinje for Lillebælt Nord (Søfartsstyrelsen, 
2017). Her passerede 6.370 AIS-udstyrede skibe (skibe over 300 
bruttoregisterton, passagerskibe og fiskeskibe over 15 m) i 2014. Klapningen vil 
desuden kun forekomme 1-2 gang i døgnet, og derved ikke øge skibsaktiviteten i 
området væsentligt. Forstyrrelsen fra klapprammene vil være kortvarig og svare til 
forstyrrelse fra passage af andre fartøjer.  

Det vurderes, at støj fra den forøgede aktivitet i forbindelse med sejlads og 
klapning af sedimentet vil være ubetydelig og ikke vil påvirke arter på 
udpegningsgrundlagene væsentligt. 

2.4.4 Miljøfarlige stoffer 
Klapning af det uddybede materiale kan potentielt påvirke vandkvaliteten i de 
nærliggende Natura 2000-områder ved at tilføre miljøfarlige stoffer som 
tungmetaller og TBT. Gennemsnitskoncentrationerne af miljøfarlige stoffer i 
uddybningsmaterialet ligger alle under eller tæt på det nedre aktionsniveau i 
henhold til klapvejledningen, på nær cadmium og TBT (Miljøministeriet, 2008) (se 
tabel 5.2 i klapansøgningen). De vægtede gennemsnit for cadmium og TBT i 
klapmaterialet overskrider nedre aktionsniveau med henholdsvis en faktor 2,6 og 
en faktor 2,8, men er stadig langt under øvre aktionsniveau.  

I det følgende fokuseres der på cadmium og TBT som repræsentanter for 
belastningen af miljøfarlige stoffer. Disse stoffer er valgt, da de er fokusstoffer i 
EU-regi, og da de overskrider klapvejledningens nedre aktionsniveau med den 
største margin i forhold til de andre miljøfarlige stoffer. Der er taget udgangspunkt 
i worst case situationen med størst spredning, hvor strømhastigheden er over 0,14 
m/s, som vil forekomme under fem klapninger i en vinterperiode og under én 
klapning i en sommerperiode. 

Sedimentspredningsmodelleringen (se bilag til klapansøgningen) viser, at 
cadmium-koncentrationen i vandsøjlen ikke vil overskride 
maksimumkoncentrationen ved klapning (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Der vil 
således ikke være overskridelser af maksimumkoncentrationen i nogle af de 
nævnte Natura 2000-områder med hensyn til cadmium. 

For TBT viser sedimentspredningsmodelleringen, at 3.500 m fra klappositionen vil 
TBT-koncentrationen i vandsøjlen være under maksimumkoncentrationen på 
0,0015 µg/l (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Der vil således ikke være overskridelser 
af maksimumkoncentrationen i nogle af de nævnte Natura 2000-områder med 
hensyn til TBT. 

For begge stoffer gælder, at de generelle kvalitetskrav vurderes at blive overholdt 
i Natura 2000-områderne, da de generelle kvalitetskrav skal kunne overholdes 
som et årsgennemsnit, og da klapperioden forventes at være ca. 90 dage ud af 
årets 365 dage, så vil der i dagene uden klapaktivitet være en stor fortynding 
samtidig med, at sedimentet i vandfasen vil bundfælde og dermed fjernes fra 
vandfasen.  
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Det vurderes derved, at frigivelsen af cadmium og TBT, som repræsentanter for 
belastningen af miljøfarlige stoffer ved klapning af uddybningsmaterialer fra 
Marina City projektområdet, ikke vil påvirke arter på udpegningsgrundlagene for 
Natura 2000-områderne væsentligt. 

2.4.5 Samlet væsentlighedsvurdering for Natura 2000-områderne 
Samlet vurderes det, at klapningen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af 
marine arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne 
nær klappladsen.  

3 Bilag IV-arter 
Inden for eller i umiddelbar nærhed af klappladsen kan der potentielt findes 
enkelte arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at den 
eneste bilag IV-art, som potentielt kan forekomme i området, er marsvin.  

I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt 
forstyrrer marsvinenes naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller 
ødelægger artens yngle- eller rasteområder. Forudsætningen for dette er, at den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområderne opretholdes på mindst 
samme niveau som hidtil. 

Udover marsvin kan også andre arter af hvaler forekomme i danske farvande. Det 
kan for eksempel dreje sig om vågehval og hvidnæse. Sandsynligheden for 
forekomst af andre hvaler inden for eller i nærheden af klappunktet er dog 
begrænset, og i så fald vil der kun være tale om enkelte individer. Der er derfor 
udelukkende fortaget en beskrivelse og vurdering af påvirkninger af marsvin i det 
følgende.  

Som beskrevet i afsnit 2.4.2 vurderes det, at den begrænsede, midlertidige 
forøgelse i mængden af suspenderet sediment i vandfasen samt potentielle 
påvirkning af marsvins fødegrundlag, som følge af klapning, ikke vil påvirke 
marsvin på udpegningsgrundlagene for begge habitatområder væsentligt.  

Dette betyder ligeledes, at klapningen af oprenset sediment ikke vil beskadige 
eller ødelægge den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for 
marsvin. 

4 Vandområdeplaner 
Klappladsen Trelde Næs ligger i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og tilhører 
Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016) 
(figur 4-1). Vandområdet har nummer 224 og hedder Nordlige Lillebælt.  

I de statslige vandområdeplaner er der målsætninger om vandområdernes 
økologiske og kemiske tilstande. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, 
søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 
Klappladsen Trelde Næs ligger indenfor de vanddistrikter, hvor miljømålene 
omkring ”god kemisk og økologisk standard” gælder.  
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4.1 Økologisk tilstand 
Den samlede økologiske tilstand for kystvande i de gældende vandområdeplaner 
bestemmes primært på baggrund af de biologiske kvalitetselementer: ålegræs 
(dybdegrænse), klorofyl-a, miljøfarlige stoffer og bundfauna (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016). Den samlede økologiske tilstand bestemmes af 
kvalitetselementet med den dårligste tilstand.  

For vandområde 224, ”Det nordlige Lillebælt” gælder følgende for 

kvalitetselementerne (2015-2021): Den økologiske tilstand for ålegræs er ringe, 
moderat for klorofyl-a og ukendt for bundfauna (MiljøGIS, 2018). Den økologiske 
tilstand for miljøfarlige stoffer i vandområdet er ukendt og indgår derfor ikke som 
kvalitetselement i vurderingen af den samlede økologiske tilstand (MiljøGIS, 
2018), og vil ikke indgå i denne vurdering. Den samlede økologiske tilstand er 
derfor ringe, idet denne vurderes på baggrund af den dårligste tilstand for de 
ovenfor nævnte kvalitetselementer. 

4.1.1 Ålegræs 
Dybdeforhold og forekomsten af blødbund på klappladsen medfører, at der ikke 
forventes forekomster af bundvegetation af særlig betydning (se bilag om flora, 
fauna og fisk til klapansøgningen). Miljøstyrelsens ålegræstransekter for de 
nærliggende kyster (5-10 km fra klappladsen) ved Røjle Klint, Flaskebugt, Båring 
Vig og Bogense på Nordfyn samt Trelde Næs ved Fredericia viser, at 
dybdegrænsen for ålegræsset maksimalt varierede mellem ca. 2,7 m til 4,8 m i 
perioden 2010-2014 (Vejdirektoratet, 2016). Ålegræsforekomsten ved Bogense er 
i samme område, som ålegræsforekomsten i Natura 2000-området nr. 108: 

Æbelø, havet syd for og Nærå, mens ålegræsforekomsten i Natura 2000-området 
nr. 112: Lillebælt ikke er omfattet af Miljøstyrelsens nærmeste ålegræstransekter. 

Ålegræs kan påvirkes ved øgede sedimentmængder i vandsøjlen, da dette kan 
medføre tildækning og lysdæmpning. Lysdæmpning på mere end 20 % i mere end 
14 sammenhængende dage i ålegræssets vækstperiode (marts-september) 
antages at ville kunne forårsage en væksthæmning (Vejdirektoratet, 2016). 
Modelleringen af sedimentspredning ved klapning på Trelde Næs klapplads viser, 

Figur 4-1:  

Vandområder omkring 
klappladsen Trelde Næs. 

Trelde Næs klapplads fremgår 
som den lilla firkant i 

vandområde 224. 
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at klapmaterialet ikke vil aflejres langs kysterne, og at mængden af sediment i 
vandsøjlen, hvor der er ålegræs, ikke vil medføre tildækning eller lysdæmpning 
(se bilag om sedimentspredning til klapansøgning). Klapningen vurderes derfor at 
have en ubetydelig til ingen påvirkning på ålegræs i de nærliggende områder. 

4.1.2 Klorofyl-a 
Ved klapning af sediment vil der frigives næringsstoffer til vandfasen. Denne  
frigivelse af næringsstoffer til vandsøjlen vil ske hurtigt, og vil, særligt i 
sommermånederne, potentielt kunne bidrage til en algeopblomstring. Det 
forventes, at ca. 5 % af klapmaterialet tabes ved selve uddybningen inde i fjorden, 
og der skal klappes ca. 360.000 m3. Herfra forventes  5 % at tabes til vandsøjlen 
ved selve klapningen, svarende til 18.000 m3 klapmateriale. Det forventes, at én 
in situ m3 af klapmaterialet med et gennemsnitligt tørstofindhold på 32,7 % vejer 
omtrent 1.200 kg. Der vil derved frigives i alt cirka 37 kg vandopløseligt NO2, NO3 
og NH3/kg sediment og 183 kg vandopløseligt fosfor/kg sediment til vandsøjlen, da 
klapmaterialet i gennemsnit vil indeholde 1,8 mg vandopløseligt NO2, NO3 og 
NH3/kg sediment og 9 mg vandopløseligt fosfor/kg sediment (tabel 5.1 i 
klapansøgningen).  

Målbelastningen for det åbne vandområde gruppe IV i Lillebælt, som består af 
vandområde 216, 217 og 224, i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er på 516,2 
tons N/år (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Den ansøgte klapmængdes 
indhold af vandopløseligt kvælstof, der frigives ved klapning, vil således udgøre 
mindre end 0,01 % af den samlede målbelastning for kvælstof. Der er ikke 
foretaget belastningsanalyser for fosfor for nærværende vandområdeplansperiode 
(2015-2021). 

En forøget algeopblomstring vil derfor være usandsynlig eller ubetydelig, da 
mængden af tilført vandopløseligt kvælstof er meget begrænset. Mængden af 
tilført vandopløseligt kvælstof vil være fordelt ud over mange klapninger og vil 
hurtigt fortyndes grundet strømforholdene i området. Det vurderes, at klapningen 
ikke vil føre til forringet tilstand for klorofyl-a. 

4.1.3 Bundfauna 
Bundfaunen på og omkring klappladsen er karakteriseret som blødbundssamfund, 
som består af almindeligt forekommende arter i Danmark (Vejdirektoratet, 2016) 
(se bilag om flora, fauna og fisk til klapansøgningen). Tildækning af bundfauna 
som følge af klapningen vil være uundgåelig, men denne påvirkning vil dog være 
af lokal karakter for klappladsen og nærområdet. Et videnskabeligt studie har vist, 
at artsrigdommen falder, mens klapningen står på, men at re-koloniseringen af 
specielt makrofauna sker hurtigt bagefter (Stronkhorst et al, 2003). 

NIRAS’ beregninger viser, at hvis hele klapmængden på cirka 360.000 m3 klappes 
ved lave strømhastigheder, vil det resultere i aflejring af omkring 18 cm 
klapmateriale på klappladsen og omkring 2-4 cm klapmateriale i en radius på 600 
m omkring klappositionen. Ved klapning om sommeren med lave 
strømhastigheder, vil der i en afstand af 2.500 m fra klappladsen sedimentere 
mindre end 0,2 mm af klapmaterialet. Ved klapning om vinteren, hvor 
strømhastighederne generelt er højere, vil der nordøst for klappladsen, i en 
afstand af op til 3.500 m fra klappladsen, kunne forekomme aflejring af omkring 
1-10 mm klapmateriale. Omkring 8.000 m sydvest for klappladsen og 6.000 m 
sydøst for klappladsen vil det aflejrede sedimentlag være under 0,2 mm. For 
nærmere beskrivelse af sedimentering af det klappede materiale, se 
klapansøgningens bilag om sedimentspredning. 

Det vurderes, at påvirkningen på bundfauna vil være lokal omkring klappladsen og 
i nærområdet, og at bundfaunaen i området hurtigt vil kunne genindvandre og 
reetableres. Påvirkningsgraden vurderes til at være kortvarig og mindre, og det 
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vurderes, påvirkningen ikke vil forringe bundfaunaen i vandområdet i en sådan 
grad, at det er til hinder for opfyldelse af det fastlagte miljømål. 

4.1.4 Samlet vurdering for økologisk tilstand 
Klapningens samlede påvirkningsgrad på den økologiske tilstand vurderes at være 
ubetydelig, da den mindre påvirkning af bundfaunaen er af lokal karakter, mens 
klapningen ikke vil påvirke kvalitetselementerne ålegræs og klorofyl-a. Det 
vurderes, at påvirkningen ved klapningen af uddybningsmaterialet fra 
projektområdet vil være ubetydelig, og ikke vil være hinder for opfyldelse af det 
fastlagte miljømål for økologisk tilstand. 

4.2 Kemisk tilstand 
Kemisk tilstand vurderes ud fra koncentrationen af 21 EU prioriterede stoffer, der 
udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Den kemiske tilstand overvåges af 
Miljøstyrelsen, og de målte koncentrationer af de prioriterede stoffer 
sammenlignes med miljøkvalitetskravene i bilag 2 i Bekendtgørelse om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Kemisk tilstand i vandområde 224 er 
god for muslinger, og ukendt for sediment og fisk. Den samlede kemiske tilstand 
er derfor god. 

4.2.1 Miljøkvalitetskrav i vand 
Som følge af klapaktiviteterne vil der ske sedimentspild i vandet (omkring 18.000 
m3). Vurderingen af den kemiske tilstand i vand er baseret på, at spredningen af 
miljøfarlige stoffer er koblet til spredningen af sediment i vandsøjlen, idet 
miljøfarlige stoffer generelt bindes hårdt til sedimentet. Vurderingen af 
påvirkningen på kemisk tilstand sker på baggrund af det scenarie, der omfatter 
den størst mulige klapmængde og det størst mulige spild i en klapperiode på cirka 
3 måneder. 

Der vurderes på et konservativt fastsat worst-case scenarie i forhold til det 
sediment, som ønskes klappet. Denne konservative fastsættelse af worst-case 
koncentrationerne giver den bedste beskyttelse af miljøet. Worst-case 
sedimentkoncentrationerne af miljøfarlige stoffer er beskrevet i klapsøgningens 
tabel 5.2. 

For nikkel, bly, chrom, arsen og PCB gælder, at koncentrationerne ligger under 
klapvejledningens nedre aktionsniveau (VEJ nr. 9702 af 20/10/2008), og i henhold 
til klapvejledningen beskriver det nedre aktionsniveau et niveau, som svarer til et 
gennemsnitligt baggrundsniveau eller lavere, ubetydelige koncentrationer, hvor 
der ikke forventes effekter på de marine organismer (VEJ nr. 9702 af 
20/10/2008). Det vurderes derfor, at nævnte miljøfarlige stoffer ikke vil medføre 
påvirkning af den kemiske tilstand. 

For kviksølv, cadmium, kobber, zink og PAH gælder, at koncentrationerne ligger 
mellem nedre og øvre aktionsniveau, dog tættest på det nedre aktionsniveau. 
Jævnfør klapansøgningens bilag 6 om sedimentspredning gælder der for kviksølv, 
at maksimumkoncentrationen vil kunne overholdes 600 meter fra klappladsen, 
mens der for cadmium, kobber og zink gælder, at maksimumkoncentrationen vil 
kunne overholdes selv under klapningen. Dette er beregnet for den vandopløselige 
del af stoffet, som er relevant i forhold til maksimumkoncentrationen. 

For TBT gælder, at maksimumkoncentrationen vil kunne overholdes 3.500 meter 
fra klappositionen. Dette er beregnet på det totale tørstofindhold af TBT i 
sedimentet. Det vil kun være i det området, hvor sedimentpølen passerer, at der 
vil være overskridelse af maksimumkoncentrationen for TBT.  
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Generelt vil overskridelser af maksimumkoncentrationerne for TBT og cadmium 
kun forekomme i perioder med strømhastigheder over 0,14 m/s, hvilket vil ske for 
24 ud af 90 klapninger om vinteren og for tre ud af 90 klapninger om sommeren. 

For PAH gælder, at der ikke findes miljøkvalitetskrav i vand for den samlede pulje 
af PAH’er.     

For alle stofferne gælder, at de vil være hårdt bundet til sedimentpartiklerne, og 
således hovedsageligt vil spredes med sedimentet. De generelle kvalitetskrav 
forventes ikke at overskrides for stofferne, idet de generelle kvalitetskrav skal 
overholdes som gennemsnit over et år. Sedimentet vil desuden efter klapningen 
falde til bunden eller i løbet af relativt kort tid fortyndes i vandet nær klappladsen. 

Det vurderes, at klapaktiviteterne ikke vil medføre påvirkning af den kemiske 
tilstand, med hensyn til miljøkvalitetskrav i vand. 

4.2.2 Miljøkvalitetskrav i sediment 
I forhold til sediment er der i BEK. nr. 1625 af 19/12/2017 (BEK nr 1625 af 
19/12/2017) fastsat kvalitetskrav for sediment for bly og cadmium. 
Miljøkvalitetskravet for henholdsvis bly og cadmium er i sediment 163 mg bly/kg 
TS og 3,8 mg cadmium/kg TS. For cadmium gælder, at miljøkvalitetskravet enten 
gælder for den biotilgængelige koncentration af stoffet eller tilføjet den naturlige 
baggrundskoncentration. I klapmaterialet er koncentrationen af bly (28,9 mg/kg 
TS) og cadmium (1,04 mg/kg TS) bestemt som et vægtet gennemsnit af 13 
analyser, som beskrevet i klapansøgningen (tabel 5.2).  

Da den vægtede gennemsnitskoncentration for både bly og cadmium ligger under 
miljøkvalitetskravet for sediment i BEK. nr. 1625 af 19/12/2017, vurderes klapning 
af uddybningsmateriale ikke at påvirke områdets kemiske tilstand med hensyn til 
koncentrationen af bly og cadmium. 

4.2.3 Miljøkvalitetskrav i biota 
De relevante miljøkvalitetskrav for biota vurderes at være for bly, cadmium og 
kviksølv. Som tidligere beskrevet er den nuværende tilstand i vandområdet god 
med hensyn til kemisk tilstand, som er bestemt i muslinger. Den er dog ukendt for 
fisk og sediment. 

Siden klapmaterialets indhold af bly og cadmium overholder gældende lovgivning 
med hensyn til kvalitetskrav i sediment og vandfasen vurderes det, at de relevante 
miljøkvalitetskrav for biota ligeledes vil være overholdt. 

For kviksølv gælder, at klapmaterialets vægtede gennemsnitsindhold af kviksølv er 
indenfor Miljøstyrelsens overvågningsdata for ikke-kildebelastet sediment med 
samme glødetab, og at sedimentets kviksølvindhold er sammenligneligt med andre 
områder i Danmark (se bilag til klapansøgningen om tungmetaller i Lillebælt). 
Desuden vil kviksølv være hårdt bundet til det klappede materiale, og ligeledes 
være hårdt bundet til det aflejrede sedimentet. Dette gælder specielt i de 60 % af 
klapmaterialet, som er beregnet til at bestå af oprindelig havbund, hvor metallerne 
sandsynligvis har været udsat for ældning, og vil være hårdt bundet i komplekser.  
Kviksølv vil således kun i et lille omfang kunne frigives og forårsage effekter i 
miljøet.  

Miljøkvalitetskravet for bly, cadmium og kviksølv i biota vurderes derfor at kunne 
overholdes. 
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4.2.4 Samlet vurdering for kemisk tilstand 
Det vurderes, at klapning af materiale fra projektområdet ikke vil medføre 
overskridelse af miljøkvalitetskravene for vand, sediment og biota for de 
prioriterede miljøfarlige stoffer i vandområde 224. Det vurderes dog, at der vil 
være en kort overskridelse maksimalt 3.500 m fra klappositionen af 
maksimumkoncentrationen for TBT, og maksimalt 600 m fra klapposition af 
maksimumkoncentrationen for kviksølv, i tilfælde af perioder med 
strømhastigheder over 0,14 m/s. Det vurderes, at klapning af uddybet materiale 
på Trelde Næs klapplads ikke vil at være til hinder for målopfyldelsen af den 
kemiske tilstand for vandområde 224. 

5 Kumulative effekter 
Der er potentielt en risiko for kumulative effekter, hvis der er et tidsligt overlap 
med andre projekter, som vedrører spredning af sediment. Som det fremgår af 
klapansøgningen, er der risiko for, at der yderligere klappes maksimalt 100.000 
m3 sediment samtidig med, at det uddybede sediment fra projektområdet klappes. 
Hvis det antages, at de yderligere 100.000 m3 sediment har samme fysiske 
egenskaber som sedimentet fra projektområdet, vil det øge det aflejrede lag på 
klappladsen med omkring 20 mm. 

Kumulative effekter ved samtidig klapning af yderligere 100.000 m3 fra havne i 
Vejle, Middelfart og Kolding og klapmængden fra nærværende ansøgning vurderes 
at være begrænsede. Klapmængden fra nærværende ansøgning er næste otte 
gange større end den samlede klapmængde fra havne i Vejle, Middelfart og 
Kolding, og da det potentielt forøgede lag af aflejret klapmateriale på Trelde Næs 
klapplads ved samtidig klapning kun forøges med maksimalt 20 mm, vurderes de 
kumulative effekter at være ubetydelige. 

Ved optagning af sediment i uddybningsområdet er mulige effekter vurderet i 
VVM-redegørelsen for Marina City (Kolding Kommune, 2020). Der vurderes ikke at 
forekomme kumulative effekter mellem uddybningsaktiviteter og 
klapningsaktiviteter, idet der er stor afstand mellem uddybningsområdet og 
klapningsområdet. 

Der er ikke kendskab til andre projekter end de tidligere nævnte, som vil kunne 
have en kumulativ effekt med klapning af sediment fra Marina City 
projektområdet. 

6 Sammenfatning 
Sammenfattende vurderes det, at klapning af uddybningsmateriale fra 
projektområdet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil kunne 
medføre væsentlige påvirkninger af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, nr. 108: 
Æbelø, havet syd for og Nærå og nr. 112: Lillebælt. Yderligere vurderes det, at 
klapningen af uddybningsmaterialet ikke vil beskadige eller ødelægge den 
økologiske funktionalitet af marsvins yngle-og rasteområder. I forhold til 
vandområdeplanerne vurderes det, at projektet ikke vil forringe vandområdets 
økologiske eller kemiske tilstand, og at klapningen derfor ikke vil være til hinder 
for opfyldelse af de fastlagte miljømål. 
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1 Baggrund 

Dette notat er vedlagt som bilag til klapansøgningen. Formålet med notatet er at 
beskrive indholdet af miljøfarlige stoffer i sedimentet på og nær klappladsen samt i 
det nordlige Lillebælt, og at sammenholde dette med koncentrationerne i klapma-
terialet. Desuden indeholder notatet en beskrivelse af de enkelte stoffer, som er 
udpeget som potentielt problematiske i klapmaterialet.  

I nærværende notat er det yderligere beskrevet, hvor stor en del af den samlede 
klapmængde, som består af oprindelig havbund i forhold til aflejret sediment. 
Endelig er der en kort beskrivelse af Ll. Thorup sagen, og hvorledes den adskiller 
sig fra denne sag om klapning på Trelde Næs klapplads. I forhold til afsnittet om 
Ll. Thorup sagen, så er dette tilføjet, idet sagsbehandleren fra Miljøstyrelsen har 
opfordret NIRAS til at inkludere det.  

2 Miljøfarlige stoffer på og nær klappladsen 
I dette afsnit beskrives de i forvejen forekommende koncentrationer af miljøfarlige 
stoffer i sediment på og nær klappladsen og i det nordlige Lillebælt. Koncentratio-
nerne af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet sammenlignes med disse, samt med 
målinger fra den danske overvågning, tærskelværdier fra OSPAR, aktionsniveauer 
for klapning samt miljøkvalitetskrav for sediment.  

2.1 I forvejen forekommende koncentrationer 
Der findes 4 NOVANA stationer i området nær Lillebælt, hvor der er målt sedi-
mentindhold af miljøfarlige stoffer. Stationerne SJYLBHB5001 og FYN6200026 ses 
på Figur 2-1  (http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=novana2017-21) og statio-
nerne VEJLBNO5003 og VEJLBNO5002 ses på Figur 2-2. 
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Figur 2-1. Oversigt over stationer, hvor der er analyseret for miljøfarlige stoffer i sedimentet 

(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=novana2017-21). Natura 2000 områder er markeret med 
grøn skravering. 

 

Figur 2-2. De relevante stationer er markeret med røde cirkler (Vejdirektoratet, 2016). 

Til beskrivelse af sedimentkoncentrationerne af miljøfarlige stoffer på og i det 
umiddelbare nærområde til Trelde Næs klapplads anvendes data fra en undersø-
gelse, som Naturstyrelsen gennemførte på klappladsen og i nærområdet i 2015 
(Naturstyrelsen, 2015b). Prøvestationerne ses på Figur 2-3, og i dette dokument 
præsenteres data fra alle tre områder. 

SJYLBHB5001 

FYN6200026 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=novana2017-21
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Figur 2-3.Oversigt over prøvetagningen på og nær klappladsen fra Naturstyrelsens prøvetagning i 
2015. 

Indholdet af miljøfarlige stoffer i sedimentet på og i området nær klappladsen 
samt i Lillebælt er beskrevet i Tabel 2-1.  

Tabel 2-1. Indhold af miljøfarlige stoffer i sediment på de fire NOVANA stationer i området og på og 
nær klappladsen. Stationernes placering ses på Figur 2-1, Figur 2-2 og Figur 2-3. 

 SJYLBHB5
001 

FYN620002
6 

VEJLB-
NO5002 

VEJLB-
NO5003 

TRELDE NÆS 
KLAPPLADS 

NÆRFELT REFEREN-
CEOMRÅDE 

Arsen 
(mg/kg TS) 

14,7 13,2 25,1 11,9 6,3 6,75 7,3 

Bly (mg/kg 
TS) 

6,3 17,5 20,5 49,7 25,7 24 43 

Cadmium 
(mg/kg TS) 

0,16 0,36 0,17 0,69 0,25 0,28 0,31 

Chrom 
(mg/kg TS) 

25,8 49,8 79,3 31,2 25,3 25 27,3 

Kobber 
(mg/kg TS) 

5,3 17,4 24,9 32,8 18,3 15,7 21 

Kviksølv 
(mg/kg TS) 

0,011 0,038 0,048 0,148 0,04 0,06 0,11 

Nikkel 
(mg/kg TS) 

4,3 15,6 49,5 38 20 17 19 

Zink 
(mg/kg TS) 

176,8 51,6 101 133 68,3 68 83 

TBT (µg/kg 
TS) 

- 6,8 4,6 3,4 12,1 8,7 16 

PCB (µg/kg 
TS) 

- - - - - - - 

PAH 
(mg/kg TS) 

- - 0,192 0,824 - - - 

Tørstof (%) 68 52 51,65 24,53 52,2 49,7 40,6 
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Glødetab 
(% af TS) 

2,0 5,1 6,1 13,23 6,26 5,99 7,48 

 

Der findes miljøkvalitetskrav for indhold af bly og cadmium i sediment på hen-
holdsvis 163 mg bly/kg TS og 3,8 mg cadmium/kg TS. For cadmium gælder, at 
miljøkvalitetskravet enten gælder for den biotilgængelige koncentration af stoffet 
eller tilføjet den naturlige baggrundskoncentration (BEK nr 1625 af 19/12/2017). 
Det ses i Tabel 2-1, at indholdet af bly og cadmium i sedimentet for alle stationer 
ligger under miljøkvalitetskravene for sediment.     

2.2 Miljøfarlige stoffer i klapmaterialet fra Marina City 
Indholdet af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet ses i Tabel 2-2, hvor der i forhold 
til Tabel 2-1 er tilføjet en kolonne om Marina City, som beskriver det vægtede 
gennemsnit for den samlede pulje af sediment, som skal klappes. Det skal næv-
nes, at tørstofindhold og glødetab er præsenteret som gennemsnit. 

Tabel 2-2. Samme som Tabel 2-1 med tilføjelse af data fra Marina City sedimentet, som fremgår i 
yderste højre kolonne. Data fra Marina City viser det vægtede gennemsnit for dybden 50-70 cm for 

felt 1-2 og 4-13 og for dybden 30-60 cm for felt 3.  

 SJYLBHB5
001 

FYN620002
6 

VEJLB-
NO5002 

VEJLB-
NO5003 

TRELDE NÆS 
KLAPPLADS 

NÆRFELT REFEREN-
CEOMRÅDE 

MARINA 
CITY 

Arsen 
(mg/kg TS) 

14,7 13,2 25,1 11,9 6,3 6,75 7,3 9,1 

Bly (mg/kg 
TS) 

6,3 17,5 20,5 49,7 25,7 24 43 28 

Cadmium 
(mg/kg TS) 

0,16 0,36 0,17 0,69 0,25 0,28 0,31 1,04 

Chrom 
(mg/kg TS) 

25,8 49,8 79,3 31,2 25,3 25 27,3 36 

Kobber 
(mg/kg TS) 

5,3 17,4 24,9 32,8 18,3 15,7 21 35 

Kviksølv 
(mg/kg TS) 

0,011 0,038 0,048 0,148 0,04 0,06 0,11 0,29 

Nikkel 
(mg/kg TS) 

4,3 15,6 49,5 38 20 17 19 18 

Zink 
(mg/kg TS) 

176,8 51,6 101 133 68,3 68 83 133 

TBT (µg/kg 
TS) 

- 6,8 4,6 3,4 12,1 8,7 16 19,9 

PCB (µg/kg 
TS) 

- - - - - - - 18,1 

PAH 
(mg/kg TS) 

- - 0,192 0,824 - - - 5,9 

Tørstof (%) 68 52 51,65 24,53 52,2 49,7 40,6 32,7 

Glødetab 
(% af TS) 

2,0 5,1 6,1 13,23 6,26 5,99 7,48 12,6 

 

I Tabel 2-2 ses, at koncentrationen af arsen, bly, chrom, nikkel og zink ligger på 
niveau med de omkringliggende områder. For cadmium, kobber, kviksølv, TBT og 
PAH (markeret med fed og kursiv i tabellen) ligger koncentrationerne i klapmateri-
alet over niveauerne i de omkringliggende områder. Disse stoffer behandles yder-
ligere i afsnit 4. 
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2.3 Klapmateriale i forhold til NOVANA, OSPAR og akti-
onsniveauer for klapning 
I dette afsnit gives der et overblik over, hvordan koncentrationerne af miljøfarlige 
stoffer i klapmaterialet ligger i forhold til de samlede overvågningsdata fra NO-
VANA stationer nær Fyn og farvandene øst for Jylland samt tærskelværdier fra 
OSPAR og aktionsniveauerne for klapning. For data fra NOVANA gælder, at de 
beskriver baggrundsværdier for tungmetaller i tilsvarende ikke kildebelastet sedi-
ment med samme glødetab, hvor der ikke anses at være specifikke punktkilder. 
Værdierne beskriver nedre og øvre 95 % konfidensinterval. Baseret på konfiden-
sintervallet kan det beregnes, om der som følge af klapningen vil forekomme en 
nettobelastning ved en klapning (se Tabel 2-3).  

OSPAR opererer med to forskellige tærskelværdier, som koncentrationerne i klap-
materialet sammenlignes med. T1 er den koncentration i sedimentet, hvor der 
forventes ingen eller meget begrænsede biologiske effekter, mens T0 er den natur-
lige baggrundskoncentration, som for menneskeskabte stoffer vil være nul (OSPAR 
Commission, 2014). 

Nedre og øvre aktionsniveauer i forhold til klapning af sediment er beskrevet på 
Miljøstyrelsens hjemmeside (http://mst.dk/erhverv/klapning/typiske-spoergsmaal-
og-svar/). Det nedre aktionsniveau er i princippet lig det gennemsnitlige bag-
grundsniveau, og det forventes derfor ikke at kunne give effekter. Hvis hav-
bundsmaterialet ligger under det nedre aktionsniveau, kategoriseres det klasse A, 
der som udgangspunkt altid kan klappes, med mindre særlige forhold gør sig gæl-
dende. Det øvre aktionsniveau angiver det niveau, hvor der kunne være begyn-
dende effekter. Materialer der ligger imellem disse to niveauer kategoriseres klas-
se B, der som udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, 
men der skal foretages en nærmere vurdering af materialet.  

Fra Tabel 2-3 ses, at koncentrationerne af tungmetaller ligger indenfor de værdier, 
som er målt i NOVANA, og det vurderes, at nettobelastningen af tungmetaller fra 
klapningen vil være nul, når der sammenlignes med baggrundsværdierne i tilsva-
rende ikke-kildebelastet sediment med samme glødetab. For TBT gælder, at kon-
centrationen i klapmaterialet ligeledes ligger indenfor målingerne i NOVANA. 

I forhold til OSPARs tærskelværdier, så gælder det, at alle målte stoffer ligger 
under T1, på nær kobber, kviksølv, PAH og TBT. Disse beskrives i det nedenståen-
de. 

I forhold til aktionsniveauerne for klapning kan det nævnes, at det vægtede gen-
nemsnit for nikkel, bly, chrom, arsen og PCB ligger under nedre aktionsniveau, og 
disse vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat. For kviksølv, cadmium, kob-
ber, zink, PAH og TBT ligger koncentrationerne mellem nedre og øvre aktionsni-
veau. Disse vil blive behandlet i det nedenstående. 

Tabel 2-3. I tabellen ses koncentrationer af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet fra Marina City, 
målinger fra den danske overvågning (NOVANA), vurdering af nettobelastning som følge af klapning 

af sediment fra Marina City projektet, tærskelværdier fra OSPAR (T0 og T1) samt nedre og øvre 
aktionsniveau i forhold til klapning. 

  

http://mst.dk/erhverv/klapning/typiske-spoergsmaal-og-svar/
http://mst.dk/erhverv/klapning/typiske-spoergsmaal-og-svar/
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3 Generelt om biotilgængelighed af metaller i 
sediment 
I små mængder er nogle metaller essentielle for levende organismer. Dette gælder 
for kobber og zink, men ikke for cadmium og kviksølv. Cadmium og kviksølv er 
ikke essentielle metaller, som kan være toksiske i selv lave koncentrationer. For at 
metaller (herunder cadmium og kviksølv) kan have en effekt på vandlevende or-
ganismer, skal de være på en tilgængelig form. Metaller kan findes på flere kemi-
ske former (speciering). Det kan være på fri form, været bundet til organisk stof, 
lerpartikler, jernoxider, sulfider eller mineraler i sedimentet. Metaller, der er på fri 
form, er mest biotilgængelige og mest toksiske overfor organismer. 

Biotilgængeligheden af metaller bundet til sediment er afhængig af den totale 
koncentration af metallet samt bindingsstyrken mellem sediment og metal. Metal-
ler bundet til organisk stof er mere tilgængelig for organismer end metaller bundet 
til andre fraktioner i sedimentet, såsom jernoxider og sulfider (Lacerda et al, 
1988; Lacerda, 1990). Mængden af den ombyttelige fraktion af metal i sediment 
er afhængig af fysiske parametre såsom pH.  

En ændring af pH kan medføre, at metaller mobiliseres fra at være bundet i sedi-
mentet til at frigives til vandsøjlen, enten ved opløsning af ustabile metal-
forbindelser, udfældning af metaller via absorption til overfladen af suspenderet 
partikler eller dannelse af uopløselige metal-sulfider (Souza, 1986). De to sidst-
nævnte vil være i vandsøjlen kortvarigt for herefter at sedimentere og vil således 
ikke være biotilgængelige. Metaller er generelt lettere bundet til organisk stof end 
andre partikler/mineraler i sedimentet. Ved tilstedeværelse af organisk stof i sedi-
mentet, vil metaller på fri form derfor bindes til den organiske fraktion. 

 MARINA CITY NOVANA NETTOBE-
LASTNING 

OSPAR T0 OSPAR T1  NEDRE 
AKTIONSNI-

VEAU 

ØVRE 
AKTIONSNI-

VEAU 

Arsen 
(mg/kg TS) 

9,1 5,79 – 26,2 0 25 - 20 60 

Bly (mg/kg 
TS) 

28 21 – 53,6 0 38 47 40 200 

Cadmium 
(mg/kg TS) 

1,04 0,22 – 1,2 0 0,310 1,2 0,4 2,5 

Chrom 
(mg/kg TS) 

36 33,4 – 132 0 81 81 50 270 

Kobber 
(mg/kg TS) 

35 14,5 – 57,9 0 27 34 20 90 

Kviksølv 
(mg/kg TS) 

0,29 0,05 – 0,3 0 0,070 0,15 0,25 1 

Nikkel 
(mg/kg TS) 

18 16,1 – 46 0 36 - 30 60 

Zink 
(mg/kg TS) 

133 75,8 – 224,5 0 122 150 130 500 

TBT (µg/kg 
TS) 

19,9 2 - 50  0 - 7 200 

PCB (µg/kg 
TS) 

18,1 -  1,09 67,9 20 200 

PAH 
(mg/kg TS) 

5,9 -  0,349 2,99 3 30 

Tørstof (%) 32,7 32,7      

Glødetab 
(% af TS) 

12,6 12,6      
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Det skal understreges, at for at pH kan medføre en frigivelse af metal (herunder 
cadmium og kviksølv) fra sedimentet, skal pH ændres væsentligt (blive surt). Op-
gravning af sediment vurderes ikke alene at medføre, at pH ændres i en sådan 
grad at tungmetallerne vil blive frigivet og komme på opløst form. 

Det organiske indhold er ofte højest i det øverste sedimentlag (0-30 cm), hvilket 
også er tilfældet for sedimentet, som skal uddybes i nærværende projekt (se afsnit 
om BOD i klapansøgningen). Metaller, som tilføres til havmiljøet og som er på fri 
(opløst) form, vil relativt hurtigt blive bundet til det organiske stof. Metaller, som 
er bundet til organisk stof, kan frigives og igen være på opløst form og opblandes i 
vandsøjlen og dermed blive biotilgængeligt for organismer, der lever i vandsøjlen. 
Desuden kan metaller, som er bundet til organisk stof i sedimentet, være biotil-
gængeligt for bundlevende dyr, idet partiklerne kan indtages som en del af føden. 
I fordøjelsessystemet hos de bundlevende dyr, vil det være muligt at metallerne 
kan frigives fra det organiske stof og blive optaget i organismen. 

Undersøgelser i projektområdet har vist, at der generelt findes oprindelig havbund 
under 1 meters dybde fra havbundsoverfladen (COWI, 2017). Metaller, som findes 
i den oprindelige havbund, antages ikke at være tilført fra antropogene kilder, men 
aflejret samtidig som den oprindelige havbund. Det kan forventes, at metaller, 
som findes i den oprindelige havbund vil have været udsat for ældning, hvilket 
betyder, at metallerne vil være (hårdt) bundet til lerpartikler, sulfider og jernoxi-
der (dannelse af komplekser), og metallerne vil kun i et lille omfang kunne frigives 
og komme på fri form igen (Vijver, 2008; Smolders, 2009). 

Specielt de ikke-essentielle metaller som cadmium og kviksølv er vigtige i forhold 
til effekter i miljøet fra klapning. Yderligere vurderes, at en stor del af tungmetal-
lerne, som findes i klapmaterialet, vil være hårdt bundet til sedimentet i den op-
rindelige havbund, hvor det har været udsat for ældning, og derfor kun i et lille 
omfang vil kunne frigives og forårsage effekter i miljøet.  

I nærværende miljøvurderinger vurderes på hele puljen af tungmetaller under den 
antagelse, at hele mængden af tungmetal vil være biotilgængeligt. Dette vurderes 
at være en konservativ antagelse, som overestimerer effekten i miljøet og på or-
ganismerne.     

4 Beskrivelse af de enkelte stoffer 
I det følgende beskrives de enkelte stoffer, hvis koncentration i klapmaterialet 
overskrider klapvejledningens nedre aktionsniveau. Der vil være fokus på bag-
grundskoncentrationer, transport af klapmateriale til Lillebælt samt potentielle 
påvirkninger af biota. 

4.1 Kviksølv 
Kviksølv er et naturligt forekommende metal, som ikke er essentielt for levende 
organismer. Det forekommer i flere forskellige former, som kan binde sig til partik-
ler i vandfasen og som vil sedimentere sammen med partiklerne. I sediment kan 
uorganisk kviksølv blive omdannet til methylkviksølv (organisk kviksølv) af flere 
forskellige typer af mikroorganismer. 

Methylkviksølv og andre organiske kviksølvvarianter anses for at være de mest 
skadelige kviksølvforbindelser, da de kan optages over mave-tarmkanalen i dyr og 
mennesker (DMU, 2010). Methylkviksølv har et højt potentiale for bioakkumulering 
og biomagnificering i fødekæden, og kan udgøre en potentiel risiko for specielt 
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fiskespisende top-prædatorer og marine pattedyr. Generelt findes de højeste ni-
veauer af kviksølv i skarv, odder og spættet sæl. I blåmuslinger er methylkviksølv 
målt til at udgøre omkring 10-45 % af totalkviksølvet, mens det i muskelvæv fra 
fisk blev målt til 80-100 % af totalkviksølvet (DMU, 2010). I det sydlige Lillebælt 
har målestation LBMTM2 vist en signifikant stigende koncentration af kviksølv i 
muslinger i perioden 1998-2012 (DCE, 2015) (Figur 4-1). 

 

Figur 4-1. Station LBMTM2 er markeret med lyserød på kortet. 

I området omkring klappladsen og i Lillebælt er sedimentets indhold af kviksølv 
omkring 0,011-0,148 mg/kg TS (Tabel 2-2), mens der i NOVANA overvågningen er 
blevet målt værdier op til 0,3 mg kviksølv/kg TS for tilsvarende ikke-kildebelastet 
sediment med samme glødetab (Tabel 2-3).  

Klapmaterialet fra Marina City indeholder kviksølv i koncentrationen 0,29 mg/kg 
TS, hvilket er højere end nærområdets og Lillebælts sedimentindhold af kviksølv 
og højere end OSPAR’s T1-niveau (afsnit 2.3). Klapmaterialets vægtede gennem-
snitsindhold af kviksølv er indenfor NOVANAs overvågningsdata for ikke-
kildebelastet sediment med samme glødetab (Tabel 2-3).  

Hvis kviksølvkoncentrationen i sedimentet fra Marina City sammenholdes med 
danske overvågningsdata fra Nationalt Center for Miljø og Energi’s (DCE) database 

for overvågning af overfladevand (ODA databasen, (https://oda.dk, u.d.)), så ses 
en sammenhæng mellem tørstof og indholdet af kviksølv (Figur 4-2). Det ses og-
så, at kviksølvindholdet i sedimentet fra Marina City er sammenligneligt med andre 
områder i Danmark, når det afbildes som funktion af tørstof.  
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Fire af målingerne fra sedimentet i Marina City projektområdet har højere koncen-
tration af kviksølv end overvågningsdata fra sediment med lignende tørstofind-
hold. Disse målinger stammer fra området, som ligger i forlængelse af Kolding Ås 
udløb. Det kan derfor formodes, at kviksølv er blevet tilført dette område fra tidli-
gere tiders forurening (Rambøll, 2017). 

 

Figur 4-2. Indholdet af kviksølv som funktion af tørstof for målinger fra ODA databasen (1999-2012) 

samt målinger i sedimentet fra Marina City, som ønskes klappet. Der findes én måling fra ODA 
databasen med en kviksølvkoncentration på 2,5 mg/kg TS, som ikke er medtaget her. 

For kviksølv findes der kvalitetskrav for biota (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Kvali-
tetskravet i biota for kviksølv på 20 µg/kg vådvægt er for totalindholdet af kvik-
sølv, og i 2016 var biotakvalitetskravet overskredet i 44 % af muslingeprøverne på 
landsbasis (DCE, 2018). Dette er en stigning fra 2014 og 2015, men på niveau 
med tidligere år (2012 og 2013). I den forbindelse kan det nævnes, at den kemi-
ske tilstand for vandområde 224 er god for muslinger i henhold til Vandområde-
planen for Jylland og Fyn (MiljøGIS, 2018). 

Klapning af materiale med et højere indhold af kviksølv end de omgivende områ-
der, vil give anledning til et forøget kviksølvindhold i det øverste lag af sedimentet. 
Forøgelsen vil være begrænset til klappladsen og nærområdet, på nær i de få 
tilfælde, hvor strømmen vil være stærk nok til at kunne holde det klappede sedi-
ment i suspension. Dette vil højst forekomme syv gange ud af 90 klapninger, hvis 
der klappes i en vinterperiode, og højst én gang ud af 90 klapninger, hvis der 
klappes i en sommerperiode. I disse tilfælde vil der kunne sedimentere højst 0,2 
mm klapmateriale i Lillebælt per klapning.  

Det vurderes, at de få tilfælde med transport af klapmateriale til Lillebælt ikke vil 
give anledning til forøgede kviksølvkoncentrationer i biota. Dette begrundes med, 
at klapmaterialet ikke adskiller sig væsentligt fra andre danske sedimenter samt, 
at den samlede kviksølvtilførsel i de 0,2 mm sedimenterede klapmaterialer vil 
være yderst begrænset. 



 

 
10 

4.2 Cadmium 
Cadmium er naturligt forekommende i jordskorpen, og udvindes som et biprodukt 
ved udvinding af andre metaller som zink og bly. Da cadmium forekommer i oxida-
tionstrinene 0 og +2, findes cadmium som ion, forskellige salte, som metal eller i 
komplekser. Vandkvalitetskriterierne gælder for opløst Cd2+, da denne er mest 
toksisk (Miljøstyrelsen, 2013). Cadmium vil i høj grad findes bundet i sedimentet 
fremfor i vandfasen, da cadmium adsorberer til suspenderet materiale og sediment 
(afsnit 3). Cadmiums opløselighed er højere ved lav pH eller ved lav salinitet.  

Cadmium er et ikke-essentielt tungmetal, som i de første led i fødekæden optages 
hovedsageligt direkte fra havvandet, og i mindre grad gennem føden. Selvom 
koncentrationen af cadmium i alger og zooplankton kan være mange gange højere 
end i det omgivende havvand, så fører det ikke til stigende koncentrationer i føde-
kæden (biomagnificering) (Bjerregaard, 2005; Danmarks Fiskeriundersøgelser, 
2002). Blåmuslinger filtrerer store mængder vand og bruges blandt andet i Miljø-
styrelsens overvågning af vandmiljøet, da de opkoncentrerer store niveauer af 
cadmium, er stationære, og ikke har kapacitet til at nedbryde/udskille cadmium. 
Fisk og fugle optager cadmium gennem føden, hvor det ophobes hovedsageligt i 
lever og nyre. 

I området omkring klappladsen og i Lillebælt er sedimentets indhold af cadmium 
omkring 0,16-0,69 mg/kg TS (Tabel 2-2), hvilket er under miljøkvalitetskravet for  
sediment på 3,8 mg/kg TS (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Klapmaterialet fra Mari-
na City indeholder cadmium i koncentrationen 1,04 mg/kg TS, hvilket er højere 
end områdets sedimentindhold af cadmium, men lavere end OSPAR’s T1-niveau 
(afsnit 2.3) og lavere end miljøkvalitetskravet for cadmium (BEK nr 1625 af 
19/12/2017).  

I de få tilfælde, hvor strømmen er stærk nok til at kunne holde klapmaterialet i 
suspension og transportere det ind i Lillebælt, vil der sedimentere mindre end 0,2 
mm per klapning ved målestationen SJYLBHB5, som har den laveste sedimentkon-
centration af cadmium i Lillebælt (Tabel 2-2 og Figur 2-1). Her vil sedimentationen 
af klapmaterialet forøge cadmiumkoncentrationen i de øverste 10 cm med ca. 1 
%. Dette vil dog højst forekomme i fem ud af 90 klapninger, hvis der klappes i en 
vinterperiode, og højst én gang ud af 90 klapninger, hvis der klappes i en som-
merperiode. 

De seneste målinger af cadmiumindholdet i blåmuslinger i Danmark viser, at ind-
holdet overskrider miljøkvalitetskravet på 160 µg/kg vådvægt i 89 % af målinger-
ne (DCE, 2018). I det sydlige Lillebælt har målestation LBMTM2 vist en signifikant 
stigende koncentration af cadmium i muslinger i perioden 1998-2012 (DCE, 2015). 
Det skal dog nævnes, at sedimentet fra klapning på Trelde Næs klapplads, ikke vil 
transporteres så langt ned i Lillebælt. 

I Lillebælt, hvor ganske få klapskyer vil sedimentere, er det vurderet, at en meget 
begrænset forøgelse af cadmiumkoncentrationen i sedimentet på målestation 
(SJYLBHB5) ikke vil lede til miljøeffekter, da cadmiumkoncentrationen i sedimentet 
ligger langt under både miljøkvalitetskravet for cadmium i sediment og OSPAR’s 

T1-niveau.  

4.3 Kobber 
Kobber er et essentielt metal, som i naturen optræder i valenserne 1 og 2. Kobber 
findes som ion, som forskellige salte og som kompleks i vandmiljøet. Da kobber er 
et mikronæringsstof, optages det aktivt af levende organismer på alle trofiske 
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niveauer. Der ses derfor højere kobberkoncentrationer i organismer end i det om-
givende havvand. Kobber biomagnificeres dog ikke, da det aktivt kan udskilles af 
dyr på højere trofiske niveauer (MST, 1999; Danmarks Fiskeriundersøgelser, 
2002). Kobber vil ophobes i sedimenter, da det ikke kan nedbrydes. 

I området omkring klappladsen og i Lillebælt er sedimentets indhold af kobber 
omkring 5,3-32,8 mg/kg TS (Tabel 2-2), mens der i NOVANA overvågningen er 
blevet målt værdier op til 57,9 mg kobber/kg TS for tilsvarende ikke-kildebelastet 
sediment med samme glødetab (Tabel 2-3). I det sydlige Lillebælt har målestation 
LBMTM2 vist en signifikant stigende koncentration af kobber i muslinger i perioden 
1998-2012 (DCE, 2015). Klapmaterialet fra Marina City indeholder kobber i kon-
centrationen 35 mg/kg TS, hvilket er højere end nærområdets og Lillebælts sedi-
mentindhold af kobber, men på niveau med OSPAR’s T1-niveau (34 mg kobber/kg 
TS). Klapmaterialets indhold af kobber er indenfor Miljøstyrelsens overvågningsda-
ta for ikke-kildebelastet sediment. 
 
Som nævnt i afsnit 4.1 og 4.2 er der maksimalt fem klapninger, hvor strømmen er 
kraftig nok til at transportere klapmaterialet ned i Lillebælt. Med udgangspunkt i 
målestationen SJYLBHB5, som har den laveste sedimentkoncentration af kobber i 
Lillebælt (Tabel 2-2), vil sedimentkoncentrationen af kobber i de øverste 10 cm 
stige med omtrent 1 % som følge af klapning på Trelde Næs klapplads.  

Da det kun vil være få klapninger i løbet af hele klapperioden på ca. tre måneder, 
hvor sediment vil transporteres ned i Lillebælt, vurderes der ikke at forekomme 
miljøeffekter som følge af klapning på Trelde Næs. Med tiden vil kobber desuden 
binde sig til uorganiske og organiske stoffer og partikler i sedimentet og blive be-
gravet i sedimentet udenfor bundlevende organismers rækkevidde. 

4.4 Zink 
Zink er et essentielt metal, som findes i valensen 2. I vandmiljøet optræder zink 
på ionform eller bundet i organiske eller uorganiske komplekser (US EPA, 2005). 
Det indgår som en co-faktor i en række enzymer, og mange organismer kan aktivt 
optage zink. Ved lave koncentrationer af zink i vand ses derved en stor opkoncen-
trering i de vandlevende organismer i forhold til det omgivende miljø. Zink opkon-
centreres ikke op i gennem fødekæden (Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002). 

I området omkring klappladsen og i Lillebælt er sedimentets indhold af zink om-
kring 51,6-176,8 mg/kg TS (Tabel 2-2), mens der i NOVANA overvågningen er 
blevet målt værdier op til 224,5 mg zink/kg TS for tilsvarende ikke-kildebelastet 
sediment med samme glødetab.  

I det sydlige Lillebælt har målestation LBMTM2 vist en signifikant stigende koncen-
tration af zink i muslinger i perioden 1998-2012 (DCE, 2015). Klapmaterialet fra 
Marina City indeholder zink med en vægtet gennemsnitskoncentration på 133 
mg/kg TS, hvilket er indenfor Miljøstyrelsens interval for ikke-kildebelastet sedi-
ment, men højere end sedimentets zinkindhold på flere af målestationerne i områ-
det og i Lillebælt. Klapmaterialets zinkindhold er lavere end OSPAR’s T1-niveau. 

Som nævnt i afsnit 4.1 og 4.2 er det kun ved op til fem klapninger om vinteren,  
hvor strømmen vil transportere klapmaterialet ned i Lillebælt. Med udgangspunkt i 
målestationen FYN6200026, som har den laveste sedimentkoncentration af zink i 
Lillebælt (Tabel 2-2), vil sedimentkoncentrationen af zink i de øverste 10 cm stige 
med mindre end 1 % som følge af klapning på Trelde Næs klapplads. 
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Siden klapmaterialets indhold af zink er lavere end OSPAR’s T1-niveau, og det kun 
vil være få klapninger i løbet af hele klapperioden på ca. tre måneder, hvor sedi-
ment vil transporteres ned i Lillebælt, vurderes der ikke at ville forekomme miljø-
effekter fra tilførsel af zink, som følge af klapning på Trelde Næs klapplads. 

4.5 PAH 
Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) er en stor bestanddel af mange typer 
råolie, og kan dannes ved ufuldstændig forbrænding af organisk stof. PAH’er er 

således også naturligt forekommende. PAH’er dækker over en gruppe af stoffer, 

som er sammensat af et forskelligt antal benzenringe og generelt gælder, at jo 
flere ringe stoffet består af, des mindre nedbrydeligt og vandopløseligt er det. I 
Miljøstyrelsens klapvejledning (VEJ nr 9702 af 20/10/2008) er der aktionsniveauer 
for summen af de ni PAH’er, som er hyppigst forekommende, mens der er indivi-
duelle kvalitetskrav for 12 forskellige PAH’er i overfladevand (BEK nr 1625 af 
19/12/2017). Kvalitetskravet for biota for PAH’er gælder hovedsageligt for 

benz(a)pyren, da denne betragtes som markør for de øvrige PAH’er (BEK nr 1625 
af 19/12/2017). Dette gør sig også gældende for de generelle kvalitetskrav i vand. 

De fleste PAH’er opløses dårligt i vand og vil i stedet bindes til partikler og bund-

fælde. I sedimentet er det hovedsageligt blåmuslinger, der bruges som indikator 
for PAH-forurening (Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002), da disse ikke effektivt 
kan nedbryde eller udskille PAH’er. Der vil således være en akkumulering af PAH i 
muslinger. PAH’er biomagnificeres ikke i fødekæden, da blandt andet fisk hurtigt 
kan nedbryde PAH’er (Miljøministeriet, 2008). 

I Lillebælt findes der målinger af sedimentets indhold af PAH for to stationer, som 
giver intervallet 0,192-0,824 mg PAH/kg TS (Tabel 2-2). I muslinger er niveauet 
af PAH på landsplan generelt faldet i perioden 1998-2012 (DCE, 2015), og selvom 
de fleste PAH-koncentrationer i muslinger er over baggrundskoncentrationen, så 
ses der ikke overskridelser af biotakvalitetskravet for blandt andet benz(a)pyren 
(DCE, 2018). Klapmaterialet fra Marina City projektet indeholder PAH i koncentra-
tionen 5,9 mg/kg TS, hvilket er højere end sedimentindhold af PAH fra målestatio-
nerne i Lillebælt, og højere end OSPAR’s T1-niveau.  

Da det kun vil være få klapninger i løbet af hele klapperioden på ca. tre måneder, 
hvor sediment vil transporteres ned i Lillebælt, vurderes der ikke at forekomme 
miljøeffekter fra tilførsel af PAH, som følge af klapning på Trelde Næs klapplads. 
Desuden adskiller PAH’er sig fra metallerne ved, at de kan nedbrydes af en række 

fysiske, kemiske og biologiske processer i vandsøjlen og i sedimentet, såsom foto-
oxidation, hydrolyse, biotransformation og –nedbrydning samt mineralisering 
(CCME, 1999).  

4.6 TBT 
Tributyltin (TBT) er en menneskeskabt organisk tinforbindelse, som er blevet an-
vendt i mange sammenhænge, især som antibegroningsmiddel i skibsmaling. TBT 
formuleres i skibsmalingen således, at der sker en gradvis frigivelse af stoffet til 
vandfasen og derved til eventuelle alge- eller rurbegroninger på skibets skrog. 
Derfor findes de højeste TBT-koncentrationer i havnesedimenter og sedimenter 
ved større skibsruter (Bjerregaard, 2005). Siden brugen af TBT i bundmaling har 
været forbudt siden 2008, forventes der ikke at være nye kilder til tilførsel af TBT 
til hverken havne- eller havsedimenter.  

Da TBT er en kationisk metal-organisk forbindelse, påvirkes dens bindingskapaci-
tet til partikler af pH og salinitet, hvor den har den højeste bindingsevne ved neu-
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tral pH og lav salinitet. TBT bindes hårdt til organisk materiale, og det er tidligere 
vist, at ligevægten mellem opløst og partikulært bundet TBT indstilles inden for få 
timer (DHI, 2005). Det meste TBT vil således findes i sedimentet bundet til orga-
nisk materiale, partikler eller mineraler.  

TBT og flere af TBTs nedbrydningsprodukter akkumuleres i blandt andet konksneg-
le, sandkrabber, skrubbe, torsk, svartbag og marsvin, men der ses ikke nogen 
signifikant biomagnificering (Danmarks Miljøundersøgelser, 2000), hvilket også 
bekræftes i EQS (environmental quality standards) data for TBT (2000/60/EC). 
Dette skyldes generelt, at biotransformation (nedbrydning) af TBT er hurtigere i 
højerestående dyr som fisk, fugle og pattedyr end i laverestående dyr som diverse 
invertebrater (Danmarks Miljøundersøgelser, 2000). 

I området omkring klappladsen og i Lillebælt er sedimentets indhold af TBT om-
kring 3,4-16 µg/kg TS (Tabel 2-2), mens der i NOVANA overvågningen er blevet 
målt værdier op til 50 µg TBT/kg TS for tilsvarende ikke-kildebelastet sediment 
med samme glødetab. I muslinger er niveauet af TBT på landsplan generelt faldet 
gennem det seneste årti og tendensen ser ud til at fortsætte (DCE, 2015; DCE, 
2018). Klapmaterialet fra Marina City projektet indeholder TBT i koncentrationen 
19,9 µg/kg TS, hvilket er højere end sedimentindhold af TBT fra målestationerne i 
Lillebælt, men indenfor Miljøstyrelsens interval for ikke-kildebelastet sediment med 
samme glødetab. 

Da det kun vil være få klapninger i løbet af hele klapperioden på ca. tre måneder, 
hvor sediment vil transporteres ned i Lillebælt, vurderes der ikke at forekomme 
miljøeffekter fra tilførsel af TBT, som følge af klapning på Trelde Næs klapplads. 
Desuden adskiller TBT sig fra metallerne, idet TBT kan nedbrydes af blandt andet 
bakterier, hvor nedbrydningshastigheden er afhængig af for eksempel iltningsfor-
hold, indfald af UV-lys og biologisk aktivitet. Halveringstiden for TBT i marint vand 
er i omegnen af 3-60 dage, mens halveringstiden i de øverste fem centimeter af 
marint sediment kan tage flere år alt afhængig af ilt-tilgængeligheden (Danmarks 
Miljøundersøgelser, 2000). 

5 Oprindelig havbund vs. sediment 
I ovenstående afsnit 3 og 4 er det beskrevet, at specielt tungmetaller i oprindelig 
havbund ofte er hårdt bundet til sedimentet på grund af aldring, og at dette vil 
nedsætte biotilgængeligheden. I dette afsnit vurderes, hvor stor en del af klap-
mængden, som vil bestå af oprindelig havbund i forhold til aflejret sediment, som 
ligger ovenpå den oprindelige havbund. 

I afrapporteringen af sedimentundersøgelserne i Kolding Fjord foretaget af COWI i 
februar 2017 (COWI, 2017) fremgår det marine områdes geologi. I denne rapport 
er der for de forskellige undersøgelsesfelter angivet dybden af det aflejrede sedi-
ment (materiale som er aflejret ovenpå den oprindelige havbund), samt hvornår 
den oprindelige havbund starter. Generelt er der mindre end 1 m aflejret sediment 
i alle områderne.  

Denne information er sammen med hvert felts areal og forventede uddybnings-
mængde brugt til at beregne fordelingen af aflejret sediment og oprindelig hav-
bund i det opgravede materiale. Beregningerne fremgår af Tabel 5-1. Der er lagt 
10 cm aflejret sediment til hvert område for at gøre beregningen konservativ. 

I gennemsnit vil 59 % af uddybningsmaterialet bestå af oprindelig havbund. 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Areal (m2) 13.561     15.027     16.628     14.220     16.403     13.837     9.229       8.930       9.713       
Uddybningsmængde (m3) 23.480     28.640     25.130     23.010     20.870     23.480     8.820       8.820       8.820       
Lag af sediment (m) 1,0          0,8          1,0          0,8          0,8          0,8          0,4          0,4          0,4          
Mængde uddybet sediment (m3) 13.561     12.022     16.628     11.376     13.122     11.070     3.692       3.572       3.885       
Mængde uddybet havbund (m3) 9.919       16.618     8.502       11.634     7.748       12.410     5.128       5.248       4.935       
%-del oprindelig havbund 42           58           34           51           37           53           58           60           56           

2.1 2.2 2.3
Areal (m2) 19.449     17.417     3.707       
Uddybningsmængde (m3) 93.000     88.000     9.000       
Lag af sediment (m) 0,8          0,8          0,8          
Mængde uddybet sediment (m3) 15.559     13.933     2.966       
Mængde uddybet havbund (m3) 77.441     74.067     6.034       
%-del oprindelig havbund 83           84           67           

FELT NUMMER

FELT NUMMER

Tabel 5-1. Beregning af den procentvise fordeling af sediment og oprindelig havbund i de undersøg-

te felter i projektområdet for Marina City. 

6 Ll. Thorup 
I dette afsnit er det kort redegjort for, hvorledes klapning af sediment fra Marina 
City projektet adskiller sig fra den såkaldte Ll. Thorup sag.  

Ll. Thorup sagen handler overordnet om, at Natur- og Miljøklagenævnet har op-
hævet tillægget til miljøgodkendelsen og VVM-tilladelse til Energinet.dk A/S, Ll. 
Thorup Gaslager, som gav tilladelse til udledning af udskylningsvand fra naturgas-
lagre. Udskylningsvandet indeholder en lang række stoffer som eksempelvis orga-
nisk stof, metaller, kulbrinter, N og P. Udledningen af vandet skulle ske direkte til 
Lovns Bredning i Limfjorden, som er et Natura 2000-område, som har flere arter 
og naturtyper, der er i ugunstig bevaringsstatus. Desuden har sedimentet i områ-
det et indhold af miljøfarlige stoffer over OSPAR’s tærskelværdier (T1).  

Klapningen i forbindelse med Marina City projektet adskiller sig allerede her fra Ll. 
Thorup sagen, idet klapningen vil ske langt fra Natura 2000-områder, og det er 
vurderet, at klapningen ikke vil påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundla-
get for de relevante Natura 2000-områder (se bilag til klapansøgningen).  

Desuden ligger stort set alle sedimentmålinger fra NOVANA stationerne syd for 
klappladsen under OSPARs T1 værdi (Tabel 6-1). Det er kun bly-koncentrationen 
på VEJLBNO5003 samt zink-koncentrationen på SJYLBHB5001, som ligger over T1 
værdien (markeret med gult i Tabel 6-1). I den forbindelse skal det nævnes, at 
koncentrationen af bly i klapmaterialet ligger under nedre aktionsniveau og miljø-
kvalitetskravet for bly (163 mg/kg TS) (BEK nr 1625 af 19/12/2017), samt at zink 
koncentrationen i klapmaterialet ligger på 133 mg/kg TS, som ligger under 
OSPARs T1 værdi og meget tæt på nedre aktionsniveau på 130 mg/kg TS.  

Baseret på dette, forventes der ikke yderligere belastning af bly og zink i områ-
derne i Lillebælt, hvor en lille del af det klappede materiale vil sedimentere i hen-
hold til sedimentspredningsmodelleringen (se bilag til klapansøgningen).  

Tabel 6-1. Koncentrationer af miljøfarlige stoffer fra NOVANA stationerne nær klappladsen og 

OSPARs T1 tærskelværdi. 

 OSPAR 
T1 

SJYLBH
B5001 

FYN6200
026 

VEJLB-
NO5002 

VEJLB-
NO5003 

TRELDE NÆS 
KLAPPLADS 

NÆRFELT REFEREN-
CEOMRÅDE 

Arsen 
(mg/kg TS) 

- 14,7 13,2 25,1 11,9 6,3 6,75 7,3 
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Bly (mg/kg 
TS) 

47 6,3 17,5 20,5 49,7 25,7 24 43 

Cadmium 
(mg/kg TS) 

1,2 0,16 0,36 0,17 0,69 0,25 0,28 0,31 

Chrom 
(mg/kg TS) 

81 25,8 49,8 79,3 31,2 25,3 25 27,3 

Kobber 
(mg/kg TS) 

34 5,3 17,4 24,9 32,8 18,3 15,7 21 

Kviksølv 
(mg/kg TS) 

0,15 0,011 0,038 0,048 0,148 0,04 0,06 0,11 

Nikkel 
(mg/kg TS) 

- 4,3 15,6 49,5 38 20 17 19 

Zink 
(mg/kg TS) 

150 176,8 51,6 101 133 68,3 68 83 

TBT (µg/kg 
TS) 

- - 6,8 4,6 3,4 12,1 8,7 16 

PCB (µg/kg 
TS) 

67,9 - - - - - - - 

PAH 
(mg/kg TS) 

2,99 - - 0,192 0,824 - - - 

7 Opsummering 
I ovenstående beskrives indholdet af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet i forhold 
til de i forvejen forekommende koncentrationer på og nær klappladsen, samt for 
relevante NOVANA stationer. Det vurderes, at kviksølv, cadmium, kobber, zink, 
PAH og TBT er relevante stoffer i forhold til indholdet af miljøfarlige stoffer i klap-
materialet. Det vurderes også, at tungmetallerne vil være hårdt bundt i den del af 
sedimentet, som stammer fra oprindelige havbund, som vurderes at udgøre cirka 
60 % af klapmaterialet. 
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1 Baggrund 
Nedenstående notat er vedlagt som bilag til klapansøgningen i forbindelse med 
klapning af sediment fra Marina City projektet. Notatet indeholder en beskrivelse 
af eksisterende forhold på og nær klappladsen i forhold til bundfauna, bundflora, 
fisk og habitater. Desuden er de vigtigste fiskearter på og nær klappladsen be-
skrevet i forhold til generel økologi og gydning. 

Notatet indeholder også en beskrivelse af de årstidsvariationer, som kan være 
relevante i forhold til klapning, og en beskrivelse af, om klapning af sediment po-
tentielt kan virke som en barriere i forhold til fisks, sælers og hvalers vandring i 
Lillebæltsområdet.  

2 Eksisterende forhold i vandområdet nær 
klappladsen 
I det følgende beskrives området nær Trelde Næs klapplads, hvortil sediment fra 
klappladsen vil spredes. Beskrivelsen inkluderer den topografiske udformning af 
havbunden og vandcirkulation samt sedimenttyperne i området.  

2.1 Topografisk udformning og vandcirkulation 
Den topografiske udformning har stor indflydelse på et habitats udformning og 
dermed også et habitats økologi. Trelde Næs klapplads ligger i det nordlige Lille-
bælt i den dybere del af området, hvorigennem vand fra Østersøen og Kattegat 
udveksles (Figur 2.1). 

   
Figur 2.1: Dybdeforhold i hav-
området omkring klappladsen 

(Data fra Geodatastyrelsen). 

 

 

Strømhastigheden nær klappladsen forventes at være høj, og klappladsen er en 
såkaldt dispersiv klapplads, hvor det klappede materiale forventes at blive spredt 
og fortyndet i et større område omkring klappladsen. 
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Trelde Næs klapplads har en middeldybde på ca. 16 m (Figur 2.2). I den sydlige 
del af klappladsen løber der en dybere strømrende med maksimal dybde på ca. 20 
m. Den nordlige del af området har en mere jævn bund med en dybde på 16-17 
meter. 

   
Figur 2.2: Dybdeforhold om-
kring Trelde Næs klapplads 

(Data fra Geodatastyrelsen). 

 

 

Vandcirkulationen i det nordlige Lillebælt er domineret af regionale vindforhold. 
Ved vestlige og nordvestlige vinde er vandcirkulationen præget af en transport af 
tungt bundvand (salinitet: 25-30 ‰) fra nordøst, som stammer fra Nordsøen, og 

ved østlige vinde er vandcirkulationen præget af transport af let brakvand (salini-
tet: 10-15 ‰) fra sydvest, som stammer fra Østersøen (Vejdirektoratet 2016).  

Derudover transporteres vand ind og ud af Vejle Fjord og forbi klappladsen med 
tungt vand strømmende ind langs bunden i fjorden, og let vand som løber ud af 
fjorden i overfladen (Vejdirektoratet 2016). I vandfasen over klappladsen domine-
rer sydlige strømme langs bunden og nordliggående strøm i overfladelaget. Her-
udover vil vindforholdene også påvirke vandets retning særligt i overfladelaget af 
vandsøjlen (Rambøll 2015a). De to vandmasser, der kommer fra nord og syd, 
medfører jævnligt lagdeling i området.  

2.2 Sedimenttyperne i området 
Sedimenttyperne, der er til stede i området, er i høj grad dikteret af de domine-
rende strømforhold, og de dominerende sedimenttyper dikterer i høj grad fauna og 
flora, der findes i området. 

Som det ses på Figur 2.3, er klappladsen placeret i et område med meget dyndet 
sand, og områdets sediment kan generelt karakteriseres som blødbundet. Den 
stærke strøm i strømrenden kan betyde (Figur 2.2), at der muligvis kan forekom-
me nogen hårdbund på skrænterne i strømrenden. 
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Figur 2.3: Kort over sediment-

typer i Vejle Fjord og nordlige 
Lillebælt (GEUS 2014). 

 

 

 

3 Bundflora og -fauna ved klappladsen 
I det følgende afsnit gives et overblik over bundflora og -fauna, som findes i om-
rådet på og nær klappladsen.  

3.1 Bundflora 
Forekomsten af bundflora er vurderet på baggrund af bundtypen og dybdeforhol-
dene på klappladsen (afsnit 2), samt på baggrund af den observerede dybdeud-
bredelse for ålegræs på NOVANA-transekterne, som indgår i Naturstyrelsens over-
vågningsprogram (Figur 3.1) (Vejdirektoratet 2016). 
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Figur 3.1. Målestationer i om-

rådet omkring Trelde Næs 
klapplads. Ålegræs transekter-

ne er markeret med en grøn 
streg og rød stiplet cirkel på 

figuren. 

 

 

I området omkring klappladsen findes der fem NOVANA-transekter for ålegræs, 
som indgår i Naturstyrelsens moniteringsprogram (Figur 3.1). Ålegræssets dybde-
grænse i områdets transekter har maksimalt varieret imellem ca. 2,7 til 4,8 meter 
fra 2010 til 2014 (Figur 3.2). Størst variation ses på transektet BVV11 på spidsen 
af Trelde Næs, der går fra intet ålegræs i 2011 til 4,5 meters dybdegrænse i 2014. 
I Natura 2000-område nr. 108 (H92) tættest på klappladsen er ét transekt blevet 
moniteret siden 2011 (NLB_Holmen_Bogense). Her har ålegræssets dybdegrænse 
været jævnt stigende fra 3,4 m i 2011 til 3,9 m i 2014 (Figur 3.2). 

Figur 3.2: Dybdegrænser for 
ålegræs (m) på NOVANA-

transekterne i perioden 2000-
2014 i det nordlige Lillebælt 

omkring Trelde Næs klapplads. 

 

 

Dybdeforholdene og generel forekomst af blødbund på og nær klappladsen medfø-
rer, at der ikke forventes nogen betydelig bundvegetation på og nær klappladsen. 
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3.2 Bundfauna 
Sammensætningen af bundfauna er, som sammensætningen af bundflora, også 
påvirket af sedimenttypen. Beskrivelsen af forekomsten af bundfauna på og nær 
Trelde Næs klapplads er baseret på en rapport fra Naturstyrelsen fra 2013 (Figur 
3.3) (Naturstyrelsen 2013). 

Figur 3.3: Bundfaunaprøver 

taget på Trelde Næs klapplads, 
i nærfeltet omkring klappladsen 

og i et referenceområde i 2013 
(Naturstyrelsen 2013). 

 

 

Ved Naturstyrelsens undersøgelse i 2013 blev der totalt fundet 32 bundfaunaarter 
på klappladsen, 51 arter i nærfeltet og 31 arter i referenceområdet (Naturstyrelsen 
2013). Det gennemsnitlige arts- og individantal for åbne danske farvande er på ca. 
55 arter og ca. 2000 individer pr. m2 (DCE 2015b).  

Individtætheden var ved undersøgelsen i 2013 gennemsnitligt 1352 individer pr. 
m2 på klappladsen, 2430 individer pr. m2 i nærfeltet og 1898 individer pr m2 i 
referenceområdet (Naturstyrelsen 2013). På klappladsen var både individantal og 
artsantal lavere end gennemsnittet for åbne danske farvande. I nærfelts- og refe-
renceområdet svarede individantal til landsgennemsnittet, men det var kun i nær-
feltsområdet, at artsantallet var det samme som landsgennemsnittet. Til indsam-
lingen blev anvendt en HAPS-prøvetager (areal = 0,0143 m2). 

På klappladsen og i nærfeltet var de dominerende arter Abra alba (musling), Cor-

bula gibba (musling), Mysella bidentata (musling), Ophiura albida (alm. slange-
stjerne, pighuder), Tubificoides benedii (orm), samt Nepthys ciliata og Scoloplos 

armiger (havbørsteorm).  

Referenceområdet var domineret af næsten de samme arter som på klappladsen 
og i nærfeltet. Der blev ikke fundet nogle individer af havbørsteormen Scoloplos 

armiger i referenceområde, men til gengæld var der en større forekomst af 
muslingearten Mytilus edulis. De dominerende bundfaunaarter, for alle tre områ-
der, var alle arter, der er tilknyttet blødbund (sand/mudder), og bundfaunasam-
fundene kan generelt karakteriseres som Abra-samfund. 
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Flere af de dominerende arter på og nær klappladsen er kendt som iltsvindstole-
rante. Muslingen Corbula gibba (hampe-frømusling) er hårdfør og meget tolerant 
overfor iltfattige forhold eller store koncentrationer af svovlbrinte, der slår de fle-
ste andre dyr ihjel. Arten kan være meget dominerende i iltsvindspåvirkede områ-
der (Køie 2006). Tubificoides benedii (orm), der også dominerer i alle områder, 
har ligeledes en høj tolerance overfor lave iltkoncentrationer (Giere et al 1999). På 
klappladsen og i nærfeltet blev der fundet enkelte meget store individer af Arctica 

islandica (molboøsters). Forekomsten af fortrinsvis store individer af molboøsters, 
er en indikation på dårlige iltforhold, idet mindre individer ikke kan tåle iltsvind, 
hvorimod store individer over 5 cm kan overleve længere tids lave iltkoncentratio-
ner (Taylor & Brand 1975).  

I alle tre områder indikerer forekomsten af både iltsvindstolerante arter og også 
mindre tolerante arter, herunder særligt pighuder, at der har været mindre fore-
komster af iltsvind i områderne, og at bunddyrssamfundet er i en genetablerings-
fase. Dette stemmer fint overens med, at der var kraftigt iltsvind i hele området 
omkring klappladsen i 2009 (DCE 2009), hvorefter der var gode iltforhold i områ-
det indtil efterår 2013, hvor bundfaunaundersøgelsen blev foretaget. 

4 Fisk, habitater og fiskeri 
Udbredelsen af fiskearter og -habitater samt fiskeri ved klappladsen og i det nord-
lige Lillebælt beskrives i det følgende. Beskrivelsen af fiskesamfundene på klap-
pladsen er baseret på viden om fiskenes tilknytning til de bundforhold, der er på 
klappladsen, og kendskab til dybdeforholdene i området. 

4.1 Fisk 
Generelt er de forekommende fiskesamfund på Trelde Næs klapplads ikke velbe-
skrevet, men de fiskearter, der er registreret i Vejle Fjord, forventes også at fore-
komme på klappladsen, idet blødbund dominerer sedimentet både på klappladsen 
og i fjorden (Figur 2.3). Fiskearterne i Vejle Fjord inkluderer torsk (Gadus mor-

hua), skrubbe (Platichthys flesus), ising (Limanda limanda), rødspætte (Pleuro-

nectes platessa) og brisling (Sprattus sprattus) (Vejdirektoratet 2016). Bunddyrs-
samfundet domineres ligeledes af blødbundsarter (afsnit 3.2).  

Udover blødbund kan der muligvis forekomme nogen hårdbund på skrænterne i 
strømrenden i den sydlige og sydøstlige del af klappladsen. Det er vanskeligt at 
vurdere, om skrænterne har tilstrækkelig heterogenitet til at tiltrække og fastholde 
revrelaterede arter som havkarusse (Ctenolabrus rupestris), savgylte (Symphodus 

melops) og berggylte (Labrus berggylta). Det forventes, at torsk (Gadus morhua) 
bliver tiltrukket af skrænterne i deres søgen efter byttedyr. Mulige skrænter med 
hårdbund vil dog kun udgøre et begrænset område på og nær klappladsen. 

Ud fra det tilgængelige datagrundlag kan der ikke udpeges specifikke områder 
med særlig betydning for fiskene i området nær klappladsen. Beskrivelsen af ud-
bredelsen af fiskesamfundene beror hovedsageligt på kortlægningen af havbun-
den, som er foretaget i forbindelse med feltundersøgelserne for bundvegetation og 
bunddyr samt viden om fiskearternes foretrukne habitater. 

4.2 Habitater 
Habitaterne er repræsenteret ved de forskellige havbundstyper, som er vist på 
Figur 2.3. I Tabel 4.1 er der beskrevet nogle karakteristiske fiskesamfund, som er 
knyttet til specifikke habitater. Det kan ses fra tabellen, at der er forskel på, hvor 
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habitatspecifik en given art er. Nogle af arterne er tilknyttet flere forskellige hav-
bundstyper, da de har præference for et varieret miljø.  

Dyndet sand er den dominerende sedimenttype på og nær klappladsen (Figur 2.3). 
Den relevante habitattype på og nær klappladsen, som modtager de største 
mængder sediment fra klapning, må derfor betegnes som blødbund. 

Ålegræs Hårdbund med makroalger Sand (0-4 m) Blødbund  

Ål Ål Torsk Skrubbe 

Sild* Sild* Sandkutling Ising 

Hornfisk* Hornfisk* Spættet kutling Tunge 

Torsk Torsk Sort kutling Rødspætte 

Ulk spp. Ulk spp. Ulk spp. Panserulk 

Trepigget hundestejle Trepigget hundestejle Panserulk Grå knurhane 

Nipigget hundestejle Snippe Skrubbe  

Tangsnarre Tangspræl Tunge  

Snippe Toplettet kutling Rødspætte  

Alm. tangnål Havkarusse Pighvarre  

Stor tangnål Berggylte Slethvarre  

Lille tangnål Savgylte Fjæsing  

Toplettet kutling Ålekvabbe   

Spættet kutling Stenbider*   

Sort kutling    

Sandkutling    

Ålekvabbe    

 

Fiskesamfundet på klappladsen forventes derfor hovedsageligt at bestå af fladfisk 
som rødspætte, ising, tunge og skrubbe foruden panserulk og knurhane, som alle 
har præference for blødbund (se Tabel 4.1).  

Til trods for at arealet med hårdbund er beskedent i området omkring klappladsen, 
og at områder med ålegræs ligger flere kilometer fra klappladsen, så kan disse 
habitater dog have betydning for fiskefaunaen i området. De bidrager med en 
variation, der giver småfisk og fiskeyngel skjul og beskyttelse imod rovdyr og er 
herigennem med til at øge artsdiversiteten i disse områder.  

Yderligere har områder med ålegræs og tang en vigtig funktion som gydesubstrat 
for fisk som sild og hornfisk, hvis æg klæber til planter, sten og andre genstande 

Tabel 4.1: Habitatspecifikke 
fiskesamfund bestående af 

arter, der forekommer nær 
klappladsen. *Pelagisk men 

knyttet til de enkelte habitater 
i forbindelse med gydning. 

Spp. angiver forekomst af 
flere ikke bestemte arter 

inden for slægten 
(Vejdirektoratet 2016, DTU 
2015). 
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på havbunden. Områdernes egnethed som gyde- og yngelopvækstområder for-
stærkes yderligere af, at de findes på relativt lavt vand, hvor de er mindre udsatte 
for iltsvind. 

4.3 Fiskeri 
I området omkring Trelde Næs klapplads blev der i perioden 2008-2013 foretaget 
trawlfiskeri med brisling som målart (Figur 4.1), og det kan ikke udelukkes, at der 
også har været et perifert fiskeri med mindre konsumtrawlere af blandt andet 
torsk og rødspætte. Ifølge Bælternes Fiskeriforening bliver der primært landet 
torsk, rødspætte og brisling, foruden blåmusling, i området omkring Lillebælt og 
klappladsen (Middelfart, Fredericia, Kolding Kommuner 2017). 

Området omkring Trelde Næs klapplads bliver kun meget sjældent benyttet til 
garn- og rusefiskeri. Blåmuslingefiskeri er tilladt på den eksisterende Trelde Næs 
klapplads, men ifølge kortlægningen af blåmuslingefiskeriet bliver området ikke 
benyttet (Vejdirektoratet 2016).  

Figur 4.1: Gengivelse af VMS-
punkter fra trawlfiskeri i Vejle 
Fjord i perioden 2008-2013. 

 

 

I det følgende afsnit beskrives udbredelsen af de mest dominerende og betyd-
ningsfulde fiskearter i området omkring klappladsen, det nordlige Lillebælt og 
Vejle Fjord.  

5 Beskrivelse af de vigtigste fisk i området 
omkring klappladsen 
Baseret på ovenstående information omkring forekomst af fisk på blødbund samt 
information omkring fiskeri, er de vigtigste fisk i området nær klappladsen udvalgt 
og beskrives i nedenstående. For de udvalgte fisk beskrives økologien, som poten-
tielt kan påvirkes i forbindelse med klapning af sediment og den efterfølgende 
spredning af sediment nær klappladsen.  
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5.1 Torsk (Gadus morhua) 
Som vidt udbredt rovfisk i danske farvande, herunder også de indre (salinitet > 6 
‰), udgør torsken en nøgleart med en allestedsnærværende relevans. Den findes 
typisk fra kysten til 600 m’s dybde, og søger mod dybderne, som den ældes. 
Voksne torsk fouragerer primært på andre fisk, inklusiv yngre individer af deres 
egen art (DTU 2017).  

Torsken gyder pelagisk både i Nordsøen (februar-marts), Østersøen (marts-
september), Kattegat (januar-februar), og i de indre danske farvande ved Øresund 
og langs svenskekysten. Torskelarverne nyder således godt af de estuarie-
lignende tilstande, der findes i Kattegat og Nordsøen i store dele af året, som re-
sulterer i gode forhold for dyreplankton (DTU 2017). Der er ikke registreret egent-
lige gydeområder i Kattegat og bæltområderne (Danmarks Fiskeriundersøgelser 
2003). 

5.2 Ål (Europæisk) (Anguilla anguilla) 
Ålen tilbringer sit unge liv langs Atlanterhavets kyster. Som voksen kan ålen findes 
i alle danske farvande, dog mest talrig i lavvandede bugte og fjorde. Om foråret 
vandrer glasål fra kysten og ind i vandløbene. Den samlede mængde af åleyngel, 
der ankommer til Europas kyster, er de sidste 30 år faldet med op mod 99 %, 
hvilket gør ålen til en kritisk truet art og rødlistet i mange lande, herunder også i 
Danmark (DTU 2017). 

En af ålens berømte særheder er dens yngleadfærd knyttet til Sargassohavet, og 
gydningen vurderes dermed ikke at være påvirket af aktiviteter på klappladsen. 

5.3 Skrubbe (Platichthys flesus) 
Skrubben er hyppigt forekommende i alle indre danske farvande og forventes 
derfor også at være tilstede på klappladsen. Skrubben trives fint i både fersk- og 
saltvand og kan som følge af dette observeres flere kilometer opstrøms i vandløb. 
Den foretrækker sand- og mudderbund uden vegetation, hvor den, som andre 
fladfisk, ligger nedgravet (DTU 2017). Grundet klappladsens sedimenttype, og 
følgende habitattype, samt dens tilstedeværelse i Vejle Fjord, forventes skrubben 
at være tilstede i området på og nær klappladsen. 

I Vejle Fjord vurderes skrubben som den hyppigst forekommende fladfiskeart, 
særligt i inderfjorden. Data fra Danmarks Fiskeriundersøgelsers (DFU) fiskeunder-
søgelse i Vejle Fjord i 1993-94 dokumenterer forekomsten af yngel af skrubber i 
fjorden (Nicolajsen, Støttrup og Christensen 1994). Det er derfor sandsynligt, at 
de lavvandede områder i Vejle Fjord både langs nord- og sydkysten fungerer som 
yngelopvækstområder for skrubbe. I de senere år har der været et jævnt fald i 
fangsterne af skrubbe i forhold til fiskeriindsatsen i de østjyske fjorde 
(Vejdirektoratet 2016) og det antages, at der er sket en betydelig nedgang i be-
standen siden Vejle Fjord undersøgelserne i 1993-1994 (Nicolajsen, Støttrup og 
Christensen 1994).  

Yngelopvækstområderne kan ligge langt fra gydeområderne, og det vides ikke, om 
der er et gydeområde lokalt i området nær klappladsen for denne art. Gydningen 
foregår pelagisk hen over vinteren og i det tidlige forår.  

5.4 Tunge (Solea solea) 
Tungen er en aflang bundlevende fladfisk, som findes i områder med blødbund, 
hvor den som andre fladfisk, ligger nedgravet. Den fouragerer på mindre bentiske 
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invertebrater som krebsdyr, muslinger og orme. Bestanden af tunge anses for at 
være presset, da det er en meget eftertragtet og højt prissat spisefisk (Pedersen, 
et al. 2008). 

Gydning foregår pelagisk fra april til juli måned. 

5.5 Ising (el. slette) (Limanda limanda)  
Isingen er en af de mest talrige fiskearter på blødbunden og på dybder over 6 
meter. Den er samtidig den mindste af de almindelig fladfisk og bliver sjældent 
større end 35 cm. Den findes på dybder fra 1-100 m.  

Der blev ved Danmarks Fiskeriundersøgelsers undersøgelse i 1993 observeret 
yngel af ising i hele Vejle Fjord, særligt i maj. Antallet af isingyngel udgjorde dog 
kun få procent i forhold til antallet af skrubbeyngel (Nicolajsen, Støttrup og 
Christensen 1994). Det antages i denne sammenhæng, at ising også findes på 
klappladsen grundet den relativt korte afstand til Vejle Fjord, og de mange overlap 
i habitattype. 

Isingen gyder pelagisk fra marts-maj på 20-60 m’s vanddybde (Steen 2018). Det 
vurderes ikke, at ising gyder på og nær klappladsen, da middeldybden på klap-
pladsen er 16 m. 

5.6 Rødspætte (Pleuronectes platessa) 
Rødspætten er en almindelig fisk i de danske farvande, herunder Nordsøen, Ska-
gerrak, Østersøen og Kattegat. Den findes primært på sandet og blandet bund, fra 
kysten og ud til 200 m’s dybde. Sammenlignet med skrubben er rødspætten i 
højere grad påvirket af vandet salinitet og foretrækker generelt mere saltholdige 
omgivelser. Den er primært nataktiv og tilbringer dagen halvt nedgravet i sandet, 
for at skjule sig for eventuelle prædatorer som torsk. 

Gydning er pelagisk og foregår på 20-40 m dybde, fra november til april, af-
hængigt af lokalitet. Efter gydning driver æggene med strømmen op langs de san-
dede kyststrækninger. De yngste individer findes på det laveste vand, hvor de 
fouragerer på dyreplankton i den pelagiske fase og børsteorm efter bundslåning. 
Ældre individer opholder sig på større dybder, men de fleste voksne individer fin-
des dog på 10-40 m dybde.  

5.7 Sild (Rügen sild) (Clupea harengus) og brisling 
(Sprattus sprattus) 
Sildestimer optræder periodisk i meget stort antal i Vejle Fjord. Sildene forventes 
at ankomme i april og blive i fjorden i 3-4 uger, inden de igen trækker væk.  

Silden har klæbrige æg, som hæfter sig til sten, vegetation m.v. i de kystnære 
områder, hvor gydningen foregår. Gydningen sker, for den mest udbredte stamme 
i de indre danske farvande, i Rügen (Østersøen) i marts og april, hvorfor silden 
også kaldes ”Rügen Silden” (Pedersen 1996). Småsildene samler sig i stimer på 
lavt vand overalt langs de danske kyster, og særligt i områder med tang og åle-
græs. 

Brislingen er en mindre slægtning til silden på højst 15-17 cm. Brislingen ses i 
højere grad end silden gå op i brakke indvande. Den er en pelagisk stimefisk, som 
typisk opholder sig i stimer nær kysten (Pedersen 1996).  
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Brisling kan gyde flere gange i løbet af en sæson, og de resulterende æg er pelagi-
ske, i modsætning til sildens. Gydning sker april-maj på 10-20 m’s dybde 

(Pedersen 1996).   

5.8 Ålekvabbe (Zoarces viviparus) 
Ålekvabben er forholdsvis stationær og holder til i områder med ålegræs og hård-
bund med tang. Arten kendes fra både salt- og brakvand. Ålekvabben er registre-
ret i Danmarks Fiskeriundersøgelsers undersøgelse (Nicolajsen, Støttrup og 
Christensen 1994) samt i Nøglefiskerprojektet i perioden 2011-2013, hvor den var 
den mest talrige art i de tre østjyske fjorde: Vejle Fjord, Mariager Fjord og Hor-
sens Fjord (Kristensen et al 2014). Ålekvabbens udbredelse kan, grundet den sto-
re udbredelse, også antages at være til stede i det nordlige Lillebælt, syd for klap-
pladsen. 

Ålekvabben bruges som markør for miljøtilstanden i det nationale overvågnings-
program for vandmiljøet ”NOVANA”, hvor misdannelser og andre defekter er blevet 
klassificeret. I 2005 viste NOVANA-undersøgelserne i 10 undersøgte kystnære 
områder, at omkring 25 % af alle unger af ålekvabbe var misdannede. I Vejle 
Fjord havde ca. 50 % af de undersøgte kuld misdannelser på mere end 5 % af 
ungerne, mens antallet af deformiteter var markant lavere i de øvrige ni områder. 
Årsagen til denne forskel er ikke kendt. 

Ålekvabben udmærker sig ved ikke at lægge æg, men at føde levende unger i 
stedet.  

5.9 Panserulk (Agonus cataphractus) 
Panserulken foretrækker at opholde sig i blødbundede sedimenter, hvor den lever 
af bundlevende invertebrater.  

I forbindelse med gydning søger den på lavt vand fra februar til april. Æggene 
fastgøres i klumper på stilkene af brunalger. Panserulkens gydeadfærd er derfor 
også bundet op på graden af bundvegetation (Provencal 2013), hvorfor der ikke 
må forventes udpræget gydning på klappladsen. 

5.10 Grå Knurhane (Eutrigla gurnardus) 
Grå Knurhane er en bundlevende rovfisk, som findes udbredt i alle danske farvan-
de i det meste af vandsøjlen. Den foretrækker blødbund, hvor den kan fange sin 
føde, som består af mindre fisk og bentiske invertebrater (Steen 2018). 

Den gyder pelagisk fra april til august måned (Dyr.dk 2018).  

6 Årstidsvariationer 
I det følgende beskrives årstidsvariationer, som kan forekomme på og nær klap-
pladsen, og som potentielt kan være relevante i forhold til klapning af sediment på 
Trelde Næs klapplads. Emnerne inkluderer variationer i forhold til hydrografi, ilt, 
fisk og havpattedyr.  

6.1 Hydrografi 
De indre danske farvande er kendetegnet ved at have store årlige fluktuationer, 
både i salinitet, temperatur og strømforhold. Overordnet skyldes det, at hele om-
rådet fra Skagerrak over Kattegat og ind i Østersøen, virker som et af verdens 
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største estuarier, der i forårs- og sommermånederne er påvirket af en stor ud-
strømning af smeltevand fra den skandinaviske halvø.  

Udstrømningen af ferskvand kan have betydning for dyre- og plantelivet i de indre 
danske farvande, hvis den følgende lagdeling i vandsøjlen bliver stærk nok til at 
isolere den nederste del af vandfasen. En lagdeling af vandfasen vil øge risikoen 
for iltsvind, som kan have katastrofale konsekvenser for det bentiske liv i de be-
rørte områder. Forekomster af iltsvind ses typisk i de sene sommermåneder og 
tidlige efterårsmåneder, gerne kombineret med meget nedbør, som skyller over-
skydende næringsstoffer fra landjorden, ud i de danske fjorde og bælter, og der-
med resulterer i en algeopblomstring (Miljøstyrelsen 2018). 

6.2 Ilt 
I området på og nær klappladsen i det nordlige Lillebælt er der registreret kraftige 
iltsvind i 2007, 2013, 2015 og 2016 (Miljø- og Fødevareministeriet 2018). Det er 
specielt i sommermånederne mellem juli og september, hvor der er målt lave ilt-
koncentrationer. I bilag 6 til klapansøgningen er iltforholdene nærmere beskrevet, 
og det potentielle iltforbrug ved klapning er vurderet i forhold til situationer med 
iltsvind. I bilag 6 til klapansøgningen er det vurderet, at iltindholdet i vandet ikke 
vil påvirkes af klapning af sediment. 

6.3 Fisk 
For de fleste fisk i området kommer de mest betydningsfulde sæsonvariationer i 
forbindelse med gydning, hvor nogle fisk opsøger andre habitattyper, end der hvor 
de normalt færdes, for at lægge æg. Da området ved klappladsen er kendetegnet 
ved sit blødbundede sediment, er det dårligt egnet til bentisk gydning, og det må 
derfor forventes af gydning i området varetages udelukkende af arter, der lægger 
pelagiske æg, som torsk (januar-september), skrubbe (december-april), ising 
(marts-maj) og brisling (april-maj). Dog er ingen af de nævnte arter specifikt og 
udelukkende knyttet til området nær klappladsen. 

6.4 Havpattedyr 
Den vigtigste årlige vandring for havpattedyr sker i forbindelse med vandring til og 
fra yngleområder.  

For spættet sæl gælder, at de nærmeste ynglepladser er beliggende i Kattegat 
omkring Endelave og Æbelø, men spættet sæl forekommer også regelmæssigt ved 
øer og holme i det sydlige Lillebælt. Det vurderes dog at dreje sig om under 100 
individer (Galatius 2017). Gråsæl er ikke kendt for at forekomme i Lillebælt og 
Kolding Fjord, men fjorden er beliggende inden for aktionsradius fra gråsæls ligge-
pladser ved Endelave, og det kan ikke udelukkes, at gråsæl sporadisk kan fore-
komme i området (Kolding Kommune ikke publiceret).  

Marsvin forekommer regelmæssigt i Lillebælt, som er et formodet yngleområde for 
marsvin. Som beskrevet i bilag til klapansøgning om sedimentspredning, så vil der 
i forbindelse med klapningen ske spredning af sediment syd for klappladsen. I 
bilag til klapansøgningen om Natura 2000 og bilag IV-arter er det vurderet, at 
sedimentkoncentrationen i vandfasen ikke vil påvirke marsvins eller sælers mulig-
hed for lokalisering af byttedyr, idet sæler lokaliserer bytte ved hjælp af knurhår 
og kun i mindre omfang er afhængige af synet (Wieskotten et al 2011, Hanke et al 
2010), mens marsvin lokaliserer føden ved ekkolokalisering.  
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Begge marine arter vurderes, at ville kunne passere øst om klappladsen, og sedi-
mentfanen vil ikke være en barriere for marsvin og sæler, der krydser Lillebælt, da 
den højst vil udbredes til omkring ¼ af hele bæltets bredde, og dette vil forekom-
me i et begrænset tidsrum (se bilag om sedimentspredning til klapansøgningen).  

Det vurderes i Natura 2000 vurderingen, at den begrænsede, midlertidige forøgel-
se i mængden af suspenderet sediment i vandfasen samt den potentielle påvirk-
ning af sælers og marsvins fødegrundlag, som følge af klapning, ikke vil påvirke 
sæler og marsvin på udpegningsgrundlagene for habitatområderne væsentligt. 

I forhold til marsvin og andre hvaler, som er bilag IV-arter, vurderes i bilag til 
klapansøgningen om Natura 2000 og bilag IV-arter, at klapningen af oprenset 
sediment ikke vil beskadige eller ødelægge den økologiske funktionalitet af yngle- 
og rasteområder for marsvin. 

7 Mulige barrierer for vandring 
Nedenstående afsnit giver en kort beskrivelse og vurdering af mulige barriereef-
fekter ved klapning for de forskellige dyresamfund i området omkring klappladsen. 

7.1 Fisk 
Enkelte fiskearter i området omkring Vejle Fjord, Lillebælt og klappladsen foreta-
ger større vandringer hen over sæsonen, som teoretisk kunne blive påvirket af 
klapning. Ål og sild er de vigtigste vandrende fisk i området. 

Da ålen er kritisk truet, er dens vandring ind (april-juni) og ud (august-september) 
af vandløbene en nøglefaktor i beskyttelsen af arten. Det må dog forventes, i rela-
tion til klapning, at ål, som trives nær bunden og i områder med en naturlig høj 
grad af turbiditet, vil være relativt ufølsomme over for den øgede mængde af su-
spenderet materiale, som følger af klapning (Miljø- og Fødevareministeriet, 
Miljøstyrelsen 2017). 

Den forårsgydende sild er den mest udbredte sild i de indre danske farvande. 
Denne sild foretager massevandringer imod gyde (marts-april)- og opvækstzoner 
(april-maj). Gydningen sker for denne stamme i Østersøen, så vandring i Lillebælt 
vurderes at være lille i forbindelse med dette gydeområde. 

7.2 Hvaler 
For hvaler vurderes klapaktivitet ikke at medføre en barriereeffekt i forhold til 
vandring i Lillebæltsområdet. Klapaktiviteten foregår i den vestlige del af det nord-
lige Lillebælt, og marsvin og andre hvaler vil kunne passere øst om klappladsen på 
deres vej til og fra Østersøen og Kattegat. Støjen i forbindelse med klapning er 
ubetydelig og vurderes derfor heller ikke at være problematisk eller afskærmende 
(Vejdirektoratet 2016). 

7.3 Sæler 
Sæler vurderes, som hvaler, at kunne passere øst om klappladsen, og sedimentfa-
nen fra klapning vurderes ikke være en barriere for sæler, der krydser Lillebælt.  

8 Opsummering 
Sedimenttyperne på og nær klappladsen karakteriseres som værende blødbund og 
de vigtigste fisk i området vurderes at være torsk, ål, skrubbe, tunge, ising, rød-
spætte, sild, ålekvabbe, panserulk og grå knurhane. Af årstidsvariationer vurderes 
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hydrografi, ilt, fisk og havpattedyr at være relevante, og i forhold til mulige barrie-
rer for vandring beskrives fisk, hvaler og sæler. I klapansøgningen er der vurderet 
på baggrundsinformationen i dette dokument. 

9 Referencer 
Danmarks Fiskeriundersøgelser. 2003. »Gydning og gydeområder.« nr. 55.  

DCE. 2009. Arkiv for iltrapporter og iltsvindskort. Senest hentet eller vist den 
2018. http://bios.au.dk/videnudveksling/vand/havmiljoe/iltsvind/arkiv/. 

DCE. 2015b. »Marine områder 2014. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt 
Center for Miljø og Energi, 142 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – 
Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 167.« 

DTU. 2017. Fiskepleje.dk/fiskebiologi/aal. 06. 05. 
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aal. 

—. 2017. Fiskepleje.dk/fiskebiologi/skrubbe. 06. 05. 
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/skrubbe. 

—. 2017. Fiskepleje.dk/fiskebiologi/torsk. 06. 05. Senest hentet eller vist den 
2018. http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/torsk. 

—. 2015. www.fiskepleje.dk. www.fiskepleje.dk. 

Dyr.dk. 2018. dyr.dk/leksikon. Senest hentet eller vist den 2018. 
https://dyr.dk/leksikon/. 

Galatius, A. 2017. Baggrund om spættet sæl og gråsæls biologi og levevis i 

Danmark. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhud Universitet. 

GEUS. 2014. Marin Råstofdatabase. Senest hentet eller vist den 2018. 
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta&lang=da#zoom=12.776
180806014185&lat=6163775.2892494&lon=559047.28400059&visiblelay
ers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta
&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt=. 

Giere et al. 1999. »Giere O., Preusse J.H., Dubiliere N. Tubificoides benedii 
(Tubificidae, Oligochaeta) - A pioneer in hypoxic and sulfidic 
environments. An overview of adaptive pathways.« Hydrobiologia (6) 406: 

235-241.  

Hanke et al. 2010. »Hanke W., Witte M., Miersch L., Brede, M., Oeffner J., Michael 
M., Hanke F., Leder A., Dehnhardt. Harbor seal vibrissa morphology 
suppresses vortex-induced vibrations.« The Journal of Experimental 

Biology: 2665-2672 (The Company of Biologists Ltd) 213. 

Køie. 2006. Køie M. Havbundens dyr. Årg. 1, kap. 8 i Naturen i Danmark - Havet, 
af Fenhel T., redigeret af Kaj Sand-Jensen, 516. Gyldendal. 

Kolding Kommune. ikke publiceret. »Miljørapport for Marina City.« 



 

 
17 

Kristensen et al. 2014. »Kristensen L.D., Støttrup J. G., Andersen S.K., Degel H. 
Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber. 
Nøglefiskerrapport 2011-2013. DTU Aqua-rapport nr. 286-2014.« 

Middelfart, Fredericia, Kolding Kommuner. 2017. Naturparkplan for Naturpark 

Lillebælt 2018-2022 (Forslag). Middelfart, Fredericia, Kolding Kommuner. 

Miljø- og Fødevareministeriet. 2018. mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind/. Senest hentet eller vist den 
2018. http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind/. 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 2017. »Overvågning - Miljøstyrelsen 
overvåger naturens og vandmiljøets tilstand.« Miljø- og 
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen. 2018. mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind. 
http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/iltsvind. 

Naturstyrelsen. 2013. »Prøvningsrapport, Akkrediteret prøvning, Sagsreg.nr.: BIO-
2013-06, Dansk Biologisk Laboratorium.« Naturstyrelsen, 06. 

Nicolajsen, Hanne, Josianne Støttrup, og L. Christensen. 1994. Fiskeundersøgelse i 

Vejle Fjord 1993-1994. Annual report, Hirtshals: DFU. 

Pedersen. 1996. Sild og Brisling i Limfjorden. DFU-rapport; Nr. 16-96, Hirtshals: 
Danmarks Fiskeriundersøgelser. 

Pedersen, Per, Ivar Lund, Svend Steenfeldt, Julia Overton, og Mads Nunn. 2008. 
Opdræt af tunge (Solea solea) - undersøgelse af mulighederne for 

kommercialisering . DTU. 

Provencal, Philippe. 2013. fugleognatur.dk/artsbeskrivelse. 
https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=5346. 

Rambøll. 2015a. »VVM for ny jernbanebro over Vejle Fjord, Resultater af 
scenarier, Hydraulisk modellering.« December.  

Steen, Jørgen. 2018. naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/fisk/. 
http://www.naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/fisk/. 

Taylor & Brand. 1975. »Taylor A.C., Brand A.R. A comparative study of respiratory 
responses of the bivalves Arctica islandica (L.) and Mytilus edulis L. to 
declining oxygen tension.« Proc. R. Soc. Lond. B. 190: 443-456.  

Vejdirektoratet. 2016. »VVM–undersøgelse for ny jernbaneforbindelse på tværs af 
Vejle Fjord Kortlægningsrapport – Del 2, Marine Forhold.« København: 
Vejdirektoratet. 

Vejdirektoratet. 2016. VVM-undersøgelse for ny jernbaneforbindelse på tværs af 

Vejle Fjord. Udarbejdet af NIRAS. NIRAS. 

Wieskotten et al. 2011. »Wieskotten S., Mauck B., Miersch L., Dehnhardt G., 
Hanke W. Hydrodynamic discrimination of wakes caused by objects of 



 

 
18 

different size or shape in a harbour seal (Phoca vitulina).« Journal of 

Experimental Biology 214: 1922-1930.  

 

 

 



NIRAS A/S

Ceres Allé 3

8000 Aarhus C

T: +45 8732 3232

D: 8732 3255

E: nls@niras.dk

www.niras.dk

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

1

Notat

[Enter client]

Marina City VVM

Vurdering af påvirkninger fra grundvandssænkning 

ved byggeri og fra  terrænregulering ved bådoplag 

og parkering

1 Indledning
I forbindelse med udarbejdelse af VVM for Marina City, er der som grundlag for 

faglige vurderinger udarbejdet dette notat vedr. potentielle effekter af grund-

vandssænkning og terrænregulering på jordforurening og beskyttet natur.

Marina City er inddelt i nedenstående områder.

Figur 1-1: Områdeinddeling.

1.1 Anlæg i område B
På den eksisterende landfaste del af Marina Syd planlægges boligbyggeriet Skov-

boligerne opført som etagebyggeri op til 16 etager i den vestlige ende af område 

B. Bygningerne placeres i afstande mellem 25 m og 110 m fra Marinaens fremtidi-
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ge bassinkant. I forhold til den nuværende bassinkant vil den nærmeste bygning 

ligge i en afstand af ca. 6 m. Nuværende terræn i det planlagte byggefelt stiger fra 

ca. kote +2 m ved de nordligste planlagte bygninger til ca. kote + 4 m ved de 

sydligste.

Jordlagsforholdene er belyst ved udførelse af 7 geotekniske boringer (Sweco, 

2018) inden for og lige omkring byggefeltet. Det fremgår heraf, er der øverst fin-

des blandede, overvejende sandede fyldlag til dybder mellem ca. 1 m u.t. til 7,5 m 

u.t. Under fyldlagene domineres lagserien af sand med spredte lag af ler, dynd og 

gytje. Det vurderes ikke, at de trufne ler- og gytjelag udgør sammenhængende, 

vandstandsende lag i området.

Vandspejl i boringerne er fundet i ca. kote +1,0 m til ca. kote +1,3 m DVR90 

(Sweco, 2018).  

Der kan blive behov for grundvandssænkning under byggeriet, hvor underetagen 

påregnes ført ned til ca. 2 m under terræn.

1.2 Anlæg i område F
Område F er ca. 2 ha stort. Inden for dette område etableres en ca. 1,5 ha stor 

lysning til bådoplag, bådhuse, sommerparkering og midlertidige events som f.eks. 

campering i forbindelse med sejlsportsstævner.

Der terrænreguleres op til lidt under kote 3, svarende til ca. 0,5 m i gennemsnit.

Arealet anlægges som et forstærket græsareal, med grusbelagte køreveje. Langs 

Skamlingvejen holdes en afstand på 20 meter fra vejmidten, egetræerne langs 

vejen bevares, og her plantes en ny underbeplantning af store buske, som visuelt 

skærmer af ud mod vejen. Langs afvandingsgrøften holdes en afstand på 8 meter 

fra vandløbets midte, og bevoksningen omkring vandløbet opretholdes. Hundesko-

ven og dens indhegning berøres ikke.

Jordlagsforholdene er belyst ved udførelse af 3 geotekniske og 7 miljøtekniske 

boringer (Sweco, 2018). Øverst er der her fundet stedvis fyld og stedvis blødbund-

slag af gytje og tørv. Blødbundslagene underlejres af smeltevandssand. Vandspejl 

er fundet i ca. kote 1,2 m til ca. kote 2,2 m DVR90, svarende til ca. 1 m u.t.

2 Jordforurening og beskyttet natur
På kortet herunder fremgår arealer kortlagt som jordforurenede og beskyttede 

moser og vandløb.
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Figur 2-1: Beskyttet natur og jordforurening.

2.1 Potentiel mobilisering af jordforureninger
Som følge af den sandede lagserie og beliggenheden tæt ved havnen må det for-

ventes, at sænkningsudbredelsen fra pumpning til midlertidig grundvandssænk-

ning under byggeriet vil blive bremset af havnebassinet, der vil virke som positiv 

hydrologisk grænse. Det forventes således også, at tilstrømmende grundvand 

under grundvandssænkningen overvejende vil komme fra havnen i form af salt-

vand.

Inden for område B er to delområder kortlagt på V2-niveau, som vist i Figur 2-1. 

Kortlægningen er foretaget på baggrund af miljøteknisk undersøgelse (Sweco, 

2018), hvor der er fundet indhold af olie- og tjærestoffer i jorden. Det kan forven-

tes, at pumpning i forbindelse med grundvandssænkning i et vist omfang vil med-

føre mobilisering af disse stoffer med efterfølgende transport  i retning mod pum-

peboringerne.  

Område F, hvor der planlægges vinteroplag og lette bådhaller, er kortlagt som 

områdeklassificeret med krav om analyser, som vist med lyserød signatur på Er-

ror! Reference source not found.. Kortlægningen er sket på baggrund af kend-

skab til en tidligere potentielt forurenende aktivitet i form af tidligere sukkerfabrik 

og slambede til afvanding (Sweco, 2016). Der er i 2018 udført miljøteknisk under-

søgelse på den matrikel. Herved er der fundet lettere forurening med oliestoffer, 

tungmetaller og tjærestoffer. Der er dog ikke påvist forurening i område F, hvor-

ved det er udgået af kortlægningen og således alene er områdeklassificeret. 

Ved miljøteknisk undersøgelse udført af Sweco i 2018 er der ikke fundet forure-

ning over jordkvalitetskriterierne i terrænnære fyldjord (0,2 og 0,5 m u.t.) i en 

boring placeret ca. 15 m vest for Skovboligerne. 

Som følge af beliggenheden nær havnebassinet forventes det ikke, at oppumpning 

til grundvandssænkning i væsentligt omfang vil trække grundvand ind fra det V1-

kortlagte areal i område F med deraf følgende risiko for mobilisering af evt. jord-

forurening. Ved den nævnte forureningsundersøgelse er der kun truffet lettere 

forurenet jord i område F.
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Syd for Skamlingvejen i en afstand af ca. 120 m syd for byggefeltet i område B 

findes et V2-kortlagt areal. Som følge af afstanden og byggefeltets nærhed til 

havnebassinet vurderes grundvandssænkningen ikke at indebære risiko for mobili-

sering af jordforurening i det V2-kortlagte areal.

Generelt gælder det, at det anbefales at undersøge grundvandskvaliteten i bygge-

feltet af hensyn til vurdering af muligheder for afledning af oppumpet vand. Ved 

undersøgelsen bør analyseprogrammet tilrettelægges efter kendte og potentielle 

forureninger på de nævnte kortlagte arealer.  

2.2 Potentiel påvirkning af §3 moser
Nærmeste beskyttede natur i forhold til byggefeltet i område B er en mose belig-

gende nord/nordvest for byggefeltet helt ud til Kolding Å og havnebassinet i en 

afstand af min. 50 m fra byggefeltet. Som følge af afstanden og nærheden til hav-

nebassinet vurderes det ikke sandsynligt, at sænkningsudbredelsen fra oppump-

ning til midlertidig grundvandssænkning i område B vil nå mosen. Det forventes 

således ikke, at grundvandssænkningen vil påvirke vandstanden i mosen.

Det vurderes ikke, at terrænreguleringen og ændring af overfladen i område F vil 

medføre en mærkbar ændring af vandbalancen i området, herunder påvirke vand-

standen i mosen beliggende umiddelbart vest for område F.

2.3 Potentiel påvirkning af §3 vandløb
På arealet vest for Marina Syd forløber et beskyttet vandløb langs vestlig og nord-

lig grænse af område F og den vestlige grænse af område B. På de sidste ca. 10

meter under Fjordstien frem til havnebassinet er vandløbet rørlagt. Denne rørlagte 

strækning er dog ikke §3 beskyttet. Dette rør forventes forlænget eller omlagt ved 

etablering af den nye promenade, men vil ikke berøre arealer i område B. Derved 

vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke at påvirke vandføringen i 

vandløbet, herunder den §3 beskyttede del.

Det vurderes ikke, at terrænreguleringen og ændring af overfladen i område F vil 

medføre en mærkbar ændring af vandbalancen i området, herunder af vandførin-

gen i vandløbet i den nordlige afgrænsning af område F.

3 Referencer
Sweco. (21. December 2016). Miljøhistorisk redegørelse - Marina City Kolding.

Sweco. (August 2018). Kolding, Marina City. Geoteknisk og miljøteknisk 

undersøgelsesrapport nr. 1.
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Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter til landvinding ved Marina 

Syd.

Navn

Adresse

By

CVR-nr.: XXXXXXXX

P-nr.: YYYYYYYYYY

Sammendrag

I forbindelse med Kolding Kommunes byudviklingsprojekt Marina City skal der tilføres store 

mængder materialer til opfyldning.

Kolding Kommune ønsker at nyttiggøre bygge- og anlægsaffald, forurenet jord (herunder 

bagharp), slagger og flyveaske i forbindelse med landvindingen, som erstatning for jomfruelige 

råstoffer. Der ønskes desuden mulighed for indbygning af saltholdigt betonsand.

Opfyldningen sker i et område uden drikkevandsinteresser.

Der er indsendt risikoberegninger, der konkluderer, at der ikke er risiko for forurening af det 

primære grundvand i området eller af Kolding Fjord.

Med udgangspunkt i placering af anlægget, indretning og drift af produktionen og de 

beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives 

uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

Kolding Kommune har anmeldt projektet vedrørende nyttiggørelse af forskellige materialer i 

henhold til VVM-reglerne, jf. VVM-bekendtgørelsen, idet projektet indgår i planerne for 

byudviklingsprojektet Marina City og er omfattet af VVM-redegørelsen for det samlede projekt.

Miljøgodkendelsen erstatter VVM-tilladelsen, for så vidt angår de forhold, som 

miljøgodkendelsen regulerer.

Hvis anlægget, herunder driften, ændres eller udvides, skal der indsendes en ansøgning om 

screeningsafgørelse til Kolding Kommune i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, jf. punkt 13a på 

bilag 2: ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede 

er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”. 

Ændringer og udvidelser skal ligeledes anmeldes til Kolding Kommune i henhold til 

”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed”. Godkendelsesmyndigheden tager stilling 

til, om ændringer er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelsesloven.
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Projektet forventes ikke at have væsentlig skadelig virkning på miljøet jf. Risikovurderingen. 

Der er derfor ikke stillet vilkår om efterfølgende overvågning.

Godkendelse til at tilføre bygge- og anlægsaffald, forurenet jord (herunder bagharp), slagger, 

flyveaske og betonsand bortfalder, når opfyldningen er gennemført dog senest med udgangen 

af 2025.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet: ”Grundlaget for afgørelse” på side 18.
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Kolding Kommunes afgørelse

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand godkender nyttiggørelse af ikke-farligt affald til 

opfyldning efter miljøbeskyttelsesloven1, § 33

Kolding Kommune 

Akseltorv 1

6000 Kolding

CVR-nr.: 29 18 98 97

på følgende vilkår:

Vilkår 

Generelt

1. Tilladelsen til at tilføre bygge- og anlægsaffald, forurenet jord (herunder bagharp), 

slagger, flyveaske og betonsand udløber, når opfyldning øst og opfyldning vest på Figur 

1 er opfyldt. Dog senest 31. december 2025.

2. Ved ophør af tilførslen af forurenede materialer skal virksomheden træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 

tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 

tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af 

personalet på anlægget, som således er orienteret om godkendelsens indhold.

Etablering, anlæg, indretning

4. Godkendelsen til nyttiggørelse af maksimalt 752.000 ton nedknust bygge- og 

anlægsaffald, forurenet jord (herunder bagharp), overskudsjord fra andre bygge- og 

anlægsprojekter, slagger, flyveaske og betonsand gælder udelukkende den skitserede 

opfyldning ved Marina Syd svarende til opfyldning øst og vest på Figur 1.

5. Der må kun nyttiggøres slagger og flyveaske, der ikke er klassificeret som farligt affald.

6. De enkelte partier af slagger og flyveaske skal godkendes af Kolding Kommune, 

Industri, jord og grundvand inden modtagelse og indbygning.

                                           
1 Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse
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Figur 1 Områder, hvor der må ske opfyldning.

7. Der må ikke ske sammenblanding af de forskellige materialer. 

8. Flyveaske og slagger skal været adskilt fra hinanden og fra øvrige materialer med 

spuns, der er bestandig over for materialerne eller på anden på anden måde, der sikrer 

at porevand fra områder med flyveaske eller slagger ikke ledes igennem områder 

opfyldt med forurenet jord.

9. Virksomheden må kun modtage og håndtere materialer med henblik på, at de 

efterfølgende kan nyttiggøres til landvinding.

Drift

10.Aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse må kun ske mandag-fredag i 

tidsrummet kl. 07-18 og lørdag i tidsrummet kl. 08-14.

11.Pladsbelysning/arbejdspladsbelysning må kun være tændt inden for tidsrummet 

mandag-fredag kl. 7-18 og lørdag kl. 08-14. Belysningen skal være nedadrettet, og 

rettet ind mod arbejdsområderne og væk fra beboelser.
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12.Inden frakørsel skal biler køre gennem et hjulvaskeanlæg for at hindre udslæb af 

materialer. Hjulvaskeanlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen.

13.Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal 

foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 

driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af 

personalet. Driftsinstruksen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

14.Hvert læs skal ved modtagelsen være ledsaget af et skema med oplysning om 

oprindelse, transportør, bygherre og dato.

15.Afvises materialet, skal Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand orienteres med 

henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse.

16.Der må kun benyttes forurenet jord (herunder bagharp), forurenet bygge- og 

anlægsaffald samt slagger og flyveaske til landvindingen, som overholder de 

grænseværdier, som fremgår af Tabel 1 og Tabel 2. 

Tabel 1 Grænseværdier for forurenet jord (herunder bagharp) samt bygge- og 

anlægsaffald.

Parameter
Grænseværdi

mg/kg TS
Analysemetode

Kviksølv 0,1

Nikkel 60

Cadmium 5

Kobber 1000

Bly 200

Chrom 750

Arsen 20

Zink 500

C6-C10 kulbrinter 25 Reflab 1 / VKI

>C10-C15 kulbrinter 40 Reflab 1 / VKI

C15-C20 kulbrinter 310 Reflab 1 / VKI

>C20-C35 kulbrinter 400 Reflab 1 / VKI

Sum af kulbrinter 400 Reflab 1 / VKI

Benzen
Under 

detektionsgrænse

BTEX total 5 Reflab 4

PAH-total* 40 Reflab 4

Benz(a)pyren 3 Reflab 4

Dibenz(a,h)anthracen 3 Reflab 4

PCB**
Under grænse for 

genanvendelse
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(<0,1 mg PCB-

total/kg)

* Bestemmes som summen af flouranten, benz(b+j+k)flouranten, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og 

indeno(1,2,3- cd)pyren, i henhold til miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes 

særskilt.** gælder kun byggeaffald.
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Tabel 2 Grænseværdier for slagger og flyveaske.

Parameter Koncentration i eluat µg/L

Klorid* 3.000.000

Sulfat 4.000.000

Natrium 1.500.000

Arsen 20

Barium 1.000

Bly 100

Cadmium 40

Chrom, total 500

Kobber 1.000

Kviksølv 1

Mangan 1.000

Nikkel 70

Selen 15

Zink 1.500

Vanadium 450

Molybdæn 730

*Resultat skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstesten for jord

Materialerne må ikke indeholde andre forureningsstoffer (jf. historik eller andre kilder) 

end vist i tabellerne Tabel 1 og Tabel 2.

17.Alle analyser skal være udført af et laboratorium, der er akkrediteret hertil.

18.Al prøvetagning, målinger, analyser og beregninger skal foretages i henhold til krav i 

bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, eller senere bekendtgørelser2. 

19.For så vidt angår analyseparametre og analysemetoder, prøvetagning og antal analyser 

gælder retningslinjer i Jordflytningsbekendtgørelsen og Restproduktbekendtgørelsen for 

forurenet jord (herunder bagharp), slagger og flyveaske.

20.Bygherre/ejer skal opbevare ovenstående oplysninger i minimum 5 år efter 

modtagelsen.

21.Der må ikke – ej heller midlertidigt – placeres forurenede materialer til indbygning 

udenfor det område, hvor materialet skal indbygges.

22. Inden påbegyndelse af anlæg af oplags- og materialeplads skal kommunen kontaktes. 

Miljøgodkendelsen må ikke tages i brug, før kommunen har godkendt placering og 

indretning.

23.Læs udtaget til stikprøvekontrol skal placeres indenfor opfyldningsområdet.

                                           
2 Bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger. 



10

24.Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand kan stille krav om, at virksomheden for 

egen regning – dog normalt højst en gang om året – foretager en opmåling af de 

tilførte materialer til kontrol af de registrerede mængder.

25.Forurenede materialer skal løbende slutafdækkes med mindst 0,5 m dokumenteret ren 

jord (kategori 1 jf. Jordflytningsbekendtgørelsen/Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier) 

eller afsluttes med belægningssten, asfalt eller anden fast belægning. Afdækning med 

rene materialer eller fast belægning skal ske senest 3 måneder efter, at indbygningen 

af forurenede materialer til afsluttende kote er nået, og inden andre end 

driftspersonalet får adgang til arealet.

26. Ikke slutafdækkede forurenede materialer skal være afspærret og/eller markeret så 

andre ikke uforvarende kan komme i kontakt med de forurenede materialer.

27.Overgangen mellem ren jord og forurenede materialer skal angives med et 

markeringsnet/geotekstil.

28.Pladsen skal være bemandet i forbindelse med modtagelse af jord og andre materialer 

til indbygning.

29.Det skal sikres, at der ikke kan ske tilkørsel af materialer, når pladsen ikke er 

bemandet, f.eks. ved aflåst bom eller lignende.

30.Der skal skiltes i anlægsperioden, for at forhindre uvedkommende i at komme i kontakt 

med de forurenede materialer.

31.Der må kun modtages jord og affaldsprodukter efter anvisning fra oprindelses-

kommunen. 

32.Alle partier af materialer til indbygning skal anmeldes til Kolding Kommune via JordWeb 

af producenten.

Særlige vilkår for forurenet jord

33.Dokumentation af jordens forureningsgrad skal foreligge inden levering jf. kravene i 

Jordflytningsbekendtgørelsen og denne miljøgodkendelse. Desuden gælder at:

- Gennemsnittet af analyseværdierne for hvert parti ikke må overskride 

grænseværdien.

- Ingen enkelt analyse må overskride grænseværdien med mere end 50 %.

34.Analysepligtig jord, der ved ankomsten ikke er analyseret, skal afvises.
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Luft 

35.Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller 

befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.

36.Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at 

støvende oplag overdækkes eller befugtes.

Lugt
37.Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, 

som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 

38.For at begrænse lugtgener ved en evt. lænsning af opfyldningsområde øst eller vest, 
må der som udgangspunkt ikke tørlægges mere end 20.000 m2 af blødbundsoverfladen 
i vintersæsonen oktober-marts eller mere end 10.000 m2 af overfladen i 
sommersæsonen, april-september. 

Støj

39.Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede 

støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i 

områderne i nedenstående tabel.

De i tabellen anførte grænseværdier skal overholdes inden for bestemte tidsrum jf. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Dagperiode Tidsrum, kl. Kommuneplan

Område 

1013.B1

Område 1*

(etagebolig)

Kommuneplan

Område 

1013.B1

Område 2**

(etagebolig)

Kommuneplan

Område

1016.B1

Område 1***

(åben/lav bolig)

Kommuneplan

Område 

1011.B1

1012.B1

1017.B1

1016.B1, 

område 2****

(åben/lav bolig)

Man-fredag 07.00-18.00 55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Man-fredag 18.00-22.00 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

Man-fredag 22.00-07.00 40 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)

Lørdag 08.00-14.00 55 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Lørdag 14.00-22.00 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

Lørdag 22.00-08.00 40 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)

Søn- og helligdage 07.00-22.00 45 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

Søn- og helligdage 22.00-07.00 40 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)

Maksimal værdi alle 

dage
22.00-07.00 50 dB

* Område 1 omfatter Tvedvej 143

** Område 2 omfatter resten af område 1013.B1
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*** Område 1 der omfatter boliger nord for Gl. Tvedvej/Rosenhøjen

**** område 2, der omfatter resten af område 1016.B1
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Lavfrekvent støj og infralyd

40.I berørte bygninger må den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt 

indendørs ikke overstige følgende:

Anvendelse

A-vægtet 

lydtrykniveau 

(10-160 Hz), dB

G-vægtet 

infralydniveau, 

dB

Beboelsesrum herunder i børneinst., og 

lignende, kl. 18-07
20 85

Beboelsesrum, herunder i børneinst., 

og lignende, kl. 07-18
25 85

Kontorer, undervisningslokaler og 

andre lignende støjfølsomme rum
30 85

Øvrige rum i virksomheder 35 90

Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor 

støjen er kraftigst. 

Vibrationer 

41.Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke 

overstige følgende værdier:

Område Kl. 7 – 18 (dB) Kl. 18-7 (dB)

Erhvervsområde 85 85

Blandet bolig- og erhverv 80 75

Boligområde 75 75

Affald 

42.Eventuel spildolie eller andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der enten 

er dobbeltvæggede eller forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet 

mod vejrlig. Beholderne skal være mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de 

indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Der skal til enhver tid 

forefindes opsugningsmateriale på anlægget.

43.Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Kolding Kommunes affaldsregulativ.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

44.Der må ikke foretages vask af materiel i projektområdet.

45.Eventuelt spild af brændstof eller olie skal straks opsamles. Ved større spild skal der 

straks ringes 112, og kommunens miljøafdeling skal orienteres.
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Egenkontrol 

Modtagekontrol

46.Der skal foretages modtagekontrol af hvert læs, der tilkøres med lastbil. 

Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:

- En visuel og lugtmæssig inspektion af materialer.

- En registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten, den leverede mængde 

samt hvilket materiale, der tale om.

- Der skal foretages en kontrol af, at der foreligger en anmeldelse/anvisning i 

henhold til gældende lovgivning, og at materialet i henhold til anmeldelsens 

oplysninger kan modtages i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 16.

Hvis tilkørt jord indeholder affald eller lugter kraftigt, skal jorden afvises og skal straks 

fjernes fra området og bortskaffes korrekt.

47.Der skal foretages en systematisk stikprøvekontrol af jord, der modtages på pladsen, 

således at der udtages en stikprøve for hver 1.000 ton, der modtages. Prøveudtagning 

skal ske efter aflæsning, men inden indbygning af jorden. De udvalgte læs skal 

afmærkes af driftspersonalet og lægges til side på et areal, der er udlagt til formålet. 

Jordprøverne skal analyseres for de samme parametre, som der er analyseret for i 

forbindelse med jordflytningen.

48.Der skal udtages en stikprøve for hver 1.000 ton bygge- og anlægsaffald, der 

modtages. Prøveudtagning skal ske efter aflæsning, men inden indbygning. 

Stikprøverne skal analyseres for de parametre, som fremgår af Tabel 1 i vilkår 17 inkl. 

PCB.

49.Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages supplerende prøver til analyse. 

Prøverne skal som udgangspunkt analyseres for de samme parametre, som der er 

analyseret for i forbindelse med flytningen. Såfremt der foreligger en historisk viden om 

mulige forurenende aktiviteter eller specifikke forureningsstoffer, som der ikke allerede 

er analyseret for, skal desuden analyseres for øvrige relevante forureningsparametre.  

50.Læs der afvises på baggrund af stikprøvekontrollen skal afhentes inden for 5 hverdage 

efter afvisningen er meddelt. Afvisning skal meddeles senest dagen efter, 

driftspersonalet har modtaget analyserapport, hvor resultater viser, at 

forureningsniveauet ikke overholder vilkår 16.

riftsjournal 

51.Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Modtagne mængder med angivelse af type og oprindelsessted.

- De for materialet registrerede oplysninger, jf. vilkår 46.

- Dokumentation for og resultater af kontroller og stikprøvekontroller i henhold til vilkår 

47 og 47.
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Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på 

virksomheden i mindst 5 år

Ekstern støj

52.Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger 

eller beregninger dokumentere, at vilkår 37 overholdes. Dokumentationen kan dog 

højst forlanges en gang årligt.

Dokumentationen skal ske enten i form af resultater af støjmåling udført efter 

Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr.6/1984 eller beregninger udført efter Den 

Nordiske Beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 5/1993. Målinger eller beregninger skal udføres af et laboratorium/firma, 

der er optaget på listen over godkendte laboratorier udarbejdet af Miljøstyrelsens 

referencelaboratorium. 

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- og beregningsmetode skal 

sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er 

udført.

Lavfrekvent støj 

53.Målingerne skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i ”Orientering fra 

Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne 

miljø”.

Måleresultaterne må ikke være højere end de fastsatte grænser. Virksomhedens skal 

såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, dog højst én gang årligt, 

dokumentere, at vilkår 40 er overholdt. 

Målinger af lavfrekvent og infralyd skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret 

hertil eller som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage målingerne. 

Vibrationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning 

nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Vibrationer

54.Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re 10-6 m/s2  

med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i 

bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller 

bygningsfundament er 15 dB lavere end værdier i vilkår 41.

Målinger af vibrationer skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil eller 

som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage vibrationsmålinger. 

Vibrationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsen vejledning 

nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 
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Indberetning

55.Senest 3 måneder efter at landvindingen er afsluttet skal der til Kolding Kommune, 

Industri, jord og grundvand indsendes en dokumentationsrapport for arbejdet. 

Rapporten skal omfatte en oversigt over de genanvendte mængder af de forskellige 

materialer og forureningsindhold samt en indmåling af materialernes faktiske placering. 

Øvrige bemærkninger 

Kolding Kommune er tilsynsførende for virksomheden.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i 

ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.

Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller 

uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Uden for normal 

kontortid kan underretningen ske til Alarmcentralen på tlf.: 112.

Begrundelse

Med udgangspunkt i placering af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de 

beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives 

uden at give anledning til forurening eller gener af betydning.

VVM

Kolding Kommune har anmeldt projektet vedrørende nyttiggørelse af forskellige materialer i 

henhold til VVM-reglerne, jf. VVM-bekendtgørelsen, idet projektet indgår i planerne for 

byudviklingsprojektet Marina City og er omfattet af VVM-redegørelsen for det samlede projekt.
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KLAGEVEJLEDNING    

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt 

enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et 

link til på http://naevneneshus.dk

Klageportalen kan tilgås via 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 gennem Klageportalen til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis 

der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk

eller på telefon nr. 7240 5600. 

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil 

sige senest XX.XX.20XX. 

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også 

for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte 

beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 

reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 

eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke 

indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 

6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

mailto:nmkn@naevneneshus.dk
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://naevneneshus.dk/
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Grundlaget for afgørelse

Lovgrundlag m.m.

 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse

(Miljøbeskyttelsesloven)

 Bekendtgørelse nr. 1534 af 09. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

(Godkendelsesbekendtgørelsen)

 Bekendtgørelse nr. 1537 af 09. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af 

listevirksomhed

 Bekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019 om affald

(Affaldsbekendtgørelsen)

 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord

(Jordforureningsloven)

 Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord

(Jordflytningsbekendtgørelsen)

 Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord

 Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord 

og sorteret bygge- og anlægsaffald.

(Restproduktbekendtgørelsen)

 Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af 

olietanke, rørsystemer og pipelines

(Olietankbekendtgørelsen)

 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for 

drikkevand af juni 2015

 Vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5 1984

 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6 1984

 Orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9 1997.  

 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

(VVM-bekendtgørelsen)

Listen er ikke udtømmende
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Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Virksomheden vurderes jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen at være omfattet af 

listepunkt:

K206: ” Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under

listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning,

biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. ”

Der er udarbejdet standardvilkår for listepunktet, men standardvilkårene dækker ikke 

håndtering af jord og de øvrige materialer, som nyttiggøres i projektet, hvorfor det kun er de 

relevante vilkår, der er medtaget.

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Miljøgodkendelsen efter § 33, stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra 

modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages 

op til revision.

Sagsakter

 Feb. 2017 – Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelsesrapport nr. 1

 13 jan. 2020 - Risikovurdering og udkast til miljøgodkendelse – Rambøll

 13. jan 2020 – Udkast til miljøgodkendelse rev. 8

 XX.XX 2019 – VVM redegørelse
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kolding Kommune er bygherre på byudviklingsprojektet Marina City. I forbindelse med 

projektet Marina City, ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding, skal der ske 

opfyldning, der giver mulighed for at etablere en række nye arealer. Udvidelsen vil ske ud i 

Kolding Fjord, ved den nuværende Marina Syd.

Kolding Kommune ønsker at nyttiggøre bygge- og anlægsaffald, rent og forurenet 

overskudsjord (herunder bagharp) samt slagger og flyveaske i forbindelse med opfyldningen. 

Der ønskes desuden mulighed for indbygning af betonsand, som er jomfrueligt sand fra 

havbunden.

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af virksomheden fremsendte 

materiale. 

Nyttiggørelse af lettere forurenet jord og andre materialer til opfyldning fra flere forskellige 

leverandører er omfattet af listepunkt K206 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 om

nyttiggørelse af ikke-farligt affald. Det betyder, at anlæg og drift af et sådant anlæg skal 

miljøgodkendes.

Den detajlerede anlægsbeskrivelse fremgår af VVM redegørelsen.

Der er udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt. Standardvilkårene omfatter ikke 

nyttiggørelse af jord og de øvrige materialer, hvorfor de anvendes i den udstrækning, de er 

dækkende for anlægsarbejdet.

Beliggenhed

Marina City skal etableres i den indre del af Kolding Fjord, på et areal som i dag udgøres af 

fjord. Arealet tilvejebringes ved opfyldning af fjorden.

Kolding Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Marina City, Ny lystbådehavn og bydel 

ved Marina Syd i Kolding.

Projektet er inddelt i områderne A, B, C, D, E, F, G jf. Figur 2.
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Figur 2 Projektområde.

Område A omfatter etablering af dæmning for etablering af ca. 25 m bred promenade (den nye 

kystlinje), den nye marina og uddybning.

Område B omfatter byggemodning af eksisterende arealer (den fremtidige Skovbebyggelse 

m.m.). Anlægsbeskrivelsen dækker ikke etablering af planlagte byggerier i område B, men det 

skal påregnes, at der skal piloteres for alle tunge bygninger i området.

Område C omfatter opfyldning af nye arealer for den fremtidige Marinabebyggelse, bådopbe-

varing mv. Anlægsbeskrivelsen dækker ikke etablering af planlagte byggerier i område C, men 

det skal påregnes, at der skal piloteres for alle tunge bygninger i området.

Område D omfatter opfyldning for etablering af ”Marinaparken”.

Område E omfatter ændringer af eksisterende Skamlingvej.

Område F omfatter bådopbevaring på areal vest for eksisterende Marina Syd.

Område G omfatter etablering af grønt areal og støjskærm (containervæg) nord for Kolding å.

Til det samlede projekt skal der anvendes 752.000 tons materialer til landvinding. Kolding 

Kommune ønsker at nyttiggøre rent overskudsjord fra andre anlægsprojekter, lettere forurenet 

jord (herunder bagharp), nedknust bygge- og anlægsaffald samt slagger og flyveaske som 

erstatning for nye råstoffer i dette område. Der ønskes desuden mulighed for indbygning af 

betonsand.

Kolding Kommune har vedtaget Kommeplantillæg nr. xx og Lokalplan xxx-xxx for Marina City 

den xx xx 2017.

Kortfattet beskrivelse af indholdet i disse planer, når udkast foreligger  
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Projektområdet er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.

Nærmeste aktive indvindingsboringer ligger ca. 670 meter vest for Marina City. Anlægget har 

en tilladelse på 40.000 m3/år. Ca. 825 meter vest for Marina City ligger endvidere to aktive 

indvindingsboringer (DGU nr. 134.1541 og DGU nr. 133.1532) ved SDU. Boringerne hører til et 

ATES anlæg, hvor vandet recirkuleres.

Indretning og drift

Marina City indrettes således, at der skal ske opfyldning i to områder. På Figur 3, ses de to

områder. Øst for ”opfyldning øst” vil der blive etableret en ny sandstrand med rent sand. 

Figur 3 Kort over områder, hvor der vil ske opfyldning.Opfyldning vest er markeret 

med blåt mens opfyldning øst er markeret med grønt. Området svarer til område C 

på Figur 2.
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De to områder, hvor der ønskes nyttiggørelse af materialer vil blive opbygget forskelligt. 

Fælles for begge vil der etableres en promenade ud mod kysten, men grundet forskellige 

jordbundsforhold vil opbygningen af spunsen ud mod kysten være forskellig.

Gytje, som oprenses inden opfyldningen påbegyndes, vil blive klappet i henhold til særskilt 

klaptilladelse.

Promenaden ud for opfyldning øst vil bestå af en dobbelt spunsvæg med en 15-20 m ren sand 

opfyld i mellem. Der hvor der kun findes en sandpude på 15 m imellem de to spunsvægge, 

indbygges 5 m ren sand på indersiden af spunsen. Opbygningen ses af Figur 4. Bundkoten i 

eksisterende fast havbund varierer mellem -1,5 og -2,0 DVR90. Eksisterende havbund udgøres 

af gytje. I opfyldningsområde øst vil der ske opfyldning på eksisterende havbund.

Figur 4 Opbygning af spunsvæg ud for opfyldning øst (Marinaparken). Der vil 

etableres en sandpude på ca. 20 m.

Promenaden ud for opfyldning vest vil bestå af en dobbelt spunsvæg med anker, jf. Figur 5. 

Mellem spunsene etableres en sandpude på 20 m. Opfyldet i området vil variere betydeligt, 

idet fastbundkoten varierer mellem kote -3 og -10 DVR90. Det forventes at der vil blive opfyldt 

materialer til kote +2 á + 4 DVR90. 
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Figur 5 Opbygning af spunsvæg ud for opfyldning vest.

Over de forurenede materialer vil der blive fyldt op med ren jord og/eller belægning.

Opfyldningen opstartes sensommeren 2021 og forventes afsluttet senest ultimo 2025. Der 

forventes at være behov for efterfyldning (over vandspejl) som følge af sætninger. Det 

forventes at afdækning af opfyldet vil være afsluttet i foråret 2025. 

Materialer leveres med lastbil eller skib og udlægges med dozer og gummiged. Materiale, som 

kommer ind med skib flyttes ved hjælp af gravemaskine og dumper. 

Der vil ikke blive vasket materiel på pladsen. Der er derfor stillet vilkår om, at der ikke må 

vaskes materiel på pladsen. Service og vedligehold af maskiner sker ikke i projektområdet. 

Dog vil nødvendige reperationer og eventuel efterfyldning af kølemiddel mv. kunne ske på 

pladsen. I givet fald tilkaldes servicebil, som medbringer nødvendige materialer, spildbakker 

mv. Der vil ikke være oplag af hydraulikolie, kølemiddel mv. på pladsen.

Der etableres en arbejds- og oplagsplads vest for opfyldningsområdet (nuværende 

bådoplagsplads). Pladsen befæstes med stabilt grus. På oplagspladsen opstilles mandskabs-

vogne og materiel. Herudover vil der være oplag af rene materialer, som stål, træ, grus og 

sand. Der vil ikke være mellemoplag af forurenede materialer udenfor opfyldningsområdet

med tilhørende arbejds- og oplagsplads.
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Der vil blive anlagt et hjulvaskeanlæg, som lastbiler skal passere ved frakørsel for at sikre, at 

der ikke sker udslæb af materialer til offentlig vej. Anlægget beskrives detaljeret, når der er 

truffet endelig beslutning om placering og udførelse.

Der er stillet vilkår om opbevaring af farlige stoffer på oplagspladsen i anlægsperioden samt 

vilkår for bortskaffelse af affald.

Læs af forurenet jord eller bygge- og anlægsaffald, er der udtaget til stikprøvekontrol vil blive 

placeret indenfor afmærket området på et areal udlagt til formålet.

Pladsen indhegnes i fornødent omfang, og adgangen reguleres med en port/bom. 

Adgangsvejen kan aflåses udenfor åbningstid. Opfyldningsområdet afgrænses tydeligt mod 

land og der opsættes tydeligt skiltning (hvad må der tilkøres, hvem der er pladsansvarlig, 

kontakttelefonnummer).

Endelig placering af pladsen, inkl. eventuel opsamling af overfladevand, skal fastlægges inden 

miljøgodkendelsen kan tages i brug.

Der er stillet vilkår om, at miljøgodkendelsen ikke må tages i brug før kommunen har 

godkendt placering og indretning af arbejds- og oplagsplads.

Der er stillet vilkår om sikring mod tilkørsel af materialer til pladsen, når pladsen ikke er 

bemandet.

Anlægget skal oprettes som modtageanlæg i Jordweb og al jord og andre materialer til 

anlægget skal anvises af en kommune.

Støj

Der vil i anlægsperioden forekomme støj fra til- og frakørsel samt brug af maskinel til 

indbygning af materialerne. De nærmeste boliger ligger ca. 100 m  syd for projektområdet.

Niras har gennemført støjberegninger, som omfatter alle aktiviteter i forbindelse med opfyld.

Støjbelastningen illustreret på nedenstående støjudbredelseskort er bl.a. beregnet for 

opfyldning med fast materiale fra landsiden, herunder nyttiggjorte materialer. 



26

Kildedata

Kildestyrkerne stammer fra støjdatabogen (Delta, 2011), erfaringsdata og lignende opgaver.

 Dozere, kraner, betonkanoner, gravemaskiner/ gummihjulslæssere, asfaltudlægger og tromler (blandet 

drift):                                                                                     110 dB(A)

 Lastbiler, kørsel svag acceleration:                                                 101 dB(A)

Beregningerne er eksempler på typiske driftssituationer og giver et billede af variationerne i 

støjen i forbindelse med anlægsarbejderne. 

Der er således tale om en gennemsnitsbetragtning fordelt over anlægsarealet.

Afhængigt af hvor anlægsarbejderne konkret foregår i området vil støjbilledet kunne ændre 

sig. 

Beregningerne er foretaget på de steder og i de områder, hvor støjpåvirkningen af 

nærliggende støjfølsomme områder vil være størst.

Der er i støjberegningerne taget afsæt i, at al opfyld sker fra landsiden, og at al tilførsel sker 

med lastbil, da det støjmæssigt vil være worst case.
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Støjudbredelseskortet viser støjbidraget ved de nærmeste boliger i forbindelse med opfyldning 

i det primære opfyldningsområde indrammet med rød linje.

De støjende aktiviteter ved efterfyldning er antaget at være en dozer eller anden 

entreprenørmaskine der kører på 100 % drift og en lastbil, der kører til området med sand 

eller andet materiale. 

100 % drift af entreprenørmaskine må ligeledes betragtes som worst case.

Det er antaget, at der kommer 60 læs om dagen, som angivet i anlægsbeskrivelsen til VVM. 

Støjbidraget ved de nærmeste boliger mod syd ligger da mellem 50 og 55 dB(A).

Der er tale om et worst case for støjende aktiviteter, som med stor sandsynlighed aldrig eller 

kun kortvarigt vil forekomme i anlægsperioden.

Der vil forekomme støj fra spunsning samt støj fra drænpumper.

Spunsning forventes at foregå over 195 dage. Det forventes at aktiviteten vil overskride de 

vejledende støjgrænser. Der vil blive søgt særskilt dispensation fra de gældende støjgrænser i 

perioder med spunsning.

Drænpumperne forventes at være dykpumper, der primært vil fungere under vandoverfladen.

De forventes derfor ikke at bidrage væsentligt til støjniveauet.

Støjvilkår

Iht. Kolding Kommunes ”Retningslinjer for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder” er 

der iht. Bilag 1 fastsat grænseværdier på 70 dB hverdage 7-18 for bygge- og anlægsarbejder 

målt udendørs ved beboelse.

Denne grænseværdi finder normalt anvendelse for bygge- og anlægsaktiviteter, og ville være 

gældende, såfremt anlægget ikke var godkendelsespligtigt og Kolding Kommune ikke valgte at 

fastsætte skærpede vilkår i miljøgodkendelsen for nyttiggørelsesdepotet.

Imidlertid er der miljøgodkendelsespligt for anlægget, og de vilkårsregulerede aktiviteter kan 

forventes at vare i en sammenhængende periode på op mod 2 år inden for 

miljøgodkendelsens gyldighedsperiode til udgangen af 2025.

Dermed forekommer det rimeligt, at fastsætte konkrete lavere støjvilkår end de sædvanlige 70 

dB. Men der er også gode argumenter for, at de normalt anvendte støjvilkår for 

virksomhedsstøj ikke skal være gældende.
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I andre sammenhænge, herunder ved byomdannelse, og hvor der nødvendigvis i en 

midlertidig periode må ske en overskridelse af grænseværdierne for virksomhedsstøj er det 

praksis, at grænseværdierne lempes med 5 dB.

Af ovenstående udsnit af støjudbredelseskort ses støjudbredelsen fra de forudsatte 

anlægsaktiviteter inden for det primære anlægsområde markeret med rød linje. 

Med ovennævnte grænseværdier ses det, at det er muligt at overholde grænseværdierne på 

55 dB ved enkelt bolig i Kommuneplan område 1013.B1 (etageboliger) ved at sammenholde 

med kommuneplanens rammeområder. I det øvrige område overholdes Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænse på 50 dB.

En enkelt ejendom i Kommuneplan område 1016.B1 vil dog på nordfacaden kunne blive påført 

støj over grænseværdierne. Dette vurderes dog acceptabelt set i lyset af den midlertidige 

aktivitet, og i lyset af at aktivitetsniveauet sandsynligvis vil være lavere end den forudsatte 

100% drift. Herudover vil støjudbredelsen ved boliger nord for Gl. Tvedvej/Rosenhøjen ligge 

på omkring 50 dB.

Område 1013.B1 inddeles i område 1, der omfatter Tvedvej 143 og område 2, der omfatter 

resten af område 1013.B1.

Område 1016.B1 inddeles i område 1, der omfatter boliger nord for Gl. Tvedvej/Rosenhøjen og 

område 2, der omfatter resten af område 1016.B1 jf. ovenstående udsnit af 

støjudbredelseskort.
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Der accepteres et tillæg på 5 dB i støjgrænserne i område 1013.B1, område 1, og område 

1016.B1, område 1.

Område 1013.B1 område 1: 50 + 5 dB = 55 dB

Område 1016.B1 område 1: 45 dB + 5 dB = 50 dB

Støjvilkårene er gældende hverdage 7-18 og lørdage 8-14.

Uden for dette tidsrum er almindelige støjgrænser gældende.

Det vurderes at ovennævnte støjvilkår at være rimelige at fastsætte i miljøgodkendelsen.

Kørsel med tunge maskiner samt håndtering af tunge materialer kan erfaringsmæssigt være 

årsag til lavfrekvent støj og vibrationer.

Der er stillet vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og 

vibrationer ved boliger skal overholdes.

Luft

I tørre perioder kan der dannes støv på pladsen. De nærmeste boliger ligger ca. 100 m syd for 

projektområdet.For at forebygge gener hos naboerne vil der blive sprinklet i nødvendigt 

omfang. Til sprinkling anvendes uforurenet vand/overfladevand. Opsamling af sprinklervand 

skal aftales med kommunen inden opstart.

For virksomheder omfattet af standardvilkår for listepunkt K206 er der standardvilkår om, at 

virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Tilsvarende er der vilkår om, at driften skal 

tilrettelægges, således at der ikke opstår støvgener. Der er desuden standardvilkår om, at 

tilsynsmyndigheden kan forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, hvis der 

konstateres støvgener uden for virksomhedens område. Kolding Kommune vurderer, at disse 

vilkår også er relevante for aktiviteten med modtagelse og indbygning af lettere forurenet jord 

mv., og stiller derfor tilsvarende vilkår, for at sikre mod gener i omgivelserne fra lugt eller 

støv.

Lugt

I forbindelse med opfyldningen, vil der være risiko for lugtgener. Dette skyldes, at der endnu 

ikke er taget stilling til, hvorvidt opfyldningen vil ske til et vådt bassin, eller om 

opfyldningensområdet vil blive tørpumpet inden opstart. I forbindelse med tørpumpningen vil 

nuværende fjordbund og underliggende jordlag i form af gytje blive blotlagt. Blødbund kan 

medføre lugtgener til de omkringliggende områder, når det blotlægges. For at begrænse 

lugtgenerne mest muligt, er det oplyst at blotlægningen af gytjen kan ske i etaper, hvorved 

der kun blotlægges et mindre areal ad gangen. På arealet udlægges geonet og arealet opfyldes 

med opfyldningsmateriale. 
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Det er oplyst at perioden, hvor fjordbunden vil være helt eller delvist blotlagt vil svare til en 

periode på 3-5 måneder afhængigt af den enkelte entreprenør og den valgte metode. Idet 

lugten er diffus, er det svært at begrænse lugtemissionen. For at begrænse lugtgenerne stilles 

vilkår om, hvor store arealer der må være blotlagt ad gangen inden for hhv. sommer og 

vinterperioden. 

Beskyttelse af jord, overfladevand og grundvand

Til landvinding benyttes nedknust bygge- og anlægsaffald, slagger, flyveaske, betonsand samt 

rent og forurenet overskudsjord (herunder bagharp) fra andre anlægsprojekter. Disse 

materialer afdækkes med minimum en halv meter ren jord eller fast belægning.

Til opfyldning i område øst og vest kan der benyttes op til 752.000 tons nyttiggjorte 

materialer jf. figur 3.

Der vil ikke blive indrettet vaskeplads i projektområdet. Der vil eventuelt blive opstillet en 

entreprenørtank til brændstof. Da entreprenørtanke er godkendt i henhold til betemmelserne i 

den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) eller 

reguleret af olietankbekendtgørelsen vurderer Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand, 

at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår.

Genanvendelse går forud for bortskaffelse i affaldshierarkiet. Anvendelse af affaldsprodukter til 

erstatning for jomfruelige råstoffer er ønskeligt, hvor det kan ske uden risiko for miljø eller 

sundhed.

Når der indbygges forurenet jord og andre forurenede materialer i projektområdet, er der en 

risiko for, at forurening udvaskes med den infiltrerende nedbør og udsiver til havmiljøet. 

Nyttiggørelsen af forurenede materialer må derfor som udgangspunkt ikke kunne medføre en 

overskridelse af gældende vandkvalitetskrav i overfladevand ved udløbet af havnen. Kravene 

er fastsat i Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand3. 

Risikoen for udvaskning er behandlet som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse (vedlagt 

som bilag 0), hvor der for en lang række stoffer er beregnet, hvor stor en udsivning der kan 

forventes med udgangspunkt i koncentrationerne i de tilførte materialer. 

                                           
3 ”Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og  

grundvand”, bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016
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Beregningerne indikerer, at der med de foreslåede grænseværdier, for forurenet jord, bygge-

og anlægsaffald, slagger og flyveaske ikke vil ske en overskridelse af de generelle 

vandkvalitetskrav efter opblanding i Kolding Fjord. 

For at undgå kontakt med den de forurenede materialer afsluttes projektet løbende med 0,5 m 

ren jord og/eller befæstelse. 

Arealet etableres med en overhøjde på 2 m for at kompensere for sætninger. Nødvendig 

efterfyldning som følge af sætninger, som kan ske i årene efter opfyldningen er afsluttet, vil 

ske med rent sand.

Der stilles derfor vilkår om, at der samlet maksimalt må anvendes 752.000 tons forurenet jord 

(herunder bagharp), bygge- og anlægsaffald, betonsand, slagger og flyveaske til opfyldningen, 

da det er dette volumen som danner baggrund for vurdering af udvaskning til vandmiljøet.

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand har i vilkår præciseret, hvilke materialer, der 

må indbygges samt maksimale koncentrationer af de forurenende stoffer i de forskellige 

materialer.

I forbindelse med nyttiggørelsen skal det sikres, at der ikke sker en sammenblanding af de en-

kelte fraktioner. Med dette menes at fraktioner med forurenet jord skal fysisk adskilles fra 

fraktioner med flyveaske og slagge. Dette skyldes, at disse affaldsfraktioner kan påvirke 

hinanden, hvorved der udvaskes en øget mængde metaller. Det stilles vilkår om adskillelse af 

de enkelte fraktioner ved hjælp plastspuns eller lignende, der kan holde til den kemiske 

påvirkning fra opfyldet, hvorved enkelte delområder kun indeholder forurenet jord, mens 

øvrige kun indeholder f.eks. flyveaske. Adskillelsen skal sikre, at porevand fra flyveaske/slagge 

ikke ledes igennem områder opfyldt med forurenet jord. Spunsen skal være bestandig overfor 

det materialer, om spunsen kommer i kontakt med.

Benzen ville kunne udgøre en risiko overfor indeklimaet i den fremtidige bebyggelse, hvorfor 

der stilles vilkår om, at jord, der indbygges ikke må indeholde benzen over detektionsgrænsen.  

Der er endvidere stillet vilkår om, at der ikke må ske sammenblanding af materialerne og at 

materialer med pH > 8,5 skal indbygges adskilt.

Disse vilkår skal sikre, at der ikke sker en øget udvaskning som følge af sammenblanding.

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand gør opmærksom på, at der kun må indbygges 

flyveaske, som er klassificeret som ikke-farligt affald. Der stilles vilkår herom.

Der stilles desuden vilkår om, at Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand skal godkende 

de enkelte partier af flyveaske inden modtagelse og indbygning.
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Der er stillet vilkår om opmåling og afmærkning af anlægsområdet.

For at sikre, at der kun modtages materialer, som er omfattet af miljøgodkendelsen, stilles der 

vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan der skal 

foretages modtagekontrol og hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af 

driftsforstyrrelser og uheld.

Virksomheden må kun modtage og indbygge de materialer, som er omfattet af denne 

godkendelse. Hvis virksomheden modtager materiale, herunder jord eller jordlignende 

produkter med synligt indhold af affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 

miljøgodkendelse skal dette afvises ved modtagekontrollen. Kolding Kommune, Industri, jord 

og grundvand stiller derfor vilkår herom.

Der stilles desuden vilkår om, at pladsen skal være bemandet i forbindelse med modtagelse af 

materialer til indbygning, og at pladsen skal indrettes, så det sikres, at der ikke kan læsses 

materialer af uden forudgående aftale. Disse vilkår skal sikre, at der ikke bliver læsset 

materialer af, som ikke må indbygges.

Der skal i anlægsperioden endvidere opstilles hegn og skiltes i fornødent omfang, for at 

forhindre uvedkommende i at komme i kontakt med de forurenede materialer. 

Der stilles vilkår om, at lettere forurenet jord og jordlignende produkter skal afdækkes med 

min. 0,5 m rene materialer eller varig befæstelse, så der ikke er risiko for at komme i kontakt 

med de forurenede materialer. Der er stillet vilkår om løbende afdækning af forurenede for at 

hindre udvaskning og kontakt. For holde den forurenede jord og andre forurenede materialer 

adskilt fra de rene materialer/befæstelsen stilles der vilkår om udlægning af markeringsnet/ 

geotekstil. Endvidere skal de forskellige materialer adskilles med markeringsnet/geotekstil.

Indbygningen af de forurenede materialer skal være afsluttet senest 31. december 2025, da 

det er oplyst, at landvinding forventes afsluttet ultimo 2025. 

Efterfyldningen med rene materialer forventes at ske i foråret 2025.

Afdækningen med rene materialer eller fast belægning skal ske senest 3 måneder efter, at 

indbygningen er afsluttet, og inden andre end driftspersonalet får adgang til arealet.

Kommunen vurderer, at anlægget kan etableres som ansøgt med hensyn til materialer og med 

iagttagelse af de vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse.

Region Syddanmark vil blive underrettet om anlægget.

Spildevand

Det forventes, at der opstilles en mandskabsvogn  i opfyldningsområdet i anlægsperioden. 

Sanitært spildevand vil blive afledt til det offentlige spildevandssystem eller bortskaffet til 
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godkendt modtager. Der vil blive ansøgt om spildevandtilladelse, inden mandskabsvognen 

opstilles. 

Der vil ikke blive indrettet en vaskeplads.

Der skal søges en særskilt tilladelse til afledning af overfladevandet fra de fremtidige 

aktiviteter på arealet, når dette bliver aktuelt.

Fortrængningsvand og drænvand i forbindelse med opfyldning

Der ansøges særskilt om tilladelse til udledning af overskuds- og drænvand.

Der vil kunne ske en fortrængning af vandet i havnebassinet svarende til 240.000 m3 på et 

halvt år. 

Rambøll har for ansøger lavet en supplerende risikovurdering, hvor følgende forudsættes:

 Der påfyldes dagligt ca. 5.000 m3 materiale og fortrænges vand af tilsvarende volumen

 Påfyldning sker over en forholdsvis kort periode på 0,5 år

 Svarende til et samlet fortrængt vandvolumen på 240.000 m3

 Det opfyldte materiale kan med tid medføre udvaskning af metaller, PAH og kulbrinter 

jf. ”Risikovurdering af nyttiggørelse” dateret oktober 2018

 Fortynding med indtrængende grund- og havvand eller nedbør er ikke medregnet

 Det vand, der fortrænges vil typisk være overfladenært vand, der for den 

volumenmæssigt største del ikke vil have været i kontakt med det tilfyldte materiale 

For at vurdere risikoen er der opstillet 3 scenarier;

 Scenarie 1 svarende til dag 2, her er der samlet påfyldt 10.000 m3 materiale og efter 

fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 230.000 m3 vand i bassinet

 Scenarie 2 svarende til et kvart år, her er der samlet påfyldt 125.000 m3 materiale og 

efter fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 115.000 m3 vand i bassinet

 Scenarie 3 svarende til et halvt år, her er der samlet påfyldt 240.000 m3 materiale og 

efter fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 0 m3 frit vand i bassinet 

Scenarie 1:

De 10.000 m3 materiale har ligget max 1 døgn i bassinet. Det vurderes, at der ikke vil være 

opnået ligevægt mellem påfyldt materiale og vand pga. den korte tid, og at der dermed ikke 

vil ske nogen forurening af havvandet ved fortrængning af de 5.000 m3/dag

Scenarie 2:

De 125.000 m3 materiale har ligget 1-91 dage i bassinet. Det er tvivlsomt, at der har været tid 

til at der er opnået ligevægt mellem materiale og vand. Teoretisk set kan der være opnået 

ligevægt mellem det først tilfyldte materiale og porevandet, hvorimod der ikke vil være opnået 

ligevægt med det sidste tilfyldte materiale og vandet. Det først tilfyldte materiale vil for 

hovedparten være dækket af det nyest tilfyldte materiale. Evt. udvaskning fra det først tilfyldte 

materiale vil på baggrund af erfaringer fra forureningssager og stoffernes 
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fordelingskoefficienter blive sorberet i det nyest tilfyldte materiale. Det vil ligeledes være 

overfladevandet, der skvulper over/fortrænges, og dette vil alt andet lige ikke have været i 

kontakt med det først tilfyldte materiale i særligt lang tid. Det vurderes usandsynligt, at der vil 

kunne ske en væsentlig forurening af havvandet ved fortrængning af de 5.000 m3/dag i dette 

scenarie

Scenarie 3:

De sidste 5.000 m3 materiale påfyldes og de i alt 240.000 m3 materiale har ligget i bassinet 0-

182 dage. Det er sandsynligt, at der i det dybeste (først tilfyldte) materiale vil være opnået 

ligevægt mellem materiale og vand og at evt. udsivende eller udpresset vand fra dette 

materiale til dels vil strømme til det nyere påfyldte materiale, hvor de udvaskede stoffer igen 

vil sorbere og udfælde. Udvaskning fra det nyere påfyldte materiale vurderes ikke at ske i 

væsentlig grad pga. manglende tid til at opnå ligevægt mellem opløsning, udfældning og 

sorption. Det er usandsynligt, at dette vand vil kunne forurene de sidste 5.000 m3 vand, der 

fortrænges. 

Det vurderes derfor, at det vand, der fortrænges, næppe vil kunne nå at blive forurenet 

svarende til det forureningsniveau, der er regnet med i ”Risikovurdering af nyttiggørelse” 

dateret januar 2020. 

Såfremt det vælges at tørpumpe arealet, hvor der vil ske opfyldning, vurderes det, at det vand 

der oppumpes i forbindelse med udlægningen af opfyldning næppe vil have en koncentration af 

stoffer svarende til de oplyste kildestyrker i risikovurdering af nyttiggørelse dateret november 

2020. Dette skyldes, at områderne hvor der vil ske opfyld vil blive tørholdt indtil hele 

opfyldningen er udført, herved vil drænvand fra områder med udlagt fyld, blive blotledt 

kontinuerligt, hvorved der ikke når at indstille sig en ligevægt mellem overfladevand og 

opfyldet. 

Såfremt der vælges en løsning, hvor der etableres vertikale dræn under opfyldet, vil dette 

betyde at der vil blive udledt drænvand med en kildestyrke svarende til porevandet i opfyldet. 

Etableringen af dræn vil betyde en formindskelse af anlægsfasen, idet sætninger i 

undergrunden vil ske hurtigere. Risikovurderingen dateret januar 2020 tager udgangspunkt i 

at der er fri passage mellem opfyldet og fjorden, det betyder, at udledningen af drænvand, kan 

sammenholdes med det opstillede worst-case scenarie. 

Kommunens spildevandsteam vurderer processen i forhold til overskuds- og drænvand 

særskilt. 

Området spunses med 20 meter bredt sandkammer. Når materiale fyldes i inddæmningen vil 

vandet langsomt fortrænges gennem sprækker. Vi kan derfor gå ud fra, at eventuelt lettere 

forurenet vand vil sive ud meget langsomt og dermed vil koncentrationen af uønskede stoffer 

på ydersiden være meget lav.

Det skyldes dels den langsomme udsivning og dels, at området konstant opblandes med vand 
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fra Kolding Å’s udløb. Området kan betegnes som brakvand fordi der er mange 

regnvandsudløb og åens udløb gør, at der er stor vandudskiftning.

Det vurderes, at den proces der nævnes i godkendelsen er den bedste måde at gøre det på i 

praksis.

Det vurderes jf. risikovurderingen ikke, at det vil have betydning for udvaskningen, om 

opfyldningen løber over længere tid end ½ år.

Affald

Konstateres det ved den visuelle inspektion af køretøjer, at de tilkørte materialer indeholder 

affald, afvises materialer.

Såfremt forurenet jord indeholder mindre bagatelagtige mængder af affald, vil driftspersonalet 

løbende opsamle det, som er muligt at frasortere, fx plastrør, -bånd, jern og lignende. Hvis 

jorden indeholder mere affald end det umiddelbart lader sig gøre at fjerne affaldet afvises 

jorden.

Der forventes ingen produktion af affald på anlægget, udover mindre mængder af 

dagrenovationslignende affald fra mandskabsvogn.  

Det er en forudsætning, at affald opbevares, bortskaffes og håndteres i overensstemmelse 

med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Kolding Kommune har derfor stillet vilkår herom.

Gener fra belysning

For at begrænse generne fra eventuel pladsbelysning/arbejdsbelysning i forhold til 

omgivelserne, har Kolding Kommune stillet vilkår herom.

Egenkontrol

Modtagekontrol

Der er fremsendt et datablad på betonsandet, og Kolding Kommune vurderer, at der ikke er 

behov for yderligere kontrol af dette materiale.

Ved modtagelse af materialer til projektet skal der foretages en registrering af oplysninger om 

oprindelseslokaliteten, den leverede mængde samt hvilket materialer, der er tale om. For jord 

omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen skal der foretages kontrol af, at jorden er anvist af 

oprindelseskommunen, og at jordpartiet i henhold til anmeldelsens oplysninger kan modtages. 

Det vil dermed på forhånd sikres, at der kun bliver kørt jord til pladsen, hvor der foreligger 

analyser, der med hensyn til prøveantal og analyseparametre m.v., som minimum opfylder 

kravene i de til enhver tid gældende bestemmelser herom. 
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Ansøger har oplyst, at der inden aflæsning foretages visuel inspektion af hvert jordlæs. Ved 

mistanke om forurening over grænseværdierne udføres kontrolanalyse. Læs til kontrol skal 

lægges i et område indenfor projektområdet, hvor der vil være mulighed for separering af 

enkelte læs i forbindelse med kontrol. Konstateres det ved den visuelle inspektion af køretøjet, 

at jorden indeholder affald, afvises jorden, hvis jorden indeholder mere affald end det 

umiddelbart lader sig gøre at frasortere manuelt. 

Kolding Kommune stiller vilkår om, at der skal foretages en systematisk stikprøvekontrol af 

jord, der modtages på pladsen, således at der udtages en stikprøve for 1.000 ton jord, der 

modtages. Kontrollen skal som minimum følge bilag 1-3 i ”Bekendtgørelse om anmeldelse og 

dokumentation i forbindelse med flytning af jord”, bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 

2015. Prøverne til stikprøvekontrol skal derfor analyseres for de samme parametre, som der er 

analyseret for i forbindelse med jordflytningen. 

Der skal tilsvarende udtages en stikprøve for hver 1.000 ton bygge- og anlægsaffald, der 

modtages. Stikprøverne skal analyseres for de parametre, som fremgår af Tabel 1 i vilkår 16

inkl. PCB.

Kolding Kommune stiller desuden vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at der 

udtages supplerende prøver til analyse. Prøverne skal som udgangspunkt analyseres for de 

samme parametre, som der er analyseret for i forbindelse med flytningen. Såfremt der 

foreligger en historisk viden om mulige forurenende aktiviteter eller specifikke 

forureningsstoffer, som der ikke allerede er analyseret for, skal der foretages supplerende om 

analyser for relevante forureningsparametre.  

I forbindelse med modtagelse af jord accepteres anvendelsen af 50 %-reglen i jordflytnings-

bekendtgørelsen, da dette er almen praksis under forudsætning af at jorden, kan betragtes 

som eet parti, dvs. at jorden kommer fra det samme areal, der indeholder de samme 

forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer. 

Da det ikke er almen praksis at anvende 50%-reglen for øvrige restprodukter, vurderer 

Kolding Kommune, at reglen ikke kan anvendes for de øvrige materialer til opfyldning.

Andet

Der er stillet vilkår, der sikrer, at kommunen kan forlange dokumentation for overholdelse af 

vilkår for støj, lavfrekvent støj og vibrationer.

Der er stillet vilkår om, at kommunen kan forlange støvbekæmpelse ved væsentlige støvgener 

i forbindelse med projektet.

Driftsjournal

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand stiller vilkår om, at der løbende føres 

driftsjournal over modtagne materialer med angivelse af oprindelsessted, dokumentation for 
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forureningsniveau samt resultater af kontroller. Driftsjournalen skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 

Driftsforstyrrelser og uheld

Der vurderes ikke at kunne forekomme driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre væsentlig 

forøgelse af forureningen. Eneste risiko vurderes at være brændstofspild eller læk på 

hydraulikslanger o.lign. Der fastsættes derfor vilkår om at eventuelt spild skal opsamles og 

bortskaffes.

Ansøger har oplyst, at der vil blive sprinklet forbyggende, hvis der i tørre perioder dannes støv, 

som generer naboer. Der stilles derfor vilkår herom.

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan 

personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 

driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruktionen skal fremvises til myndighederne på 

forlangende.

Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheld, der medfører emissioner til omgivelserne, og 

Virksomheden har pligt til at afhjælpe akutte uheld, jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomhedens ophør

Der er stillet vilkår om indsendelse af dokumentation senest 3 måneder efter projektet er 

fuldført.

BAT

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås 

ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques).

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som BAT. 

Standardvilkårene, er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden 

for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden 

for branchen. 

Standardvilkår for listepunkt K206 dækker ikke håndtering og indbygning af lettere forurenet 

jord mv.

For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 i 

godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT:

1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.

2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.

3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og 

forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
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4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et 

tilfredsstillende resultat i industriel målestok.

5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.

6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.

7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.

8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af BAT.

9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og 

energieffektiviteten.

10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af 

miljøet til et minimum.

11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder 

BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af 

virksomhed.

Selvom standardvilkår for listepunkt K206 ikke dækker håndtering og indbygning af forurenet 

jord og de øvrige materialer er nogle af standardvilkårene medtaget i miljøgodkendelsen, idet 

Kolding Kommune vurderer, at de er relevante i forhold til virksomhedens aktiviteter. 

Projektet indebærer, at rent og forurenet jord fra andre bygge- og anlægsprojekter samt andre 

materialer nyttiggøres. Ved at nyttiggøre rent og forurenet overskudsjord og andre materialer 

spares råstofressourcer. Samtidig vil der være mulighed for at mindske transportafstande og 

dermed CO2-udledning, ved at have et lokalt anlæg til modtagelse af forurenet jord mv. 

Kolding Kommune, Industri, jord og grundvand vurderer, at det af virksomhedens ansøgning 

fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 

begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Med de trufne 

foranstaltninger fra virksomhedens side, og med de stillede vilkår, vurderes det, at 

virksomheden lever op til kravet til BAT.
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Natura 2000-områder og artsbeskyttelse (bilag IV-arter)

I henhold til § 7, stk. 1 og i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal 

der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt og i henhold til § 11 stk. 1 skal der 

foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). 

Der henvises til miljørapport for Marina City4 – kapitel 11 om Natura 2000-områder og kapitel 

14 om marinbiologiske forhold/28/, hvor miljøeffekterne som følge af opfyldning er vurderet 

med henblik på nærliggende naturområder og bilag IV-arter. Kort opsummeret er det 

vurderet, at såfremt gældende vandkvalitetskriterier overholdes ved nyttiggørelsen af 

jordlignende materialer, vurderes det at der nyttiggørelsen ikke vil have et omfang der vil 

påvirke de marinbiologiske forhold og/eller natura 2000-områderne i og omkring Kolding Fjord.

I risikovurderingen er der opstillet forslag til grænseværdier for materialer til opfyldning, der 

vil sikre at gældende vandkvalitetskriterier kan overholdes med en god margin. 

Risikovurderingens forudsætninger konservative, idet de bygger på fri passage mellem opfyld 

og fjorden, samt at vandudskiftningen i marinaen udelukkende er styret af 

tidevandshændelser. 

Det vurderes derfor, at opfyldningen ikke vil medføre en uacceptabel vandkvalitet i Kolding 

Fjord, hvorfor marine bilag IV-arter samt nærmeste Natura 2000-område, ikke vurderes at 

blive påvirket som følge af projektet.

Virksomhedens ophør

Når tilførslen af forurenede materialer ophører, skal virksomheden skal træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at undgå forureningsfare og efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Der 

stilles vilkår herom.
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1. INDLEDNING 

1.1 Formål og baggrund 
I forbindelse med projektet Marina City, ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd i Kolding, skal 
der ske en opfyldning til nyt landanlæg. Kolding Kommune ønsker at undersøge mulighederne for 
at nyttiggøre forurenet jord, flyveaske, slagge, betonsand, byggeaffald og bagharp/finstof i forbin-
delse med projektet, herunder modtagelse af jord fra andre anlægsprojekter. Der er i forbindelse 
med projektet udført flere forureningsundersøgelser af jord, jf. /8/. 
 
Formålet med risikovurderingen er at vurdere, hvilke koncentrationer af forurenende stoffer, der 
kan tillades i opfyldningsmaterialerne uden, at dette giver anledning til en overskridelse af vand-
kvalitetskravene (VKK) anført i bilag 2 i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljø for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017)/14/.  
 
Risikovurderingen indgår i ansøgningen om miljøgodkendelsen og danner baggrund for fastsæt-
telse af maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i flyveaske, jord mv. der må anvendes i 
opfyldningen således, at grænseværdier som anført i ovennævnte bekendtgørelse stadig overhol-
des. Beregningen er udført for at vise, hvor stor et spænd der er imellem de foreslåede grænse-
værdier og VKK.  
 
Endeligt opstilles forslag til grænseværdier for forurenende stoffer, der er baseret på beregningen, 
og samtidig overholder VKK med en god marginal.  
 
Der er som udgangspunkt udført beregninger baseret på adskilte opfyldninger med nyttiggjorte 
materialer.. Der er i afsnit 7.1 beskrevet situationen, hvor der sker sammenblanding af materialer 
i lagdeling.  
 

1.2 Metode for risikovurdering 
Formålet med udarbejdelse af en risikovurdering er som tidligere omtalt at beregne, hvilke kon-
centrationer af forurenende stoffer, der kan accepteres i materialer til opfyldning af nyt landområde 
således, at kriterierne for påvirkningen af recipienten (Lillebælt) overholdes. Ligeledes er risiko 
overfor drikkevandsressourcen og fremtidig arealanvendelse beskrevet.  
 
Vurderingen tager udgangspunkt i den metode, som Miljøstyrelsen har anvist i den vejledende 
udtalelse om spulefelter /6/. Dette er selvom der ikke er tale om deponering, men nyttiggørelse. 
Metoden omfatter en beskrivelse af sammenhængen mellem kildestyrken, transport og miljøeffekt 
i recipienten af de tilledte forureningskomponenter. Princippet er skitseret på nedenstående Figur 
1. risikovurderingen i nærværende rapport udføres i omvendt rækkefælge i forhold til vejledningen, 
for at bestemme hvilken kildestyrke, der ikke udgør en risiko for recipienten. Vurdering af påvirk-
ning er beskrevet i afsnit 4 (trin I), stoftransport i afsnit 5 (trin II) og kildestyrken i afsnit 6 (trin 
III). 
 

 

Figur 1-1. Hovedkomponenterne i en risikovurdering som beskrevet i den vejledende udtalelse/6/. 
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Ved kildestyrke forstås den mængde forurening, der kan frigives til vandfasen. Som input til en 
vurdering af kildestyrken er der i afsnit 2 beskrevet, hvordan de forskellige materialer der ønskes 
anvendt til opfyldningen tænkes anvendt og i hvilken mængde. 
 
I samme afsnit beskrives analyseresultater af forureningsundersøgelser af jord, samt produktsam-
mensætningen af flyveaske, slagge, byggeaffald og betonsand. Der er i beregningen taget ud-
gangspunkt i opfyldning med 100 % af hvert enkelt materiale, for at kunne vurdere ud fra de 
specifikke parametre for hvert materiale.  
 
I projektet ønskes der at nyttiggøre flere forskellige materialer sammen. Dette gør at risikovurde-
ringen bygger på en række mere konservative antagelser. Beregninger og forudsætninger er derfor 
bevidst lavet for worst case scenarie af forholdene og forventes derfor meget konservative. I tek-
sten er det efterfølgende beskrevet, hvor konservative estimaterne forventes at være og usikker-
heden er så vidt muligt søgt kvantificeret. 
 

2. MARINA CITY – NYTTIGGØRELSE 

2.1 Beliggenhed 
Marina City skal etableres i den indre del af Kolding Fjord, på et areal som i dag er delvist fjord. 
Arealet tilvejebringes ved opfyldning af fjorden. Arealet skal fremadrettet anvendes til lystbåde-
havn, bådeoplag og nyt beboelsesområde. Placering er markeret med en rød cirkel på Figur 2-1. 
Den fremtidige indretning af Marina City fremgår af Bilag 1. 
 

 

Figur 2-1. Placering af nyttiggørelse i projektet Marina City beliggende ud til Kolding Inderfjord.  

 
2.2 Opbygning og indretning. 

Opfyldningen af Marina City vil foregå i to adskilte områder, se Figur 2-2. Der vil ske en nyttiggø-
relse af materiale i områder ”opfyldning vest” og ”opfyldning øst”. Det forventes at spunsvæggene 

er ca. 95 % vandtætte, hvorved det kun er en minimal vandmængde, der trænger igennem sam-

Kolding 

Marina City 
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lingerne i spunsen. Der er i afsnit 7.2 vurderet på risikoen overfor arealanvendelsen af strandpar-
ken. Det forventes, at det samlede areal opfyldes med ca. 752.000 t løsvægt af lettere forurenede 
materialer og/eller produkter jf. restproduktbekendtgørelsen.  
 
Nedenstående figurer fremgår også af bilag 3. 
 

 

Figur 2-2. Kort over områder, hvor der vil ske opfyldning. Opfyldning vest er markeret med blåt og opfyld-
ning øst er markeret med grønt. 

De to områder, hvor der ønskes nyttiggørelse af materialer vil blive opbygget forskelligt. Fælles for 
begge, vil der etableres en promenade ud mod kysten. Der vil som udgangspunkt ikke være en 
spunsvæg imellem de to opfyldningsområder. Der er i udbuddet lagt op til at den fremtidige entre-
prenør selv kan beslutte, hvorvidt opfyldning skal ske med eller uden tørpumpning af arealet til 
opfyldning. Dette betyder at der potentielt vil blive udledt oppumpet vand i forbindelse med tør-
holdelse, ligeledes vil opfyldning uden tørpumpning bidrage til en udledning af fortrængt vand.  
Risikovurderingen vil tage udgangspunkt i worst case-scenariet, hvor kildestyrken svarer til kon-
centrationen i porevandet inden det udledes til Kolding Fjord. Uanset den valgte løsning, vil kildes-
tyrken blive opblandet i Kolding Fjord ved udledning, hvorfor en udledningstilladelse til begge sce-
narier vil kunne tage udgangspunkt i de oplyste kildestyrker. Risikovurdering for de forskellige 
løsningsforslag i forbindelse udledning af fortræningsvand og/eller oppumpet drænvand fremgår 
af afsnit 7.2. Der søges særskilt udledningstilladelse til fortrængningsvand og drænvand. 
 

2.2.1 Nyttiggørelse i opfyldning øst 
Opfyldning Øst har et areal på 48.975 m2. Arealet har en kyststrækning på ca. 495 m. Opfyldning 
Øst vil blive anvendt til aktiviteter knyttet til anvendelsen af lystbådehavnen, butikker, restauran-
ter, værksted mm. Dele af området vil blive befæstet, og store dele af den befæstede plads vil 
blive anvendt til veje og parkering. Der etableres dog to ubefæstede vinterbådoplagspladser. Den 
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endelige udformning af områder er dog ikke helt på plads, men det forventes i forhold til afvanding 
at op mod 80 % af al overfladevand fra området, vil blive ledt til afvandingstrug for herefter at 
blive udledt til recipienten. Belægninger er asfalt, fliser, belægningssten og lignende tætte belæg-
ninger. 
 
De ubefæstede områder vil blive beplantet og vil dermed have græsdække samt spredt dække af 
buske og træer. Heraf vil en hel del græsarealer blive opbygget på macadam.  
 
I opfyldning øst vil der ske opfyldning på eksisterende havbund beliggende i kote -1,5 og -2,5 
DVR90 til kote ca. +2,75 DVR90. Det forventes, at de øverste 0,5-0,75 m af opfyldningen vil ud-
gøres af ren jord. Der kan som udgangspunkt ske nyttiggørelse med alle de beskrevne typer ma-
teriale i opfyldning øst. 
 
Promenaden ud for opfyldning øst vil bestå af en dobbelt spunsvæg med en 20 m ren sandpude i 
mellem. Opbygningen ses af nedenstående Figur 2-3. Bundkoten i eksisterende havbund vil variere 
mellem kote -1,5 og -2,50 DVR90. Opfyldningen vil ske til kote +2,8 DVR90. Eksisterende havbund 
udgøres af gytje. Tværsnit af opbygningen af spunsvægge er også vedlagt i bilag 4.  
 
I forbindelse med opfyldningen med nyttiggørelsesmateriale, vil der fordi eksisterende havbund 
består af gytje være risiko for sætninger. Derfor opfyldes der midlertidigt til kote ca. +4,7. Da der 
er variation i de forventede sætninger og dermed koten for opfyldning, anvendes en gennem-
snitskote på -5 DVR90, som den kote der maksimalt vil ske opfyldning til. Opfyldningen vil ske over 
perioden august 2021 til december 2023, hvorefter området henligger i et års tid for forbelastning. 
Herefter opfyldes/afdækkes området med rene materialer. Det planlægges at al slutafdækning er 
udført i marts 2025.  
 

 

Figur 2-3. Opbygning af spunsvæg ud for opfyldning øst (Marinaparken). 

2.2.2 Nyttiggørelse i opfyldning vest 
Opfyldning vest har et areal på ca. 16.500 m2, og har en kyststrækning på ca. 158 m. Området vil 
primært blive anvendt til beboelse og aktiviteter tilknyttet anvendelsen af lystbådehavnen. Ligesom 
for opfyldning øst, vurderes det at op mod 80 % af al overfladevand, vil blive opsamlet og udledt 
til recipienten.  Befæstede arealer er veje, parkering, stier, tagarealer og lignende. Belægninger er 
asfalt, fliser, belægningssten og lignende tætte belægninger. 
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De ubefæstede områder vil blive beplantet og vil dermed have græsdække samt spredt dække af 
buske og træer. Heraf vil en hel del græsarealer blive opbygget på macadam. 
 
I opfyldning vest vil der ske et jordbundsskift, hvorved store dele af den nuværende havbund 
bestående af gytje opgraves inden opfyldningen påbegyndes. Dette gøres for at sikre, at jordbun-
den er stabil nok til den fremtidige anvendelse. Der vil således kunne ske en opfyldning nyttiggjorte 
materialer. Det forudsættes, at kravene til anvendelse af slagge, flyveaske og byggeaffald i bygge- 
og anlægsprojekter anført i restproduktbekentgørelsen/12/ overholdes. Dette betyder, at den nu-
værende havbund afgraves til maksimalt kote -10 og min. kote -3 DVR90.  
 
Promenaden ud for opfyldning vest vil bestå af en dobbelt spunsvæg med anker, se Figur 2-4. Der 
etableres ligeledes en sandpude af rent sand på 15-20 m mellem de to spunsvægge. De steder 
hvor sandpuden kun vil være 15 m, vil der på opfyldningssiden af spunsen blive opfyldt 5 m med 
rent sand, for at sikre 20 m ren sandpude. Tykkelsen af opfyldet i området vil variere betydeligt, 
bundkoten vil variere mellem kote -1,5  og -10 DVR90, men beregningen tager udgangspunkt i 
worst-case scenariet, hvor der vil ske opfyldning til kote -10 i hele opfyldningsområdet. Opbygnin-
gen af spunsvæggene er vist i bilag 5.  

 

Figur 2-4. Opbygning af spunsvæg ud for opfyldning vest. 

 
2.2.3 Afvanding i opfyldning øst og vest 

Regnvandsafvandingen påregnes at ske via et lokalt system (LAR) hvor overfladevandet fra ube-
fæstede arealer men også fra en del af de befæstede arealer ledes til regnbede/grøfter og videre 
ud i havnen/fjorden. Fra disse regnbede/grøfter vil der også være en vis nedsivning.  
 
I de udførte beregninger er det forudsat at tilstrømmende grundvand og infiltrende regnvand frit 
kan passere spunsvæggene. Spunsvæggene rammes med dobbeltjern, hvor den ene samling pres-
ses sammen. Dette betyder at der vil være en lille revne, hvor der potentielt kan strømme vand 
igennem. Derudover vil der blive etableret dræn i selve spunsen for at modvirke at der kan ske 
opstuvning af vand bag spunsen. 
 

Opfyld 

Sandpude 

Fremtidig havbund 



 
Risikovurdering af nyttiggørelse  
 
 
 

 
 
 

 

  

 

6 af 28 

Der er på nuværende tidspunkt ikke tiltænkt at etablere dræn af ubefæstede områder. Disse om-
råder anlægges således at terrænet har fald ud mod anlagte grøfter i siden af arealerne, hvor 
vandet ledes til regnvandssystem, der udledes i fjorden. Som udgangspunkt vil de øverste ca. 0,5 
m af ubefæstede arealer vil blive anlagt med ren jord, for at sikre at der ikke kan ske kontakt med 
forurenet jord i forbindelse med fremtidig arealanvendelse.  
 
Der er i beregningen opstillet to scenarier, for at vise worst case i forbindelse med nedsivning af 
overfladevand fra afvandingssystemer. I scenarie 1 er situationen beskrevet, hvor overfladevand 
fra befæstede arealer udledes til havnebassinet, uden mulighed for nedsivning til opfyldet. Scenarie 
2 beskriver situationen, hvor al overfladevand fra befæstede arealer nedsiver til opfyldet. I reali-
teten vil der ske en mindre nedsivning i grøfterne, hvorfor den aktuelle situation vil være tættere 
på scenarie 1 end scenarie 2.  
 

2.2.4 Generelt for nyttiggørelse 
I forbindelse med nyttiggørelsen skal det sikres, at der ikke sker en sammenblanding af de enkelte 
fraktioner. Med dette menes at fraktioner med forurenet jord skal fysisk adskilles fra fraktioner 
med flyveaske og slagge. Dette skyldes, at disse affaldsfraktioner kan påvirke hinanden, hvorved 
der udvaskes en øget mængde metaller. Det foreslås at anvende plastspuns eller lignende, der kan 
holde til den kemiske påvirkning fra opfyldet til at adskille de enkelte fraktioner, hvorved enkelte 
delområder kun indeholder forurenet jord mens øvrige kun indeholder f.eks. flyveaske. Adskillelsen 
skal sikre, at porevand fra flyveaske/slagge ikke ledes igennem områder opfyldt med forurenet 
jord. Det forslås, at der opstilles vilkår til modtagekontrol og håndtering af de enkelte affaldsfrak-
tioner i anlæggets miljøgodkendelse. 
 
I forbindelse med udsivning fra området vil udsivende vand blive ledt igennem spunsvæggene. 
Eftersom spunsvægge ikke er 100% vandtætte, vil en vis vandmængde slippe igennem spunsvæg-
gens samlinger og gennem anlagte dræn. I risikovurderingen tages der udgangspunkt i at pore-
vandet frit kan passere spunsen. Der vil blive etableret drænhuller i spunsen for at sikre, at der 
ikke kan ske opstuvning af vand bag spunsen. Risikovurderingen tager udgangspunkt i et scenarie, 
der vil svare til fri passage mellem opfyldet og havnebassinet/Kolding Fjord. Et af løsningsforsla-
gene til opfyldning af de to områder, er at der udlægges en membranbund med dræn, hvorved 
opfyldet drænes vertikalt. Dette udgør ikke en problematik i forhold til risikovurderingen, da det 
svarer til fri passage af porevandet til recipienten, hvilket er udgangspunktet i denne risikovurde-
ring. Kildestyrket i drænvandet vil derfor maksimalt svare til de beregnede kildestyrker inden for-
tynding og transport igennem sandpuden.  
 
I forbindelse med igangværende opfyldning vil der kunne ske direkte udledning af overskudsvand 
og/eller oppumpet vand i forbindelse med tørholdelse af området. Udledningen vil svare til de 
beregnede porevandskoncentrationer og eluatkoncentrationer inden fortynding og transport gen-
nem sandpuden. Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt der kun etableres et eller flere udlednings-
punkter, men idet opfyldning vil ske over en større årrække forventes det, at udledningen kan ske 
via et punkt. Udledningen i punktet er svarende til de oplyste kildestyrker i porevandet i opfyldet, 
og vil blive opblandet i havnebassinet inden det fortyndes i de frie vandmasser i Kolding Fjord. En 
udledningstilladelse vil derfor kunne tage udgangspunkt i de beregnede koncentrationer i risiko-
vurderingen i forhold til fastsættelse af udlederkrav. Risikovurdering vedr. udledning af fortræng-
ningsvand og/eller oppumpet drænvand i forbindelse med opfyldning fremgår af afsnit 7.2. 
 

2.3 Materiale til nyttiggørelse 
Det er oplyst, at der ønskes undersøgt muligheden for nyttiggørelse af lettere forurenet jord fra 
anlægsprojekter, bagharp/finstof flyveaske, slagge, byggeaffald og betonsand.  
 
Rambøll har oplyst en række koncentrationer af de ønskede anvendte materialer. Data er baseret 
på typiske koncentrationer af forurenet jord til nyttiggørelse i lignende anlæg, erfaringsmæssige 
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koncentrationer af bagharp/finstof, Restproduktbekendtgørelsens kategorier for nyttiggørelse/12/ 
samt datablad for betonsand vedlagt som bilag 7.  
 

2.3.1 Flyveaske og slagger 
Det ønskes undersøgt om flyveaske og slagger kan nyttiggøres til opfyldning. Beregningen er udført 
på baggrund af kravene fra Restproduktbekendtgørelsens bilag 8/12/. Der arbejdes med kildestyr-
ker svarende til de tre kategoriers koncentration i eluat, hvor der er angivet intervallet er der udført 
beregninger med den højeste værdi opgivet for intervallet. Det forventes, at slagge skal leve op til 
kravene der er stillet i restproduktbekendtgørelsen for anvendelse i anlægs- og byggeprojek-
ter/12/.  

Tabel 2.1. Inddeling af restprodukter og jord i kategorier, jf. Restproduktbekendtgørelsen/12/. 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
 Faststofindhold mg/kg TS 
Arsen 0-20 >20 >20 
Bly 0-40 >40 >40 
Cadmium 0-0,5 >0,5 >0,5 
Chrom, total 0-500 >500 >500 
Chrom VI 0-20 >20 >20 
Kobber 0-500 >500 >500 
Kviksølv 0-1 >1 >1 
Nikkel 0-30 >30 >30 
Zink 0-500 >500 >500 
 Koncentration i eluat µg/L 
Klorid* 0-150.000 0-150.000 150.000-3.000.000 
Sulfat 0-250.000 0-250.000 250.000-4.000.000 
Natrium 0-100.000 0-100.000 100.000-1.500.000 
Arsen 0-8 0-8 8-50 
Barium 0-300 0-300 300-4.000 
Bly 0-10 0-10 10-100 
Cadmium 0-2 0-2 2-40 
Chrom, total 0-10 0-10 10-500 
Kobber 0-45 0-45 45-2.000 
Kviksølv 0-0,1 0-0,1 0,1-1 
Mangan 0-150 0-150 150-1.000 
Nikkel 0-10 0-10 10-70 
Selen 0-10 0-10 10-30 
Zink 0-100 0-100 100-1.500 

*Resultat skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstesten for jord 
 
Det forudsættes i de videre beregninger at asken/slaggen ikke indeholder øvrige forureningsstoffer 
end de i Tabel 2.1 angivne. Ved klassificeringen af restprodukt skal der udføres faststofanalyser og 
udvaskningstest af de enkelte fraktioner, der skal anvendes til opfyldningen. Det skal derfor efter-
vises, at de konkrete fraktioner kan overholde de forudsætninger, der er givet i denne beregning.  
 
Det er forudsat, at anvendelsen af flyveaske og slagger sker i henhold til /12/ i forhold til placering 
i forhold til grundvandsspejl, belægning mv. 
 
Det er oplyst af Kolding Kommune, at det desuden forventes at flyveaske og slagge kan have et 
forhøjet indhold af molybdæn og vanadium. Disse tre stoffer er derfor medtaget i risikovurderingen, 
hvor der tages udgangspunkt i vandkvalitetskriteriet for stofferne, for at kunne beregne en accep-
tabel grænseværdi i eulat.  
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2.3.2 Bagharp/finstof fra ballastrensning 

Bagharp og finstof fra ballastrensning forekommer som et finere restprodukt som følge af vedlige-
holdelse med banearealer, hvor skærver udskiftes. Bagharp/finstof har typisk et forhøjet indhold 
af oliestoffer. 
 
Rambølls fageksperter på forurenet jord og grundvand har oplyst at bagharp/finstof fra ballast-
rensning typisk har et indhold af forurenende stoffer svarende til lettere forurenet jord, og almin-
deligvis håndteres stoffet som jord. Derved anvendes definitionen af lettere forurenet jord, jf. /16/, 
se nedenstående Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Indhold af forurenende stoffer i bagharp/finstof fra ballastrensning svarende til lettere forure-
net jord. 

Stof Interval 
Bly 40-400 mg/kg TS 
Cadmium 0,5-5 mg/kg TS 
Chrom, bortset fra Chrom VI 500-1.000 mg/kg TS 
Kobber 500-1.000 mg/kg TS 
Kviksølv 1-3 mg/kg TS 
Zink 500-1.000 mg/kg TS 
PAH-total* 4-40 mg/kg TS 
Benz(a)pyren 0,3-3 mg/kg TS 
Dibenz(a,h)anthracen 0,3-3 mg/kg TS 
Kulbrinter C20-C25 100-300 mg/kg TS 

* summen af de 7 PAH-forbindelser: fluoranthen, benz ( b+j+k ) fluoranthen, benz (a) pyren, di-benz ( 
a,h ) anthracen og indeno (1,2,3-cd) pyren 
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2.3.3 Forurenet jord fra andre bygge- og anlægsprojekter 
Da det ønskes, at modtage jord fra andre anlægsprojekter, tages der udgangspunkt i grænsevær-
dier i miljøgodkendelser til nyttiggørelse i andre lignende projekter, disse fremgår af Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Forventede maks. koncentrationer i forurenet jord fra andre anlægsprojekter.  

Stof Maks. koncentration 
Bly 400 mg/kg TS 
Cadmium 5 mg/kg TS 
Chrom total 1.000 mg/kg TS 
Chrom VI 20 mg/kg TS 
Kobber 1.000 mg/kg TS 
Nikkel 60* mg/kg TS 
Zink 1.000 mg/kg TS 
C6-C10 kulbrinter 25** mg/kg TS 
>C10-C15 kulbrinter 40** mg/kg TS 
C15-C20 kulbrinter 310** mg/kg TS 
>C20-C35 kulbrinter 400** mg/kg TS 
Sum af kulbrinter 400** mg/kg TS 
BTEX total 10 mg/kg TS 
Benzen 1,5 mg/kg TS 
PAH total*** 40 mg/kg TS 
Benz(a)pyren 3 mg/kg TS 
Dibenz(a,h)antracen 3 mg/kg TS 

 
* kun hvor det er naturligt indhold af Nikkel ellers 30 mg/kg TS 
** Reflabmetode 1  
***Bestemmes som summen af flouranten, benz(b+j+k)flouranten, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og  
indeno(1,2,3- cd)pyren, i henhold til miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes 
særskilt. 
 
Da bagharp/finstof håndteres og kategoriseres som jord, vil disse to fraktioner blive behandlet 
samlet under de forslåede maksimale koncentrationer til jord angivet i dette afsnit fremadrettet i 
vurderingen.  
 

2.3.4 Betonsand 
Der ønskes også mulighed for at anvende betonsand, som f.eks. kan leveres af Thyborøn Nordsøral 
A/S, datablad er vedlagt i bilag 7. Det er oplyst at betonsandet ikke indeholder problematiske 
indholdsstoffer, men har et højt saltindhold – det er oplyst at sandet har en pH på 9,7. Det er 
oplyst at betonsandet er jomfrueligt sand udvundet fra havbunden, og det forventes derved ikke 
at sandet indeholder problematiske stoffer. Sandet anvendes, som navnet antyder, normalt til 
fremstilling af beton i industrien. 
 
Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at indhente yderligere oplysninger end de i 
anførte bilag 7, hvorfor følgende er antaget om produktet: 
 
• Betonsandet kan behandles som forurenet jord 
• Betonsandet kan opfylde de samme krav, der vil blive stillet til jord fra anlægsprojekter 
 

2.3.5 Byggeaffald 
Det er oplyst at der ønskes at genindbygge byggeaffald af typen:  

• Uglaceret tegl (mur- og tagsten) 
• Beton  
• Blandinger af materialer fra natursten, uglaceret tegl og beton. 
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Restproduktbekendtgørelsen /12/ giver mulighed for genanvendelse af byggeaffald. Bekendtgørel-
sen omfatter to kategorier af byggeaffald; sorteret, uforurenet byggeaffald, samt sorteret bygge-
affald forurenet med visse stoffer. I samråd med Kolding Kommune, er det besluttet at der kun må 
benyttes restprodukter af byggeaffald, der ikke er forurenet med PCB. Dette skyldes, at der vil 
være risiko for udvaskning. Der stilles vilkår om at neddelt byggeaffald skal kunne overholde de 
opstillede grænseværdier for jord.  
 

3. GEOLOGI, HYDROLOGI OG RECIPIENTER 

3.1 Geologi 
Regionalt er geologien i Kolding-området præget af ungt morænelandskab fra sidste istid med 
issøer og dødishuller. Projektområdet er således beliggende i området Skamlingebanken, der udgør 
en randmoræne skabt af Lillebæltsgletscher/1/. 
 
Af historiske luftfotos ses at nuværende lystbådehavn lokalt ved projektområdet består af opfyld, 
Nærliggende boringer er i dette afsnit anvendt til at beskrive geologien i området. I nærliggende 
nærliggende boring DGU nr. 134.1523 træffes der muld fra 0,0-0,8 m u.t. efterfulgt af et sandlag 
til 4,75 m u.t., under dette lag findes et lag af ler på 0,5 m til boringens bund.  
 
I området syd for projektområdet, det oprindelige landskab, er der i boring DGU nr. 134.398 truffet 
sand fra 0-4,2 m u.t. der underlejres af et glacialt moræneler fra 4,2 til 13,7 m u.t. mens der i 
boring DGU nr. 134.399 er truffet glacialt moræneler fra 0,0-14,1 m u.t. Disse to boringer er 
beliggende tæt på hinanden, hvilket betyder at der lokalt er stor forskel på tilstedeværelsen af de 
terrænære sandlag i området. 
 
I forbindelse med projektet er der udført en geoteknisk undersøgelse med 10 boringer /9/. Borin-
gerne er ført til 8 á 19 meter dybde under eksisterende terræn. I den geotekniske rapport, er 
tidligere resultater udført af COWI medtaget. Der er i boringerne truffet 1,1 á 7,6 m fyld samt 
postglaciale aflejringer af gytje, sand, ler og grus. Herunder er der truffet varierende jordbunds-
forhold af stedvis senglaciale ferskvandsaflejringer og smeltevandsaflejringer og glacialt sand, ler 
og moræneler.  
 
COWI har udarbejdet en geologisk model for projektområdet /10/. Nedenstående tværsnit (Figur 
3-1, Figur 3-2 og Figur 3-3) er baseret på en overordnet geofysisk kortlægning med refraktions-
seismik og multielektrodeprofilering (MEP) i projektområdet. Modellen er suppleret med geofysisk 
data fra den geotekniske undersøgelse /8/ og eksisterende boringer.  
 
Undersøgelsesområde beskrives i /10/ som et lavvandet område med en maksimal vanddybde på 
2,5 meter. De øverste 0,5-1,0 meter består af postglacial, marint sand der overlejrer 1-14 meter 
gytje. Gytjen tolkes underlejret af mellem-grovkornet, usorteret senglacialt sand. Sandlaget er 3-
8 meter. Sandet underlejres af fedt moræneler. Tykkelsen af moræneler vurderes i undersøgelses-
området at være <10 m. 
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Figur 3-1. Placering af konceptuelle geologiske profiler. 

 

 

Figur 3-2. Konceptuel geologisk profil af P1 af kortlægningsområdet.  
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Figur 3-3. Konceptuel geologisk profil af P3 (syd-nord). 

 
3.2 Hydrologi 

Der findes ingen hydrologiske oplysninger for området, der er placeret ud mod Kolding Fjord. Der 
er ikke drikkevandsinteresser inden for projektområdet.  
 
Det vurderes ud fra regionale potentialekort at grundvandet i området løber mod Kolding Fjord. 
Der er i den geotekniske undersøgelse truffet terrænnært grundvand i det sandblandede fyldlag 
under den nuværende marina vest for projektområdet. 
 
Der træffes i den geotekniske rapport et lokalt grundvandsspejl fra kote -0,7 til kote +1,3 DVR90.  
 

3.3 Recipienter 
Kolding Fjord udgør områdets væsentligste recipient. Kolding Fjord er en del af vandplanen for 
Lillebælt.  
 
Kolding Fjord er en lille fjord med et areal på 15 km2. Opholdstiden om sommeren er beregnet til 
2-3 uger i inderfjorden, mens den i yderfjorden er mindre. Middeldybden er 5,2 m og den maksi-
male dybde er 15 m. Fjorden har ved mundingen en mindre tærskel beliggende på 12 m dybde/2/. 
Generelt er Kolding Fjord styret af forholdene i Snævringen i Lillebælt, hvor der ofte er store strøm-
hastigheder, der bevirker, at vandsøjlen oftest er homogen i den øvre del af vandsøjlen. På grund 
af den relativt lave vanddybde i inderfjorden sker der ofte en opblanding af hele vandsøjlen selv 
ved forholdsvis svage vindpåvirkninger. Afstrømningsoplandet er stort i forhold til inderfjordens 
areal. Fjorden er en type P3, lagdelt vandområde med middel saltholdighed og høj afstrømnings-
indeks/2/.  
 
Ifølge den danske havnelods /3/ er forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande på 0,2 
m. Nordøstlige storme kan give en højvandstand på 1,5 m og vestlige storme op til 1,5 m lavvande. 
Udløb fra vandløb giver en østlig gående strøm i selve havnen, den østlig gående strøm skærer 
den gravede rende til havnen under en vinkel på ca. 45°  
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Følgende er et uddrag fra tidligere udførte notat angående hydrogeografiske forhold i Kolding 
fjord/4/. ”Kolding Fjord har to gravede sejlrender, der fører ind til Kolding Havn. Der er i sejlren-

derne garanteret en vanddybde på 7,3 m og har en bredde på 30 m. De resterende dele af Kolding 

Fjord har en naturlig vanddybde, svarende til en middel vanddybde på 5,2 m.  

 

Kolding Fjord er præget af lave strømhastigheder og at området lokalt omkring Marina Syd primært 

er drevet af den vandføring, der kommer fra Kolding Å. Dette betyder at den dominerende strøm-

ningsretning omkring Marina Syd er udadgående (gående mod øst). Det kan dog ikke udelukkes, 

at høj vandstand i Lillebælt kan give anledning til en kortvarig indadgående strømning. Det vurde-

res at strømhastigheder sjældent overstiger 0,1 m/s, og at disse hastigheder kun opnås steder, 

hvor fjorden er snæver/4/.  
 
Der forekommer forholdsvis små vandstandsvariationer ved Kolding Havn, hvilket betyder en be-

grænset vandudskiftning i den nye marina. Det vurderes at opholdstiden for vandet i den inderste 

del af fjorden er 2-3 uger.”  
 
I forbindelse med designet af den nye marina forslås det at tænke forbedringer til vandudskiftning 
ind, hvorved det sikres, at vandkvaliteten i havnen er god /4/. Der stilles f.eks. forslag til at for-
bedre vandudskiftningen i området ved at etablerer ”huller” i yderværkerne således, at dele af 

vandvolumen ledes igennem bassinerne og derved gennemskyller dem, herved reduceres opholds-
tiden for vandet inde i det nye havnebassin, se nedenstående tegning /9/. 
 
Det anbefales jf. /9/ at placeringerne, antallet samt størrelsen af hullerne i yderværkerne optimeres 
via en hydraulisk model.  
 

 

Figur 3-4. Forslåede tiltag til forbedring af vandudskiftning i marinaen/9/. 

 
3.4 Vandbalance 

Kolding Å udløber umiddelbart nord for projektområdet, og løber ikke ud i marinaen. Det påtænkes 
dog at etablerer huller i yderværkerne for at sikre tilstrækkeligt vandskifte i marinaen (se figur 3-
4). Desuden er der et mindre vandløb umiddelbart vest for projektområdet, der i dag udløber i 
havnebassinet, dette bibeholdes.  
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I projektet vil terrænet på opfyldningen etableres med fald mod fjorden. Regnvand fra arealerne 
afledes lokalt via grøfter eller regnbede, i så vidt mulig udstrækning via åbne render. De eksiste-
rende regnvandssystemer vil blive videreført i det nye landanlæg. Der eksisterer nogle overløbs-
bygværker langs med Skamlingvejen. Fremadrettet vil overfladevand blive afledt direkte til hav-
nebassinet. 
 
Opfyldning øst vil fremadrettet blive anvendt til delvis bebyggelse og delvis ubefæstet vinter båd-
oplag. Bådoplagspladserne vil blive etableret i græsmakadam. Dele af opfyldning vest vil ligeledes 
blive anvendt til grønne områder, hvorved dele af arealet vil være ubefæstet.  
 
Det er oplyst at det vurderes at 80 % af hvert område kan betegnes befæstet. Det forventes at 80 
% af nedbørsmængden i området, vil blive afledt til et LAR-system, hvorfra det forventes at kunne 
blive udledt direkte i fjorden. Det betyder at det forventes, at der sker nedsivning på 20 % af 
arealerne. Visse dele af de befæstede arealer, vil bestå af fliser og belægningssten, som ikke kan 
betegnes som 100 % tætte ved etablering, det forventes derfor, at der vil kunne ske en mindre 
nedsivning fra arealer med disse belægninger, men at disse arealer over tid, vil blive mere tætte.  
 
Der vil således være følgende opdeling af områderne: 
 Opfyldning øst Opfyldning vest 
Befæstet areal 39.180 m2 13.200 m2 
Ubefæstet areal 9.795 m2 3.300 m2 
Samlet areal 48.975 m2 16.500 m2 

 
I opfyldning vest vil der ske opfyld fra kote -3 til -10 m DVR90 (fastbund) til ca. kote 2 DVR90.  
I opfyldning øst vil der ske opfyld fra eksisterende havbund beliggende i kote -1,5 til -2,5,0 DVR90 
til ca. kote 2,0 DVR90. Da der forventes sætninger i området forventes der opfyldning ned til kote 
-5 DVR90.  
 
Grundvandsspejlet i området er målt til kote -0,7 til + 1,3 DVR90, ved den udførte geotekniske 
undersøgelse /8/ men det må forventes at grundvandsspejlet på arealet på grund af nærliggende 
fjord vil følge vandspejlsvariationerne dog med nogen forsinkelse og amplitudeformindskelse. Der 
er i masseberegningen indlagt, at der forventes at kunne træffe grundvand op til kote +1,0 DVR90.  
 
Der forventes en nedsivning af nedbør på områder, hvor der ikke er befæstelse. Der forventes 
desuden et vis bidrag af nedsivning i forbindelse med regnvandsløsninger til bortledning af vand, 
f.eks. vandtrug. I nedenstående afsnit er der opstillet to scenarier, hvor der enten ikke sker ned-
sivning af overfladevand fra befæstede arealer (scenarie 1) eller hvor der sker nedsivning af al 
overfladevand fra opfyldningsområder (scenarie 2). 
 
Der er beregnet en vandbalance for opfyldningen. Vandbalancen er baseret på en boksmodel, hvor 
variationer i geologi, grundvandspotentiale og infiltration kan indarbejdes. Modellens beregning af 
stofspredning tager udgangspunkt i massebevarelse, hvor den udstrømmende vandmængde er lig 
summen af den indstrømmende og den infiltrerende vandmængde.  
 
Den indstrømmende vandmængde, Qi, kan beregnes ud fra bredden af opfyldet (B), hydraulisk 
ledningsevne (K), den hydrauliske gradient (i) og opblandingsdybden i grundvandet (d): 
 

𝑄𝑖 = 𝐵 ∗ 𝐾 ∗ 𝑖 ∗ 𝑑 
 
 
Den infiltrerende vandmængde Qn, beregnes ud fra nettonedbøren (N) og arealet af opfyldningen 
uden befæstelse (A): 
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𝑄𝑛 = 𝑁 ∗ 𝐴 
 
Da vandbalancen ikke kan opstilles ens for de to områder er der udregnet en vandbalance for hvert 
område. 
 
Der anvendes JAGG 2.1-programets værdi for nettonedbør i Kolding Kommune. Nettonedbør er 
den mængde nedbør der nedsiver, hvilket betyder det er den samlede mængde nedbør i området 
fratrukket fordampningen i området. JAGG modellen angiver en gennemsnitlig værdi for hele Kol-
ding Kommune, hvorfor dette kan afvige fra den faktuelle nettonedbør i området. Nedbør og For-
dampning måles af DMI på lokale stationer i kommunen.  
 

3.4.1 Vandbalance i opfyldning øst 
Forudsætninger for beregningen af vandbalance i opfyldning øst er følgende: 
• Udsivningsstrækning (bredde af opfyld mod kysten) på 495 m. 
• Ubefæstet areal: 9.796 m2. 
• Maks. tykkelse af opfyld under grundvandsspejl på 6,0 m (fra bundkote af opfyld inkl. sætnin-

ger -5 DVR90 til grundvandsspejl i +1,0 DVR90). 
• Befæstede areal: 39.180 m2 
• Hydraulisk ledningsevne er aflæst for mellemkornet sand i JAGG 2.1-programmet til 0,00005 

m/s 
• Hydraulisk gradient er bestemt ud fra regionale potentialekort til 0,001 m/m. 
• Nettonedbør i området på 513 mm/år jf. JAGG 2.1-programmet. 
 

3.4.1.1 Scenarie 1 – ingen nedsivning fra befæstede arealer 
Med de ovenstående forudsætninger kan Qi nu beregnes: 
 

𝑄𝑖 = 495 𝑚 ∗ 0,00005
𝑚

𝑠
∗ 0,001 ∗ 6,0 𝑚 = 4.683 m3/år 

 
For opfyldning øst vil der desuden ske en infiltrering af regnvand på de ubefæstede arealer. Den 
infiltrerende vandmængde Qn, kan ud fra ovenstående forudsætninger ligeledes beregnes: 
 

𝑄𝑛 =
513𝑚𝑚

å𝑟
∗ 9.795 𝑚2 = 5.025 𝑚3/å𝑟 

 
Den udstrømmende vandmængde Qu bliver således for opfyldning øst: 
 

𝑄𝑢 = 4.683
𝑚3

å𝑟
+ 5.025

𝑚3

å𝑟
= 9.708𝑚3/å𝑟 

 
3.4.1.2 Scenarie 2 – nedsivning fra befæstede arealer 

Der opstilles desuden et worstcase scenarie, hvor alt overfladevand fra befæstede arealer nedsiver 
til opfyldning gennem regnvandsbede eller grøfter. Dette er meget konservativt, idet regnvand der 
ledes til grøftesystemer i stor grad vil udledes til havnebassinet fremfor at nedsive, men for at 
opstille den værst tænkelige situation, er der udført beregninger for situationen, hvor 100% af alt 
overfladevand nedsiver til opfyldning, og derefter udledes til recipienten.  
 
Overfladevand fra de befæstede arealer beregnes: 

𝑄𝑛 = 513 𝑚𝑚/å𝑟 ∗ 39.180 𝑚2 = 20.099 𝑚3/å𝑟 
 
Herved bliver den udstrømmende vandmængde fra område ved nedsivning fra befæstede arealer: 

𝑄𝑢 = 20.099
𝑚3

å𝑟
+ 9.708

𝑚3

å𝑟
= 29.807 𝑚3/å𝑟 
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3.4.2 Vandbalance i opfyldning vest 
Forudsætninger for beregningen af vandbalance i område B er følgende: 
• Udsivningsstrækning (bredde af opfyld mod kysten) på 158 m. 
• Ubefæstede areal: 3.300 m2. 
• Befæstede areal: 13.200 m2. 
• Maks. tykkelse af opfyld under grundvandsspejl på 11 m (fra bundkote -10 DVR90 til grund-

vandsspejl i +1,0 DVR90). 
• Hydraulisk ledningsevne er aflæst for mellemkornet sand i JAGG 2.1-programmet til 0,00005 

m/s 
• Hydraulisk gradient er bestemt ud fra regionale potentialekort til 0,001 m/m. 
• Nettonedbør i området på 513 mm/år jf. JAGG 2.1-programmet. 
 

3.4.2.1 Scenarie 1 – ingen nedsivning fra befæstede arealer 
Med de ovenstående forudsætninger kan Qi nu beregnes: 
 

𝑄𝑖 = 158 𝑚 ∗ 0,00005
𝑚

𝑠
∗ 0,001 ∗ 11 𝑚 = 2.740 m3/år 

 
For område B vil der desuden ske en infiltrering af regnvand på de ubefæstede arealer. Den infilt-
rerende vandmængde Qn, kan ud fra ovenstående forudsætninger ligeledes beregnes: 
 
 

𝑄𝑛 = 513
𝑚𝑚

å𝑟
∗ 3.300 𝑚2 = 1.693 𝑚3/å𝑟 

 
Den udstrømmende vandmængde Qu bliver således for opfyldning vest: 
 

𝑄𝑢 = 2.740 + 1.693 = 4.433 𝑚3/å𝑟 
 

3.4.2.2 Scenarie 2 – nedsivning fra befæstede arealer 
Der opstilles desuden et worstcase scenarie, hvor alt overfladevand fra befæstede arealer nedsiver 
til opfyldning gennem regnvandsbede eller grøfter. Dette er meget konservativt, idet regnvand der 
ledes til grøftesystemer i stor grad vil udledes til havnebassinet fremfor at nedsive, men for at 
opstille den værst tænkelige situation, er der udført beregninger for situationen, hvor 100% af alt 
overfladevand nedsiver til opfyldning, og derefter udledes til recipienten.  
 
Overfladevand fra de befæstede arealer beregnes: 

𝑄𝑛 = 513
𝑚𝑚

å𝑟
∗ 13.200 𝑚2 = 6.772 𝑚3/å𝑟 

 
Herved bliver den udstrømmende vandmængde fra område ved nedsivning fra befæstede arealer: 

𝑄𝑢 = 4.433
𝑚3

å𝑟
+ 6.772

𝑚3

å𝑟
= 11.205 𝑚3/å𝑟 

 

4. TRIN I – OPBLANDING I RECIPIENTEN 

Fortyndingen kan som udgangspunkt uden beregninger fastsættes til 10 gange for åbne kyster/13/. 
Den aktuelle fortynding kan fastsættes til en afvigende faktor fra 10 gange, når der er kendskab 
til lokale opblandingsforhold. Miljøstyrelsens beregningsportal, som kan lave fortyndingsberegnin-
ger fra kystnære depoter kan ikke umiddelbart anvendes ved udsivning til danske fjorde. 
 
Region Syddanmark har ved hjælp af deres screeningsværktøj for fortynding i danske fjorde oplyst, 
at området omkring Marina City i dag har en fortynding på 837-3319 afhængigt af placeringen af 
målepunkt. Der vil derfor blive antaget at der er en minimumsfortynding i projektområdet på ca. 
800. Fortyndingen der er angivet til 837 er for området ud for nuværende marina. Det vurderes, 
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at de fremtidige vandudskiftningsforhold i den nye marina vil være sammenlignelige med den ek-
sisterende marina, hvorfor en fortynding på 800 i det nye havnebassin anvendes. 

 

Figur 4-1. Opblanding ud for område, hvor Marina City vil blive opført, udtræk fra Region Syddanmarks 
Screeningsværktøj for opblanding i danske fjorde. 

 
Der er i forbindelse med projektet udført en simpel beregning af fortyndingen i det nye bassin 
baseret på den gennemsnitlige vandudskiftning i eksisterende Marina som kontrol. Som beskrevet 
i afsnit 3.3, er der i Marinaen en forskel mellem middelhøjvande og middellavvande på 0,2 m. Det 
nye bassin vil være ca. 100.815 m2. Dette giver en vandudskiftning udelukkende baseret på tide-
vandshændelser i bassinet på 20.163 m3/dag.  
Den resulterende koncentration i bassinet, og derved fortyndingsfaktoren, kan nu bestemmes ud 
for følgende formel: 

𝑓𝑜𝑟𝑡𝑦𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = (𝑉𝑆 + 𝑉)/𝑄𝑢 
 
Hvor Qu er den udstrømmende vandmængde beregnet i afsnit 3.4, VS er vandskiftet i havnen og 
V er volumen af det nye havnebassin. Qu sammenlagt for opfyldning øst og vest er 14.141 m3/år 
(9.708 m3/dag for øst + 4.433 m3/dag for vest), mens vandudskiftningen er 7.359.495 m3/år 
(20.163 m3/dag * 365 dage). Volumen af det nye havnebassin er beregnet ud fra en gennemsnits-
dybde på 3,5 m, hvorved volumen er 352.853 m3. 
 
Fortyndingsfaktoren kan nu fastslås ved: 
 

=
(7.359.495 𝑚3

å𝑟⁄ + 352.853 𝑚3)

14.141 𝑚3
å𝑟⁄

= 545 

 
Ovenstående formel kan også anvendes for scenariet, hvis al overfladevand nedsiver (scenarie 2). 
Herved fås en fortyndingsfaktor på 188. En fortyndingsfaktor på 188 vil være sat yderst konserva-
tivt, idet den er baseret på antagelsen af at al overfladevand nedsiver, hvilket ikke vil være tilfæl-
det. Derudover er i ovenstående uanset scenarie, forudsat at vandskiftet i havnebassinet udeluk-
kende er styret af tidevandshændelser. Skulle der blive etableret huller i yderværket, vil vandud-
skiftning i det fremtidige havnebassin blive større, hvorved fortyndingen vil være større. Ligeledes 
vurderes fortyndingen i de frie vandmasser i Kolding Fjord at være svarende til min. 800, som 
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oplyst af Region Syddanmark. Idet det mest realistiske scenarie, vurderes at være det, hvor al 
overfladevand ikke nedsiver, er en fortyndingsfaktor på 545 anvendt i risikovurderingen.  
 

5. TRIN II – STOFTRANSPORT 

Det er forudsat i beregningen at porevandet i opfyldningsmaterialet transporteres gennem spuns-
vægge direkte ud til recipienten. Afhængig af hvilke stoffer der er tale om, kan der under denne 
transport ske væsentlig sorption og nedbrydning af stofferne, hvilket vil reducere porevandskon-
centrationen inden udledning til recipienten. 
 
Der er i det følgende konservativt antaget, at der ikke sker sorption af stofferne ved transport 
gennem sandpude mellem spunsvæg og opfyld.  
 
For at vurdere nedbrydningen af de organiske forbindelser (PAH) er det nødvendigt at kende trans-
porttiden gennem sandpuden beliggende ud mod kysten. Denne kan beregnes med forudsætnin-
gerne angivet i Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. Forudsætninger for beregning af transporttid gennem dæmning – scenarie 1. 

Parameter Værdi Bemærkning 
Kyststrækning med udsivning Opfyldning øst 495 Beliggende i en inderfjord. 

Opfyldning vest 158 
Vertikalt interval med udsivning Opfyldning øst 6 m Gennemsnitlig tykkelse af opfyld 

Opfyldning vest 11 m 

Perkolatdannelse Opfyldning øst 7.757 m3/år Beregnet i afsnit 3.4 
Opfyldning vest 4.433 m3/år 

Effektiv porøsitet 0,20 Standard fra JAGG for mellemkor-
net sand 

Tykkelse af sandpude ved spuns-
vægge 

20 m Sandpuden vil være ml. 15-30 m. 

Halveringstid 100 dage Gælder både for TBT og PAH. 
 
Baseret på forudsætningerne kan porevandshastigheden v, beregnes gennem dæmningen: 
 

Porevandshastighed: 𝑣 =
𝑢𝑑𝑠𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑓𝑦𝑙𝑑 𝑚3

å𝑟⁄

𝑘𝑦𝑠𝑡𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑑𝑠𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚) 𝑥 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑠𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚)𝑥 365 (𝑑𝑎𝑔𝑒) 𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑜𝑟ø𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

Opfyldning øst:   𝑣 =
9.708𝑚3

å𝑟
⁄

495 𝑚∗6,0 𝑚∗365 
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
∗0,2

= 0,04 𝑚
𝑑𝑎𝑔⁄  

 

Opfyldning vest:  𝑣 =
4.433𝑚3

å𝑟
⁄

158 𝑚∗11 𝑚∗365 
𝑑𝑎𝑔𝑒

å𝑟
∗0,2

= 0,03 𝑚
𝑑𝑎𝑔⁄  

 
Med en tykkelse af sandpuden mellem spunsvæggene på minimum 20 m vil den gennemsnitlige 
transporttid gennem dæmningen være 500-572 dage (jf. beregningen 20 m/0,04 m/dag≈447 og 

25m/0,03m/dag≈572).  
 
Med den lange transporttid for vand gennem sandpuden, vil tidevandseffekten kun have en ubety-
delig effekt på udvaskningen fra opfyldet. 
 
Med en første ordens nedbrydning af de organiske stoffer med halveringstid på 100 dage som 
anbefalet i /6/ vil koncentrationen reduceres til ca. 2-5 % af den oprindelige kildestyrke 
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(0,5^(447/100)), (0,5^(572/100)). Det kan således forventes, at kildestyrken for PAH’er reduce-

res med min. 95 % under transporten. Der er ikke taget højde for sorption, som vil medføre en 
længere opholdstid i sandpuden end forudsat og dermed også en større nedbrydning. Beregnin-
gerne er dermed konservative for specielt de organiske stoffer (PAH’er).  
 
For metaller antages, at disse transporteres med vandet uden nedbrydning eller sorption. I /6/ er 
der angivet anbefalede parameterværdier for sorption i sandpuden som for alle stoffer ligger i 
intervallet Kd 20-100 l/kg.  
 
På grund af sorption vil transporttiden for stofferne som nævnt være længere. Denne retardation 
kan jf. /5/ beregnes ud fra; 

𝑅 = 1 +
(𝑃𝑏 ∗ 𝐾𝑑)

𝐸
 

Hvor; 
 R er retardationsfaktoren 
 Pb er dæmningsmaterialets volumenvægt 
 Kd er fordelingskoefficienten 
 E er dæmningsmaterialets effektive porøsitet 
 
Under ovennævnte forudsætninger og med en antaget volumenvægt for dæmningsmateriale på 
1,45 t/m3 bliver retardationsfaktoren med en Kd i intervallet 20 til 100 l/kg således hhv. 146 til 
726, hvilket svarer til en transporttid for stofferne gennem sandpuden på 179 til 1.138 år.  
 

5.1.1 Scenarie 2 
I det tilfælde hvor alt overfladevand fra befæstede arealer nedsiver, udføres samme beregning 
som i ovenstående afsnit, under de forudsætninger der er opstillet men med en perkolatdannelse 
svarende til Qu i afsnit 3.4.1.2 og 3.4.2.2. 
 
Der er i nedenstående tabel opført resultaterne baseret på scenarie 2: 

Tabel 5.2. Resultater af beregnin for transport og nedbrydning baseret på forudsætninger i scenarie 2.  

 Opfyldning øst opfyldning vest 
Porevandshastighed  0,14 m/dag 0,09 m/dag 
Transporttid gennem dæmning 145 dage 226 dage 
Reducering af organiske stoffer 64 % 79% 
Transporttid med sorption 58 år 450 år 

 
Som det fremgår af tabellen, vil den øgede vandmængde til nedsivning medføre en hurtigere po-
revandshastighed, samt en kortere transporttid gennem dæmning hvorved reduceringen af orga-
niske stoffer er mindre.  
 
Det kan ud fra ovenstående beregning ses at der selvom vil ske nedsivning af al nedbør fra befæ-
stede områder samt fra ubefæstede områder stadig vil ske en reduktion af organiske stoffer for 
den tid det vil tage vandet at transportere sig gennem sandpuden ud mod recipienten på min. ca. 
64 %.  
 

6. TRIN III – KILDESTYRKE 

Formålet med risikovurderingen er at vurdere mulighederne for at nyttiggøre forskellige former for 
materialer til opfyldning, herunder flyveaske og forurenet jord fra andre projekter. Der er tages 
derfor udgangspunkt i mere generelle konservative fysisk/kemiske egenskaber for stofferne for at 
estimerer en kildestyrke. 
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I de foregående afsnit er der estimeret en konservativ fortynding i recipienten på 545 gange for 
det udsivende vand og en konservativ bestemt nedbrydning af PAH’er på min. 50 % under trans-
porten gennem sandpude uden at tage højde for sorption, som reelt vil medføre en større ned-
brydning.  
 
Formålet er således ikke at finde de maksimale tilladte koncentrationer i opfyldet, men at vurderer 
inden for hvilket interval, koncentrationerne i opfyldet kan være. Der kan ved vurderingen opstilles 
et forslag til grænseværdier i hvert materiale til opfyld, der sikre, at der med en god marginal, ikke 
sker en uacceptabel udsivning af forurenende stoffer til recipient og grundvand.  
 

6.1 Nyttiggørelse af flyveaske og slagger 
I forbindelse vurderingen af flyveaske og slagger, anvendes eulatkoncentrationerne angivet for de 
tre genanvendelseskategorier i restproduktbekendtgørelsen som kildestyrker. Da de maksimale 
udledningskrav til kategori 1 og 2 eulatkoncentration i bekendtgørelsen er de samme, opereres der 
med fremadrettet med to kategorier for maks. koncentration. 

Tabel 6.1. Oversigt over generelle kvalitetskrav (VKK), og de oplyste forventede maks. kildestyrker inden 
fortynding. 

Parameter VKK Kildestyrke før 
fortynding 545 
gange 
Kategori 1/2 

Kildestyrke før 
fortynding 545 
gange  
Kategori 3 

Krævet for-
tynding for 
at opfylde 
VKK 
Kategori 1/2 

Krævet for-
tynding for 
at opfylde 
VKK 
Kategori 3 

 µg/l µg/l µg/l   
Klorid** - 150.000 3.000.000 - - 
Sulfat** - 250.000 4.000.000 - - 
Natrium** - 100.000 1.500.000 - - 
Arsen 0,11 8 50,00 73 455 
Barium 5,8 300 4000 52 690 
Bly 1,3 10 100 8 77 
Cadmium 0,2 2 40,00 10 200 
Chrom, total 3,4 10 500 3 147 
Kobber 4,9 45 2000 9 408 
Kviksølv 0,07* 0,1 1 1 14 
Mangan 150 150 1000 1 7 
Nikkel 8,6 10 70,00 1 8 
Selen 0,08 10 30,00 125 375 
Zink 7,8 100 1500 13 192 

* baseret på den maksimale tilladte koncentration i recipient, da der ikke eksisterer generelle kvalitetskrav til 
kviksølv.** skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstest. – der er ikke angivet VKK for 
parametrene Klorid, sulfat og Natrium.  
 
Som det fremgår af Tabel 6.1 kræver opfyldning med flyveaske/slagger i kategori 1-2 jf. restpro-
duktbekendtgørelsen maksimalt en fortynding på 125, mens flyveaske/slagger i kategori 3 kræver 
maksimalt en fortynding på ca. 700.  
 
Der udføres beregninger for at flyveaske/slagger kan nyttiggøres i både opfyldning øst og vest. For 
at vurdere om eulatkoncentrationerne fra kategori 1-3 defineret i restproduktbekendtgørelsen/12/, 
er der udregnet den resulterende koncentration i recipienten i forbindelse med udvaskning. Det 
forudsættes i beregningen at eulatet fra flyveasken/slaggen udvaskes og opblandes i fjorden. Det 
forudsættes at udledningen fra opfyldet vil blive opblandet i fjorden og fortyndes min. 545 gange. 
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Tabel 6.2. Beregnede resulterende koncentrationer i recipient i forhold til VKK for opfyld. 

Parameter Resulterende koncentration i 
recipient – kategori 1-2 

Resulterende koncentra-
tion i recipient – kategori 
3 

VKK 

 µg/l µg/l µg/l 
Klorid** 275,0 5.501 - 
Sulfat 458,4 7.334 - 
Natrium 183,4 2.750 - 
Arsen 0,01 0,09 0,11 
Barium 0,55 7,33 5,8 
Bly 0,02 0,18 1,3 
Cadmium 0,004 0,07 0,2 
Chrom, total 0,02 0,92 3,4 
Kobber 0,08 3,67 4,9 
Kviksølv* 0,0002 0,002 0,07* 
Mangan 0,28 1,83 150 
Nikkel 0,02 0,13 8,6 
Selen 0,02 0,06 0,08 
Zink 0,18 2,75 7,8 

* baseret på den maksimale tilladte koncentration i recipient, da der ikke eksisterer generelle kvalitetskrav til 
kviksølv.** skal korrigeres for tilsat CaCl2 i forbindelse med udvaskningstest. – der er ikke angivet VKK for 
parametrene Klorid, sulfat og Natrium. Koncentrationer over gældende vandkvalitetskriterium er markeret med 
fed.  
 
Som det fremgår af Tabel 6.2 vil opfyldning med materialer, der kan opfylde restproduktbekendt-
gørelsens krav til inddeling i kategori 1-2 ikke medføre en overskridelse af gældende kvalitetskrav 
til overfladevand. I forbindelse med opfyldning med kategori 3, vil dette medføre en overskridelse 
af VKK for barium, samt at koncentrationen af selen, kobber og arsen er tæt på VKK. I beregningen 
er der taget udgangspunkt i de maksimale koncentrationer inden for hver kategori, hvorved be-
regningen udgør worst case scenarie.  
 
Der er ikke opstillet kvalitetskriterier for chlorid, sulfat og natrium. Det ventes ikke at koncentrati-
onen af stofferne kan sammenlignes med drikkevand, og det forventes ikke at nyttiggørelsen med 
flyveaske og slagger svarende til kategori 1-3 i restprodukt bekendtgørelsen vil bidrage til en uac-
ceptabel bidrag til recipient, jf. Tabel 6.2. 
 
Der er i beregningen desuden ikke korrigeret for tilsat CaCl2. Det skal eftervises ved udvasknings-
test af påtænkt aske/slagge der ønskes anvendt, at materialet kan leve op til forudsætningerne i 
beregningen.  
 
Det forventes, at der stilles krav for anvendelsen af restprodukter i henhold til restproduktbekendt-
gørelsen/12/ med hensyn til krav om tæt belægning og placering i forhold til grundvandsspejl og 
bebyggelse.  
 
Det er oplyst at der udover de ovennævnte stoffer kan forekomme høje koncentrationer af vana-
dium og molybdæn i flyveaske og slagge. Disse stoffer er ikke omfattet af Restproduktbekendtgø-
relsens inddeling af restprodukter i kategorier. Der tages derfor udgangspunkt i en ”baglæns” be-

regning af den maksimalt tilladelige koncentration i recipienten svarende til VKK. 
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Tabel 6.3. Oversigt over generelle kvalitetskrav (VKK) og beregnet kildestyrke før fortynding.  

Parameter 
VKK 

Kildestyrke før fortynding 
545gange 

µg/l µg/l 
Vanadium 4,1 2236 
Molybdæn 6,7 3654 

 
For at vurdere om der kan tillades opfyldning af flyveaske/slagge skal de beregnede kildestyrker i 
Tabel 6.3 omregnes til koncentrationer i flyveaske/slaggen. Dette kan gøres baseret på fordelings-
koefficienter (Kd værdier), som tager udgangspunkt i følgende lineære absorptionsisoterm:  
 
𝐶𝑠=𝐾𝑑∗𝐶𝑣 

 

Hvor Cs (mg/kg TS) er koncentrationen i flyveasken/slaggen og Cv (mg/l) er koncentrationen i 
porevandet. I tabel Tabel 6.4 er kildestyrken omregnet til µg/l for at kunne sammenholde resultatet 
med gældende vandkvalitetskriterier. I forbindelse med beregningen tages der det forbehold, at 
det ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt litteratur på Kd-værdier i flyveaske og slagge, 
derfor er de anvendte Kd-værdier baseret på studier af jord og sediment/22//23/. Der er i begge 
tilfælde anvendt litteraturværdier fremfor de specifikke Kd-værdier for hhv. jorden og sedimentet 
i undersøgelsesområdet.  

Tabel 6.4. Omregning fra kildestyrke til koncentration i faststof. Til sammenligning er Miljøstyrelsens jord-
kvalitetskriterier anført.  

Parameter 
Kildestyrke Kd Jord koncentration 

Jordkvalitets- 
kriterium 

µg/l l/kg mg/kg mg/kg 
Vanadium 2236 3890 8698 - 
Molybdæn 3654 851 3110 5 

 
Som det fremgår af Tabel 6.4 vil der kunne opfyldes med molybdæn over gældende jordkvalitets-
kriterium. Der gøres opmærksom på at der fandtes begrænset litteratur for stofferne, og at Kd-
værdierne påvirkes af pH og at der er stor usikkerhed på værdierne. Det anbefales derfor altid at 
udføre en udvaskningstest af de enkelte partier flyveaske/slagge til nyttiggørelse, for at sikre at 
koncentrationen i eulatet ikke overstiger den maksimale kildestyrke og forslag til grænseværdi.  
 

6.2 Nyttiggørelse af bagharp/finstof, forurenet jord fra anlægsprojekter, betonsand og byg-
geaffald 
Erfaringsmæssigt behandles bagharp/finstof som lettere forurenet jord, hvorfor dette kan gruppe-
res med forurenet jord fra anlægsprojekter i forbindelse med vurderingen. Det forudsættes i an-
vendelsen af betonsand, at dette kan opfylde de samme vilkår, der stilles til forurenet jord – selvom 
det er oplyst at der ikke forventes at findes miljøfremmede stoffer i sandet. For byggeaffald forud-
sættes at dette kan opfylde vilkårene for genanvendelse stillet i restproduktbekendtgørelsen/12/. 
Der er taget udgangspunkt i definition af lettere forurenet jord, med enkelte afvigelser, baseret på 
kendte forureninger. 
 
I Tabel 6.5 er de relevante stoffer i opfyldet listet med generelle vandkvalitetskrav /14/. 
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Tabel 6.5. Oversigt over generelle kvalitetskrav (VKK) og beregnet kildestyrke før fortynding.  

Parameter VKK 
Kildestyrke før fortynding 545 
gange 

 µg/l µg/l 
Kviksølv 0,07* 38 
Nikkel 8,6 4.690 
Cadmium 0,2 109 
Kobber 4,9 2.672 
Bly 1,3 709 
Chrom total 3,4 1.854 
Arsen 0,11 327 
Zink 7,8 4254 
C6-C10 kulbrinter 30** 16.361 
>C10-C15 kulbrinter 30** 16.361 
C15-C20 kulbrinter 30** 16.361 
>C20-C35 kulbrinter 30** 16.361 
Sum af kulbrinter 30** 16.361 
Benz(a)pyren 0,00017 0,09 
Benzen 8 4.363 

Dibenz(a.h)anthracen 0,00014 
0,08 
 

*baseret på den maksimale tilladte koncentration i recipient, da der ikke eksisterer generelle kvalitetskrav til 
kviksølv.  
 
**Der er ikke fastsat et kriterium for totalindhold af kulbrinter i forbindelse med udledning til reci-
pienter. Når der ikke er fastsat kriterier for stoffer, kan de vurderes på baggrund af toksikologiske 
data i henhold til /11/. Herved fastsættes VKK således: 

𝑉𝐾𝐾 = 𝐸𝐶𝑥𝑥/𝑈𝐹 
 
VKK er vandkvalitetskriteriet for overfladevand (µg/l), ECxx er effektkoncentrationen med x pro-
cents effekt og UF er usikkerhedsfaktor, der varierer mellem 10.000 og 1, alt efter størrelsen på 
datagrundlaget og muligheden for akkumulering /11/.  
 
DMR har i forbindelse med § 19 ansøgninger på Vejle Havn, fremsøgt økotoksikologiske data for 
benzin i PAN-databasen /27/. Den laveste værdi for EC50 var på 1.500 µg/l, og idet der blev fundet 
økotoksikologisk data for fisk, krebsdyr og alger samt to langtidsforsøg på to forskellige trofiske 
niveauer anvendtes en usikkerhedsfaktor på 50, jf. /11/. Herved udregnede de en VKK for kulbrin-
ter svarende til benzin på 30 µg/l /7/. Til sammenligning er Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterium 9 µg/l. Det vurderes, at den opstillede grænseværdi for kulbrinter på 30 µg/l kan anven-
des i denne beregning.  
 
For at vurderer om der kan tillades opfyldning af jord skal de beregnede kildestyrker i Tabel 6.5 
omregnes til koncentrationer i jord. Dette kan gøres baseret på fordelingskoefficienter (Kd vær-
dier), som tager udgangspunkt i følgende lineære absorptionsisoterm:  
 
𝐶𝑠=𝐾𝑑∗𝐶𝑣 

 

Hvor Cs (mg/kg TS) er koncentrationen i jord og Cv (mg/l) er koncentrationen i porevandet. I 
nedenstående tabel er kildestyrkerne omregnet til µg/l for at kunne sammenholde med gældende 
VKK. 
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I Tabel 6.6 er omregningen fra kildestyrke til jordkoncentrationer foretaget vha. Kd-værdier. Kd-
værdierne er standardværdier fra /5/, samt for parametrene kviksølv /6/ (i dæmningsmateriale), 
mens Kd for arsen og chrom er min. Kd anført i /15/. De beregnede jordkoncentrationer svarer til 
de koncentrationer som teoretisk kan medføre et bidrag svarende til VKK i recipienten (uden at 
tage højde for baggrundkoncentrationer). Det er derfor beregning af den maksimale koncentration 
i opfyldet, der ikke vil overskride VKK.  

Tabel 6.6. Omregning fra kildestyrke til jordkoncentration. Til sammenligning er Miljøstyrelsens jordkva-
litetskriterier og afskæringskriterier anført.  

Parameter 
Kildestyrke 
(Cv) 

Kd 
Jord koncen-
tration 

Jordkvalitets- 
Kriterium 

Afskærings-
kriterium 

µg/l l/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Kviksølv 38 20 0,8 1 3 
Nikkel 4.690 100 469 30 30 
Cadmium 109 200 22 0,5 5 
Kobber 2.672 1000 2.672 500 1000 
Bly 709 700 496 40 400 
Chrom 1.854 750 1.391 500 1000 
Arsen 327 625 205 20,0 20,0 
Zink 4.254 200 851 500 1000 

* baseret på den maksimale tilladte koncentration i recipient, da der ikke eksisterer generelle kvalitetskrav til 
kviksølv. 
 
Som det fremgår af Tabel 6.6, vil der kunne opfyldes med jord/sand med indhold af forurenende 
stoffer over jordkvalitets- og afskæringskriterierne for metaller, på nær kviksølv og zink, uden at 
dette påvirker recipienten over VKK.  
 
Beregningen er udført således, at det beregnes hvad den maksimale jordkoncentration ville være, 
hvis udledningen fra opfyldningen ville svare til vandkvalitetskriterierne. Dette betyder imidlertid 
ikke, at der kan forventes at kunne opfyldes med jord svarende til de anførte maksimale jordkon-
centrationer. Der vil i nedenstående afsnit 7 blive opført en række forslag til grænseværdier i 
materialet til opfyld.  
 
Da der i afsnit 2.3.4. er angivet en række forslag til grænseværdier til modtagelse af jord, er der 
foretaget en beregning af kildestyrken baseret på disse koncentrationer.  
 
Kildestyrken af kulbrinter og benzen er i Tabel 6.7 baseret på JAGG 2.11-beregning, der fremgår af 
bilag 6. For at gøre beregningen mest konservativ, er jordkarakteristikken sand valgt. Kildestyr-
kerne er beregnet ud fra de maksimalt opgivne koncentrationer i afsnit 2.3.2-2.3.3.  
 
Det forudsættes at den beregnede porevandskoncentration i JAGG opblandes i fjorden, hvor den 
fortyndes min. 545 gange. 
 
 
 

 
1 Miljøstyrelsen har udviklet et regneark, som kan bruges i arbejdet med at risikovurdere forurenede grunde. Programmet kaldes for 
JAGG (Jord, Afdampning, Gas, Grundvand). 
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Tabel 6.7. Omregning fra maks. jordkoncentration til resulterende koncentration i recipient. Til sammen-
ligning er vedtagne VKK anført. 

Parameter 
Maks. jord-
konc. 

Kildestyrke 
 

Resulterende kon-
centration i reci-
pient efter 545 
gange fortynding. 

VKK 

mg/kg TS µg/l µg/l  
C6-C10 kulbrinter 25 6409 11,75 30 
>C10-C15 kulbrinter 40 322 0,59 30 
C15-C20 kulbrinter 310 9 0,02 30 
>C20-C35 kulbrinter 400 0,14 0,0003 30 
Sum af kulbrinter 400 6739,5 12,36 30 
Benz(a)pyren 3 0,007 0,00001 0,00017 
Benzen 1,5 5595 10,26 8 
Dibenz(a.h)anthracen 3 0,01 0,00002 0,00014 

 
Kildestyrke er den beregnede porevandskoncentration angivet i JAGG 2.1-programmet. Porevands-
koncentration er beregnet ud fra en fasefordelingsberegning med modulet oliestoffer. Herved kan 
det ud fra jordkoncentrationen beregnes, hvad koncentrationen i jordens porevand ved ligevægt 
er. 
 
Der er for parametrene kulbrinter, benz(a)pyren, benzen og dibenz(a,h)anthracen udført en be-
regning for, hvad de maksimale angivne jordkoncentrationer i afsnit 2.3.3-2.3.4 ville medføre til i 
recipienten. Som det fremgår af Tabel 6.7, vil de anførte maksimale jordkoncentrationer ikke bi-
drage til et uacceptabelt bidrag i recipienten, på trods af at jordkoncentrationerne er over Miljøsty-
relsens jordkvalitetskriterier.  
 
Det bemærkes dog at den ønskede koncentration af benzen på 1,5 mg/kg TS bidrager til koncen-
tration i recipienten over VKK. Der er desuden heller ikke taget højde for afdampning af benzen til 
det fremtidige indeklima ved beregningen.  
 

6.3 Baggrundskoncentrationer i området 
Opfyldningen vil blive placeret i et område, hvor der findes en række V1 og V2-kortlagte lokaliteter. 
Det vurderes at grundvandsstrømmen i området er gående mod nord, hvorved særligt V2-kortlagte 
lokaliteter beliggende opstrøms opfyldningen også kan bidrage til stofudsivning i havnebassinet. 
 
Umiddelbart 200 m syd for Marina City ligger en V2-kortlagte lokalitet 621-00005, der er kortlagt 
som følge af tidligere anvendelse til losseplads i perioden 1938 til 1961. Det anslås at der er depo-
neret 200-300.000 m3 affald. Der er ikke kendskab til at der skulle være deponeret kemikalieaffald, 
men dette kan ikke udelukkes. Det vurderes at der primært er deponeret renovationsaffald/24/. 
Der er påvist jordforureninger med metaller og olieprodukter. Det kan derved forventes at grund-
vandet i området kan være påvirket af perkolat fra efterladt affald i området samt af indbygning 
af olieforurenet jord. Der er ikke udtaget så mange grundvandsprøver i forbindelse med undersø-
gelser på arealet, men der er konstateret indhold af olieprodukter op til 1.400 µg/l. I forbindelse 
med der er givet en § 8-tilladelse vurderede regionen i 2006 at lokaliteten ikke udgjorde en risiko 
overfor grundvandsressourcen/24/. 
 
Sweco har i forbindelse med projektet Marina City udført en miljøhistorisk redegørelse for matrikel 
124a, Kolding Markjorder 3 afd. samt del af matr. 17a Kolding Markjorder 1. afd, hvor eksisterende 
Marina er beliggende. Der findes ikke nogen oplysninger om opfyldningsmaterialet for området, 
men i forbindelse med tidligere udførte undersøgelser i området forventes op mod 2 meter fyld, 
samt forekomster af bygningsaffald og jord fra anlægsarbejder. Det kan ligeledes heller ikke ude-
lukkes at der er sket opfyldning med slagge/flyveaske i området. Der er registreret tre miljøuheld 
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på arealet. I 2004 skete en forurening af havnebassinet fra et tankanlæg på havnen. I 2008 skete 
et overløb af 50-60 l diesel til Kolding Fjord, hvor der blev udlagt flydespærrer og opsamling blev 
igangsat. I 2011 skete der et spild af kølervæske og diesel på et delvist asfalteret og grusbelagt 
areal. Dette løb til afløb og videre i Kolding Fjord, hvor der blev udtaget prøver der påviste kulbrin-
ter og BTEX over jordkvalitetskriteriet. Derudover vurderes det at der i forbindelse med oplag af 
lystbåde på arealet kan være risiko for forurening med metaller og TBT/25/. Ligeledes er der i 
forbindelse med den udførte geotekniske rapport for området umiddelbart vest for Marina City 
påvist en jordforurening med PAH’er, bly, cadmium, nikkel og kulbrinter i forbindelse med anven-

delsen til bådoplag/26/.  
 
På øvrige V1 og V2-kortlagte lokaliteter i området er der påvist forureninger med primært oliepro-
dukter og PAH’er. 
 
På baggrund af en gennemgang af de opstrømsliggende kortlagte forureningskilder samt kendskab 
til øvrige kilder i området vurderes det at der kan være risiko for grundvandet og recipienten 
Kolding Fjord kan have et forhøjet baggrundsniveau af lossepladsstoffer, metaller, tjæreprodukter 
og olieprodukter. I forbindelse med fastsættelsen af grænseværdier, er det derfor vigtigt at fast-
sætte grænseværdier, med en god margin til VKK, således at nyttiggørelsen ikke vil medføre en 
risiko for overskridelse af VKK.  
 

7. FORSLAG TIL GRÆNSEVÆRDIER 

Med baggrund i ovenstående beregninger og vurdering er der i abel 7.1 opstillet forslag til græn-
seværdier for jord/betonsand/bagharp til nyttiggørelse på Marina City. Der er endvidere med de 
samme forudsætninger (fortynding og generelle Kd-værdier) beregnet et teoretisk bidrag til reci-
pienten, hvis hele området indeholder materialet med de nye kriterier. Der er i tabellen tilføjet en 
naturlig baggrundværdi for metaller i saltvand. Baggrundsværdierne er ikke specifikke for Kolding 
Fjord, da det ikke har været muligt at finde dette. Der er til referencer anvendt baggrundskoncen-
trationer fundet ved Kalveboderne og Kongelunden (baseret på målinger ved Avedøre værket, Køge 
Bugt og Nordsøen). Der er udvalgt de maksimale koncentrationer fundet. Der forventes ikke en 
baggrundskoncentration af miljøfremmede stoffer i recipienten. Ønskes et baggrundsniveau i reci-
pienten af miljøfremmede stoffer skal der udtages prøver, disse vil repræsentere baggrundsni-
veauet fra omkringliggende øvrige kilder til forøget indhold af miljøfremmede stoffer i recipienten. 
Dette er ikke udført i denne godkendelse, hvorfor der er opstillet forslag til kriterier, der angiver et 
råderum til øvrige diffuse kilder af stofferne. Bidraget til recipient i % af VKK er beregnet for VKK 
fratrukket baggrundskoncentrationen, på nær for arsen og zink, hvor VKK skal lægges sammen 
med baggrundskoncentration, jf./14/.  
 
Dette beregnes således: 𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑑 𝑛𝑦 𝑔𝑟æ𝑛𝑠𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑖 µ𝑔/𝑙

𝑉𝐾𝐾 (µ𝑔/𝑙) 
+

−
 𝑏𝑎𝑔𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (µ𝑔/𝑙)

= 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑖 % 𝑎𝑓 𝑉𝐾𝐾. 

 
Da der er kendskab til en række potentielle bidrag af miljøfremmede stoffer i recipienten i området 
er der opsat grænseværdier med en god margin til VKK. 
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abel 7.1. Grænseværdi for jord 

Parameter 

Koncen-
trationer i 
jord 

Forslag til 
nye krite-
rier 

Bidrag til 
recipient 

Naturlig bag-
grundskoncen-
tration 
/17/ 

VKK 
Bidrag i % af 
VKK med græn-
seværdier 

mg/kg TS mg/kg TS µg/l µg/l µg/l % 
Kviksølv 3 0,1 0,009 0,001 0,07* 13% 

Nikkel 
30 
60** 

30 
60** 

0,55 
1,10 

0,74 8,6 
7% 
14% 

Cadmium 5 5 0,05 0,027 0,2 26% 
Kobber 1000 1000 1,83 1,2 4,92) 50% 
Bly 400 200 0,52 0,22 1,3 49% 
Chrom 1000 750 1,83 0,08 3,4 55% 
Arsen 20 20 0,06 0,29 0,61) 7% 
Zink 1.000 500 4,58 1,2 7,81) 51% 
C6-C10 kulbrin-
ter 

25 25 11,8  30 39% 

>C10-C15 kul-
brinter 

40 40 0,59  30 2% 

C15-C20 kulbrin-
ter 

310 310 0,02  30 0,055% 

>C20-C35 kul-
brinter 

400 400 0,0003  30 0,001% 

Sum af kulbrin-
ter 

400 400 12,4  30 41% 

BTEX total 10 5 -  - - 
PAH-total* 40 40 -  - - 
Benz(a)pyren 3 3 1,28*10-5  0,00017 8% 
Dibenz(a,h)an-
thracen 

3 3 1,83*10-5  0,0012 13% 

*baseret på den maksimale tilladte koncentration i recipient, da der ikke eksisterer generelle kvalitetskrav til 
kviksølv/14/. ** ved naturligt forekommen koncentration. 1) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet 
tilføjet den naturlige baggrundskoncentration/14/. 2) Dette kvalitetskrav angiver den øvre koncentration af stof-
fet uanset den naturlige baggrundskoncentration/14/.  
 
Som det fremgår af abel 7.1, er de oplyste koncentrationer fra afsnit 2.3.2-2.3.3 som udgangs-
punkt overført som forslag til grænseværdier. Der er for parametrene kviksølv, bly, chrom, zink og 
BTEX-total lavet en nedjustering, på baggrund af ovenstående beregninger, derudover vurderes 
det at de oplyste koncentrationer ikke vil bidrage til en overskridelse af VKK. Det vurderes, at selv 
en mindre koncentration (1,0 mg/kg TS) af benzen i jorden, vil kunne udgøre en risiko overfor det 
fremtidige indeklima på opfyldningen, hvorfor det anbefales, kun at modtage jord uden et indhold 
af benzen, beregningerne viser dog at en koncentration på 1,0 mg/kg TS ikke vil bidrage til en 
overskridelse af VKK i recipienten – denne beregning anvendes til at lave en vurdering for græn-
seværdien for BTEX.  
 
Grænseværdierne for sum PAH og BTEX er baseret på definition for lettere forurenet jord. Såfremt 
grænseværdierne for enkeltstofferne kan opfyldes, forventes det også at total kriterierne er opfyldt. 
Begge værdier er fastsat ud for de stoffer for laveste VKK i stofgruppen, dvs. benz(a)pyren og 
benzen.  
 
Kolding Kommune har oplyst at der i kommunen findes et naturligt forhøjet indhold af nikkel i 
jorden. Derfor er det undersøgt hvorvidt en grænseværdi på 60 mg/kg TS i de tilfælde, hvor det 
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vurderes at nikkelkoncentrationen er naturligt forekommen kan anvendes. Som det fremgår af 
ovenstående tabel vurderes det, at det kan accepteres at modtage jord med et naturligt forhøjet 
indhold af nikkel, uden dette vil medføre en overskridelse af VKK.  
 
I forbindelse med modtagelse af jord accepteres anvendelsen af 50 %-reglen i jordflytningsbe-
kendtgørelse, da dette er almen praksis for kategorisering af jord. Dette skyldes, at reglen anven-
des under forudsætningen af at jordpartiet kan betragtes som et parti stammende fra det samme 
areal, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentration. Det 
skal dog bemærkes, at for parametrene bly, chrom og zink, er grænseværdien fastsat til mindre 
end afskæringskriteriet (maks. kategori 2-jord). Derfor skal jorden klassificeres efter de fastsatte 
grænseværdier i tabel 7-1 og ikke afskæringskriteriet for disse tre stoffer.  Da det ikke er almen 
praksis at anvende 50%-reglen for øvrige restprodukter, anbefales det ikke at anvende den for de 
øvrige materialer til opfyldning.  
 
Der er i abel 7.1 anført baggrundskoncentrationer i recipienten. Disse baggrundskoncentrationer 
er imidlertid fra Nordsøen, da der ikke findes data fra Kolding Fjord. Da der er kendskab til øvrige 
udledninger og potentielle forureningskilder i nærheden kan det forventes, at der allerede findes 
en vis mængde af miljøfremmede stoffer i recipienten. Som det fremgår af tabellen er der opstillet 
grænseværdier, der giver en god margin til overholdelse af vandkvalitetskriteriet. Ovenstående 
beregning er baseret på en række konservative forudsætninger bl.a. en minimumsfortynding på 
545 og at porevandet frit kan passere spunsvæggen. Det vurderes derfor, at det kan accepteres, 
at der anvendes grænseværdier, der svarer til et bidrag af ca. 50 % af VKK, da det vurderes at 
beregningen ”overvurderer” risikoen, som følge af konservative forudsætninger. For arsen ses der 

en høj baggrundskoncentration, der primært skyldes grundvandets indhold af arsen, hvis der an-
tages at der findes en baggrundskoncentration på 2 µg/l i Kolding Fjord, er VKK 2,11 µg/l, hvorved 
grænseværdien for arsen vil medføre en koncentration i recipienten svarende til kun ca. 2 % af 
VKK.  
 
For anvendelsen af flyveaske forudsættes det at produktet kan leve op til de angivne krav oplyst i 
restproduktbekendtgørelsens bilag 8, skulle den konkrete aske have indholdsstoffer udover de an-
førte i skemaet i bilag 8/12/, skal der tages stilling til dette i en ny risikovurdering. Det vurderes, 
at den maksimale grænseværdi for barium, selen, kobber og arsen i kategori 3 ikke kan accepteres, 
der opstilles derfor nye maksimale grænseværdier for disse stoffer i Tabel 7.2. 
 
For parametrene vanadium og molybdæn opstilles der følgende grænseværdier for eluatkoncen-
tration for slagge og flyveaske under forudsætning af, at udsivningen må bidrage med 20% af 
vandkvalitetskravet: 

Tabel 7.2. Grænseværdier for Ba, Cu, Se, As, V og Mo i flyveaske og slagge.  

Parameter 
Forslået grænse-
værdi 
µg/l 

Bidrag til recipient 
µg/l 

VKK 
µg/l 

Bidrag i % af 
VKK med græn-
seværdier 
 

Arsen 20 0,04 0,6 6% 
Barium 1.000 1,8 5,8 32% 
Kobber 1.000 1,8 4,9 37 % 
Selen 15 0,03 0,08 34 % 
Vanadium 447 0,82 4,1 20 % 
Molybdæn 731 1,34 6,7 20 % 

 
De opstillede grænseværdier er alle forudsat af at der sker en fuld opblanding i havnebassinet, 
hvorved der sker en vandudskiftning svarende til en fortynding på 545. Såfremt dette ikke er 
tilfældet, vil der være risiko for at ovenstående grænseværdier for både jord og flyveaske kan 
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bidrage til en koncentration i recipienten, der er højere end VKK. Derfor skal der ved markante 
ændringer i udformningen af marinaen foretages en ny risikovurdering, baseret på den reviderede 
fortynding.  
 

7.1 Opfyld med forskellige materialer 
Forudsætningen for beregningen for anvendelsen af de forskellige materialer er, at de ikke sam-
menblandes. Det vil sige hver beregning er udført med en antagelse af opfyldningen sker alene 
med det pågældende materiale. Det forventes som udgangspunkt at jord, slagger og 
bagharp/finstof kan sammenblandes, da disse ikke forventes at afvige markant fra hinanden med 
hensyn til fysiske egenskaber. I forhold til anvendelsen af betonsand er det oplyst at dette typisk 
har en pH-værdi over 9, men derudover ikke indeholder miljøfremmede stoffer.  
 
Flyveaske og betonsand har som udgangspunkt en pH-værdi, der kan mobilisere en række stoffer 
i opfyldet. Det er især metallerne, som ved ændrede pH-værdier, lettere kan udvaskes til grund-
vand og recipient. Det kan være vanskeligt at beregne påvirkningerne fra f.eks. skiftevis opfyldning 
med aske og forurenet jord/slagger, da det afhænger af den enkelte askes fysisk/kemiske egen-
skaber, som på nærværende tidspunkt ikke er kendte. De vigtigste parametre for udvaskningen af 
metaller i opfyldet med forskellige materialer er dels L/S forholdet2 og dels pH i væskefasen. Inden 
for et normalt pH-område 6-9, vil metaller kun i begrænset omfang være opløselige, ved en ændret 
pH i væsken vil metaludvaskningen derfor stige. Dertil kommer at mange metallers udvaskning er 
styret af sorption, der kan være afhængig af jordens indhold af organisk stof.  
 
Generelt er det vanskeligt at generaliserer angående pH’s betydning af mobilisering af metaller, da 

der desuden ved ændret pH kan dannes oxyanioner og komplekser der også har betydning for 
metallernes mobilitet. Generelt vil metallerne arsen, cadmium, nikkel og måske kviksølv være im-
mobile ved høje pH-værdier, mens bly og dels zink kan mobiliseres ved høje pH værdier.  
 
Flyveaske kan dog indeholde en del chlorid og andre salte, der kan kompleksere med nogle af 
metallerne, hvorved de mobiliseres. Afhængigt af hvilken type flyveaske, der anvendes til opfyld, 
kan flyveasken desuden have puzzolane egenskaber. Dette kan medføre at flyveasken sammen 
med f.eks. jord hærdner, når der kommer vand til, hvorved udvaskning af forurenende stoffer i 
materialet mindskes/20/. I /18/ er det beskrevet hvordan alkaline flyveasker kan bidrage til at 
stabiliserer jorden, hvorved udvaskning af kobber og bly mindskes, mens dannelsen og udvask-
ningen af Cr(IV) og As(III) fremmes. Disse er begge mere mobile og langt mere toksiske overfor 
organismer i vandmiljøet end Cr(III) og As(V) der optræder ved mere neutrale pH-værdier. Fælles 
for dette er at det afhænger af den konkrete flyveaskes fysisk/kemiske egenskaber.  
 
Da der ønskes at foretage en opfyldning med forskellige materialer, og den aktuelle påvirkning 
imellem materialer er vanskelig at beregne med det nuværende kendskab til materialet (primært 
manglende oplysninger om typen af aske) forslås følgende:  
 
• Opfyldning af materialer skal foregå i adskilte fraktioner (dvs. der må ikke være kontakt mellem 

forskellige fraktioner 
 
Dette vilkår skal sikre, at der ikke sker en øget udvaskning som følge af opfyld med sammenblan-
dede materialer.  
 

7.2 Udledning af overskudsvand 
Udledning af overskudsvand og drænvand behandles særskilt, da de afhænger af den valgte løs-
ning.  
 

 
2 Væske-faststof forhold, anvendt i forbindelse med batchudvaskningstest. 
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Det er oplyst, at selve udlægningen af opfyldningsmateriale, vil kunne ske på forskellig vis. De to 
primære løsningsforslag er opfyldning i vådt bassin og tørholdelse af bassin imens der sker opfyld-
ning. I forbindelse med opfyldning til et vådt bassin, vil vand fortrænges, mens der ved tørholdelse, 
vil ske aktiv oppumpning af vand. Der er beskrevet scenarier for de to løsninger nedenfor.  
 
For begge løsninger gælder at den maksimale kildestyrke for udledningen, vil svare til de beregnede 
kildestyrker for porevandet inden fortynding i recipienten og inden transport gennem sandpuden. 
Disse er opsummeret i nedenstående tabel, bemærk at der kun er oplyst den maksimale kilde-
styrke, hvorfor der ikke skelnes i mellem hvilke restprodukter, der vil ske opfyld med.  

Tabel 7.3. Maksimale kildestyrker ved de opstillede grænseværdier. 

Parameter Maksimal kildestyrke i porevand (µg/l) 
Arsen 32 
Barium 1.000 
Bly 286 
Cadmium 40 
Chrom, total 1.000 
Kobber 1.000 
Kviksølv 5 
Mangan 1.000 
Nikkel 600 
Selen 15 
Zink 2.500 
Vanadium 447 
Molybdæn 731 
C6-C10 kulbrinter 6.409* 
>C10-C15 kulbrinter 322* 
C15-C20 kulbrinter 9* 
>C20-C35 kulbrinter 0,14* 
Sum af kulbrinter 6.739,5* 
Benz(a)pyren 0,007* 
Dibenz(a,h)anthracen 0,01* 

*Kildestyrker aflæst af JAGG-beregning.  

 
7.2.1 Fortrængningsvand 

Risikovurdering er udført i det tilfælde, at det vælges at opfylde område øst og vest med materialer 
indenfor 0,5 år. Ud fra bassinstørrelserne er det antaget, at der kan påfyldes ca. 900.000 m3 
materiale i bassinerne. Det medfører, at der vil ske en fortrængning af vandet i havnebassinet 
svarende til 900.000 m3 på et halvt år.  
 
Følgende er forudsat; 

• Der påfyldes dagligt ca. 5.000 m3 materiale og fortrænges vand af tilsvarende volumen 
• Påfyldning sker over en forholdsvis kort periode på 0,5 år 
• Svarende til et samlet fortrængt vandvolumen på 900.000 m3 
• Det opfyldte materiale kan med tid medføre udvaskning af metaller, PAH og kulbrinter jf. 

ovenstående risikovurdering 
• Fortynding med indtrængende grund- og havvand eller nedbør er ikke medregnet 
• Det vand, der fortrænges vil typisk være overfladenært vand, der for den volumenmæssigt 

største del ikke vil have været i kontakt med det tilfyldte materiale  
 
For at vurdere risikoen er der opstillet 3 scenarier; 

• Scenarie 1 svarende til dag 2, her er der samlet påfyldt 10.000 m3 materiale og efter 
fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 890.000 m3 vand i bassinet 
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• Scenarie 2 svarende til et kvart år, her er der samlet påfyldt 450.000 m3 materiale og efter 
fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 450.000 m3 vand i bassinet 

• Scenarie 3 svarende til et halvt år, her er der samlet påfyldt 900.000 m3 materiale og efter 
fortrængning af de 5.000 m3 vand på dagen er der 0 m3 frit vand i bassinet  

 
Scenarie 1: 
De 10.000 m3 materiale har ligget max 1 døgn i bassinet. Det vurderes, at der ikke vil være opnået 
ligevægt mellem påfyldt materiale og vand pga. den korte tid, og at der dermed ikke vil ske nogen 
forurening af havvandet ved fortrængning af de 5.000 m3/dag 
 
Scenarie 2: 
De 450.000 m3 materiale har ligget 1-91 dage i bassinet. Det er tvivlsomt, at der har været tid til 
at der er opnået ligevægt mellem materiale og vand. Teoretisk set kan der være opnået ligevægt 
mellem det først tilfyldte materiale og porevandet, hvorimod der ikke vil være opnået ligevægt 
med det sidste tilfyldte materiale og vandet. Det først tilfyldte materiale vil for hovedparten være 
dækket af det nyest tilfyldte materiale. Evt. udvaskning fra det først tilfyldte materiale vil på bag-
grund af erfaringer fra forureningssager og stoffernes fordelingskoefficienter blive sorberet i det 
nyest tilfyldte materiale. Det vil ligeledes være overfladevandet, der skvulper over/fortrænges, og 
dette vil alt andet lige ikke have været i kontakt med det først tilfyldte materiale i særligt lang tid. 
Det vurderes usandsynligt, at der vil kunne ske en væsentlig forurening af havvandet ved for-
trængning af de 5.000 m3/dag i dette scenarie 
 
Scenarie 3: 
De sidste 5.000 m materiale påfyldes og de i alt 900.000 m3 materiale har ligget i bassinet 0-182 
dage. Det er sandsynligt, at der i det dybeste (først tilfyldte) materiale vil være opnået ligevægt 
mellem materiale og vand og at evt. udsivende eller udpresset vand fra dette materiale til dels vil 
strømme til det nyere påfyldte materiale, hvor de udvaskede stoffer igen vil sorbere og udfælde. 
Udvaskning fra det nyere påfyldte materiale vurderes ikke at ske i væsentlig grad pga. manglende 
tid til at opnå ligevægt mellem opløsning, udfældning og sorption.  Det er usandsynligt, at dette 
vand vil kunne forurene de sidste 5.000 m3 vand, der fortrænges.   
 

7.2.2 Overskudsvand ved tørholdelse 
Det er oplyst at uanset den valgte løsning til tørholdelse, vil der maksimalt blive blotlagt et areal 
svarende til 20.000 m2 af den eksisterende havbund. Dette sikres ved at arbejde langs den eksi-
sterende kystlinje f.eks ved at udlægge et arbejdsområde på 200 m x 100 m. På den blotlagte 
fjordbund udlægges et geonet, hvori opfyldningsmaterialet placeres. Opfyldningsmateriale anven-
des herefter som et drænlag, der presser vand ud af den underliggende gytje. Det udpressede 
vand, vil afhængigt af den valgte løsning blive udledt som overskudsvand eller udledt via vertikale 
dræn i gytjen.  
 
Anlægsarbejdet vil derfor bestå i en kontinuerlig tørpumpning af områderne til opfyldning, hvor 
anlægsarbejdet arbejder sig længere og længere ud i fjorden. Der vil ikke blive bortledt grundvand. 
Kun en begrænset del af det oppumpede drænvand vil have været i kontakt med fyldet. Ligeledes 
er der tale om kontinuerlig oppumpning i forbindelse med anlægsarbejde, hvorved der ikke når at 
indstille sig en ligevægt i mellem opfyldet og vandmængden. Det vurderes derfor at koncentratio-
nen i vandet næppe vil svare til de beskrevne kildestyrker, såfremt der sker kontinuerlig oppump-
ning af vand. 
 
Eksempel: Der er udlagt opfyld i de 40.000 m2 af de i alt ca. 66.500 m2 . Der forventes at være 
sket opfyldning i en periode svarende til 0,5 år. Der udlægges opfyld på eksisterende fjordbund 
med en mægnighed på max. 3,5 m. Der forventes en samlet mængde vand til udledning svarende 
til mængden af indsivende grundvand i området samt regnvand i anlægsperiode (beregnet efter 
ligning i afsnit 3.4 for en 200 m strækning) ~ 11.360 m3. Når dette udledes i det fremtidige hav-
nebassin, fås en fortynding på ca. 680 jf. ligning i afsnit 4. Selv hvis det udledte drænvand ville 
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have opnået de beskrevne kildestyrker, ville det således ikke medføre en overskridelse af gældende 
vandkvalitetskriterier.  
 
Uanset den valgte løsning, forventes der ved første opfyldning, at blive opfyldt i hele opfyldnings-
området til kote +3 á +5. Herefter forventes det at lade områderne hvile i min. 7 måneder, hvor-
efter sætningerne i den underliggende gytje vurderes. Det forventes at koten efter 7 måneder vil 
være +2 á +3, hvorfor der i visse områder, vil være behov for efterfyldning.  
 
Skulle der være behov for sænkning af vandniveauet i opfyldningsområdet efter hvileperioden, kan 
det forventes at porevandets koncentration af stoffer vil svare til de oplyste kildestyrker inden 
fortynding og transport. Forventes som udgangspunkt, at anlægsområdet tørholdes efter behov. 
 

7.2.3 Opsummering af udledning af overskudsvand 
Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt hvilken metode, der skal anvendes til opfyldningen 
af Marina City. Der er derfor i ovenstående to afsnit opstillet scenarier for overskudsvand ved: 
 

• Opfyldning til vådt bassin 
• Opfyldning til tørt bassin 

 
Det forventes på nuværende tidspunkt, bundudskiftningen i opfyldning vest vil ske fra et vådt 
bassin. Det forventes på nuværende tidspunkt, at opfyldningen af område øst vil ske under tør-
holdelse. Den konkrekte opfyldningsmetode afgøres af den  valgte entreprenør, der skal udføre 
anlægsarbejdet.  
 
Det er i afsnit 7.2.1 opstillet scenarier for en opfyldning, der vil medføre at vand fra bassinet bli-
ver fortrængt. Som det fremgår af afsnittet vurderes opfyldningen til et vådt bassin ikke at med-
føre en udledning af fortræningsvand til Kolding Fjord, der vil medføre en overskridelse af gæl-
dende vandkvalitetskriterier.  
 
Der er i afsnit 7.2.2 opstillet et scenarie for tørholdelse af opfyldningsområdet. Som det fremgår 
af afsnittet vil tørholdelsen ske i etaper, hvorfor de primære vandmængder i forbindelse med tør-
holdelsen er drænvand og overfladevand, der udledes efter behov. Da der er tale om en mindre 
vandmængde, for at kunne holde arbejdsområdet tørt, vurderes det at drænvandet fra opfyldnin-
gen maksimalt vil medføre en kildestyrke svarende til de beregnede i risikovurdering. Det vurde-
res derfor at udledningen ikke vil medføre en overskridelse af gældende vandkvalitetskriterier i 
Kolding Fjord.  
 

7.3 Risiko overfor grundvand og arealanvendelsen på grunden 
Det vurderes på baggrund af nyttiggørelsens placering i et kystnært område uden drikkevandsin-
teresser og aktive indvindingsboringer, at nyttiggørelsen ikke udgør en risiko overfor drikkevands-
ressourcen i området.  
 
I forbindelse med risikovurderingen er der taget hensyn til at arealet, hvor der vil ske nyttiggørelse 
skal anvendes til beboelse og opholdsarealer for mennesker efter endt opfyldning. Arealet vil efter 
endt nyttiggørelse blive efterfyldt med rent sand, da det forventes, at der vil ske sætninger i are-
alet. Det forventes derfor, at der som minimum vil være 0,5 m med rent sand under terræn, men 
potentielt mere. Det forventes således, at fremtidigt ledningsnet i området kan ligges i rent sand, 
uden kontakt til forurenet jord/flyveaske/slagge. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der på arealet 
vil være behov for etablering af en parkeringskælder. Såfremt der skal etableres en kælder, vil der 
være risiko for håndtering af opgravet forurenet jord/slagge/flyveaske afhængigt af mængden af 
efterfyldning i området, hvor den etableres.  
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I forbindelse med risiko overfor det fremtidige indeklima i bygningerne er det valgt ikke at modtage 
jord indeholdende benzen, da der vil være risiko for afdampning. I forbindelse med opfyldning med 
forurenet jord indeholdende kulbrinter og PAH’er forventes disse fraktioner primært at består af 

tunge kulbrinter, der er stærkt bundet til jorden og ikke let flygtige, og derved ikke vil udgøre en 
risiko overfor det fremtidige indeklima. Idet opfyldningen af marinaen potentielt vil tage flere år 
vurderes det at hovedparten af de stoffer, der er tilbage i jorden, er stoffer med en mindre tendens 
til udvaskning/afdampning, med en lav bionedbrydelighed og/eller stoffer som er stærkt bundet til 
jorden. Det forventes derfor at størstedelen af totalindholdet af kulbrinter i jorden anvendt til op-
fyldningen, vil bestå af den tungeste fraktion. Der er i forbindelse med projektet udført en JAGG-
beregning for kulbrintefraktionerne C6-C10 (modelstof: n-octan), C10-C15 (modelstof: dodecan) 
og C25-C35 (pentacosan). Der er i bilag 5 anvendt følgende grænseværdier i jord: C6-C10 = 25 
mg/kg, C10-C15 = 310 mg/kg TS og C25-C35 = 400 mg/kg TS. Som det fremgår af bilag 5, vil 
grænseværdien svarende til jordkvalitetskriteriet på 25 mg/kg TS, medføre en overskridelse af 
Miljøstyrelsens afdampningskriterium for C6-C10. Grænseværdien er imidlertid fastsat med bag-
grund i en maks. Koncentration, der ikke vil medføre et indeklimaproblem. Det vurderes derfor at 
såfremt grænseværdierne for de enkelte kulbrintefraktioner overholdes, at opfyldningen ikke vil 
udgøre en risiko overfor det fremtidige indeklima på Marina City.  
 

7.4 Risiko overfor arealanvendelsen af fremtidig strandpark 
Som tidligere nævnt vil der øst for opfyldningsområderne, hvor der vil ske nyttiggørelse af flyve-
aske, betonsand, slagge, forurenet jord og bagshap, etableres en ny Marinapark. Marinaparken  vil 
blive etableret oven på en del af spunsvæggen, der indrammer opfyldning mod øst. Der er således 
ingen sandpude imellem området med opfyldning og strandparken, idet strandparken vil udgøre 
det øverste lag af sandpuden imellem opfyldet og den fremtidige kystlinje.  
 
Det forventes at en spunsvæg uden membranlåse er ca. 95 % vandtæt, hvilket betyder at det er 
en minimal vandmængde, der vil trænge ud igennem spunsvæggen til strandparken. Det vurderes, 
på baggrund af de oplyste koncentrationer i afsnit 2.3, at der ikke vil være risiko for sandet i 
strandparken vil opnå en jordkoncentration svarende til eller over jordkvalitetskriterierne. Det vur-
deres derfor at den primære risiko i forhold til arealanvendelsen vil være kontakt med udsivende 
vand fra opfyldet.  
 
Det forventes at Strandparkenvil være påvirket af tidevandhændelser, hvorfor kildestyrkerne for-
ventes at blive opblandet i indtrængende fjordvand. På baggrund af koncentrationer af kulbrinter i 
jorden svarende til lettere forurenet jord vurderes det, at kulbrinter ikke vil udgøre en risiko overfor 
strandparken.  
 
For at vurdere, hvorvidt udsivningen af forurenende stoffer fra opfyldet vil udgøre en risiko, er de 
resulterende koncentrationer i recipienten sammenholdt med kvalitetskriterierne for drikkevand. 
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Tabel 7.4. Maks. resulterende koncentrationer i recipient sammenholdt med kvalitetskriterierne for drik-
kevand. 

Parameter Resulterende koncentration i 
recipient 
µg/l 

Drikkevandskvalitetskriterium 
µg/l 
/21/ 

Chlorid 5.501 250.000 
Sulfat 7.334 250.000 
Natrium 2.750 175.000 
Arsen 0,09 5 
Barium 1,8 700 
Bly 0,52 5 
Cadmium 0,07 3 
Chrom 1,83 50 
Kobber 1,83 2.000 
Kviksølv 0,009 1 
Mangan 1,83 50 
Nikkel 1,10 20 
Selen 0,03 10 
Zink 4,58 3.000 
Benz(a)pyren 0,00001 0,010 

 
Som det fremgår af Tabel 7.4, vil de resulterende koncentrationer i recipienten, og derved også 
indtrængende havvand under strandparken være langt under de maksimale drikkevandskvalitets-
kriterier. Det vurderes herved, at opbygningen af anlægget ikke vil udgøre en risiko overfor areal-
anvendelse af strandparken.  
 

7.5 Habitatvurdering 
Der henvises til miljørapport for Marina City – kapitel 11 om Natura 2000-områder og kapitel 14 
om marinbiologiske forhold/28/, hvor miljøeffekterne som følge af opfyldning er vurderet med 
henblik på nærliggende naturområder og bilag IV-arter. Kort opsummeret er det vurderet, at så-
fremt gældende vandkvalitetskriterier overholdes ved nyttiggørelsen af jordlignende materialer, 
vurderes det at der nyttiggørelsen ikke vil have et omfang der vil påvirke de marinbiologiske forhold 
og/eller natura 2000-områderne i og omkring Kolding Fjord.  
 
I risikovurderingen er der opstillet forslag til grænseværdier for materialer til opfyldning, der vil 
sikre at gældende vandkvalitetskriterier kan overholdes med en god margin. Derudover er risiko-
vurderingens forudsætninger konservative, idet de bygger på fri passage mellem opfyld og fjorden, 
samt at vandudskiftningen i marinaen udelukkende er styret af tidevandshændelser. Det vurderes 
derfor, at opfyldningen ikke vil medføre en uacceptabel vandkvalitet i Kolding Fjord, hvorved ma-
rine bilag IV-arter samt nærmeste Natura 2000-område, vurderes ikke at blive påvirket som følge 
af projektet.  
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Oliestoffer - fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr/by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

Jord
Kommentar Nej Standard data Indtastede data (angives med fed)

Jordtype

Poreluftvolumen VL

Vand-indhold VV

Samlet porøsitet e=VL+VV

Volumen af jordskellet VJ

Kornrumvægt d

Volumenvægt r

Indhold af organisk kulstof foc

Beregning: Fugacitet
Kommentar Nej

Angiv signifikant ciffer 2

In
d
ta

s
te

d
e
 

v
æ

rd
ie

r

B
e
re

g
n
e

t 
u

d
 f

ra
 

p
ro

fi
l

J
o
rd

k
v
a

lit
e
ts

-

k
ri

te
ri

u
m

O
v
e

rs
k
ri

d
e

ls
e
 

a
f 

k
ri

te
ri

e
t

B
e
re

g
n
e

t 
u

d
 f

ra
 

fu
g
a

c
it
e
t

G
ru

n
d
v
a

n
d

s
-

k
ri

te
ri

e
t

O
v
e

rs
k
ri

d
e

ls
e
 

a
f 

k
ri

te
ri

e
t

B
e
re

g
n
e

t 
u

d
 f

ra
 

fu
g
a

c
it
e
t

A
fd

a
m

p
n

in
g

s
-

k
ri

te
ri

e
t

O
v
e

rs
k
ri

d
e

ls
e
 

a
f 

k
ri

te
ri

e
t

mg/kg mg/kg mg/kg gange µg/l µg/l gange mg/m³ mg/m³ gange

BTEX'er

Benzen 1,5 1,5 1,5 Nej 5500 1 5540 1400 0,00013 1,1E+07

Toluen 0 4,3 5 Nej 0,87 0,4 2,17

Ethylbenzen 0,00223 1,2 0,2

Sum Xylener 0,00223 1,1 5 Nej 0,17 0,1 3,77

Naphtalen 0,118 9,7 1 9,66 0,057 0,04 1,41

Kulbrintefraktioner

C6-C10 25 25 25 Nej 6300 6600

C10-C15 40 40 290 16

C15-C20 400 400 9,8 3,8

C20-C35 400 400 0,13 0,00053

Sum af kulbrinter 400 400 100 4 6600 9 729 6600 0,1 66100

Alkylbenzener

C9-C10 aromatiske kulbrinter 570 1 613 77 0,03 2770

Polyaromatiske Kulbrinter (PAH)

Benzo(a)pyren 3 3 0,3 10 0,0065 0,01 Nej 3,4E-08

benzo(b+j+k)fluoranthen 0,3 0,0006 1,6E-09

benzo(ghi)perylen 0,15 4,8E-05 2,3E-11

Dibenz(a,h)anthracen 3 3 0,3 10 0,0091 9,6E-12

Fluoranthen 1,95886 0,85 0,1 8,52 6,3E-05

indeno(1,2,3-cd)pyren 1,34397 0,00031 2,7E-10

Sum af 7 PAH'er jord 9,60283 4 2,4

Sum af 4 PAH`er 0,00096 0,1 Nej

NSO-forbindelser

Sum af NSO-forbindelser 0 0,0401 63,6109 19,8993

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn Kontrolleret

Navn/initialer Godkendt

Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

Sand

0,15

0,45

Målepunkt Dato Fri fase?

Risiko for frifase

Jordkoncentrationer Vandkoncentrationer Poreluft konc.

Anvendt brugerdata

Nej

2,65

1,4575

0,1

Marina City - Nyttiggørelse af forurenet jord

CABR

Rambøll

0,3

0,55

Udskrevet den 13-10-2017 14:16 Side 1 af 2

Kildestyrker m.
benzen



Oliestoffer - fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr/by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

Marina City - Nyttiggørelse af forurenet jord

Bemærkninger

om jordtypen

Bemærkninger

kemisk analyse

Udskrevet den 13-10-2017 14:16 Side 2 af 2



Oliestoffer - fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

Jord
Kommentar Nej Standard data Indtastede data (angives med fed)
Jordtype
Poreluftvolumen VL

Vand-indhold VV

Samlet porøsitet e=VL+VV

Volumen af jordskellet VJ

Kornrumvægt d
Volumenvægt r

Indhold af organisk kulstof foc

Beregning: Fugacitet
Kommentar Nej

Angiv signifikant ciffer 2
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mg/kg mg/kg mg/kg gange µg/l µg/l gange mg/m³ mg/m³ gange
BTEX'er
Benzen 0,00237 1,5 Nej 8,9 1 8,88 2,7 0,00013 21100
Toluen 0 5,2 5 1,04 1,3 0,4 3,27
Ethylbenzen 0,00237 1,4 0,31
Sum Xylener 0,00237 1,4 5 Nej 0,26 0,1 5,67
Naphtalen 0,118 11 1 10,9 0,064 0,04 1,6

Kulbrintefraktioner
C6-C10 25 25 25 Nej 880 6300
C10-C15 40 40 320 18
C15-C20 310 310 8,6 3,4
C20-C35 400 400 0,14 0,0006
Sum af kulbrinter 400 400 100 4 1200 9 134 6300 0,1 63000

Alkylbenzener
C9-C10 aromatiske kulbrinter 690 1 734 94 0,03 3400

Polyaromatiske Kulbrinter (PAH)
Benzo(a)pyren 3 3 0,3 10 0,0074 0,01 Nej 3,9E-08
benzo(b+j+k)fluoranthen 0,3 0,00068 1,8E-09
benzo(ghi)perylen 0,15 5,4E-05 2,6E-11
Dibenz(a,h)anthracen 3 3 0,3 10 0,01 1,1E-11
Fluoranthen 1,51812 0,75 0,1 7,45 5,5E-05
indeno(1,2,3-cd)pyren 1,34397 0,00035 3,1E-10
Sum af 7 PAH'er jord 9,16209 4 2,29
Sum af 4 PAH`er 0,0011 0,1 Nej

NSO-forbindelser
Sum af NSO-forbindelser 0 0,0401 71,4333 28,1637

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn Kontrolleret
Navn/initialer Godkendt
Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

Sand

0,15
0,45

Målepunkt Dato Fri fase?
Risiko for frifase

Jordkoncentrationer Vandkoncentrationer Poreluft konc.

Anvendt brugerdata
Nej

2,65
1,4575

0,1

0,3

0,55

Udskrevet den 22-06-2018 07:04 Side 1 af 2

Kildestyrke af
grænseværdier (uden
benzen-indhold)



Oliestoffer - fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

Bemærkninger
om jordtypen

Bemærkninger
kemisk analyse

Udskrevet den 22-06-2018 07:04 Side 2 af 2



Indeklimaberegning 
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nummer: Projekt nr.:
Note

Jordparametre Indtastede data angives med fed
Kommentar nej
Membran type Jord type
Tykkelse mm Tykkelse m
Materialekonstant Materialekonstant

Kommentar nej
Jordtype
Jordlag, Dybde fra m u.t.
Jordlag, Dybde til m u.t.
Poreluftvolumen VL 0,3 0,1
Vand-indhold VV 0,15 0,3
Materialekonstant

Samlet materialekonstant  KW  
Tykkelse af jordlag m

Terrændæk Kommentar nej

Betontværsnit hb mmØvrige detaljer se side 3

Bygningsdata Kommentar nej
Rumtype/anvendelse
Loftshøjde Lh m
Gulvbredde/-længde lb/ll 5 5 m
Luftskifte Ls m³/s
Trykforskel over betondæk DP Pa

Stoffer Angiv signifikant ciffer 3
Kommentar stoffer nej Kommentar beregning nej
Målepunkt
Dato

Poreluftskoncentration CL mg/m³
Ikkemålt værdi anvendt
Baggrundskoncentration C0 mg/m³
Diffusionskoefficient luft DL 7,7E-06 6,3E-06 4,4E-06 m²/s
Stofflux gennem beton J 0,00027 5,1E-06 8,2E-11 mg/m²·s
Poreluft koncentration u. gulv Cp mg/m³
Diffusivt bidrag til indeluft Cdi mg/m³
Totalbidrag til indeluft Ci mg/m³
Afdampningskriterie 0,1 0,1 0,1 mg/m³
Overskridelse af kriteriet
Anvendt brugerdata

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn Kontrolleret
Navn/initialer Godkendt

Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

Type af terrændæk

1,28 0,0246 0,0

12,759 Nej

    

Nej
Nej Nej Nej

52616,169 1237,4297 0,0287
Nej Nej Nej

0,1095 0,0079

0,0007
12,5

80,0

Jordlag 1 Jordlag 2 Jordlag 3 Jordlag 4

Membran Kapillarbrydende lag

Sand Fyld
0,0 0,5

Beboelse

0,5 12,5

5,0

0,191 0,0031 0,0

2,5

n-Oktan dodecan pentacosanForureningskomponent

207,0 4,1 0,0001

Armeret beton 
(beton 20)

0,0001

Udskrevet den 25-06-2018 15:06 Side 1 af 3



Indeklimaberegning 
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nummer: Projekt nr.:
Note

Bemærkninger
om jordlag

Bemærkninger om
Influenszone og membran

Bemærkninger
om forurening

Bemærkninger
om kemiske stoffer

Bemærkninger
beregninger

Udskrevet den 25-06-2018 15:06 Side 2 af 3



Indeklimaberegning 
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nummer: Projekt nr.:
Note

Bemærkninger
om bygningsdata

Bemærkninger
om terrændæk

Detailoplysninger om terrændæk

Relativ luftfugtighed RF %
Vand/cement-tallet v/c
Cementindhold CM kg/m³
Svindtid ts døgn
Materialekonst. for beton Nb
Armeringsdiameter da mm
Armeringskonstant k
Afstand mellem 
armeringsjern Db mm
Dynamisk viskositet af luft m kg/m·s
Elasticitetskoeff. Beton Eb MPa
Elasticitetskoeff. Stål (MPa) Es MPa

Beregnede data om terrændæk

KN

Revnevidde w mm
Gnmsn. Revneafstand lw mm
Total revnelængde ltot mm
Vol. strøm gennem beton qb m³/s
Vol. strøm i bygningen qbyg m³/s

Type af terrændæk

Beregnede 
værdier

Indtastede 
(målte) værdier

Materialekonstant for terrændæk 0,025

210000,0

3,0
1,0

50,0

0,0
20000,0

60,0
0,67

68,54
0,0

0,005

0,111
636,62

220,0
7300,0
0,002

Armeret beton 
(beton 20)

Armeret beton 
(beton 20)

Udskrevet den 25-06-2018 15:06 Side 3 af 3
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Bilag 11 

Visualiseringer 
Marina City 

6. december 2019
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1. Rebæk Strand, foran windsurfer-klubhus

Fj
or

dp
ar

ke
n

Sk
t. 

N
ik

ol
ai

 K
ir

ke

Ko
ld

in
gh

us

Va
nd

tå
rn

 
Gø

hl
m

an
sv

ej



1. Rebæk Strand, foran windsurfer-klubhus

Fj
or

dp
ar

ke
n

N
yb

yg
ge

ri
 v

ed
 

Sk
am

lig
ve

je
n 

(p
la

nl
ag

t)

Ko
ld

in
g 

Sk
y 

(p
la

nl
ag

t)

16
 e

ta
ge

r 
i 

M
ar

in
a 

Ci
ty

Sk
t. 

N
ik

ol
ai

 K
ir

ke

Ko
ld

in
gh

us

Va
nd

tå
rn

 
Gø

hl
m

an
sv

ej



2. Åbakken/Strandbakken, ud for bådebro
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2. Åbakken/Strandbakken

St
ra

nd
pa

rk
en

16
 e

ta
ge

r 
i 

M
ar

in
a 

Ci
ty

DL
G 

Si
lo

N
yb

yg
ge

ri
 v

ed
 T

ve
dv

ej
 (

pl
an

la
gt

)

Su
nd

he
ds

ce
nt

er

Ko
ld

in
g 

sy
ge

hu
s



3. Skamlingvejen ved stiudfletning, ud for bådebro
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3. Skamlingvejen ved stiudfletning, ud for bådebro
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4. Vangen/Hegnet, Tved
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4. Vangen/Hegnet, Tved
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5. Skamlingvejen ved stiudmunding fra Strandparken
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6. Fjordparken, fælleshusets terrasse
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6. Fjordparken, fælleshusets terrasse
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7. Østerbrogade, bro over åen
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8. Fynsvej, ved Svineryggen

Re
bæ

k-
da

le
n

St
ra

nd
pa

rk
en

Fj
or

dp
ar

ke
n



8. Fynsvej, ved Svineryggen

Re
bæ

k-
da

le
n

St
ra

nd
pa

rk
en

Fj
or

dp
ar

ke
n



9. Fjordvej 21, ved bænk
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10. Yderst på  badebroen, Lyshøj Alle
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10. Yderst på  badebroen, Lyshøj Alle
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11. Marina Syd ved bro G
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Kolding Kommune Marina City 05.01.2020 

1. Notatets formål 
 

Formålet med dette notat er at begrunde etableringen af Marina City med tilhørende anvendelser på op-

fyld på søterritorium, herunder bl.a. boliger. Notatet belyser således de forskellige relevante udviklings-

mæssige og myndighedsmæssige interesser, som varetages af Kolding Kommune i forbindelse med ud-

vikling af projektet og de forskellige synsvinkler, der har været inddraget i projektets forarbejder. 

 

Notatet begrunder berettigelsen af Marina City, og forklarer Marina Citys helt særlige beliggenhed og –

situation. Notatet beskriver samtidigt Marina Citys nødvendige størrelse, indhold og proportioner mellem 

de forskellige anvendelser. 

 

Notatet beskriver desuden hvorledes Marina City-projektet i høj grad udvikler det eksisterende miljø og 

skaber nye værdifulde bymiljøer, mens åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsværdi. 

Her er således tale om helt bevidst planlægning over lang tid, og byudvikling med fokus på innovation og 

bæredygtig udvikling, hvor vækstskabende initiativer fremmes, med samtidig respekt for naturen og mil-

jøet. Notatet redegør nærmere for denne helhedsorienterede tilgang, og Miljørapporten for Marina City 

redegør detaljeret for hensynet til naturen og miljøet. 

 

I bilag 1 findes en mere uddybende begrundelse for projektets placering, størrelse og indhold. Herunder 

også en sammenligning med andre, store marinaer med integreret indhold forskellige steder i landet. 

 

I det marinbiologiske kapitel i miljørapporten belyses projektets begrænsede indvirkning på fjordmiljøet, 

herunder at det marine habitattab, som følge af inddragelsen af fjordareal, er ubetydeligt. 
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2. Samlet konklusion 
 

Kolding Kommune arbejder målrettet ud fra en strategi, der har fokus på byfortætning og omdannelse af 

stations- og bymidtenære arealer. Den valgte strategi sikrer, at udviklingen af Kolding by sker på et bære-

dygtigt grundlag og er samtidig en forudsætning for Kolding Kommunes mål om en fortsat attraktiv og le-

vende bymidte. 

 

Udviklingen af Kolding bymidte og Marina City sker med afsæt i følgende: 

1. At udvikling af stations- og bymidtenære arealer i Kolding - ud fra en helhedsbetragtning - skal ske 

i et sammenhængende bånd, der tager sit udgangspunkt i bymidten og strækker sig langs åen mod 

øst og samtidigt bevæger sig syd om den eksisterende erhvervshavn. Dette har været afsættet og 

retningen for de seneste 10 års udvikling af Kolding bymidte. 

2. At Kolding Kommune vil en stor, topmoderne og bæredygtig lystbådehavn som et vigtigt led i byens 

udvikling og udviklingen af turismen i kommunen og regionen. 

3. At Marina City udvikles som et bæredygtigt byområde, hvor de maritime funktioner integreres med 

boliger, service- og rekreative funktioner. 

4. At Kolding Kommune har en aktiv erhvervshavn, hvorfor der skal tages hensyn til dennes aktiviteter 

og virksomheder.   

 

Marina City er den naturlige afrunding af ovennævnte byudviklingsbånd, der tager hensyn til Kolding er-

hvervshavn, og samtidigt giver rum til den positive byudvikling, der foregår i Kolding bymidte.  

 

Kommunen har tillige en intention om, gennem en længerevarende proces, at omdanne dele af erhvervs-

havnen til andre byfunktioner. I denne proces skal der fortsat tages hensyn til erhvervshavnens aktiviteter 

og virksomheder. 

 

Marina City er udviklet og dimensioneret med afsæt i rammerne fra den gældende kommuneplan, idet der 

i projekt sker en vis omdisponering af rammerne af hensyn til omgivelserne, herunder erhvervshavnen. 

 

Kolding Kommune ønsker på den baggrund at udvikle det nye maritime byområde Marina City. Marina City 

skal sætte rammen for en helhedsorienteret løsning af flere store byudviklingsmæssige udfordringer, som 

Kolding bymidte står over for. For det første er der truffet en strategisk beslutning om at udvikle en stor og 

top-attraktiv lystbådehavn som led i byens udvikling og som led i turismeudviklingen. Dette udløser behov 

for en stor udvidelse af byens sydlige lystbådehavn med dertil hørende landanlæg. For det andet har Kolding 

by med sin meget betydelige vækst i indbyggertallet et stort behov for at tilvejebringe muligheder for bymid-

tenært boligbyggeri. De nuværende muligheder er imidlertid ved at være udtømt, og der er derfor behov for 

nye områder til boligudvikling. 

 

Anlæg af lystbådehavne skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund. Marina City ligger ikke bare 

ved, men bliver en integreret del af Koldings byområde. I Kolding er der en helt særlig mulighed for at skabe 

en moderne lystbådehavn, da byen allerede har kapaciteten, og lystbådehavnen kan placeres bynært i 

relation til Design City. Derfor er der en særlig funktionel begrundelse for boliger i Marina City, da det kan 
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sikre en sammenhæng mellem marinaen og bymidten og dermed til handel, station, uddannelsescampus 

m.m. i Kolding. 

 

Ved at udvikle Marina City med både marina og bymæssige funktioner sikres det, at Marina City bidrager til 

områdets attraktionsværdi, forbedrer den lokale service og de lokale beskæftigelsesmuligheder. 

 

Der er som nævnt oven for et meget stort behov for at bygge nye stations- og bymidtenære boliger i Kolding, 

og mulighederne herfor er ved at være udtømte. Marina City giver mulighed for at dække en del af dette 

presserende behov. Arealmæssigt vil området til boliger kun udgøre ca. 16% af det opfyldte areal. Dette 

relativt lille greb vil have ekstrem stor betydning for Marina City’s samlede kvalitet og funktion. Langt den 

overvejende del af boligerne etableres på eksisterende land, dvs. i eksisterende byzone. 

 

Placeringen og disponeringen af Marina City er den mest hensigtsmæssige, baseret på de givne forhold på 

stedet, en lang række tekniske undersøgelser, beregninger og redegørelser, samt en række nødvendige 

hensyn til de omgivende natur-, by- og erhvervshavneområder. En placering af boligerne fx. længere mod 

vest i nuværende fredskovs- og moseområder vurderes ikke som mulig under hensyntagen til driften af 

eksisterende virksomheder på erhvervshavnen (støj og emissioner), risikovirksomheder på havnen, virk-

somheder af national interesse på havnen samt naturbeskyttelse. Selve lystbådehavnen kan ikke flyttes 

længere mod vest, og den ønskede integration mellem maritime funktioner, boliger, service- og rekreative 

funktioner vil hermed gå tabt. 

 

Kombinationen med boliger betyder en langt bedre ressourceudnyttelse: God arealhusholdning. Fælles in-

frastruktur i form af veje, stier og parkering samt el, varme, vand- og kloakforsyning. Bedre underlag for 

kollektiv trafik. Større tryghed og sikkerhed. Dobbeltudnyttelse af områdets nye faciliteter (multible funktio-

ner). 

 

Boligdelen udgør grundlaget for, at det er muligt at realisere et moderne havneanlæg med en ekstraordinær 

høj bæredygtighedsprofil (funktioner, anlæg, biodiversitet, drift). Funktionsblandingen er nødvendig for at 

kunne skabe det teknisk/miljømæssigt bæredygtige byområde. Dette afspejles eksempelvis i DGNB-certifi-

ceringen, hvor Marina City er præcertificeret på højt niveau. En høj grad af funktionsblanding er også nød-

vendig for at kunne skabe en meget attraktiv marina. Dette afspejles eksempelvis i Blue Star-certificeringen, 

hvor ambitionen er en 5-stjernet marina. 

 

Kolding Kommune vurderer, at etableringen af Marina City med den beskrevne lokalisering, omfang og 

indhold, er den bedste løsning, når projektet ses i et bredt perspektiv. Ønsket om opfyld på søterritoriet med 

tilhørende anvendelser er således begrundet i en helhedsorienteret tilgang og afvejning af en lang række 

interesser. I den forbindelse er det Kolding Kommunens opfattelse, at der ikke er væsentlige hensyn, der 

taler imod projektet. 
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3. Kolding Kommunes behov og ambitioner 
 

Marina City er ikke et fritstående tiltag, men det naturlige næste byudviklingsområde for Kolding, også i et 

historisk perspektiv. 

 

Politisk prioriteres en udvikling gennem bedre udnyttelse af arealer og områder centralt i byen. Det er så-

ledes samfundsøkonomisk og ressourceøkonomisk klart bedre at byudvikle ”indadtil” frem for ”udadtil”. 

Dette fremgår bl.a. af den seneste række af kommuneplaner. Kommuneplanlægningen er foretaget ud fra 

bl.a. princippet om fortætning og bæredygtig byvækst indefra og ud iht. planlovens §§ 11a, stk. 7 og stk. 8. 

Etableringen af Marina City er såvel i overensstemmelse med princippet om fortætning og øget rummelig-

hed på eksisterende arealer samt byvækst i direkte tilknytning til eksisterende byområder med bl.a. det 

formål at sikre en effektiv udnyttelse af de investeringer, der er foretaget i eksisterende infrastruktur (veje, 

ledningsanlæg, kloakering, vandforsyning, kollektiv trafik, offentlig service mv.) 

 

Kolding har en meget lang tradition for denne tilgang og prioritering. Siden 1970’erne er gennemført store 

byfornyelsesindsatser i hele bymidten, og Kolding er således den by uden for hovedstaden, som har gen-

nemført mest byfornyelse. Her er store bydele blevet omdannet og gjort tidssvarende. I direkte forlæn-

gelse heraf er gennemført store omdannelser af udlevede erhvervsområder, ikke mindst i zonen mellem 

bymidten og havnen. Og i den nyeste tid sker der omdannelser i det centrale Riberdyb-Holmsminde om-

råde, Campusområdet og Design City. Omdannelsen og udviklingen af Marina City ligger i direkte fortsæt-

telse af denne langsigtede og vedholdende strategi.  

 

Etablering af Marina City med den ansøgte lokalisering, omfang og indhold, er en oplagt løsning, når pro-

jektet ses i et bredt perspektiv. Ønsket om opfyld på søterritoriet med tilhørende anvendelser er begrundet 

i en helhedsorienteret tilgang og afvejning af en lang række interesser.  

 

Det er Kolding Kommunes intention med projektet at sikre, at der ud fra en planlægningsmæssig og sam-

fundsøkonomisk helhedsvurdering sker en fortsat hensigtsmæssig udvikling af Kolding by.  

 

Kolding er en by i betydelig vækst. Kolding er en del af Trekantområdet, der er et tidligt eksempel på et 

omfattende kommunalt samarbejde med udgangspunkt i udpegningen som landsdelscenter i Landsplan-

redegørelsen i 2000, og kommunen er en markant medspiller i den koordinerede planlægning for byudvik-

ling og infrastruktur i Østjylland iht. Vision Østjylland fra 2008 og den daværende Landsplanredegørelses 

perspektiver for Det Østjydske Bybånd, som fortsat er under udvikling. At Trekantområdet i stigende grad 

er at betragte som én byregion ses også i Landsplanredegørelsen fra 2013. Redegørelsen udpeger for 

første gang Trekantområdet som én af fem danske storbyregioner på linje med Hovedstaden, Aarhus, 

Odense og Aalborg. Blandt storbyregionerne er Trekantområdet Danmarks tredjestørste, målt på indbyg-

gertal.  

 

Kolding er Trekantområdets og kommunens største og centralt beliggende by. Befolkningsprognoser vi-

ser, at kommunens befolkningstal vil stige fra nuværende 92.000 til 95.000 i 2022. Byen er i vækst og i 

forbindelse med flere nye uddannelsesinstitutioner og etablering af et supersygehus, hvis virkning ikke er 

medregnet i prognoserne, forventer Kolding Kommune en endnu større stigning i befolkningstallet frem til 
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100.000 i begyndelsen af 2020’erne. En helt ny potentialeanalyse (Exometric, august 2018) underbygger, 

at der er et betydeligt behov for ikke mindst nye lejligheder i Kolding. Der er derfor behov for at sikre nød-

vendige arealer til boligbyggeri og byudvikling generelt i kommunen og primært i Kolding by. Der er arbej-

det bevidst og konsekvent på dette gennem adskillige år, bl.a. med afsæt i visionen ”Vi designer livet”. 

Derudover afspejles det i den kommunale planlægning, herunder kommuneplanlægningen. 

 

Det er jf. hovedstrukturen i Kommuneplan 2017-2029 et målrettet ønske for Kolding Kommune at sikre, at 

en meget væsentlig del af denne udvikling sker gennem bæredygtig fortætning, så der ikke udelukkende 

satses på de traditionelle parcelhuskvarterer. Samtidig er det Kolding Kommunes ambition, at arbejde 

med en koncentreret bæredygtig byudvikling, der understøtter den eksisterende bymidte og giver befolk-

ningen i Kolding de helt unikke muligheder for udfoldelse og bosætning ved fjorden.  

 

Ved udvikling af Kolding by iagttages en række parametre for at sikre en attraktiv by, som kan håndtere 

befolkningsudviklingen. Derfor er der også fokus på at skabe erhvervsmuligheder, grobund for turisme, 

uddannelsesmiljøer, de nødvendige rekreative muligheder og attraktive udfoldelsesmuligheder for et aktivt 

og sundt liv.  
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4. Koldings begrænsede muligheder for bymidtenær byudvik-
ling 
 

 
Beliggenhed af Kolding bymidte og Marina City vist i forhold til Kolding by.  

 

Ved arbejdet på at håndtere og sikre mulighederne for fremtidens byudvikling centralt i Kolding, tages der 

hensyn til mange forskellige interesser. Målet er en byudvikling, der giver mulighed for boligudbygning, 

erhverv, uddannelsesmuligheder, handel, erhverv og rekreativ udfoldelse, under samtidigt hensyn til en 

fungerende erhvervshavn. 

 

Mulighederne for bymidtenær boligbyggeri og yderligere omdannelse og fortætning i Kolding er imidlertid i 

væsentligt omfang ved at være udtømte. Når Riberdyb-Holmsminde området er udbygget, vil der kun re-

stere mindre projektmuligheder spredt rundt omkring, f.eks. i forbindelse med nedlukning af erhverv, insti-

tutioner eller lignende. Der er således meget begrænset volumen tilbage for nye boliger nær bymidten. 
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Illustration fra Kommuneplan 2017-2029. Områderne betegnet Holmsminde, Gimbel, Bypark Øst og Design City er allerede plan-

mæssigt aktiverede og disponerede til bl.a. boliger. Ålegården og Banegårdsområdet har ingen eller kun yderst beskeden rummelig-

hed for boliger. Næste naturlige skridt er således Marina City. 

 

 

I det følgende belyses de relevante overvejelser i forhold til Marina City. 

 

Kolding Kommune har fokus på at sikre mangfoldighed i udbud af boligarealer således, at der gives mulig-

hed for forskellige typer boliger, som appellerer til forskellige målgrupper, og dermed sikres en robust 

sammensætning af byens befolkning.  

 

I kommuneplanen er der derfor både mulighed for nye udstykninger ud mod det åbne land, nyt etagebolig-

byggeri gennem fortætning af bymidten og gennem omdannelse af bymidtenære arealer. 

 

Strategien med fortætning og omdannelse af bymidtenære arealer er helt central, da det er en forudsæt-

ning for en fortsat attraktiv og levende bymidte. Strategien eksekveres bl.a. i Byrådets politik for attraktive 

byer og bosætning (september 2018), som lægger vægt på klog byudvikling, der skaber rammer for Det 

gode liv: Boformer, som matcher behovene. Adressering af de samfundsudfordringer, vi står i. Samspil og 

sammentænkning mellem byens forskellige behov og funktioner. 
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Dertil fremgår det af statens udmeldinger til kommunerne (jf. Oversigt over statslige interesser i kommune-

planlægningen 2013), at der ved boligudbygningen skal prioriteres bymidtenære og stationsnære boliger. 

”Det er et mål at undgå byspredning, og udlægning af nye byudviklingsområder skal begrænses. Udbyg-

ning af de stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegreret i byen, skal fremmes.” 

( https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/Kommune15270211.pdf) 

 

Projektet Marina City er netop et eksempel på udvikling af stationsnære arealer. Det er hensigten med 

placering af boliger tæt ved bymidten, at minimere afstande (og dermed transporttid) mellem bolig og dag-

lige gøremål som indkøb, uddannelse og arbejde. I forhold til en alternativ placering ved udkanten af byen 

eller andet sted i byen er placering af boliger i Marina City oplagt til at minimere behov for individuel bil-

transport og sænker trængselsproblemer inden for og uden for byen, fordi jernbane- og rutebilstationen i 

Kolding ligger i den østlige del af bymidten (ca. 15 minutters gang og 5 minutter på cykel fra Marina City). 

 

En vigtig del af Koldings centrale byområde består af den aktive erhvervshavn. Gennem alle årene indtil 

nu har der været planlagt for en fortsat aktiv erhvervshavn, hvor byudvikling og erhvervs-/havneinteresser 

afstemmes indbyrdes. Byrådet har i december 2019 tilkendegivet en ambition om, at dele af erhvervshav-

nen over en længerevarende periode ønskes omdannet, og at arealerne i forbindelse hermed indgår i en 

byomdannelsesproces. Denne langsigtede ambition ændrer imidlertid ikke på, at erhvervsaktiviteterne i 

mange år vil fortsætte på store dele af erhvervshavnens område, at gældende lejeaftaler, planer, miljø-

godkendelser m.v. fortsat har virkning, og at der i hele perioden skal tages hensyn og koordineres med 

aktiviteterne og virksomhederne på erhvervshavnens område. 

 

Denne planlægning, hvor byudvikling og erhvervs-/havneinteresser afstemmes indbyrdes, er ligeledes i 

fuld overensstemmelse med statens og folketingets udmeldinger i forbindelse med den nylige revision af 

planloven (jf. planlovens § 15a og 15b). 

 

Inden for de bymidtenære områder er der udpeget og gennemført planlægning for en række omdannel-

sesprojekter. Derfor er de bymidtenære områder langt hen ad vejen disponeret og planlagt, og rummelig-

heden hermed udnyttet. 

 

De øvrige bymidtenære arealer er enten overvejende velfungerende med de eksisterende bebyggelser 

eller beliggende i naturområder med tilhørende naturmæssige værdier og tekniske udfordringer.  

 

Som det ses på illustrationerne ovenfor, er de større bynære omdannelses- og udviklingsområder, som 

kan bidrage til fortsat egnede bymidtenære arealer, beliggende primært øst for bymidten og samtidig syd 

for erhvervshavnen.  

 

Med afsæt i ovenstående har det været et omdrejningspunkt i de seneste 10 års planlægning, at udvikling 

af bymidtenære og stationsnære arealer i Kolding - ud fra en helhedsbetragtning - skal ske i et bånd fra 

bymidten mod øst og syd for den eksisterende erhvervshavn, som vist på nedenstående kort. 
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Kort over området øst for bymidten.  

 

Udviklingsbåndet forløber direkte fra bymidten og stationen og er i dag under udbygning til uddannelsesin-

stitutioner, erhverv og boliger, og flere byggefelter er aktiveret i området, som kaldes Design City. Dette 

udviklingsbånd er planlægningsmæssigt sikret gennem Helhedsplanen for bymidten 2017 og Kommune-

planen 2017-2029. Længere mod øst, hvor der logisk forventes en videre udvikling, ligger et grønt areal 

og Marina Syd. Syd for ligger boligprojekt på ”Hoffmann-grunden”, hvor gældende lokalplan giver mulig-

hed for opførelse af fire boligtårne med op til 15 etager. Endeligt påtænkes et lille areal syd for ”Hoffmann-

grunden” udnyttet til boligformål. Der foreligger dog ikke plangrundlag herfor. 

 

En vigtig forudsætning for en attraktiv by er adgangen til rekreative grønne arealer og blå arealer tæt ved 

boliger og især ved bymidten samt etageboliger, hvor der er mange beboere uden private haver. Derfor er 

det også strategisk vigtigt for Kolding Kommune, at bevare det meste af det grønne areal, beliggende mel-

lem Design City og Marina City. En stor del af arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og en del 

af arealet er fredskov. Arealet vurderes at være en særlig biotop, beliggende så tæt på den tætbefolkede 

bymidte, at det derfor skal anvendes til rekreative formål for beboere og bevares for at sikre dyrs og plan-

ters levested og spredningsmuligheder. Som et nødvendigt led i Marina City-projektet ryddes et 1,5 ha 

stort, bynært naturområde mellem Skamlingvejen og fredskovsarealet. Der arbejdes på at kompensere 

dette tabte naturområde ved at etablere ny natur eller opgradere eksisterende natur andetsteds i nærom-

rådet. Det er en central forudsætning for en attraktiv by, at der til byens borgere sikres arealer, som kan 

være et frirum og give oplevelsen af nærhed til naturen. Derfor er det en særlig kvalitet i hele udviklings-

båndet, at dette område bevares i tæt samspil med Kolding Å. Kolding Å bidrager til at binde byen sam-

men rekreativt fra vest, gennem byen og ud til Marina City, bl.a. ved etablering af en række åsteder, som 

bidrager til aktiviteter langs åen. 
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Tilsvarende er der ved boligblokkene, i op til 15 etager, syd for Skamlingvejen private, grønne arealer til 

beboernes rekreation, som vurderes til ikke at kunne rumme mere byggeri. Dette begrundes i, at bebyg-

gelsesprocenten her allerede er ganske høj, og i, at arealerne betjener ganske mange etageboliger uden 

private udearealer. Endelig er det kommunens intention, at sikre befolkningen adgang til Kolding Fjord af 

rekreative hensyn. I den forbindelse er der iværksat en række tiltag langs Kolding Å. Der er fokus på 

denne adgang langs åen i projektet Marina City, ligesom mulighederne for adgang til fjorden kulminerer i 

form af marinaen og marinaparken i Marina City. Adgang fra bymidten til fjorden via andre ruter er be-

grænset af erhvervshavnens aktivitet. 

 

Status på arealerne i og omkring bymidten samt i byudviklingsbåndet er, at arealerne - bortset fra området 

ved Marina City - er disponeret og planlagt, og at en realisering af områderne er i gang. Dermed kan disse 

beskrevne arealer ikke aktiveres i forhold til de funktioner, der skal etableres inden for Marina City. 
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5. Kommuneplanen har forberedt vejen 
 

Ovennævnte intentioner med udviklingsbåndet har været en del af Kommuneplanen siden 2009, og derfor 

er der udlagt arealer til udvikling af et blandet bolig- og erhvervsområde ved Marina Syd med en skønnet 

kapacitet til ca. 500 boliger.  

 

Siden 2009 har Kolding Kommune derfor også arbejdet målrettet med realiseringen af intentionerne i den 

kommunale planlægning, bl.a. gennem lokalplanlægning. Denne planlægning er sket inde fra bymidten og 

ud mod fjorden. 

 

I princippet kunne kommunen realisere arealudlægget ved opfyld inden for havnens dækkende værker, 

dvs. fylde lystbådehavnen op med henblik på byomdannelse, og på den måde sikre sig nødvendigt areal 

til at realisere boligerne. En ny lystbådehavn kunne så senere etableres efter planerne og under forudsæt-

ning af Kystdirektoratets tilladelse, på søterritorium øst herfor. 

 
I forbindelse med arbejdet med at konkretisere Marina City, er afgrænsning af de eksisterende rammer 

blevet vurderet nærmere. Konklusionen er, at Kolding Kommune vurderer, at det ud fra en helhedsvurde-

ring vil være hensigtsmæssigt at omdisponere afgrænsningen af rammerne i kommuneplanen, så de ud-

lagte rammeområder i højere grad placeres ind mod land i stedet for ud i fjorden. 

 

Denne vurdering skal ses både i forhold til placering af boliger og muligheden for etablering af en mere 

attraktiv og funktionel lystbådehavn, i forhold til et mindre indgreb i søterritoriet, i forhold til en mindre vi-

suel påvirkning af kystlandskabet, i forhold til de geotekniske forudsætninger i området, og for at etablere 

en bufferzone i forhold til erhvervshavnen. 

 

Boliger 

Begrundelsen for omdisponeringen er, at placering af boliger på vandarealet i lystbådehavnen over mod 

havnen iht. Kommuneplan 2017-2029 ville være problematisk i forhold til erhvervshavnens aktiviteter på 

grund af miljøkonflikter. For ikke at medføre begrænsninger for havnens virke, skal boliger som støj- og 

forureningsfølsom anvendelse placeres i en passende afstand fra havnen (jf. planlovens §15a og b).  

 

Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at placere boliger med den passende afstand og undlade opfyld i 

lystbådehavnens bassin, som der var planlagt for i den gældende Kommuneplan 2017-2029. Størstedelen 

af de nye boliger kan realiseres på eksisterende landareal. For at kunne realisere alle de påtænkte boli-

ger, er der ved denne omplacering af arealudlæggene behov for at inddrage 1,2 ha af søterritorium til boli-

ger, som er et markant mindre areal end det, der i dag ligger inden for lystbådehavnens dækkende vær-

ker, og som i princippet kunne fyldes op, forudsat en tilladelse hertil fra Kystdirektoratet. 

 

De eksisterende og planlagte nye kommuneplanrammers afgrænsning fremgår af nedenstående illustrati-

oner. 
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Eksisterende rammer for området – Kommuneplan 2017-2029. Hvid priksignatur viser omridset af de nye rammeområder. 

 

 

Nye rammer for området – tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029. 
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Den østligste del af nyt rammeområde 0042 BE1 (hvor der planlægges placeret boliger) er i øvrigt alle-

rede i den nugældende lokalplan 0042-12 (fra 1994) planlagt opfyldt til offentlige og private fællesformål, 

såsom parkering og vinteroplagspladser for lystbåde, strandpark med publikumsfaciliteter, sandstrand, 

både- og badebroer med mulighed for placering af ubåd med tilhørende servicebygning. Se område 5 på 

nedenstående kortudsnit fra lokalplanen. 

 

Lokalplankort 0042-12. Lokalplan fra 1994. Område 5 er allerede heri planlagt til opfyldning til forskellige formål. 

 

 

Attraktiv og funktionel havn 

Det er vurderet, at der ved at placere de landbaserede anlæg til lystbådehavnen ind mod land og langs 

Skamlingvejen, vil kunne skabes en langt mere tilgængelig og funktionel lystbådehavn. 

 

I de tidligere projekter, som den eksisterende kommuneplan er baseret på, er der ikke i tilstrækkelig grad 

indtænkt nye områder til bådoplag. Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt, at bådoplag placeres ind 

mod land på landjorden og ikke på arealer beliggende ud i fjorden. Lavpraktisk er dette bl.a. af hensyn til 

de vanskelige geotekniske forhold, adgangsforhold for lastbiler m.m. 
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Miljømæssige forhold 

Vedrørende landskabelige interesser vurderes det, at lokalisering af etagebebyggelse i Marina City ikke vil 

påvirke landskabet væsentligt, fordi det valgte område er nabo til eksisterende og planlagt boligbebyg-

gelse i stor skala (7 eksisterende og yderligere 4 planlagte højhuse på sydsiden af Skamlingvejen samt 1 

planlagt nord for Skamlingvejen). De nye markante bebyggelser vil kunne indgå i det bestående miljø og 

fjordlandskabet på en harmonisk måde.  

 

Ved de indledende tekniske forundersøgelser har Kolding Kommune fået ny viden om de geotekniske for-

hold. Undersøgelser har godtgjort, at der længere ude i fjorden er 15-20 meter ned til fast bund, mens der 

inde langs kysten er langt bedre jordbundsforhold. Ved således at rykke projektet ind langs kysten opnås 

langt bedre anlægstekniske løsninger, mere økonomiske løsninger og miljømæssigt bedre løsninger, idet 

mængden af udskiftede blødbundsmaterialer fra fjordbunden reduceres. Ved de indledende tekniske be-

regninger har Kolding Kommune også fået ny viden om de støjmæssige forhold i forhold til erhvervshav-

nen. For at mindske risikoen for gensidige genevirkninger mellem erhvervshavn og Marina City, er det så-

ledes klart hensigtsmæssigt at rykke projektet længere væk fra erhvervshavnen som foreslået i den kon-

krete disponering. 

 

Ved at flytte rammeområderne ind mod land undgås tragtvirkning som kan medføre opstuvning af vand op 

i åen og øget oversvømmelsesrisiko i bymidten. 

 

Ved at flytte rammeområderne ind mod land undgås endvidere en lavvandet bugt/lagune med meget dår-

lig vandudskiftning, som ville opstå inde mellem marinaen og kysten. 

 

Illustrationsplan fra 2009, som ligger til grund for de eksisterende kommuneplanrammer. Priksignaturen viser omridset af de nye 

rammeområder. Skrå skravering viser arealer til nyt bolig- og erhvervsområde. 
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 Illustrationsplan, som ligger til grund for de nye kommuneplanrammer. 
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6. Koldings samspil med landskabet 
 

Marina Citys lokalisering skal ses som et led i Koldings samspil med landskabet og naturen omkring byen. 

Som det fremgår af illustrationen er det et karakteristisk træk for Kolding, at natur og landskab fra forskel-

lige sider fletter sig langt ind i byen. Denne fingeragtige struktur suppleres så med en ”grøn ring” omkring 

byen, bestående af bynær natur. 

 

 
Byen har markante landskabelige kiler fra de fleste retninger. De mest markante er ådalen fra vest og fjorden fra øst. Dertil kommer 

Marielundskoven fra nord, Apotekerengen fra nordøst og Sdr. Bjert-dalen fra sydøst. Marina Citys beliggenhed er markeret med den 

blå figur. 

 

 

Den overordnede grønne struktur er fastlagt i Kommuneplan 2017-2029.  

 

Kolding Kommune arbejder kontinuerligt med at udvikle de landskabelige og naturmæssige strukturer og 

muligheder. Dette sker på mange forskellige måder: Visse steder med henblik på omhyggelig beskyttelse 

gennem fredning eller planlægning. Andre steder med henblik på at etablere nye bynære naturområder. 

Her kan også være tale om kombination af klimatilpasning og udvikling af mere bynatur. Og ikke mindst 

gennem udvikling af nye muligheder for friluftsliv og muligheder for at opleve naturen tæt på sin bolig. 

Værdien af det sidste forhold er i øvrigt veldokumenteret som havende en meget positiv effekt, både men-

talhygiejnisk og samfundsøkonomisk. 
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De forskellige landskabs- og naturtyper er meget varierede, komplementerer hinanden og giver vidt for-

skellige muligheder for oplevelser, aktiviteter, rekreation osv.  

 

Strukturen rummer samtidig en række ”hotspots”, hvor forskellige landskabs-/naturtyper mødes indbyrdes, 

og/eller særlig landskab/natur mødes med særlige steder i byen. Disse steder har særlig stor værdi for 

befolkningens mulighed for at opleve og være aktive. 

 

Marina City er netop et sådan ”hotspot”. Her mødes ådal, å og fjord. Her møder byen vandet. Her udvikles 

helt ekstraordinære muligheder for et aktivt friluftsliv i tilknytning til vandet, her gives offentligheden den 

bedst mulige adgang til fjorden, og her skabes nye muligheder for på en afbalanceret måde at opleve 

landskabet og naturen tæt på sin bolig. 

 

Her knyttes samtidig an på Naturpark Lillebælt, som er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og 

Kolding Kommune og Destination Lillebælt. Formålet med dette samarbejde er på samme tid at beskytte 

og udvikle naturen i området, og udvikle nye aktivitets-, oplevelses- og læringsmuligheder i tilknytning her-

til (jf. Naturparkplan 2018-2022).  
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7. Koldings symbiose med fjorden 
 

Kolding og fjorden hænger uløseligt sammen, både historisk og i vores tid. Byudviklingen og de geografi-

ske forudsætninger med adgang til vandet er to sider af samme sag. Dette er også tilfældet i den særlige 

situation i forbindelse med Marina City: Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strate-

gisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn som led i udviklingen af byens rekreative 

muligheder og kommunens/regionens turistmæssige udvikling. Dette kan ikke ske ved Lystbådehavn 

Nord, som er helt utidssvarende, mangler arealer og er miljømæssigt og arealmæssigt under pres af na-

boskabet til erhvervshavnen, jernbanen og større vejanlæg. Placeringen ved Marina City sikrer også, at 

lystbådehavnen kan få et samspil med omgivelserne og blive en integreret del af byen over tid. Dette er 

ikke muligt ved den nordlige lystbådehavn, bl.a. grundet eksisterende infrastruktur og jernbane.  Dette ud-

løser behovet for placeringen ved Marina Syd, således at lystbådehavnens udviklingsmuligheder sikres. 

Og dette kombineres igen med en mindre grad af byudvikling, så byens udviklingsmuligheder i et vist om-

fang sikres. 

 

Men Kolding er grundet sin særlige geografi og byens struktur ”spærret inde” bag erhvervshavnen, med 

dårlig kontakt mellem by og fjord. Her er kun meget få muligheder for at skabe ny, bredspektret, offentlig 

adgang til vandet. Dette har der været arbejdet målrettet med igennem mange år, i form af byplanlægning 

og forskellige anlæg, men endnu kun med begrænset resultat. Marina City er byens helt store og sjældne 

mulighed for inden for overskuelig tid at udvikle et sådan sted, hvor by og vand for alvor kan mødes. På 

længere sigt vil dette blive fulgt op af en langsom omdannelse af erhvervshavnen til byformål.  

 

Lystbådesejlads har altid været tæt knyttet til Kolding, og er en del af byens DNA. Kolding Sejlklub er såle-

des stiftet allerede i 1881, som en af landets ældste sejlklubber, og Kolding Lystbådehavn er landets 

næststørste lystbådehavn. Gennem alle årene har det ligget byen på sinde at tilbyde gode sejlsportsfacili-

teter, og Marina City skal ses som et initiativ for at videreudvikle og fremtidssikre denne side af byens liv 

og samfundsmæssige kapital. 

 

Set i et historisk perspektiv har Koldings byudvikling altid været tæt knyttet til fjorden og kysten, og mødet 

mellem land og vand har hele tiden været under transformation: Arealer er blevet inddraget/opfyldt, og an-

vendt til by-, havne- og andre formål. Åen er blevet forlagt til nyt løb. Arealer har skiftet anvendelse. Re-

kreative og naturmæssige kvaliteter er blevet udviklet. Denne stadige forandring fremgår bl.a. af neden-

stående illustrationer. Marina City skal ses som endnu et skridt i denne udviklingsproces. Men hvor det 

tidligere primært var erhvervsmæssige og infrastrukturelle interesser, som satte dagsordenen, er det med 

Marina City en ambition om at give byen fornyet adgang til fjorden og dens herlighedsværdier, med mari-

time, rekreative og bosætningsmæssige kvaliteter. Her er tale om en bynær marina, som naturligt beriger 

byen og fletter sig sammen med byen og dens liv. 
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Illustrationen viser, hvorledes kystlinjen ved Kolding har været under stadig transformation. 

 

Netop her ser Kolding Kommune en helt speciel mulighed for en sådan byudvikling og i høj kvalitet, uden 

store miljømæssige gener og i samspil med erhvervshavnen, hvilket dokumenteres gennem miljørappor-

ten. Se bl.a. i miljørapportens kapitel 15 om den begrænsede indvirkning på de marinbiologiske forhold. 

 

Byudviklingen i forbindelse med Marina City betyder en vis landvinding og byggeri på eksisterende og op-

fyldte arealer, men det sker med det klare sigte at tilføre fjordområdet og kysten nye kvaliteter, bl.a. i form 

af maritime anlæg i topkvalitet, ny sammenhæng mellem by og fjord samt ny adgang til kysten for byens 

borgere med rekreative muligheder, opholdsmuligheder, bomuligheder osv. Gennem projektets udvikling 

og planlægning er der arbejdet målrettet på at tilpasse det til fjorden, som naturligvis er en vigtig biotop og 

søterritoriet, som har en vigtig miljømæssig funktion. Dette er især sket gennem reduktion af Marina Citys 

volumen og udstrækning, hensyntagen til udsigter, reduktion af bygningshøjder, ændring af bygningspla-

cering og en mere omfattende landskabelig afrunding mod fjorden. 

Omkring 2025 
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I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at de ca. 8 ha opfyld ud i fjorden kun vil udgøre ca. 1,1 % 

af inderfjordens samlede vandareal på ca. 7 km2. Tilsvarende er her ikke tale om tab af kystlinje, men 

alene en lokal flytning af kystlinjen.  

 

Særligt om de marinbiologiske forhold 

Af miljørapportens kapitel 15 om de marinbiologiske forhold fremgår det, at fjordbiotopen ikke vil lide 

skade, idet beslaglæggelsen af havbund vurderes ubetydelig, ligesom kvaliteten af det tabte areal er lav. 

 

Miljørapportens vurderinger forholder sig til påvirkningen af havbund, bundflora og –fauna, fisk, havpatte-

dyr og fugle i anlægsfasen og driftsfasen som følge af fjernelsen af levesteder for havbundens dyr og 

planter, der hvor der inddæmmes havbund til nyt landareal. Som redegjort for herunder vurderes beslag-

læggelsen af havbund at være uden betydning for dyr og planter. 

 

Havbund, bundflora og -fauna 

Den bløde havbund i den inderste del af Kolding Fjord karakteriseres som bestående af fint, siltet sand 

eller dynd uden større forekomster af sten og stensamlinger, hvilket medfører, at området ikke er et veleg-

net levested for havbundsflora og – fauna. Der er derfor kun spredte bevoksninger af makroalger (tang) og 

ålegræs og lav artsrigdom. Bundfaunaen er ligeledes artsfattig og domineret af havbørsteorme.  De fore-

kommende arter af bundflora og -fauna er alle almindeligt forekommende i de danske farvande, og der er 

ikke beskyttede habitater i fjorden. 

 

Det vurderes, at landvindingen er meget begrænset i forhold til fjordens samlede areal, og idet området 

ikke er vigtigt levested for bundflora eller –fauna, vurderes påvirkningen som følge af habitattab at være 

ubetydelig.  

 

Uanset dette vil Kolding Kommune undersøge mulighederne for at fremme den marine biodiversitet og 

vandrensningen i den nye lystbådehavn. Som et særskilt projekt kan det også komme på tale at gennem-

føre et sandcapping-/ålegræsprojekt længere ude i fjorden, hvor vilkårene herfor er mere gunstige. 

 

Fisk 

Kolding Fjord består hovedsageligt af blød, mudret havbund uden større stensamlinger og makroalgebe-

voksninger. I disse områder lever især skrubbe og andre fladfisk, der er knyttet til disse habitater. Desu-

den forventes arter som ising, pighvar, torsk, rødspætte og tunge at forekomme i fjorden. Disse arter er 

almindeligt forekommende i de østjyske fjorde og i andre kystnære områder i Danmark. Kolding Fjord vur-

deres desuden ikke at være et vigtigt gyde- og opvækstområde for fisk. 

 

Beslaglæggelsen af vandareal vil medføre en permanent fjernelse af levesteder for fisk og deres fødeem-

ner. Det inddragede areal af havbunden udgør dog en meget lille del af bundhabitatet for fisk i området. 

Det er desuden vurderet, at fiskenes fødeemner i form af bundflora og -fauna kun påvirkes i ubetydelig 

grad i driftsfasen pga. habitattab. På grund af det begrænsede permanente habitattab og muligheden for 

at fiskene søger andre steder hen, vurderes det, at Marina City vil medføre en ubetydelig påvirkning af fisk 

som følge af permanent habitattab.  
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Marine pattedyr 

Spættet sæl er ikke kendt for at opholde sig regelmæssigt i Kolding Fjord og ses kun sjældent i den indre 

fjord og omkring havnen. Gråsæl er heller ikke kendt for at forekomme i Kolding Fjord, men det kan ikke 

udelukkes, at gråsæl sporadisk kan forekomme i området. Marsvin forekommer regelmæssigt i mundin-

gen af Kolding Fjord, men opholder sig normalt ikke i havområder med lav vanddybde som Kolding Inder-

fjord, og marsvin ses da også forholdsvis sjældent i inderfjorden.  

 

Landvinding til Marina City vil permanent beslaglægge et område af havbunden ud for havnen, men idet 

Kolding Inderfjord ikke er et vigtigt levested for havpattedyr eller deres byttedyr, og landvindingens areal 

udgør desuden en meget lille andel af fjordens samlede areal, vurderes det, at påvirkningen af marsvin og 

sæler i form af permanent habitattab vil være ubetydelig. 

 

Fugle 

Kolding Inderfjord er særligt i isvintre raste- og fødesøgningsområde for vandfugle, men er ikke et vigtigt 

yngleområde, og det område af havbunden, der opfyldes til Marina City, er ikke vigtigt levested for fugle. 

De fleste ansamlinger af fugle i Inderfjorden forekommer i de dybere områder ud for havnen. Derfor vurde-

res påvirkningen i forbindelse med habitattab pga. beslaglæggelse af havbund at være ubetydelig.  
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8. Et miljørigtigt projekt 
 

Marina City udmærker sig ved, at her tages meget vidtgående miljøhensyn. Et projekt i denne skala med 

den aktuelle beliggenhed vil uundgåeligt påvirke miljøet i et vist omfang, men rummer også muligheder for 

miljøforbedringer eller i det mindste at foretage en lang række valg, som påvirker miljøet mindst muligt i 

negativ retning. 

 

Dette dokumenteres særligt på fire måder:  

 

A. Gennem den løbende, miljømæssige tilpasning af projektet. 

B. Gennem miljøvurderingsprocessen, som afdækker projektets mulige indvirkning på miljøet, og 

som giver mulighed for at indarbejde løsninger for et bedre projekt.  

C. Gennem den gennemførte bæredygtighedscertificering, hvor Marina City udpeges som et af lan-

dets mest bæredygtige byområder. 

D. Gennem udpegningen af Marina City som eksempelområde vedrørende cirkulær økonomi inden 

for byggeri og anlæg. 

 

I de følgende forklares disse fire aspekter og deres betydning nærmere. 

 

A. Gennem projektets udvikling og planlægning er der løbende sket en tilpasning og justering af projektet, 

som har betydet en miljømæssig optimering. Her er arbejdet målrettet på at tilpasse projektet til fjorden og 

kystlandskabet, som naturligvis er en vigtig biotop, og søterritoriet, som har en vigtig miljømæssig funk-

tion. Dette er især sket gennem reduktion af Marina Citys volumen og udstrækning, hensyntagen til udsig-

ter, reduktion af bygningshøjder, ændring af bygningsplacering og bedre landskabelig afrunding mod fjor-

den. 

 

B. Miljørapporten, som er udarbejdet som et led i planlægningsforløbet, indeholder en lang række fagka-

pitler, som hver på sin måde dokumenterer projektets mulige indvirkning på miljøet. Miljøvurderingspro-

cessen har afdækket forhold, som har afstedkommet projektjusteringer med et bedre projekt til følge. Her 

er tale om følgende emneområder: 

 

 Landskab og visuelle forhold 

 Støj 

 Luft 

 Trafik 

 Klima 

 Natur på land 

 Marin natur 

 International naturbeskyttelse 

 Hydrauliske forhold 

 Vandkvalitet 

 Klapning 

 Ressourcer og jordhåndtering 
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 Rekreative interesser 

 Befolkning 

 

Miljørapporten viser emne for emne på det aktuelle stade, at projektet kun har en meget begrænset ind-

virkning på miljøet. Af miljørapportens kapitel 15 om marinbiologiske forhold fremgår det, at fjordbiotopen 

ikke vil lide skade, idet beslaglæggelsen af havbund vurderes ubetydelig, ligesom kvaliteten af det tabte 

areal er lav. 

 

C. Byrådet har (jf. projektets kommissorium, senest opdateret 18.06.2018) besluttet, at Marina City skal 

være et bæredygtigt nyt by- og marinaområde. Dette betyder, at der i programmet for projektet (jf. Pro-

gram for Marina City, version 2.0 af 18.06.2018) og i projektet er indarbejdet en lang række miljømæssige 

hensyn. Dette høje niveau af miljøhensyn er nu dokumenteret gennem en ekstern DGNB-præcertificering 

af byområdet i henhold til den anerkendte europæiske standard herfor. Her er Marina City foreløbigt blevet 

tildelt guld med mulighed for senere at avancere til platin, hvilket placerer området blandt Europas mest 

bæredygtige byområder (bedømt på en skala fra ingenting, sølv, guld eller platin). Se præcertificeringsdo-

kument og bedømmelse fra Green Building Council GBC-DK. Her er således et by- og marinaområde på 

vej, som vil være med til at sætte et nyt niveau for bl.a. lystbådehavne/marinaer. 

 

D. Kommunen har endvidere besluttet (jf. beslutning i kommunens Økonomiudvalg den 19.06.2017,  Kom-

missoriet vedr. cirkulær økonomi, godkendt af direktionen den 27.10.2017 og Program for cirkulær øko-

nomi i Marina City, godkendt af styregruppen 15.03.2019), at Marina City skal være et eksempelområde 

på cirkulær økonomi inden for byggeri og anlæg. Denne beslutning ligger i direkte forlængelse af anbefa-

lingerne i regeringens rådgivende udvalg om cirkulær økonomi (offentliggjort 27.06.2017) og matcher fuld-

stændigt Regeringens/Miljøministeriets nye strategi for cirkulær økonomi (september 2018) om, at der 

fremover skal langt mere fokus på cirkulær økonomi i bl.a. offentlige bygge- og anlægsprojekter. I Marina 

City peger dette frem mod en række innovative tiltag i forhold til f.eks. nyttiggørelse ved opfyldning af det 

nye landområde, CØ-aspekter ved valg af havnens enkelte komponenter, fremme af biodiversitet, i an-

lægsarbejderne, i byggemodningen, i forsyningen, i byggeriet, i driften m.m. 

 

Kolding Kommune vil i denne forbindelse gerne invitere Kystdirektoratet med i dette innovative udviklings-

arbejde, som kan være med til at sætte nye standarder for havnebyggeri og havneudvikling. 
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9. Samfundsmæssig og økonomisk gevinst 
 

For Kolding Kommune er vækst en helt central faktor for øget velstand og højere levestandard. Dertil er 

det øgede fokus på vækst også blevet en central del af planloven (ved lovrevisionen juni 2017), hvor kom-

munernes planlægning skal bidrage til vækst og udvikling. Gennem udvikling af Marina City skaber Kol-

ding Kommune rammerne for øget vækst indenfor det maritime. Den maritime sektor og den kystnære tu-

risme er af stor betydning for dansk økonomi og byder på et stort vækstpotentiale. Da Marina City rummer 

en betydelig samfundsmæssig nytteværdi, må anlægget ses i et større perspektiv og tillægges en værdi i 

sig selv. Flere af de bredere samfundsmæssige værdier ved Marina City knytter sig til kombinationen af 

de planlagte boliger og de maritime samt rekreative funktioner og områder. I det følgende begrundes og 

uddybes det, hvordan nogle af værdierne med synergi udvikler sig i og omkring Marina City. 

 

 Lokal erhvervsudvikling: Marina City støtter op om anlæg og aktiviteter, der styrker det lokale er-

hvervsliv. Marina Citys vækstpotentiale skal ikke alene ses i relation til selve anlægget eller aktivi-

teten, men også i forhold til afledte effekter, som skabelse af arbejdspladser i forhold til service-

ring af anlæg og øvrige hjælpefunktioner samt tilstødende erhverv. Kolding og Trekantområdet er 

således det nationale tyngdepunkt for det maritime erhvervsliv inden for fritidssejlads. I denne del 

af landet er der en stor koncentration af værfter, bådservice, producenter af sejl og udstyr til både, 

salg af både, grossist og detailhandel inden for branchen, tilbagevendende bådudstillinger på land 

og på vand. Dette erhvervsliv producerer og eksporterer til både det danske marked og til resten 

af verden. Marina City vil facilitere denne erhvervsklynge ved at give mulighed for at nogle af virk-

somhederne kan virke eller etablere sig her, eller være synlige/repræsenteret i showrooms osv. 

 

 Blå vækst: Blå vækst handler bl.a. om at fokusere på eksisterende, nye og potentielle aktiviteter 

såsom kystturisme. Marina City ligger således ved Lillebælt, som er et af Nordeuropas mest at-

traktive områder for sejlsport. Stedet er let tilgængeligt fra både vandsiden og landsiden. Marina 

City giver mulighed for og plads til at afprøve nye ideer og understøtte innovation inden for dette 

felt. Her skabes mulighed for nye kombinationer, hvor oplevelser på, i, under og ved fjorden og 

bæltet kan forenes med kulturoplevelser, naturoplevelser, uddannelse og læring, wellness, over-

natning, beboelse m.m. Og dette vel at mærke året rundt, og ikke kun i sommer-højsæsonen. 

 

 Social rummelighed: Marina City udvikles som et rummeligt marina- og bymiljø i ordets bredeste 

forstand. Både i marinaens udformning og i boligsammensætningen sikres der rummelighed for 

forskellige bruger- og beboergrupper. Her kan f.eks. nævnes fisker- og jollemiljøet, som planlæg-

ges inderst i marinaen. Her kan også nævnes den politiske beslutning om af 25 % af boligerne 

skal være almene boliger. En del af boligerne vil sandsynligvis blive udformet som seniorbofælles-

skab, og sandsynligvis opbygget omkring det maritime tema. Her kan også fremhæves, at hele 

området udformes med adgang og med tilgængelighed for alle, inkl. vidtgående hensyn til bevæ-

gelseshæmmede. Og sidst, men ikke mindst, planlægges et sejlsportscenter i international top-

klasse for handicappede (parasport udøvere), hvilket kræver særlige og mere pladskrævende fa-

ciliteter og overnatningsmuligheder. 
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 Hyppige besøg og høj nytteværdi: Kombinationen af boliger og lystbådehavn vil betyde en højere 

udnyttelse og større aktivitet på marinaen. Beboerne i boligerne i Marina City vil have kort afstand 

til lystbådehavnen og de øvrige rekreative funktioner og områder. Isoleret set betyder det, at de-

res besøgs- og anvendelseshyppighed må forventes at være højere end for beboere længere 

væk fra marinaen. Den forøgede hyppighed kan blive yderligere forstærket af selvselektion, ved at 

de nye beboere i Marina City tiltrækkes af hele området og aktivt vælger at flytte til boligerne i Ma-

rina City bl.a. ud fra et ønske om at benytte og være tæt på lystbådehavnen og de rekreative mu-

ligheder. I miljørapporten for Marina City er det tillige i afsnittet om befolkning vurderet, at der 

samlet set forventes en positiv effekt på ejendomsværdierne i området omkring marinaen, når Ma-

rina City er etableret. Der henvises her til flere studier, der har påvist en positiv effekt på prisen på 

ejendomme, der ligger i umiddelbar nærhed af rekreative områder eller byliv. Ét af disse studier er 

’Værdi-sætning af bykvaliteter – fra hovedstad til provins’ af IFRO på Københavns Universitet  

(Lundhede, 2013). I undersøgelsen er der identificeret en effekt på ejendomspriserne inden for 

afstande på henholdsvis 500 og 1.000 meter af bynære naturarealer og ’mangfoldighed i nærings-

livet’. Beboerne i Marina City vil have væsentligt kortere end dette til lystbådehavnen, de rekrea-

tive arealer og næringslivet, der etableres som en del af projektet. På baggrund af den korte af-

stand må man forvente, at beboernes besøgs- og anvendelseshyppighed bliver ganske høj og 

deres nytteværdi af Marina City tilsvarende stor. 

 

 Tryghed og anvendelse: Som ovenfor beskrevet er en forventet effekt af at placere boliger i Ma-

rina City, at beboerne vil have en relativt højere besøgsfrekvens på lystbådehavnen og de rekrea-

tive arealer på og omkring marinaen. Statens Byggeforskningsinstitut har for Det Kriminalpræven-

tive Råd sat fokus på tryghed i byrum (Børresen, 2007). I undersøgelsen konkluderes det, at be-

folkning af byrum er godt for følelsen af tryghed, da folk dermed fastholdes i aftener og i weeken-

der. Ved at placere boliger i Marina City vil der på flere tider af døgnet være flere aktive besø-

gende, hvilket generelt øger den oplevede tryghed for alle brugere af Marina City. Herved stimule-

res antallet af besøgende til området – evt. med en yderligere selvforstærkende effekt. Med øget 

tryghed i området bliver nytteværdien af Marina City for beboere og besøgende samlet set højere, 

da de anvender områdets tilbud oftere, men samtidig også har mulighed for at få en bedre (mere 

tryg) oplevelse. Dette ikke kun i forhold til den generelle kriminalpræventive tryghed, men også i 

forhold til den øvrige personsikkerhed for så vidt angår såvel mindre uheld som mere alvorlige 

drukneulykker for bådejere og andre aktive brugere af lystbådehavnen i Marina City. 

 

 Lys og liv: Ved at etablere boliger i Marina City vil området set udefra være mere oplyst og ’livligt’ 

end marinaen uden boliger. I byfornyelsesprojektet ’Lys på livet’ er det for Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter blevet undersøgt, hvordan lys skaber mere socialt liv i udeområder 

(Gemeinschaft, 2014). I projektet påvises det blandt andet, hvordan lys i og omkring udeområder 

kan være med til at stimulere aktiviteter på alle tider af året. En lignende effekt må i vid udstræk-

ning også forventes for boliger placeret i Marina City, da udendørs belysning og lys fra vinduerne i 

boligerne vil kunne ses på lystbådehavnen og Marina City’s øvrige udearealer. 

 

 Skabelsen af et permanent byrum: Lystbådehavnens brugere og beboerne i boligerne i Marina 

City vil ikke kun have nem adgang til de rekreative arealer, de vil også have kort afstand til det 

maritime næringsliv, der etableres i Marina City. De næringsdrivende på marinaen har derved en 
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potentielt vigtig kundegruppe ’lige om hjørnet’. En af fordelene for de næringsdrivende kan være 

at beboerne ikke nødvendigvis udviser de samme sæsonudsving som andre kundegrupper, og 

med andre ord har caféer, restauranter, butikker mv. på marinaen derved en stabil kundegruppe 

at basere deres forretning på. I undersøgelsen ’Værdisætning af bykvaliteter – fra hovedstad til 

provins’ er der påvist en effekt på ejendomspriserne inden for afstande på 1.000 meter af ’mang-

foldighed i næringslivet’ (Lundhede, 2013). Dette indikerer, at beboere i umiddelbar nærhed til 

næringslivet i høj grad efterspørger dette, hvilket kan medvirke til at opretholde og måske endda 

udbygge antallet af caféer, restauranter, butikker og det øvrige maritime næringsliv i Marina City 

og samtidig holde dem åbne en større del af året end ellers. 

 

 Marina City – en ramme for større events: Marina City vil i den foreslåede udformning være en 

attraktiv ramme for større maritime events. Andre danske byer har med stort held og dygtighed 

formået at tiltrække større internationale aktiviteter til Danmark, og VM i sejlsport i Aarhus i 2018 

er et eksempel på dette. VM i sejlsport 2018 nød godt af at være placeret i et attraktivt og mo-

derne havneområde tæt på byen. Med Marina City vil Kolding i fremtiden være endnu bedre stillet, 

når lignende begivenheder skal trækkes til Danmark. Boliger er en nødvendig del af økonomien i 

Marina City. Uden disse vil det samlede projekt ikke kunne realiseres. Derved mistes muligheden 

for at skabe nogle rammer på Koldings havneområder, der kan tiltrække større maritime events 

og sportsbegivenheder, og dermed går man glip af de bredere samfundsmæssige gevinster ved 

disse aktiviteter. 

 

 Kolding – en by i vækst: Som beskrevet er Kolding én af de danske byer, der oplever et stigende 

befolkningstal. Denne urbanisering fører til øget vækst blandt andet på grund af bedre matching 

imellem arbejdsgivere og medarbejdere, virksomhedsspecialisering, vidensoverførsel og øget 

konkurrence og dermed produktivitet. Disse effekter har OECD blandt andre påvist  (OECD, 

2015). Marina City vil med sine maritime faciliteter og boliger potentielt kunne bidrage til og stimu-

lere den dynamik og vækst Kolding allerede oplever, da Marina City vil være et attraktivt område 

for nye borgere i Kolding.  

 

 Stigende efterspørgsel efter rekreation og serviceydelser: Større økonomisk vækst, indkomst og 

generel velstand gør, at folks betalingsvilje for fritid og rekreative aktiviteter stiger. For eksempel 

spiser folk oftere ude, rejser længere og oftere, og de har i højere grad mulighed for at prioritere 

fritid og fritidsaktiviteter. Dette er blandt konklusionerne i den videnskabelige artikel ’Outdoor Re-

creation and Nature Tourism: A European Perspective’ (Simon Bell, 2007). I og med at efter-

spørgslen efter rekreative aktiviteter stiger i takt med den økonomiske vækst, vil der alt andet lige 

være en samfundsmæssig nytteværdi ved at tilbyde bedre maritime rekreative muligheder i Ma-

rina City. Såfremt Marina City ikke kan realiseres i sin fulde form mistes denne værdi, og borgerne 

er samlet set dårligere stillet, end de kunne have været. I og med at boliger placeres i Marina City, 

forventes det skattemæssige udskrivningsgrundlag i øvrigt at stige. I ’DGNB præcertificering bæ-

redygtigt byområde’ for Marina City er der beregnet en vækst i indkomstskatterne på mere end 35 

mio. kr. årligt på baggrund af den yderligere beboelse, der er en del af projektet. Derudover er der 

i samme rapport beregnet et forøgelse i selskabsskatter på knap 300.000 kr. pr. år. (jf. GBC-DK 

Green Building Council, DGNB-præcertificering af Marina City, september 2018). 
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 Bedre udnyttelse af infrastruktur: Ved at kombinere lystbådehavn, boliger, erhverv og rekreative 

områder i Marina City er en effekt, at den eksisterende og planlagte infrastruktur kan udnyttes 

endnu bedre, da den kan have en funktion for forskellige grupper på forskellige tidspunkter. For 

eksempel vil beboerne i Marina City i hverdagenes dagtimer typisk ikke anvende parkeringsplad-

ser, vand- og spildevandsnet og elinfrastruktur, da de er på arbejde, i skole etc. Her vil ansatte i 

Marina Citys erhvervsvirksomheder og gæster i restauranter mv. til gengæld kunne benytte infra-

strukturen, der derved udnyttes bedre end i en situation uden boliger i Marina City. En sådan 

bedre udnyttelse har en væsentlig samfundsmæssig nytteværdi. 
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10. Et ambitiøst, men afbalanceret projekt 
 

Marina City-projektet er et ambitiøst projekt, hvor bæredygtig byudvikling, turismeudvikling og erhvervsud-

vikling i en helhedsorienteret løsning integreres med udvikling af landets mest attraktive marina og landets 

næststørste lystbådehavn.  

 

Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-

attraktiv lystbådehavn som led i udviklingen af byens rekreative muligheder og kommunens/regionens tu-

ristmæssige udvikling. Dette kan ikke ske ved Lystbådehavn Nord, som er helt utidssvarende, mangler 

arealer og er miljømæssigt og arealmæssigt under pres af naboskabet til erhvervshavnen, jernbanen og 

større vejanlæg. Placeringen ved Marina City sikrer også, at lystbådehavnen kan få et samspil med omgi-

velserne og blive en integreret del af byen over tid. Dette er ikke muligt ved den nordlige lystbådehavn, 

bl.a. grundet eksisterende infrastruktur og jernbane. Derfor skal de ca. 500 både her flyttes til et nyt sted. 

Byrådet ønsker derfor at Marina Syd moderniseres og udvides tilsvarende, og at dette samtidigt sker i 

kombination med en egentlig byudvikling på stedet.  

 

Dette er den helt logiske og naturlige løsning, set ud fra en række synspunkter: 

 
 En bynær placering, frem for en placering i åbent kystlandskab. 
 En udbygning af eksisterende lystbådehavn, med synergi og udnyttelse af de allerede foretagne 

investeringer og anlæg. 
 En helhedsorienteret løsning, hvor eksisterende infrastruktur i byen, trafikanlæg, rekreative mulig-

heder, kulturelle muligheder, turisme og erhvervsliv, indkøbsmuligheder m.v. udnyttes, understøt-
tes og videreudvikles. 

 Her bygges videre på bystrukturen langs Kolding Å, fra bymidten, campusområdet, Design City, 
Åparken og ud til Marina City. 

 Her bygges videre på byens DNA som sejlsportsby og fjordens egnethed til sejlsport og andre 
vandsportsaktiviteter. 

Med sine ca. 1000 pladser bliver marinaen stor, men nok så vigtig er, at ambitionen er landets mest at-

traktive marina. Dette dokumenteres bl.a. gennem en 5-stjernet certificering (det højest opnåelige på inter-

national skala, jf. http://www.bluestarmarina.org/en/certification ).  

 

Ambitionen er samtidigt fremtidens marina. Dvs. en fremtidssikring, som giver rum og mulighed for udvik-

lingen i sejlsport, friluftsliv og turisme. Her er tendenserne bl.a. en positiv udvikling i havnene i de større 

byer, flere aktive seniorer, den unge sejlergeneration er ved at melde sig på banen, deleøkonomiske løs-

ninger breder sig, tydelig interesse for husbåde og flere uorganiserede frilufts- og sejleraktiviteter. Derud-

over skal der være fleksibilitet og plads til uforudsete aktiviteter og kombinations-/synergimuligheder. 

Dette stiller bl.a. krav til både planlægningens indhold, arealdisponeringen samt fleksible/multible anven-

delsesmuligheder af anlæg, bygninger og andre faciliteter.  

 

Med Kolding Kommune som ansvarlig for projektet er der stor sikkerhed for, at udviklingen baseres på en 

helhedsorienteret tilgang, hvor der sikres en rimelig balance mellem sociale hensyn, miljøhensyn og øko-

nomiske hensyn. 
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Kolding Kommune har derfor et stort fokus på at afbalancere en række hensyn ved udvikling af projektet.  

Derfor er der også sket en tilpasning af projektet, på baggrund af den første offentlighedsfase i marts-april 

2017. Her ytrede en hel del af byens borgere (særlig fra de eksisterende boligområder sydøst og øst for 

området) stor bekymring og modstand i forhold til etablering af en række nye øer mod øst, opførelse af 

meget højt byggeri ude mod øst, og i det hele taget placering af boliger i Marina City’s østlige del. Senest 

er den påtænkte ”Fjordens Perle” (en særlig attraktion etableret på pæle NØ for marinaen) efter ønske fra 

Kystdirektoratet taget ud af projektet. Derfor er projektet blevet markant omdisponeret, så alle disse for-

hold i høj grad er iagttaget. Som kompenserende miljømæssig foranstaltning kan nævnes etablering af en 

større marinapark som områdets østlige afslutning ud mod fjordlandskabet, at der arbejdes på etablering 

af erstatningsnatur andetsteds i Koldings sydøstlige dele, samt den store, attraktive og offentlige havne-

promenade langs vandet hele vejen gennem bydelen. 

 

Den afbalancerede og bæredygtige tilgang sker ligeledes ved sammentænkningen af anlæg på land og 

vand. De nye rekreative anlæg på søterritoriet placeres i direkte tilknytning til byen, hvor der i forvejen er 

stor aktivitet og eksisterende infrastruktur. De allerede etablerede anlæg i Marina Syd nyttiggøres og mo-

derniseres. Vej-, sti- og rekreative anlæg i bydelen udnyttes bedre. Bydelen omkring Marina City samt Kol-

ding i det hele taget får langt bedre adgang til vandet. 
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11. Projektets konkrete indhold og omfang 
 

Marina City disponeres overordnet som vist på illustrationsplanen. En grundlæggende tanke er, at områ-

dets forskellige byfunktioner i et vist omfang blandes/integreres med hinanden, frem for en traditionel op-

deling. Dette betyder f.eks., at havnefunktioner, bådoplag, erhverv, spisemuligheder, boliger, overnat-

ningsmuligheder osv. veksler mellem hinanden ud gennem området. 

 

 

 
Illustrationsplan Marina City. 

 

En anden grundlæggende tanke er, at her ønskes udviklet landets mest attraktive lystbådehavn, doku-

menteret som en 5-stjernet marina, gennem den internationale Blue Star certificeringsordning (jf. Internati-

onal Marine Certification Institute, http://www.bluestarmarina.org/en/certification ). Dette betyder bl.a., at 

der skal være en lang række servicefunktioner i området i form af f.eks. forskellige maritime erhverv og -

butikker, maritime faciliteter, spisemuligheder, attraktioner og aktivitetsmuligheder. 

 

Arealforhold 

Det opfyldte areal udgør ca. 76.100 m2. Nedenfor beskrives nærmere, hvorledes arealet disponeres til de 

forskellige formål. 
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Der er behov for denne opfyldning, idet de nødvendige arealer ikke kan tilvejebringes i området på anden 

vis. Mod vest findes fredskov og §3-områder, som ikke – eller kun meget vanskeligt - kan inddrages, jf. 

Naturstyrelsens vejledning om skovlovens § 6 (om ophævelse af fredskovspligt), med tilhørende afgørel-

ser i Naturklagenævnet, samt Miljøstyrelsens vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 Beskyttede na-

turtyper. Konkret er her tale om et moseområde. En ændring heraf er irreversibel, og etablering af en er-

statningsbiotop med et tilsvarende naturindhold vil strække sig over en lang årrække, ligesom den vil 

skulle etableres inden fjernelsen af den eksisterende mose, så arterne har mulighed for at flytte sig til er-

statningsbiotopen. Derfor er det praktisk talt ikke muligt at opnå tilladelse til nedlæggelse af moser. I afsnit 

7 er redegjort for, at det marine habitattab ved opfyld på søterritoriet til sammenligning er ubetydeligt. Mod 

nord findes arealer tilhørende Kolding Havn. Disse arealer er planlagt til erhvervshavneformål, lige som 

det af miljømæssige årsager er nødvendigt at holde en vis afstand til aktiviteterne her. Dette er fortsat til-

fældet, uanset at Byrådet har tilkendegivet en ambition om gennem en længerevarende proces at om-

danne dele af erhvervshavnen til byformål. Mod syd findes vejanlæg og udbyggede boligkvarterer, som ej 

heller kan inddrages. Nuværende Marina Syd samt nyt bådoplagsområde langs Skamlingvejen vest for 

Marina Syd (i alt ca. 63.900 m2) inddrages i en helhedsløsning, men kan langt fra dække det nødvendige 

arealbehov. 

 

Opfyldningens størrelse nødvendiggøres af de mange funktioner, som hører til en stor, moderne og frem-

tidssikret marina. Her er det grundlæggende nødvendigt, at funktioner og faciliteter rummes inden for kort 

afstand. Dette handler både om anlæggets funktionalitet, om rationel/økonomisk drift og om den gode op-

levelse for alle brugergrupperne. Derfor disponeres langt størstedelen af Marina City til lystbådehavnefor-

mål. Det er Kolding Kommunes klare opfattelse at følgende overordnede funktioner er at opfatte som rela-

teret til havneformål, og dermed helt naturligt skal være en del af en attraktiv marina i dag og i fremtiden. 

Se også bilag 1, hvor der findes en sammenligning med andre store marinaer i landet. Denne sammenlig-

ning viser, at arealforbruget i Marina City på ingen måde er ekstraordinært stort. 

 

 Havnepromenade: En havnepromenade er en nødvendig rygrad og forsyningsrute. 

 Havnepladser: Her optages/søsættes både, master sættes på/af, master klargøres/afrigges, trai-

lerbåde benytter slæbestederne. 

 Oplagspladser for både: Vinteroplag af både skal i meget væsentligt omfang ske inden for områ-

det. 

 Klubber, grejhuse og servicebygninger: I dag er der 6 klubber på Marina Syd og Lystbådehavn 

Nord, men der er mange flere klubber og andre parter, som er aktive på og ved fjorden. En god 

del heraf bør have mulighed for at etablere og udvikle sig i Marina City. 

 Maritime erhverv: En stor marina indeholder også en bred vifte af maritime erhverv. Her er det in-

teressant at sammenligne med f.eks. Rungsted, Ishøj, Egå og Marselisborg lystbådehavne (jf. bi-

lag 1). 

 Veje og parkering: En stor lystbådehavn med ca. 1.000 bådpladser har brug for betydelige arealer 

til veje og parkering. I disse arealer indgår også fortove, stier, rabatter, vejbeplantninger, belys-

ning, afvandingsgrøfter og miljøstationer. 

 Marinapark: Grønt fritidsområde til ophold for Marina City og offentligheden i øvrigt. Afrunder Ma-

rina City på en naturpræget måde ud mod kystlandskabet. Marinaparken har samtidig en kompen-

serende effekt i forhold til fjernelsen af det hidtidige grønne areal længst mod øst på Marina Syd, 

på ca. 6.000 m2 . 
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 Overnatningsmuligheder: I forbindelse med sejlsportsstævner, -træningslejre, maritime kurser og 

møder, sejlerskoler, handicapsejlads (hvor familie eller ledsagere ofte deltager) og som led i De-

stination Lillebælt etableres overnatningsmuligheder i begrænset omfang. 

 

De ovenfor nævnte funktioner er alle naturlige elementer i en stor, moderne og fremtidssikret marina, som 

samtidigt er et vigtigt turistmæssigt anlæg. Her skal være mulighed for ”full service” og aktivitets-/oplevel-

sesmuligheder for mange, funktionerne skal danne synergier med hinanden og kunne udnyttes flerdobbelt 

(multible funktionaliteter), her skal være fri adgang for offentligheden, og livet/aktivitetsniveauet skal un-

derstøttes 24/7 året rundt.  

 

Kun en mindre del af området disponeres således til boliger. De to enklaver med boliger inkl. tilhørende 

parkering udgør ca. 31.000 m2 af Marina Citys samlede landareal på ca. 140.000 m2 (svarende til ca. 22 

% af det samlede landareal), og 2/3 af arealet til boliger er beliggende på det allerede eksisterende land-

areal. Og boliger udgør kun ca. 16 % af det opfyldte areal (jf. skemaet og illustrationen nedenfor). 

 

Generelt er pladsen trang og højt udnyttet. Dette afspejler sig bl.a. i at vinteroplagspladserne dobbeltud-

nyttes til sommerparkering og events. Det afspejler sig også i at forskellige bygningsmæssige faciliteter 

kan opføres i flere etager, for herigennem at spare grundareal. Og det afspejler sig i, at boligenklaverne er 

tætte og relativt høje. 

 

Arealdisponeringen for det opfyldte område kan i runde tal opgøres som følger: 

 

Arealbetegnelse Grundareal Anvendelse / bemærkninger 

Havnepromenade 15.100 m2 Marinaens rygrad og hovedforbindelse mellem alle funktio-

nerne. Gang, cykling, ophold, leg, motion, grill etc. 

Havneplads 1.400 m2 Søsætning, bådoptagning, slæbested for trailere, maste-

håndtering. 

Oplagspladser for både 15.000 m2 Vinteroplag af både. Vaskepladser for både. Anvendes om 

sommeren til parkering for sejlere, trailere og autocampere. 

Klubber, grejhuse og 

servicebygninger 

5.700 m2 Forskellige nuværende eller fremtidige maritime klubber. 

Grejhuse for lystbådehavnen, klubber og andre aktive. Hav-

nekontor. Servicebygninger med toiletter, bad, wellness, 

træning, ophold, information, naturstøttepunkter. Program-

meret etageareal ca. 2.500 m2. 

Maritime erhverv 3.500 m2 Butikker med proviant, fisk, bådudstyr, sejlerudstyr, kajak-

ker, surf osv. Spisemuligheder af forskellig art. Virksomhe-

der med maritime ydelser som f.eks. sejlmager, reparation, 

bådservice, bådcharter, bådsalg, sejlerskole, surfskole, dyk-

kerskole, events på vandet, showroom etc. Programmeret 

etageareal ca. 4.900 m2. 

Veje og parkering 12.500 m2 Offentlige veje og parkering, som betjener marinaen. 

Marinapark 10.400 m2 Grønt fritidsområde, som afrunder Marina City ud mod fjord-

landskabet. 
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Overnatningsmuligheder 600 m2 Vandrerhjem, sportel eller hotellejligheder. Indgår bl.a. i om-

rådets sejlsports- og parasportsaktiviteter. Programmeret 

etageareal på ca. 2.000 m2. 

Boliger 11.900 m2 Boliger inkl. tilhørende parkering. Dette areal udgør ca. 16 

% af det opfyldte areal. Programmeret etageareal ca. 

12.000 m2. 

I alt 76.100 m2 Det opfyldte areal  

 

 

 
 

 

 

Maritimt relaterede liberale erhverv og overnatningsmuligheder 

Alle erhverv i Marina City forudsættes at være relaterede til vandet. Dels for at styrke området som lan-

dets mest attraktive lystbådehavn, dels for at indgå i den bæredygtige synergi, som kendetegner bydelen 

Marina City, og dels for at medvirke til at skabe liv i området. Her kan eksempelvis refereres til andre store 

lystbådehavne/marinaer, hvor der findes en stor mangfoldighed af erhverv og foreninger registreret (fx. 

Marselisborg 73, Rungsted 48 og Ishøj 40 registrerede erhverv/foreninger). 

 

Kolding-området er landets tyngdepunkt for erhverv i forbindelse med fritidssejlads. I Kolding/Trekantom-

rådet findes således en række værfter, som bygger både. Her findes forskellige virksomheder, som sæl-

ger nye og brugte både. Her findes en række virksomheder, som producerer udstyr til både (fx. sejl, kale-

cher, spil, rig-udstyr, master, propeller m.m.). Her findes forskellige servicevirksomheder vedr. opbevaring, 
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servicering, vedligeholdelse og reparation af både. Her findes virksomheder, som reparerer og servicerer 

bådmotorer og andre, som installerer og servicerer el i både. Her findes virksomheder, som arrangerer 

events, kurser og teambuilding gennem sejlads. Her findes landets største grossist inden for udstyr. I Kol-

ding findes to af landets største detailbutikker med udstyr, som har hele Jylland og Fyn som marked. I rea-

liteten er her tale om en erhvervsklynge, hvilket naturligvis også bør afspejle sig i Marina City. Flere af de 

ovennævnte virksomheder har udtrykt interesse for at etablere sig eller være repræsenteret i Marina City. 

 

I Marina City ønskes der skabt mulighed for erhverv af følgende art: 

 

Butikker med proviant, fiskebutik, kiosk/isbutik, salg af brændstof, båd- og sejlerudstyr, butikker med ka-

jakudstyr, dykkerudstyr, surf udstyr, fiskegrej og lignende butikker. Genbrugs-/byttemarked for maritimt 

udstyr. 

 

Maritime ydelser i form af sejl-/kalechemager, bådservice, motorreparation og –service, bådcharter, båd-

salg, showroom med præsentation af bådbyggere/udstyrsleverandører etc., privat sejlerskole, privat surf-

skole, privat dykkerskole, bureau for events på vand, udlejning af joller/sejl-/kajak-/dykker- og andet udstyr 

i fbm. aktiviteter på vand, maritimt genbrugsværksted som socialøkonomisk aktivitet. 

 

Kolding Kommune vil i plangrundlaget sikre, at det bliver erhverv, som er maritimt orienteret.  

 

I Marina City ønskes der mulighed for overnatning i form af vandrerhjem, sportel eller hotellejligheder.  

 

Det vil tilføre beboere og liv i området året rundt, hvis det rummer overnatningsmuligheder, der kan benyt-

tes i forbindelse med maritime aktiviteter som f.eks. sejlsportsarrangementer, -træningslejre, -stævner, -

kurser, sejlerskole og bådudstillinger.  

 

Som en særlig mulighed peges på synergimuligheden i forbindelse med den eventuelle udvikling af Ma-

rina City som et nordeuropæisk center for handicapsejlads (parasport). Her er brug for gode overnatnings-

muligheder på stedet, både for udøverne men ikke mindst for deres ledsagere/familier, som almindeligvis 

følger med. 

 

Størrelsesmæssigt ligger niveauet på et vandrerhjem/sportel med 40-50 værelser, eller ca. 50 hotellejlig-

heder. I planen disponeres med ca. 2.000 etagekvm. til sådanne overnatningsformål. Her er således ikke 

tale om hverken et hotel eller et feriecenter. Lokale aktører har udtrykt interesse i at udvikle vandrerhjem 

eller hotellejligheder i Marina City. 

 

Generelt kan der refereres til andre store lystbådehavne/marinaer med forskellige typer af overnatnings-

muligheder, som bidrager positivt til stederne: Marselisborg (lille hotel), Kaløvig (huse/hotellejligheder) og 

Ishøj (campinghytter). 

 

 

Fritidsfunktioner, rekreative faciliteter, aktivitets- og læringsmuligheder, midlertidige anvendelser, marina-

funktioner m.v. 
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I Marina City planlægges en længere række af fritidsfunktioner, rekreative faciliteter, aktivitets- og lærings-

muligheder, midlertidige anvendelser, marinafunktioner m.v. Alle disse funktioner forudsættes at være re-

laterede til vandet, og formålet er desuden at sikre offentligheden god adgang til vandet.  

 

Funktionerne lokaliseres primært langs havnepromenaden, samt ud mod marinaparken i Marina City’s 

østligste del. Det følgende er en oversigt over funktionerne. 

 

Basale lystbådehavnefunktioner: 

Her er tale om en lang række af funktioner, nødvendige for en meget stor og meget attraktiv lystbådehavn. 

Her kan nævnes: 

 

 Havnebassin og sejlrende med tilstrækkelig dybde. 

 Dækmoler, bølgebrydere, kajanlæg og stenkastninger. 

 Bådebroer, hhv. flydebroer og faste broer, inkl. forankring, gangbroer, forsyningsanlæg, belysning, 

skiltning og sikkerhedsudstyr. 

 Bådpladser inkl. fortøjningspæle og Y-bomme. 

 Servicekajer med båd- og mastkraner. 

 Serviceanlæg med brændstof, el-ladning, tømningsanlæg for toiletspildevand, vaskepladser. 

 Slæbesteder for hhv. trailerbåde, joller m.v. 

 Bådoplagspladser inkl. forsyning. 

 Jollepladser, mastepladser, havnepladser, stier m.v. inkl. forsyning. 

 Vejanlæg og parkering for biler, trailere, cykler, autocampere på forskellige årstider. 

 Servicebygninger med bad/toiletter, sejlerstue, køkken, vask, havnekontor. 

 Masteskure. 

 Grejplads, grejbygninger og skure til havnens forsyning og drift. 

 Forsyningsanlæg, terrænbelysning, adgangskontrolanlæg og overvågningsanlæg. 

 

Fritidsfunktioner: 

 Klubhuse for nogle af de ca. 25 klubber/foreninger, som er aktive på/i/under/ved vandet i Kolding 

fjord. I dag er her 6 klubber/foreninger, og flere andre er interesserede i at etablere sig i Marina 

City. 

 Friluftsstøttepunkt for de mange selvorganiserede, som er aktive på/i/under/ved vandet i Kolding 

fjord (havkajak, surf, havsvømmere, dykkere, fiskere, triatlon, løbere etc.). Omklædnings-, bade-, 

garderobe-, opbevarings-, grejfaciliteter. 

 Vandsportscenter med agora (højloftet jollehal/aktivitetshal), omklædning, møde-/kursus-/stævne-

faciliteter. 

 Grejhuse og jollehal til klubberne. 

 Bådhuse. 

 Fiskerskure til grej for fritidsfiskere. 

 

Aktivitets- og læringsmuligheder: 

 Naturpark Lillebælt. Offentligt formidlingssted om naturen i fjorden og Lillebælt. Består af bygning, 

grejskure og udendørs formidlingsarealer. 
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 Naturformidling og –læring. En naturskole med fokus på fjord, å og bælt. Særligt for skoler/uddan-

nelsesinstitutioner og interessegrupper. Består af bygning, depot/grejskure og udendørs aktivitets-

arealer. 

 Børnenes Fjordhus. Støttepunkt for daginstitutioner, dagplejere, folkeskoler i fbm. besøg og aktivi-

teter ved stranden eller på fjorden. Består af bygning, halvtag, depot/grejskure og udendørs aktivi-

tetsarealer. 

 

Rekreative faciliteter: 

 Opholdspladser og grillpladser, placeret hensigtsmæssige steder langs havnepromenade og i ma-

rinaparken. Består af læafskærmninger, borde, bænke og grill’er på belægning, én overdækket 

grillplads. 

 Små legepladser langs havnepromenaden og stor naturlegeplads i marinaparken. De små lege-

pladser består af legeredskaber og faldunderlag. Naturlegepladsen består af legeredskaber i na-

turtræ og nødvendigt faldunderlag. 

 Motionspladser langs havnepromenaden og i marinaparken. Består af motionsredskaber og nød-

vendig belægning. 

 Beach volley bane i marinaparken. Består af sandareal og baneudstyr. 

 Fjordbad med særligt gode udendørs og indendørs badefaciliteter, vinterbadefaciliteter, fitness, 

wellness. Består af bygning, terrasser, indendørs- og udendørs bassiner. 

 Kunst. På havnepromenaden og i marinaparken integreres kunstnerisk udsmykning/land art. Eksi-

sterende skulptur ved Skamlingvejen flyttes til ny placering ved marinaparken. 

 

Midlertidige anvendelser: 

 Rundt omkring i Marina City vil der opstå arealer, som afventer deres endelige ibrugtagning. For 

at aktivere disse steder påtænkes etableret midlertidige faciliteter / installationer.  

 Det kan være vidt forskelligt, hvad man gør her: Nogle arealer kan beplantes midlertidigt. Her kan 

opstilles ”container-byer” med information, butikker eller boder. Her kan etableres aktivitetsarealer 

som Beach volley, MTB-bane, byhaver, kunst eksperimentarium eller andet. 

 Her vil også være tale om midlertidig anvendelse til vejadgang, bådoplag, parkering af autocam-

pere og bilparkering. 
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12. Opsummering – et ganske særligt tilfælde  
 

Det er Kolding Kommunes opfattelse, at Marina City er et ganske særligt tilfælde, hvor der kan planlæg-

ges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter en vis inddragelse af arealer på søterritorium.  

 

Projektets særlige omstændigheder og -indhold kan opsummeres i følgende punkter: 

 

Marina City er det naturlige næste skridt 

Der findes i Kolding ikke alternative bymidtenære lokaliseringer for boliger med de ønskede kvaliteter. Mu-

lighederne er ved at være udtømte. Dette skyldes, at der i byen samtidig skal sikres rekreative grønne 

arealer, virkemuligheden for erhvervshavnen og respekt for udnyttede eksisterende private ejendomme 

andre steder i og omkring bymidten. Set i dette perspektiv er udvikling af Marina City med lystbådehavn, 

boliger, maritime kontor- og serviceerhverv mv. et naturligt sted for byudvikling, hvor søterritoriets interes-

ser efter Kolding Kommunes vurdering i begrænset omfang må vige for de øvrige tunge interesser, som 

inddrages i helhedsvurderingen. 

 

Udvikling sammen med erhvervshavnen 

En vigtig del af Koldings centrale byområde består af den aktive erhvervshavn. Gennem alle årene indtil 

nu har der været planlagt for en fortsat aktiv erhvervshavn, hvor byudvikling og erhvervs-/havneinteresser 

afstemmes indbyrdes. Byrådet har i december 2019 tilkendegivet en ambition om, at dele af erhvervshav-

nen over en længerevarende periode ønskes omdannet, og at arealerne i forbindelse hermed indgår i en 

byomdannelsesproces. Denne langsigtede, strategiske ambition ændrer imidlertid ikke på, at erhvervsakti-

viteterne i mange år vil fortsætte på store dele af erhvervshavnens område, at gældende lejeaftaler, pla-

ner, miljøgodkendelser m.v. fortsat har virkning, og at der i hele perioden skal tages hensyn og koordine-

res med aktiviteterne og virksomhederne på erhvervshavnens område. 

 

Byen er lukket inde 

Kolding er grundet sin geografi og byens struktur ”spærret inde” bag erhvervshavnen, med dårlig kontakt 

mellem by og fjord. Her er kun meget få muligheder for at skabe ny, bredspektret adgang til vandet. Dette 

har der været arbejdet målrettet med igennem mange år, i form af byplanlægning og forskellige anlæg, 

men endnu kun med begrænset resultat. Marina City er byens helt store og sjældne mulighed for inden for 

overskuelig tid at udvikle et sådan sted, hvor by og vand for alvor kan mødes.  

 

Bymidtenær udvikling 

Kolding er en by i betydelig vækst. Kolding er en del af Trekantområdet, der er et tidligt eksempel på et 

omfattende kommunalt samarbejde med udgangspunkt i udpegningen som landsdelscenter i landsplanre-

degørelsen i 2000, og kommunen er en markant medspiller i den koordinerede planlægning for byudvik-

ling og infrastruktur i Østjylland iht. Vision Østjylland fra 2008 og Det Østjydske Bybånd. Udviklingen i det 

forpligtende samarbejde i Trekantområdet, i form af en fælles kommuneplan, og Østjylland har bevirket, at 

Marina City og Kolding er beliggende i et af landets primære vækstområder. Som led i denne vækst har 

Kolding et betydeligt behov for at kunne gennemføre byudvikling på forskellig vis, ikke mindst for nye boli-
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ger, men også for nye rekreative muligheder, fritidsformål m.v. Kolding by har behov for bymidtenære are-

aler hertil. Nærheden til bymidten betyder nærhed til offentlig transport, uddannelsesinstitutioner, stor in-

tensitet af arbejdspladser, detailhandel og servicefunktioner.  

 

Et afbalanceret projekt 

Projektet er udviklet og indpasset således, at det afbalancerer de mange – og ofte forskelligartede – hen-

syn, som indgår i et så stort projekt med den aktuelle beliggenhed. Dette er bl.a. sket under hensyntagen 

til søterritoriet. Langt den overvejende del af opfyld på søterritoriet anvendes til funktioner til lystbådehav-

nen. Konklusionen er, at 84 % af det opfyldte areal relaterer sig direkte til marinaen. 

 

Byudvikling gennem omdannelse og tilpasning 

Kolding har en meget lang tradition for en udvikling gennem bedre udnyttelse af bymidtenære arealer og 

områder. Siden 1970’erne er gennemført store byfornyelsesindsatser i hele bymidten, og Kolding er såle-

des den by uden for hovedstaden, som har gennemført mest byfornyelse. Her er store bydele blevet om-

dannet og gjort tidssvarende. I direkte forlængelse heraf er gennemført store omdannelser af udlevede 

erhvervsområder, ikke mindst i zonen mellem bymidten og havnen. Og i den nyeste tid sker der omdan-

nelser i det centrale Riberdyb-Holmsminde område, Campusområdet og Design City. Omdannelsen og 

udviklingen af Marina City ligger i direkte fortsættelse af denne langsigtede strategi, og er således ikke et 

fritstående tiltag. Der har gennem mange år været planlagt for denne udviklingskorridor langs åens syd-

side.  

 

Byen udvikler sig sammen med fjorden 

Kolding og fjorden hænger uløseligt sammen, både historisk og i vores tid. Byudviklingen og de geografi-

ske forudsætninger med adgang til vandet er to sider af samme sag. Dette er også tilfældet i den særlige 

situation i forbindelse med Marina City: Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strate-

gisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn som led i udviklingen af byens rekreative 

muligheder og kommunens/regionens turistmæssige udvikling. Dette kan ikke ske ved Lystbådehavn 

Nord, som er helt utidssvarende, mangler arealer og er miljømæssigt og arealmæssigt under pres af na-

boskabet til erhvervshavnen, jernbanen og større vejanlæg. Placeringen ved Marina City sikrer også, at 

lystbådehavnen kan få et samspil med omgivelserne og blive en integreret del af byen over tid. Dette er 

ikke muligt ved den nordlige lystbådehavn, bl.a. grundet eksisterende infrastruktur og jernbane.  Dette ud-

løser behovet for placeringen ved Marina Syd, således at lystbådehavnens udviklingsmuligheder sikres. 

Og dette kombineres igen med en mindre grad af byudvikling, så byens udviklingsmuligheder i et vist om-

fang sikres. 

 

Sejlsport er en del af byens DNA 

Lystbådesejlads har altid været tæt knyttet til Kolding, og er en del af byens DNA. Kolding Sejlklub er såle-

des stiftet allerede i 1881, som en af landets ældste sejlklubber, og Kolding Lystbådehavn er landets 

næststørste lystbådehavn. Gennem alle årene har det ligget byen på sinde at tilbyde gode sejlsportsfacili-

teter, og Marina City skal ses som et initiativ for at videreudvikle og fremtidssikre denne side af byens liv 

og samfundsmæssige kapital. 
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Synergi og kvalitet 

Netop her ser Kolding Kommune en helt speciel mulighed for en sådan byudvikling og i høj kvalitet, uden 

store miljømæssige gener og i samspil med erhvervshavnen, hvilket dokumenteres gennem Miljørappor-

ten. Byudviklingen i forbindelse med Marina City betyder en vis landvinding og byggeri på eksisterende og 

opfyldte arealer, men det sker med det klare sigte at tilføre fjordområdet og kysten nye kvaliteter, bl.a. i 

form af maritime anlæg i topkvalitet, ny sammenhæng mellem by og fjord, ny adgang til kysten for byens 

borgere med rekreative muligheder, opholdsmuligheder, bomuligheder osv. 

 

Innovation og udvikling 

Her er tale om en bynær marina, som naturligt beriger byen og fletter sig sammen med byen og dens liv. 

Den integrerede arealanvendelse er en helt nødvendig forudsætning – funktionelt og bæredygtigheds-

mæssigt – for at udvikle området på den bedste måde, som en samlet helhedsløsning, som forener både 

det maritime og byudviklingen. Denne helhedsløsning peger frem mod en hel unik og fremtidssikret løs-

ning for både det maritime og for vand-/fjord-/kystoplevelsen: Her skabes innovation i form af en unik kom-

bination af det maritime på højeste niveau, hvor det maritime indgår i en direkte synergi med byudviklin-

gen. Her udvikles en stor, moderne og fremtidssikret marina, som samtidigt er et vigtigt turistmæssigt an-

læg (blå turisme). Her er mulighed for ”full service” og aktivitets-/oplevelsesmuligheder for mange, funktio-

nerne bestyrker hinanden og kan udnyttes flerdobbelt (multible funktionaliteter), her er fri adgang for of-

fentligheden, og livet/aktivitetsniveauet understøttes 24/7 året rundt.  

 

Miljømæssig front runner 

Marina City udmærker sig ved, at her tages meget vidtgående miljøhensyn. Dette dokumenteres særligt 

på fire måder: Gennem den løbende, miljømæssige tilpasning af projektet. Gennem Miljørapporten, som 

afdækker projektets meget begrænsede indvirkning på miljøet. Gennem den gennemførte bæredygtig-

hedscertificering, hvor Marina City udpeges som et af Europas mest bæredygtige byområder. Og gennem 

udpegningen af Marina City som eksempelområde vedrørende cirkulær økonomi inden for byggeri og an-

læg, bl.a. i forbindelse med en række innovative tiltag i forhold til f.eks. nyttiggørelse ved opfyldning af det 

nye landområde, CØ-aspekter ved valg af havnens enkelte komponenter, fremme af biodiversitet, i an-

lægsarbejderne, i byggemodningen, i forsyningen, i byggeriet, i driften m.m. 

 

Samfundsmæssig og økonomisk gevinst 

Der ligger klare samfundsmæssige gevinster ved at byudvikle ”indadtil” frem for en byudvikling ”udadtil” på 

bar mark. Eksempelvis besparelse af arealressourcer, dobbeltudnyttelse af infrastruktur, sikring af den in-

vesterede samfundskapital, bedre underlag for den offentlige service og forsyning. Der ligger klare syner-

gigevinster ved at kombinere det maritime med byudvikling. Der ligger også klare økonomiske gevinster 

ved den planlagte udvikling af Marina City, hvor udbyttet af den kommunaløkonomiske investering er me-

get positivt. Og endeligt vil projektet aflede et betydeligt antal arbejdspladser i udbygningsfasen og den 

efterfølgende driftsfase. 
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Bilag 1: 

Begrundelse Marina City, Kolding 

Uddybende begrundelse for projektets place-
ring, størrelse og indhold 
Version 05.01.2020 // By- og Udviklingsforvaltningen Kolding Kommune // togad 

 

 

1. Projektets overordnede betydning og indhold 

 
Ambitionen 

Marina City-projektet er et ambitiøst projekt, hvor bæredygtig byudvikling, turismeudvikling og erhvervsud-
vikling i en helhedsorienteret løsning integreres med udvikling af landets mest attraktive marina og landets 
næststørste lystbådehavn.  

Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-
attraktiv lystbådehavn som led i udviklingen af byens rekreative muligheder og kommunens/regionens tu-
ristmæssige udvikling. Dette kan ikke ske ved Lystbådehavn Nord, som er helt utidssvarende, mangler area-
ler og er miljømæssigt og arealmæssigt under pres af naboskabet til erhvervshavnen, jernbanen og større 
vejanlæg. Placeringen ved Marina City sikrer også, at lystbådehavnen kan få et samspil med omgivelserne 
og blive en integreret del af byen over tid. Dette er ikke muligt ved den nordlige lystbådehavn, bl.a. grundet 
eksisterende infrastruktur og jernbane. Derfor skal de ca. 500 både her flyttes til et nyt sted. Byrådet ønsker 
derfor at Marina Syd udvides tilsvarende, og at dette samtidigt sker i kombination med en egentlig byudvik-
ling på stedet.  

Dette er den helt logiske og naturlige løsning, set ud fra en række synspunkter: 

 En bynær placering, frem for en placering i åbent kystlandskab. 
 En udbygning af eksisterende lystbådehavn, med synergi og udnyttelse af de allerede foretagne in-

vesteringer og anlæg. 
 En helhedsorienteret løsning, hvor eksisterende infrastruktur i byen, trafikanlæg, rekreative mulig-

heder, kulturelle muligheder, turisme og erhvervsliv, indkøbsmuligheder m.v. udnyttes, understøt-
tes og videreudvikles. 

 Her bygges videre på bystrukturen langs Kolding å, fra bymidten, campusområdet, Design City, 
Åparken og ud til Marina City. 

 Her bygges videre på byens DNA som sejlsportsby og fjordens egnethed til sejlsport og andre 
vandsportsaktiviteter. 
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Med sine ca. 1000 pladser bliver marinaen stor, men nok så vigtig er, at ambitionen er landets mest attrak-
tive marina. Dette dokumenteres bl.a. gennem en 5-stjernet certificering (det højest opnåelige på internati-
onal skala, jf. http://www.bluestarmarina.org/en/certification ).  

Men ambitionen er samtidigt fremtidens marina. Dvs. en fremtidssikring, som giver rum og mulighed for 
udviklingen i sejlsport og friluftsliv. Her er tendenserne bl.a. en positiv udvikling i havnene i de større byer, 
flere aktive seniorer, den unge sejlergeneration er ved at melde sig på banen, deleøkonomiske løsninger 
breder sig, tydelig interesse for husbåde, flere uorganiserede frilufts- og sejleraktiviteter. Og læg hertil, at 
der skal være fleksibilitet og plads til i dag uforudsete aktiviteter og kombinationsmuligheder. Dette stiller 
bl.a. krav til både planlægningens indhold, arealdisponeringen samt fleksible/multible anvendelsesmulighe-
der af anlæg, bygninger og andre faciliteter.  

 

Bæredygtighed 

Dette sker igennem en bæredygtig planlægning og udformning, som rummer en balanceret vægtning af 
økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn. Her skabes på samme tid mulighed for turisme- og erhvervs-
mæssig udvikling (herunder de maritime erhverv), miljømæssigt gode løsninger i både anlæg og drift, samt 
integrerede sociale aspekter som f.eks. fri adgang for alle til kysten og områdets faciliteter, tilgængelighed, 
stor rummelighed i lystbådehavnens brugsmuligheder, samt diversitet i beboersammensætningen. Herved 
gøres brug af det store potentiale for bæredygtige og vækstskabende aktiviteter, som havet giver mulighe-
der for.  

I kraft af Marina City vil mange få fremragende muligheder for at komme ud til vandet, komme ud på van-
det eller komme til at bo ved vandet. Havet er vores alles, og det skal det også være i fremtiden. 

Marina City er i øvrigt blevet bæredygtighedscertificeret med klassifikationen ’Guld’ i hht. DGNB’s retnings-
linjer for byområder (DGNB er de facto standard for bæredygtighedsvurderinger i Europa), og bliver udvik-
let som et eksempelområde på Cirkulær Økonomi inden for byggeri og anlæg, herunder også lystbådehavne 
(jf. Regeringens og Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi, september 2018 samt Program 
for cirkulær økonomi i Marina City, 15.03.2019). 

 

Innovation og udvikling 

Marina City er et konkret eksempel på, at innovation og udvikling samt vækstskabende initiativer kan frem-
mes, med respekt for naturen og miljøet.  

Innovationen ligger bl.a. i den indbyggede optimering ved at tænke multiple funktionaliteter ind i projektet, 
og hermed sikre en optimal udnyttelse af søterritoriet, maksimal fleksibilitet og flerdobbelt udnyttelse af de 
investerede ressourcer og økonomiske midler.  

Innovationen ligger også i udviklingen af fremtidens lystbådehavn, som er meget anderledes end den tradi-
tionelle udgave, præget af en aldrende brugerkreds. Med sit indhold og sin udformning vil Marina City såle-
des blive præget af mange brugergrupper: Børn, unge, familier, seniorer, handicappede. Her muliggøres 
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både organiserede og uorganiserede maritime- og naturaktiviteter, helt i tråd med den aktuelle udvikling 
inden for friluftslivet. Og her reserveres rum og plads for fremtidige, nye friluftsaktiviteter, som vi i dag slet 
ikke har fået øje på. 

 

Helhedsorienteret tilgang 

Med Kolding Kommune som ansvarlig for projektet er der stor sikkerhed for, at udviklingen baseres på en 
helhedsorienteret tilgang, hvor der sikres en rimelig balance mellem sociale hensyn, miljøhensyn og økono-
miske hensyn. 

Et konkret eksempel på denne afbalancerede tilgang er den tilpasning af projektet, som har fundet sted på 
baggrund af den første offentlighedsfase i marts-april 2017. Her ytrede mange stor bekymring og modstand 
i forhold til etablering af en række nye øer mod øst, opførelse af meget højt byggeri ude mod øst, og i det 
hele taget placering af boliger i Marina City’s østlige del. Senest er den påtænkte ”Fjordens Perle” (en sær-
lig attraktion etableret på pæle NØ for marinaen) efter ønske fra Kystdirektoratet taget ud af projektet. 
Derfor er projektet markant omdisponeret, så alle disse forhold i høj grad er iagttaget. Som kompense-
rende miljømæssig foranstaltning kan nævnes etablering af en strandpark som områdets østlige afslutning 
ud mod fjordlandskabet, at der arbejdes på etablering af erstatningsnatur andetsteds i Koldings sydøstlige 
dele, samt den attraktive og offentlige havnepromenade langs vandet gennem bydelen. 

Et andet eksempel på den afbalancerede og bæredygtige tilgang er sammentænkningen af anlæg på land 
og vand. De nye rekreative anlæg på søterritoriet placeres i direkte tilknytning til byen, hvor der i forvejen 
er stor aktivitet og eksisterende infrastruktur. De allerede etablerede anlæg i Marina Syd nyttiggøres og 
moderniseres. Vej-, sti- og rekreative anlæg i bydelen udnyttes bedre. Bydelen omkring Marina City samt 
Kolding i det hele taget får langt bedre adgang til vandet. 

Et tredje eksempel på tilgangen er denne: For at opnå den bedste udnyttelse af søterritoriet tænkes for-
skellige anlæg og aktiviteter sammen og kombineres, hvor det er muligt. Her kan bl.a. nævnes: Fremtidens 
klubhuse, med fleksibel plads til forskellige klubber og andre brugere af fjorden. Fælles bygningsfaciliteter 
for både sejlsport, friluftsliv og beboere. Overnatningsmuligheder for deltagere i træningslejre, sejlsports-
stævner, sejlerskoler, -kurser, handicapsejlads (hvor man typisk har hjælpere og/eller familie med) samt 
turister generelt. Naturskole, støttepunkt for skoler/daginstitutioner og informationscenter for Naturpark 
Lillebælt. Klynge af maritime erhverv, som indbyrdes styrker hinanden og udadtil udgør et differentieret 
tilbud til de der har brug for service, vil købe udstyr eller beklædning, vil købe båd, vil chartre en båd, vil 
deltage i en event, vil på sejlerskole etc. Wellness- og motionsfaciliteter til sejleren, gæstesejleren, auto-
camperen, turisten, beboeren, naboen eller andre, som gerne vil benytte sig heraf.  

Ved således at samle aktiviteter og anlæg i området opnås flere fordele, da dette vil styrke turismen samt 
skabe et rekreativt knudepunkt.  
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Blå vækst og udvikling 

Vækst er en helt central faktor for øget velstand og højere levestandard. Bæredygtig vækst og skabelse af 
nye arbejdspladser står centralt i udviklingen af Marina City. Den maritime sektor og den kystnære turisme 
er af stor betydning for dansk økonomi og byder på et stort vækstpotentiale. Da Marina City rummer en 
betydelig samfundsmæssig nytteværdi, må anlægget ses i et større perspektiv og tillægges en værdi i sig 
selv.  

Marina City støtter op om anlæg og aktiviteter, der styrker det lokale erhvervsliv. Marina Citys vækstpoten-
tiale skal ikke alene ses i relation til selve anlægget eller aktiviteten, men også i forhold til afledte effekter, 
som skabelse af arbejdspladser i forhold til servicering af anlæg og øvrige hjælpefunktioner samt tilstø-
dende erhverv. Kolding og Trekantområdet er således det nationale tyngdepunkt for det maritime er-
hvervsliv inden for fritidssejlads. I denne del af landet er der en stor koncentration af værfter, bådservice, 
producenter af sejl og udstyr til både, salg af både, grossist og detailhandel inden for branchen, tilbageven-
dende bådudstillinger på land og på vand. Dette erhvervsliv producerer og eksporterer til både det danske 
marked og til resten af verden. Marina City vil facilitere denne erhvervsklynge ved at give mulighed for at 
nogle af virksomhederne kan virke eller etablere sig her, eller være synlige/repræsenteret i showrooms osv. 

Blå vækst handler bl.a. om at fokusere på eksisterende, nye og potentielle aktiviteter såsom kystturisme. 
Marina City giver mulighed for og plads til at afprøve nye ideer og understøtte innovation inden for dette 
felt. Her skabes mulighed for nye kombinationer, hvor oplevelser på, i, under og ved fjorden og bæltet kan 
forenes med kulturoplevelser, naturoplevelser, uddannelse og læring, wellness, overnatning, beboelse 
m.m. Og dette vel at mærke året rundt, og ikke kun i sommer-højsæsonen. 

 

Inddragelse 

Udviklingen af Marina City er baseret på en omfattende inddragelsesproces på tværs af mange niveauer. 
Her foregår et indgående samarbejde med foreninger, andre myndigheder og først og fremmest brugerne 
og lokale borgere, som kender de lokale forhold, og som skal leve med konsekvenserne af projektet. Alle 
har mulighed for at blive hørt og sikres reel indflydelse. 

Projektet udvikles således i et tæt partnerskab mellem Kolding Kommune, den selvejende institution Kol-
ding Lystbådehavn samt den kommunale selvstyrehavn Kolding Havn. Gennem løbende design-/workshop-
processer med lystbådehavnens fire sejlklubber drøftes og udvikles store og små elementer i projektet. 

Det lokale maritime erhvervsliv, det lokale turismeerhverv, det lokale friluftsliv og de lokale som beskæfti-
ger sig med naturformidling, deltager ligeledes i områdets planlægningsproces. 

Endeligt har offentligheden adgang til viden om projektet og kan deltage i processen. Dette sker bl.a. gen-
nem forskellige offentlige høringer, via den særlige hjemmeside www.kolding.dk/marinacity , via udstillin-
ger, via orienteringsmøder, og via en lang række præsentationer for og møder med grundejerforeninger, 
interesseorganisationer, virksomheder, klubber, enkeltpersoner m.fl. 

Generelt opleves her en kolossal interesse og opbakning bag projektet. 
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Eksekvering af turistpolitikken  

Koldings turismepolitik fremgår af den fælles kommuneplan for Trekantområdet (Trekantområdets syv 
kommuner er Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle).  

Udviklingen af Marina City er en direkte eksekvering af den fastlagte turismepolitik. Her er de overordnede 
mål bl.a.: 

 Turismen skal sikres gode udviklingsmuligheder, så den kan bidrage til at styrke Trekantområdet 
som helhed og lokalt. 

 Mulighederne for overnatning og ophold på Trekantområdets feriehoteller, feriecentre, camping-
pladser og vandrehjem skal være tids- og behovssvarende.  

 Trekantområdet skal fastholde sin position som førende indenfor dansk erhvervsturisme og udvikle 
området som et internationalt mødested. 

 Trekantområdet skal gøres til det mest besøgte turistområde i Danmark uden for Hovedstadsområ-
det. 

Af væsentlige turismeudviklingsprojekter fremhæves i kommuneplanen to destinationsprojekter under 
etablering og udvikling, nemlig ”Legoland Billund Ressort” og ”Destination Lillebælt”. Om Destination Lille-
bælt hedder det: 

”Et nyt destinationssamarbejde udvikles omkring Lillebælt med deltagelse af Fredericia, Kolding og Middel-
fart kommuner sammen med en lang række private partnere. Projektet tager udgangspunkt i områdets 
unikke natur- og kulturværdier og handler om gennem en balance mellem benyttelse og beskyttelse at 
skabe et fælles oplevelses- og vækstprojekt baseret på de naturværdier og turismeaktører, der findes i om-
rådet omkring Lillebælt.” 

Der har været tæt sammenhæng mellem kommunens involvering i Destination Lillebælt og udvikling af Na-
turpark Lillebælt. Kolding Kommune er med udgangen af 2019 udtrådt af destinationssamarbejdet på grund 
af et nystartet destinationsarbejde i Trekantområdet. Det særlige samarbejde mellem de tre kommuner 
fortsætter vel at mærke omkring selve den marine naturpark. 

Marina City vil bl.a. fungere som et større turistanlæg, bl.a. med mulighed for mangfoldige aktiviteter og 
oplevelser, samt overnatninger i både, husbåde, autocampere og i et vist omfang vandrerhjem/sportel/ho-
tellejligheder. Om temaet ”Ferie- og kursuscentre, andre overnatningssteder samt større turistanlæg” hed-
der det i redegørelsen: 

”Over 2 mio. turistovernatninger finder sted på ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder med 
over 40 senge (2011). Ud over den del af området, som relaterer til overnatninger, genererer primært hotel-
ler og kursuscentre en stor omsætning baseret på endags kursus- og konferenceophold. 

Ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder henvender sig både til den almindelige ferieturisme 
og erhvervsturismen (møder, kurser, konferencer, etc.).  

Efterspørgslen efter ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder har været stigende i de seneste 
år. Trekantområdet har med sin centrale geografiske beliggenhed nydt godt heraf. Potentialet for at udvikle 
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efterspørgslen yderligere anses ligeledes at være til stede. Det er derfor væsentligt, at der i Trekantområdet 
er tilvejebragt et tilstrækkeligt antal hoteller, konference- og feriecentre til at imødekomme dette behov. 

Ressortturismen skal udvikles i Trekantområdet. Udviklingen af ressortturismen tager afsæt i at finde det 
rette miks, mængde og kvalitet af indkvartering, oplevelser, underholdning, shopping mv. Der vil derfor 
være en koncentration af flere større turistanlæg.” 

Retningslinjerne for ferie- og kursuscentre samt overnatningssteder lyder således: 

”Nye ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder skal som hovedregel placeres i tilknytning til 
større bymæssig bebyggelse eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg og på en sådan måde, 
at de indgår i og forbedrer byens rekreative områder. 

I den kystnære zone kan der i eller i umiddelbar tilknytning til større byområder, hvor der i forvejen er 
mange turistfaciliteter, udlægges arealer til ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder i overens-
stemmelse med de generelle retningslinjer for byudvikling.” 

I den tilhørende redegørelse uddybes dette således: 

”De eksisterende anlæg skal udnyttes bedst muligt og gøres tidssvarende ved hjælp af moderniseringer og 
udvidelser. I det omfang, behovene overstiger de eksisterende muligheder, må der gennem planlægning til-
vejebringes de fornødne forudsætninger for at kunne etablere nye anlæg. Sådanne nye anlæg bør fortrinsvis 
placeres ved eksisterende byer eller ved eksisterende samlinger af ferie- og fritidsanlæg. Der skal i den for-
bindelse og ved udvidelser tages hensyn til områdernes natur-, landskabs- og miljøinteresser samt til al-
mene rekreative interesser.  

Specielt for kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages arealer til anlæg i kystnærhedszonen, hvis 
der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Lokalisering af fe-
rie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal endvidere ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejel-
ser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.” 

Ovenstående turismepolitik m.v. afspejler sig direkte i kommuneplanen for Kolding Kommune. Heri har der 
siden 2009 været udlagt areal til udviklingen af lystbådehavnen Marina Syd / Marina City. 

 

Formidling 

En del af Marina City’s formål er formidling og læring om det marine miljø og benyttelsen af havet.  

Her planlægges således forskellige støttepunkter i forbindelse med Naturpark Lillebælt, i forbindelse med 
naturskolens aktiviteter, i forbindelse med skolernes og daginstitutionernes aktiviteter, og i forbindelse 
med de højere læreanstalters aktiviteter (SDU, HF & VUC m.fl.).  

Hertil kommer Marina City’s rolle som formidlings- og læringscenter for maritime aktiviteter og benyttelsen 
af havet: Vandsportscenter, sejlads for børn og unge, handicapsejlads, sejlerskoler og -kursusvirksomhed. 
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Endeligt vil de mange klubber, som er aktive på, i, under og ved fjorden bidrage med en omfattende for-
midling og læring, direkte tilknyttet havet. Her er således identificeret ca. 25 aktive klubber/foreninger, 
som på forskellig vis involveres. 

 

Kommer mange til gavn 

Marina City tjener offentlighedens bedste og vil komme rigtigt mange til gavn. Ikke kun de, der har båd eller 
bopæl her, men også de utallige andre, som her får direkte adgang til vandet via bl.a. havnepromenaden og 
marinaparken, som kan besøge områdets butikker, restauranter, klubber, formidlingssteder m.m. 

Erfaringen fra andre sammenlignelige steder som f.eks. Marselisborg Havn i Aarhus og Rungsted Havn ved 
Øresundskysten viser med al tydelighed, at sådanne områder med integreret sejlsportsliv, klubliv, spiseliv, 
virksomhedsliv og rekreativt liv i øvrigt er særdeles attraktive.  Det samme gælder i øvrigt også sammenlig-
nelige steder i vore nabolande. 

Marina City’s brugerkreds kan skønsmæssigt identificeres på følgende måde: 

 Ca. 1000 bådejere/familier, hvoraf ca. 2/3 er fra kommunen og ca. 1/3 er fra den øvrige region. 
 Ca. 25 klubber, som på forskellig vis er aktive i fbm. Kolding Fjord. 
 Ca. 800 beboere i de ca. 400 nye boliger. 
 Beboerne i nærområdet Tved m.v. 
 Byens og kommunens borgere (ca. 60.000 i byen og ca. 92.000 i kommunen). 
 Trekantområdets borgere i øvrigt (ca. 420.000 indbyggere). 
 Koldings mange gæster og turister (f.eks. ca. 865.000 årlige overnatninger) 
 Destination Lillebælts mange gæster og turister (f.eks. ca. 1,7 mio. årlige overnatninger) 
 Byens og regionens erhvervsliv inden for turisme og det maritime. 

 

Sikkerhed og tilgængelighed 

Sikkerhed og tilgængelighed tænkes ind i projektet på flere forskellige måder, både internt og eksternt. 

Havnen udformes efter de nyeste kriterier og anbefalinger vedrørende certificering som ”Sikker Havn”.  
http://børneulykkesfonden.dk/uploads/documents/kampagner/idraet-og-fritid/sikker-havn/sikkerhavnfol-
dera4-web.pdf  

Havnen udformes i henhold til IMCI’s Blue Star 5-stjernede certificering af marinaer, hvilket indebærer 
yderligere krav til faciliteter, sikkerhed m.v. http://www.bluestarmarina.org/en/certification  

Udformningen baseres på anvisningerne i Idrætsrum for alle – inspirationsguide til tilgængelig idrætsarki-
tektur (sejlsportsfaciliteter) http://www.irfa.dk/udezoner/sejlsportsfaciliteter  

Med hensyn til sejladssikkerheden lægges der vægt på både forholdet til inderfjordens ”hårde” og ”bløde” 
brugere.  
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I forhold til de hårde brugere (erhvervssejlads til og fra Kolding Havn) er der god afstand hertil, og al sejlads 
til og fra Marina City kan om nødvendigt foregå syd for sejlrenden til erhvervshavnen. Her er god plads til at 
vige for erhvervstrafikken. 

I forhold til de bløde brugere kan følgende interessenter og hensynene hertil oplistes: 

Interessenter Hensyn m.v. 
Sejlbåde Sejler gennem lystbådehavnen og videre til/fra gennem den nye sejlrende. Sejl-

renden graves, så 3,5 m vanddybde sikres. Herefter kan sejlrenden til lystbåde-
havnen forlades, før man når ud i sejlrenden til erhvervshavnen. Inden for havne-
indsejlingen udformes et større svajebassin, med god plads til at vige, vente, 
sætte og bjærge sejl m.v. 

Motorbåde Sejler gennem lystbådehavnen og videre til/fra gennem den nye sejlrende. Sejl-
renden graves, så 3,5 m vanddybde sikres. Herefter kan sejlrenden til lystbåde-
havnen forlades, før man når ud i sejlrenden til erhvervshavnen. Inden for havne-
indsejlingen udformes et større svajebassin, med god plads til at vige og vente. 

Sejljoller Sejler gennem lystbådehavnen og ud gennem havneindsejlingen. Herefter fri sej-
lads på fjorden. Sejlkanalen fra jollepladsen til havneindsejlingen gøres ekstra 
bred, så det er muligt at krydse ud og ind. 

Fiskerjoller fra åen Fiskerjollerne fra åen sejler ud/ind ad åen og herefter fri sejlads på fjorden. Sejlru-
ten fra åen kan uden problemer vælges i god afstand fra lystbådehavnens indsej-
ling, så uheldige vigesituationer undgås. 

Kajakroere Kajakroerne fra åen ror ud/ind ad åen og herefter fri sejlads på fjorden. Sejlruten 
fra åen kan uden problemer vælges i god afstand fra lystbådehavnens indsejling, 
så uheldige vigesituationer undgås. 
Som supplerende mulighed (f.eks. ved østlige vindretninger med krapsø omkring 
åmundingen) kan en alternativ rute gennem lystbådehavnen vælges. Dette sker 
via to åbninger i dækværk nord mod åen og to åbninger i dækværk øst mod fjor-
den. 

Roere Roere fra byens to roklubber ror rundt på hele fjorden, afhængigt af vindretninger 
og styrke. Roere fra åen sejler ud/ind ad åen og herefter fri sejlads på fjorden. 
Sejlruten fra åen kan uden problemer vælges i god afstand fra lystbådehavnens 
indsejling, så uheldige vigesituationer undgås. 

Surfere Surfere bevæger sig frit rundt på hele fjorden, ofte i nord-sydgående retning p.gr. 
af vestlige vindretninger. Surferne kan uden problemer vælge at holde god af-
stand fra lystbådehavnens indsejling, så uheldige vigesituationer undgås. 

Svømmere Denne del af fjorden er på grund af nærheden til Kolding å ikke attraktiv til svøm-
ning/badning. Hvis forholdene for badning senere bliver bedre, vil dette forment-
ligt foregå fra marinaparken, i god afstand fra sejlrenden. 

Andre Dykkere: Der foregår ikke dykkeraktivitet i inderfjorden. 
Vandscootere/jetski: Er uønskede i inderfjorden. Skal i øvrigt overholde de gæl-
dende regler og forbudsområder. 
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Nærliggende lystbådehavne 

Lystbådehavnen i Marina City er som bekendt summen af en sammenlægning af Marina Syds nuværende 
ca. 510 pladser og Lystbådehavn Nords ca. 462 pladser = ca. 970 pladser. Heri ikke indregnet joller og trai-
lerbåde, som opbevares på land. Lokalt set udvides den lokale kapacitet således ikke ved etableringen af 
den samlede lystbådehavn med ca. 1000 pladser. 

Situationen ser i øvrigt således ud i området: 

Havn Antal pladser 
Marina Syd, Kolding 510 pladser 
Lystbådehavn Nord, Kolding 462 pladser 
Skærbæk Havn 160 pladser 
Fredericia Lystbådehavn 470 pladser 
Middelfart Marina 450 pladser 

 
Generelt er der således godt et par tusinde pladser i nærområdet, hvoraf ca. ½ vil være i Marina City. Ud 
over de her nævnte havne findes her tillige et antal småhavne og broer med skønsmæssigt ca. 250 både i 
alt.  

Områdets attraktivitet for fritidssejlads afspejles af, at der løbende foregår betydelige investeringer i ud-
bygning eller modernisering af de anførte havne.  

Kolding Lystbådehavn har pr. oktober 2019 en venteliste på 286 både, fordelt på ca. 2/3 fra personer bosat 
i Kolding kommune, og 1/3 udefra. Ventelisten er dynamisk, med en årlig udskiftning de seneste fem år på 
lidt over 100 både. Der er et lille antal ledige pladser i Kolding Lystbådehavn, men disse skyldes udeluk-
kende at pladserne er for små i forhold til det efterspurgte, og p.gr. af trange pladsforhold de pågældende 
steder ikke kan gøres større. Efterspørgslen går i retning af større pladser. 

Der foreligger ikke oplysninger om antal ledige pladser eller ventelister i de øvrige nævnte havne, men hel-
hedsbilledet er, at her stort set er fyldt op.  

 

Eksisterende infrastruktur og faciliteter på land 

Marina City kan ikke betragtes løsrevet fra omgivelserne. I planerne er den eksisterende infrastruktur og 
faciliteter på land kombineret med infrastrukturen og faciliteterne i det nye område. Dette sker på flere 
måder: 

 Trafikken på indfaldsvejen Skamlingvejen reguleres og støjdæmpes, til fordel for både eksisterende 
og nyt område. 

 Sti- og vejnettet forbindes, så her opnås gode, velfungerende og trygge adgangsforhold. 
 Havnepromenade, marinapark, spisemuligheder, støttepunkter for friluftslivet m.v. vil være et gode 

for både eksisterende og nyt område. 
 Eksisterende dagligvarebutik i nærheden (Rema 1000) understøttes af det nye område. 
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Landskabelige forhold 

Marina City udvikles i tilknytning til det eksisterende byområde, frem for et åbent og uberørt kystlandskab. 
Ved udformningen er der lagt vægt på tilpasning i forhold til eksisterende by- og bebyggelsesstruktur, ud-
sigtsmuligheder m.v.  

Det kan ikke undgås, at et så stort anlæg vil påvirke udsigten til/fra området. Eksempelvis udsigten som bi-
list på en del af Skamlingvejen og fra nogle af de nærliggende boliger. Men set i et større perspektiv er den 
planlagte beliggenhed og udformning hensynsfuld i forhold til kystlandskabet. 

Miljørapporten behandler de landskabelige forhold indgående, herunder visualiseringer af anlægget. 
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2. Projektets konkrete indhold og omfang 

Marina City’s afgrænsning og disponering 

Planlægningen og udformningen af Marina City er baseret på en lang række forskellige forhold. Her kan 
bl.a. nævnes: 

 En naturlig videreudvikling af eksisterende lystbådehavn Marina Syd. 
 En logisk videreudvikling af bykorridoren langs åen fra bymidten, campusområdet, Design City og 

Åparken til Marina City. 
 En bynær placering med de muligheder og synergier, som dette indebærer. Herunder god sammen-

hæng med de tilgrænsende bydele. 
 En bynær placering, frem for en placering i åbent og mere følsomt kystlandskab. 
 Analyser og visualiseringer, for at vurdere den visuelle påvirkning fra projektet. 
 En fortsættelse af den byudviklingsplanlægning, som gennem en længere årrække har været forbe-

redt i området. 
 En hensyntagen til Kolding Havns fortsatte eksistens og virke i og efter den kommende omdannel-

sesperiode. 
 Beregninger vedrørende vejtrafikstøj fra Skamlingvejen og virksomhedsstøj fra Kolding Havns virk-

somheder og aktiviteter. 
 Beregninger vedrørende emissioner fra Kolding Havns virksomheder og aktiviteter. 
 Marinarkæologiske undersøgelser. 
 Geofysiske og geotekniske undersøgelser af eksisterende landområder og fjordbunden. 
 Miljøundersøgelser af forurenede sedimenter på fjordbunden og forurenet jord på landarealerne. 
 Bølge-, strømnings- og sedimentationsforhold ved åens udmunding og i undersøgelsesområdet. 
 Besejlingsforhold i inderfjorden for både erhvervssejlads og fritidssejlads. 
 Indgående dialog-/designprocesser med sejlklubber og en lang række andre interessenter i Marina 

City. 

På denne baggrund er der over ca. 5 år gennemført en udviklingsproces fra Visionsplan (2015), via Helheds-
plan (2017)  til det Projektforslag, som nu foreligger (2019).  Helhedsplanen og Projektforslaget danner 
grundlag for Miljørapport, lokalplanlægning og kommuneplanlægning, samt den mere detaljerede udform-
ning af området. 
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Illustrationsplan fra projektforslaget (2019) 

Marina City disponeres overordnet som vist på illustrationsplanen. En grundlæggende tanke er, at områ-
dets forskellige byfunktioner i et vist omfang blandes/integreres med hinanden, frem for en traditionel op-
deling. Dette betyder f.eks. at havnefunktioner, bådoplag, erhverv, spisemuligheder, boliger, overnatnings-
muligheder osv. veksler mellem hinanden ud gennem området.  

Denne integrerede udformning kan naturligvis godt give funktionelle og planlægningsmæssige udfordringer 
(f.eks. boliger på opfyldt areal), men fremmer til gengæld områdets oplevede kvaliteter, funktionerne kan 
danne synergier med hinanden og kan udnyttes flerdobbelt (multible funktionaliteter). Hertil kommer at 
princippet er arealbesparende (mindre opfyldning) og mere ressourceøkonomisk (råstoffer, økonomi). 

Hovedelementerne er følgende: 

 En gennemgående havnepromenade danner rygrad gennem området og giver offentligheden god 
adgang til vandet. Langs havnepromenaden disponeres områdets aktiviteter, som danner synergi 
med hinanden og fremmer liv både i aftentimerne og vinterhalvåret.  
 

 Ud fra havnepromenadens nordside anlægges flydebroer og dækmole, slæbesteder, brændstofan-
læg, pump out-anlæg m.v. Broer og vanddybder disponeres, så en bred vifte af muligheder opnås. 
Eksempelvis jolle/småbådsmiljø, handicapsejlads, store både, træskibe, svaje/aktivitetsbassin m.m. 
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 Langs havnepromenaden disponeres bygninger til forskellige maritimt orienterede formål: Klubber, 
grejhuse, havnekontor og servicebygninger. Butikker med proviant, båd- og sejlerudstyr, kajakker, 
surf osv. Spisemuligheder af forskellig art. Overnatningsmuligheder i form af vandrerhjem, sportel 
eller hotellejligheder. Wellness, motions- og badefaciliteter. Virksomheder med maritime ydelser 
som f.eks. reparation, bådservice, bådcharter, bådsalg, events på vandet, showroom etc.  
 

 En enklave af op til 29 husbåde (flydende boliger, type 3) nær ydermolen, dvs. inden for de dæk-
kende værker. Husbådene bidrager til marinaens brede vifte af attraktioner: De skaber mangfoldig-
hed, liv og tryghed i området (op til 7,5 m/2 etager langs ydermolen, op til 4,,5 m/1 etage langs den 
næste bro, afdæmpede farver). 
 

 Formidlingssteder omkring Naturpark Lillebælt, naturskole og lignende. Støttepunkt for skoler og 
daginstitutioner i fbm. fjorden.  
 

 Området afsluttes mod øst i form af en offentligt tilgængelig marinapark.  
 

 To enklaver med hver ca. 200 boliger markerer sig i tæthed og højden (generelt op til 8 etager, én 
bygning op til 16 etager), mens det øvrige område fremstår mere åbent og lavt (op til 4 etager, men 
typisk lavere). 
 

 Zonen ud mod Skamlingvejen disponeres til afskærmende beplantninger, støjafskærmning, parke-
ring og vinteroplagspladser for både. 
 

 Generelt holdes god afstand til erhvervshavnens aktiviteter, for at reducere/forebygge eventuelle 
miljøkonflikter og begrænsninger i erhvervshavnens aktivitetsmuligheder. 

 

Arealforhold 

Det opfyldte areal udgør ca. 76.100 m2. Nedenfor beskrives nærmere, hvorledes arealet disponeres til de 
forskellige formål. 

Der er behov for denne opfyldning, idet de nødvendige arealer ikke kan tilvejebringes i området på anden 
vis. Mod vest findes fredskov og §3-områder, som ikke – eller kun meget vanskeligt - kan inddrages. Mod 
nord findes arealer tilhørende Kolding Havn (ustabilt indspulingsområde). Disse arealer er planlagt til er-
hvervshavneformål, lige som det af miljømæssige årsager er nødvendigt at holde en vis afstand til aktivite-
terne her. Dette er fortsat tilfældet, uanset at Byrådet har en ambition om over en længerevarende periode 
at omdanne dele af erhvervshavnen. Mod syd findes vejanlæg, udbyggede boligkvarterer og privatejede 
arealer, som ej heller kan inddrages. Nuværende Marina Syd samt nyt bådoplagsområde langs Skamlingve-
jen vest for Marina Syd (i altca. 63.900 m2) inddrages i en helhedsløsning, men kan langt fra dække det 
nødvendige arealbehov. 

Opfyldningens størrelse nødvendiggøres af de mange funktioner, som hører til en stor, moderne og frem-
tidssikret marina. Her er det grundlæggende nødvendigt, at funktioner og faciliteter rummes inden for kort 
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afstand. Dette handler både om anlæggets funktionalitet, om rationel/økonomisk drift og om den gode op-
levelse for alle brugergrupperne. Her kan eksempelvis nævnes følgende forhold: 

Havnepromenade: En havnepromenaden er en nødvendig rygrad og forsyningsrute. Dette er hovedforde-
lingsåren for de mange, som går eller cykler rundt i området. Men den indeholder også mange rekreative 
aktiviteter som leg, ophold, motion, grill etc. Og endeligt er den en vigtig del af driften og sikkerheden i om-
rådet (servicering af hele anlægget, redningsvej, brandvej). Havnepromenaden er offentlig tilgængelig. 

Havnepladser: Her optages/søsættes både, master sættes på/af, master klargøres/afrigges, trailerbåde be-
nytter slæbestederne. Disse aktiviteter foregår året rundt, men primært i sommerhalvåret. 

Oplagspladser for både: Vinteroplag af både skal i meget væsentligt omfang ske inden for området. Herved 
reduceres/effektiviseres tidsforbrug og økonomiske omkostninger i forbindelse med optagning/søsætning, 
mast af/på, bådvask og transporter mellem kaj, vask og oplag. Disse aktiviteter bidrager tillige – sammen 
med klargøringsarbejderne på oplagspladsen – til det maritime liv og -atmosfære, samt aktivitetsoplevelsen 
i hele området. Om sommeren dobbeltudnyttes vinteroplagspladserne til sommerparkering og eventuelle 
arrangementer. Oplagsarealerne i Marina City er i øvrigt beskedne, sammenlignet med andre store og at-
traktive marinaer (jf. senere afsnit med sammenligning med andre store lystbådehavne). 

Klubber, grejhuse og servicebygninger: I dag er der 6 klubber på Lystbådehavn Nord og Marina Syd, men 
der er mange flere klubber og andre parter, som er aktive på og ved fjorden. On god del heraf bør gives mu-
lighed for at etablere og udvikle sig i Marina City. Dette indebærer klubhuse (individuelle eller fælles), grej-
huse, skure og lignende. Det indebærer også støttepunkter for naturskole, skoler/daginstitutioner og det 
uorganiserede friluftsliv. Endvidere skal her være havnekontor, toilet-/badefaciliteter flere steder, køkken-
faciliteter/vaskefaciliteter/opholdslokaler, lige som her skal være grejhuse/lager/mandskabsfaciliteter for 
havnens personale. 

Maritime erhverv: En stor marina indeholder også en bred vifte af maritime erhverv. Her er det interessant 
at sammenligne med f.eks. Rungsted, Ishøj, Egå og Marselisborg lystbådehavne, som alle rummer et stort 
antal virksomheder (jf. senere afsnit med sammenligning med andre store lystbådehavne). Det er alt sam-
men maritimt relaterede erhverv, som indgår i synergi med stedets liv, aktiviteter og økonomiske kredsløb. 

Veje og parkering: En stor lystbådehavn med ca. 1000 bådpladser har brug for betydelige arealer til veje og 
parkering. I disse arealer indgår også fortove, stier, rabatter, vejbeplantninger, belysning, afvandingsgrøfter 
og miljøstationer. Vejene gives den nødvendige bredde ud fra trafikmængde, -arter og plads til bådtrans-
porter, og her etableres ca. 300 offentlige parkeringspladser (Disse suppleres af sommerparkeringen på vin-
teroplagspladserne samt de private parkeringspladser tilhørende boligerne). 

Marinapark: Grønt fritidsområde til ophold for Marina City og offentligheden i øvrigt. Afrunder Marina City 
på en naturpræget måde ud mod kystlandskabet. Strandparken har samtidigt en kompenserende effekt i 
forhold til det hidtidige strandparkområde på ca. 6.000 m2, som forsvinder, og det tab i herlighedsværdi, 
som trafikanter på Skamlingvejen og nabokvartererne måtte opleve.  

Overnatningsmuligheder: I forbindelse med sejlsportsstævner, -træningslejre, maritime kurser og møder, 
sejlerskoler, handicapsejlads (hvor familie eller ledsagere ofte deltager) og som led i Destination Lillebælt 
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etableres overnatningsmuligheder i begrænset omfang. Dette i form af vandrerhjem, sportel eller hotellej-
ligheder. 

Boliger: Som led i udviklingen af en ny, levende, varieret og bæredygtig bydel integreret med marina/lyst-
bådehavn etableres et antal boliger af forskellig art, herunder også almene boliger. En lille del af det op-
fyldte areal (16%) anvendes hertil. Boliger er et vigtigt element i bestræbelserne på at udforme et område, 
hvor der er liv året rundt. Al erfaring viser, at et byområdes positive kvalitet afhænger af liv og aktivitet 
mellem husene, og at dette medfører større livskvalitet, større tryghed og mindre risiko for tyveri, hærværk 
m.v. Alt i alt en større bæredygtighed. 

 

Arealdisponering 

Langt størstedelen af Marina City disponeres til lystbådehavneformål. De ovenfor nævnte funktioner er alle 
naturlige elementer i en stor, moderne og fremtidssikret marina, som samtidigt er et vigtigt turistmæssigt 
anlæg. Her skal være mulighed for ”full service” og aktivitets-/oplevelsesmuligheder for mange, funktio-
nerne skal danne synergier med hinanden og kunne udnyttes flerdobbelt (multible funktionaliteter), her 
skal være fri adgang for offentligheden, og livet/aktivitetsniveauet skal understøttes 24/7 året rundt.  

Kun en mindre del af området disponeres således til boliger. De to enklaver med boliger inkl. tilhørende 
parkering udgør ca. 31.000 m2 af Marina Citys samlede landareal på ca. 140.000 m2 (svarende til ca. 22%). 

Generelt er pladsen trang og højt udnyttet. Dette afspejler sig bl.a. i at her kun er 500 vinteroplagspladser, 
og at oplagspladserne dobbeltudnyttes til sommerparkering og events. Det afspejler sig også i at forskellige 
bygningsmæssige faciliteter kan opføres i flere etager, for herigennem at spare grundareal. Og det afspejler 
sig i, at boligenklaverne er tætte og relativt høje. 

Arealdisponeringen for det opfyldte område kan i runde tal opgøres som følger: 

Arealbetegnelse Grundareal Anvendelse / bemærkninger 
Havnepromenade 15.100 m2 Marinaens rygrad og hovedforbindelse mellem alle funktio-

nerne. Gang, cykle, ophold, leg, motion, grill... 
Havneplads 1.400 m2 Søsætning, bådoptagning, slæbested for trailere, mastehånd-

tering. 
Oplagspladser for både 15.000 m2 Vinteroplag af både. Vaskepladser for både. Anvendes om 

sommeren til parkering for sejlere, trailere og autocampere. 
Klubber, grejhuse og ser-
vicebygninger 

5.700 m2 Forskellige nuværende eller fremtidige maritime klubber. 
Grejhuse for lystbådehavnen, klubber og andre aktive. Hav-
nekontor. Servicebygninger med toiletter, bad, wellness, træ-
ning, ophold, information, naturstøttepunkter. Programme-
ret etageareal ca. 2.500 m2. 

Maritime erhverv 3.500 m2 Butikker med proviant, fisk, bådudstyr, sejlerudstyr, kajakker, 
surf osv. Spisemuligheder af forskellig art. Virksomheder med 
maritime ydelser som f.eks. sejlmager, reparation, bådser-
vice, bådcharter, bådsalg, sejlerskole, surfskole, dykkerskole, 
events på vandet, showroom etc. Programmeret etageareal 
ca. 4.900 m2. 
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Veje og parkering 12.500 m2 Offentlige veje og parkering, som betjener marinaen. 
Marinapark 10.400 m2 Grønt fritidsområde, som afrunder Marina City ud mod fjord-

landskabet. 
Overnatningsmuligheder 600 m2 Vandrerhjem, sportel eller hotellejligheder. Indgår bl.a. i om-

rådets sejlsportsaktiviteter. Programmeret etageareal på ca. 
2000 m2. 

Boliger 11.900 m2 Boliger inkl. tilhørende parkering. Dette areal udgør ca. 16% 
af det opfyldte areal. Programmeret etageareal ca. 12.000 
m2. 

I alt 76.100 m2 Det opfyldte areal 
 

 

 

 
Maritimt relaterede liberale erhverv og overnatningsmuligheder 

Alle erhverv i Marina City forudsættes at være relaterede til vandet. Dels for at styrke området som landets 
mest attraktive lystbådehavn, dels for at indgå i den bæredygtige synergi, som kendetegner bydelen Marina 
City, og dels for at medvirke til at skabe liv i området. Her kan eksempelvis refereres til andre store lystbå-
dehavne/marinaer, hvor der findes en stor mangfoldighed af erhverv og foreninger registreret (fx. Marselis-
borg 73, Rungsted 48 og Ishøj 40 registrerede erhverv/foreninger). 

Kolding-området er landets tyngdepunkt for erhverv i forbindelse med fritidssejlads. I Kolding/Trekantom-
rådet findes således en række værfter, som bygger både. Her findes forskellige virksomheder, som sælger 
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nye og brugte både. Her findes en række virksomheder, som producerer udstyr til både (fx. sejl, kalecher, 
spil, rig-udstyr, master, propeller m.m.). Her findes forskellige servicevirksomheder vedr. opbevaring, ser-
vicering, vedligeholdelse og reparation af både. Her findes virksomheder, som reparerer og servicerer båd-
motorer og andre, som installerer og servicerer el i både. Her findes virksomheder, som arrangerer events, 
kurser og teambuilding gennem sejlads. Her findes landets største grossist inden for udstyr. I Kolding findes 
to af landets største detailbutikker med udstyr, som har hele Jylland og Fyn som marked. I realiteten er her 
tale om en erhvervsklynge, hvilket naturligvis også bør afspejle sig i Marina City. Flere af de ovennævnte 
virksomheder har udtrykt interesse for at etablere sig eller være repræsenteret i Marina City. 

I Marina City ønskes der skabt mulighed for erhverv af følgende art: 

Butikker med proviant, fiskebutik, kiosk/isbutik, salg af brændstof, båd- og sejlerudstyr, butikker med kajak-
udstyr, dykkerudstyr, surf udstyr, fiskegrej og lignende butikker. Genbrugs-/byttemarked for maritimt ud-
styr. 

Maritime ydelser i form af sejl-/kalechemager, bådservice, motorreparation og –service, bådcharter, båd-
salg, showroom med præsentation af bådbyggere/udstyrsleverandører etc., privat sejlerskole, privat surf-
skole, privat dykkerskole, bureau for events på vand, udlejning af joller/sejl-/kajak-/dykker- og andet udstyr 
i fbm. aktiviteter på vand, maritimt genbrugsværksted som socialøkonomisk aktivitet. 

Kolding Kommune vil i plangrundlaget sikre, at det bliver erhverv, som er maritimt orienteret.  

I Marina City ønskes der mulighed for overnatning i form af vandrerhjem, sportel eller hotellejligheder.  

Det vil tilføre beboere og liv i området året rundt, hvis det rummer overnatningsmuligheder, der kan benyt-
tes i forbindelse med maritime aktiviteter som f.eks. sejlsportsarrangementer, -træningslejre, -stævner, -
kurser, sejlerskole og bådudstillinger.  

Som en særlig mulighed peges på synergimuligheden i forbindelse med den eventuelle udvikling af Marina 
City som et nordeuropæisk center for handicapsejlads (parasport). Her er brug for gode overnatningsmulig-
heder på stedet, både for udøverne men ikke mindst for deres ledsagere/familier, som almindeligvis følger 
med. 

Størrelsesmæssigt ligger niveauet på et vandrerhjem/sportel med 40-50 værelser, eller ca. 50 hotellejlighe-
der. I planen disponeres med ca. 2.000 etagekvm. til sådanne overnatningsformål. Her er således ikke tale 
om hverken et hotel eller et feriecenter. Lokale aktører har udtrykt interesse i at udvikle vandrerhjem eller 
hotellejligheder i Marina City. 

 

Generelt kan der refereres til andre store lystbådehavne/marinaer med forskellige typer af overnatnings-
muligheder, som bidrager positivt til stederne: Marselisborg (lille hotel), Kaløvig (huse/hotellejligheder) og 
Ishøj (campinghytter). 
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Fritidsfunktioner, rekreative faciliteter, aktivitets- og læringsmuligheder, midlertidige anvendelser, marina-
funktioner m.v. 

I Marina City planlægges en længere række af fritidsfunktioner, rekreative faciliteter, aktivitets- og lærings-
muligheder, midlertidige anvendelser, marinafunktioner m.v. Alle disse funktioner forudsættes at være re-
laterede til vandet, og formålet er desuden at sikre offentligheden god adgang til vandet.  

Funktionerne lokaliseres primært langs havnepromenaden, samt ud mod marinaparken i Marina City’s øst-
ligste del. Det følgende er en oversigt over funktionerne. 

Basale lystbådehavnefunktioner: 

Her er tale om en lang række af funktioner, nødvendige for en meget stor og meget attraktiv lystbådehavn. 
Her kan nævnes: 

 Havnebassin og sejlrende med tilstrækkelig dybde. 
 Dækmoler, bølgebrydere, kajanlæg og stenkastninger. 
 Bådebroer, hhv. flydebroer og faste broer, inkl. forankring, gangbroer, forsyningsanlæg, belysning, 

skiltning og sikkerhedsudstyr. 
 Bådpladser inkl. fortøjningspæle og Y-bomme. 
 Servicekajer med båd- og mastkraner. 
 Serviceanlæg med brændstof, el-ladning, tømningsanlæg for toiletspildevand, vaskepladser. 
 Slæbesteder for hhv. trailerbåde, joller m.v. 
 Bådoplagspladser inkl. forsyning. 
 Jollepladser, mastepladser, havnepladser, stier m.v. inkl. forsyning. 
 Vejanlæg og parkering for biler, trailere, cykler, autocampere på forskellige årstider. 
 Servicebygninger med bad/toiletter, sejlerstue, køkken, vask, havnekontor. 
 Masteskure. 
 Grejplads, grejbygninger og skure til havnens forsyning og drift. 
 Forsyningsanlæg, terrænbelysning, adgangskontrolanlæg og overvågningsanlæg. 

 

Fritidsfunktioner: 

 Klubhuse for nogle af de ca. 25 klubber/foreninger, som er aktive på/i/under/ved vandet i Kolding 
fjord. I dag er her 6 klubber/foreninger, og flere andre er interesserede i at etablere sig i Marina 
City. 

 Friluftsstøttepunkt for de mange selvorganiserede, som er aktive på/i/under/ved vandet i Kolding 
fjord (havkajak, surf, havsvømmere, dykkere, fiskere, triatlon, løbere etc.). Omklædnings-, bade-, 
garderobe-, opbevarings-, grejfaciliteter. 

 Vandsportscenter med agora (højloftet jollehal/aktivitetshal), omklædning, møde-/kursus-/stævne-
faciliteter. 

 Grejhuse og jollehal til klubberne. 
 Bådhuse. 
 Fiskerskure til grej for fritidsfiskere. 
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Aktivitets- og læringsmuligheder: 

 Naturpark Lillebælt. Offentligt formidlingssted om naturen i fjorden og Lillebælt. Består af bygning, 
grejskure og udendørs formidlingsarealer. 

 Naturformidling og –læring. En naturskole med fokus på fjord, å og bælt. Særligt for skoler/uddan-
nelsesinstitutioner og interessegrupper. Består af bygning, depot/grejskure og udendørs aktivitets-
arealer. 

 Børnenes Fjordhus. Støttepunkt for daginstitutioner, dagplejere, folkeskoler i fbm. besøg og aktivi-
teter ved stranden eller på fjorden. Består af bygning, halvtag, depot/grejskure og udendørs aktivi-
tetsarealer. 

 

Rekreative faciliteter: 

 Opholdspladser og grillpladser, placeret hensigtsmæssige steder langs havnepromenade og i mari-
naparken. Består af læafskærmninger, borde, bænke og grill’er på belægning, én overdækket grill-
plads. 

 Små legepladser langs havnepromenaden og stor naturlegeplads i marinaparken. De små legeplad-
ser består af legeredskaber og faldunderlag. Naturlegepladsen består af legeredskaber i naturtræ 
og nødvendigt faldunderlag. 

 Motionspladser langs havnepromenaden og i marinaparken. Består af motionsredskaber og nød-
vendig belægning. 

 Beach volley bane i marinaparken. Består af sandareal og baneudstyr. 
 Fjordbad med særligt gode udendørs og indendørs badefaciliteter, vinterbadefaciliteter, fitness, 

wellness. Består af bygning, terrasser, indendørs- og udendørs bassiner. 
 Kunst. På havnepromenaden og i marinaparken integreres kunstnerisk udsmykning/land art. Eksi-

sterende skulptur ved Skamlingvejen flyttes til ny placering ved marinaparken. 
 

Midlertidige anvendelser: 

 Rundt omkring i Marina City vil der opstå arealer, som afventer deres endelige ibrugtagning. For at 
aktivere disse steder påtænkes etableret midlertidige faciliteter / installationer.  

 Det kan være vidt forskelligt, hvad man gør her: Nogle arealer kan beplantes midlertidigt. Her kan 
opstilles ”container-byer” med information, butikker eller boder. Her kan etableres aktivitetsarea-
ler som Beach volley, MTB-bane, byhaver, kunst eksperimentarium eller andet. 

 Her vil også være tale om midlertidig anvendelse til vejadgang, bådoplag, parkering af autocampere 
og bilparkering. 
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Sammenligning med andre store lystbådehavne 

Ambitionen er at udvikle Marina City som landets mest attraktive marina (5-stjernet).  

For at udfolde, hvad en sådan topmoderne lystbådehavn bør kunne rumme, har vi (august 2017) foretaget 
en kortlægning af en række af landets mest attraktive og moderne lystbådehavne.  
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Antal bådpladser i havnen 850 620 630 600 500 650 450 1000 
Antal vinteroplagspladser på land, 
ca. 

625 500 425 450 375 700 265 500 

Cirka størrelse på landareal 8 ha 10 ha 5 ha 10 ha 7 ha 9 ha 4 ha 14 ha 
Gnst. totalt landareal pr. bådplads 95 m2 160 m2 80 m2 165 m2 140 m2 140 m2 90 m2 140 m2 
Dækningsprocent vinteroplag i fht. 
bådpladser 

75% 80% 65% 75% 75% 110% 60% 50% 

Antal maritime klubber på havnen 3 8 4 5 1 5 7 P.t. 6 
Antal restauranter, caféer, ishuse 
m.v. 

11 3 2 3 1 3 7 P.t. 2 

Overnatningskapacitet hotel (vær. 
x senge) eller sengepladser i hytter 

0 0 0 Ca. 85 20 x 2 0 26 x 2 ? 

Antal registrerede erhverv og for-
eninger 

48 17 9 40 1 28 73 ? 

Antal registrerede helårsadresser 
(både)  

    Ca. 30 Ca. 20 Ca. 25 ? 

 

Sammenfattende består funktionerne i disse store, moderne marinaer af følgende hovedelementer: 

 De marine anlæg med broer, moler, slæbesteder, kajanlæg, kraner, udstyr m.v. 
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 Landanlæg hertil i form af vinteroplagspladser, bådvaskepladser, manøvrearealer for bådtranspor-
ter, parkeringspladser, oplagspladser til grej, jollepladser, rekreative arealer, legepladser, eventare-
aler, autocamperparkering, midlertidige campingarealer i fbm. stævner m.v. 
 

 Bygningsanlæg i form af sejlsportscenter, klubhuse, havnekontor, servicebygninger, jollehuse og -
haller, grejhuse, fiskerskure, masteskure m.v. 
 

 Klubhuse og grejhuse for de mange - organiserede såvel som selvorganiserede - brugere af vandet: 
Mange forskellige slags sejlklubber/bådklubber, roere, kajakroere, surfere, SUP’ere, dykkere, svøm-
mere, vinterbadere, søspejdere, marineforeninger, triatlonklubber, fritidsfiskere, trollingfiskere 
m.v. 
 

 Maritime erhverv: Butikker med salg af marineudstyr, -beklædning, surfudstyr, dykkerudstyr, fisker-
udstyr, kajakker, proviant, fisk m.v. Showrooms og kontorer for maritime virksomheder som f.eks. 
bådforhandlere/-mæglere, producenter og leverandører, bådcharter, bådservice, eventarrangører, 
shipping, undervisning m.v. Sejlmager. Serviceværksteder i fbm. f.eks. motorservice, elservice, pro-
pelservice, polering. 
 

 Rekreative faciliteter og service: Overnatningsmuligheder (vandrerhjem, sportel, hotel, hotellejlig-
heder). Restauranter, caféer og kiosker af forskellig art. Wellness, fitness, badefaciliteter. Strand og 
strandpark. Motions-/aktivitets-/legemuligheder. 
 

 Naturoplevelse og -læring: Naturcenter. Naturskole. Støttepunkt for daginstitutioner, skoler, ud-
dannelsesinstitutioner samt kommunens naturformidling. 
 

 Særlig attraktion: Stor vægt på at skabe maritim stemning, oplevelse og udsigt over vandet, samt 
opbygning af en særlig profil/identitet. 
 

 Alt efter stedet, indgår der nære relationer til de omgivende by- og landskabsområder, således at 
stederne indgår i en helhed, er multianvendelige og nyttiggøres som et led i stedernes samlede re-
kreative og turistmæssige tilbud. 

 
 
Behovet for opfyld på søterritorium 
 
Den konkrete planlægning af Marina City har afdækket behovet for opfyld på søterritorium, således at det 
samlede anlæg (nuværende landareal + opfyldt areal) kommer til at udgøre 14 ha. Heraf udgør det nye, op-
fyldte areal 7,6 ha. Der er redegjort for den planlagte arealanvendelse i tidligere afsnit. 
 
For at belyse rimeligheden i arealets størrelse indeholder ovenstående skema også cirka størrelser på an-
dre, sammenlignelige lystbådehavne i Danmark. Konklusionen her er, at arealforbruget på 14 ha til en lyst-
bådehavn med ca. 1000 pladser ligger helt på linje med arealforbruget i de øvrige havne. 
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I denne vurdering bør også indgå, at der – for at fremtidssikre anlægget – bør være en vis fleksibilitet og 
rummelighed for at kunne tilpasse sig fremtidens behov for f.eks. større bådpladser, ny udvikling i friluftsli-
vet osv. 
 
Behovet for en lystbådehavn med 1000 pladser er klart til stede, jf. tidligere afsnit om venteliste og andre 
lystbådehavne i området. Og samtidigt er der behov for, at en højattraktiv lystbådehavn også rummer en 
række maritime virksomheder, aktivitetsmuligheder, rekreative faciliteter m.v. Forhåndsdialogen med det 
maritime erhvervsliv, med klubber og andre aktive omkring fjorden, med byens turistliv og med formid-
lerne af naturoplevelser omkring fjorden har tydeligt vist både interesse og behov for udviklingen af et 
bredt facetteret miljø i Marina City.  
 
 
Eventuel etapedeling 
 
Som beskrevet ovenfor, er der et stort behov for at tilvejebringe det samlede lystbådehavneanlæg og alle 
de beskrevne landarealer på én gang. 
 
Af hensyn til de mange bådejere og andre brugere af lystbådehavn Nord skal flytningen ske over en kort 
tidsperiode, effektivt og velplanlagt. Det er herfor nødvendigt at kunne stille det samlede, nye lystbådehav-
neanlæg til rådighed inden for kort tid. Herunder også alle de landfaciliteter, som hører hertil.  
 
De nye landarealer vil blive anlagt i etaper (uddybning, etablering af moler, opfyldning over en vis tidsperi-
ode, sætningsperiode). Men af hensyn til bl.a. naboerne i området har byrådet ønsket, at anlægsperioden 
begrænses, så langvarige og generende anlægsarbejder begrænses. 
 
Erfaringen fra andre lystbådehavneudvidelser viser, at der sandsynligvis sker et midlertidigt dyk i efter-
spørgslen efter bådpladser i selve anlægsperioden, på grund af byggegener af forskellig art. Skulle dette 
også ske i Marina City, påtænkes det i en første periode at reducere antallet af udlagte flydebroer. Dette 
ændrer dog ikke på placeringen og etableringen af de dækkende værker ud mod fjorden og åen. 
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1 Indledning 
I forbindelse med etableringen af en ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i 
Kolding skal der klappes omkring 360.000 m3.  

Denne rapport redegør for spredningen af det uddybede materiale under klapning, 
for koncentrationsforholdene af sediment og miljøfarlige stoffer i vandfasen samt 
for sedimentationsforholdene langs havbunden efter klapningen. Desuden 
redegøres for det klappede materiales potentielle iltforbrug under og efter 
klapningen. Koncentrationerne af miljøfarlige stoffer sammenholdes med 
baggrundsværdier for området og sammenholdes med gældende 
miljøkvalitetskrav.  

2 Fremgangsmåde og metode 
Under afgravningen spredes der typisk 5 % af det afgravede sediment i 
vandsøjlen, dels i forbindelse med selve graveprocessen, og dels når det afgravede 
materiale bringes op gennem vandsøjlen til klapprammen. Ved klapningen tabes 
igen ca. 5 % af sedimentet til vandsøjlen, når klapprammen åbnes, og sedimentet 
falder ned gennem vandsøjlen. De resterende ca. 90 % af sedimentet når 
havbunden på klappladsen og spreder sig derfra langs bunden. 

Ved spredning i vandsøjlen (5 % af det afgravede materiale) vil de ikke-kohæsive 
sedimentfraktioner som sand og grus falde ned på havbunden kort efter, at de er 
klappet, mens de ikke kohæsive fraktioner som ler og fint silt vil blive ført med 
strømmen. Spredning af det klappede materiale, der når bunden, afhænger af 
strømhastigheden. Ved små strømhastigheder vil sedimentet aflejres på 
klappladsen. Ved store strømhastigheder vil det klappede materiale blive 
transporteret væk fra klappladsen langs bunden i en sedimentpøl. Det er i 
forbindelse med denne spredning, at der potentielt kan ske spredning af 
miljøfarlige stoffer. Desuden kan der potentielt opstå et øget iltforbrug, hvis det 
klappede materiale indeholder større mængder af organisk materiale. 

Vurderingen af spredningen i vandsøjlen (5 % af det afgravede materiale) baseres 
på beregninger foretaget med DHI’s software MIKE HD og MIKE MUD, som 
beskrevet i [1]. Der udvælges to modelperioder, der repræsenterer de normale 
forhold henholdsvis om vinteren og sommeren. 

Vurderingen af spredningen af det klappede materiale, der når klappladsens bund, 
sker ved hjælp af den af NIRAS og Flemming Bo Pedersen udviklede ”Klapmodel” 
[2]. 

3 Forhold ved klapplads 
Klappladsen er beliggende cirka 5,5 km øst for Trelde Næs, syd for udmundingen 
til Vejle Fjord som vist i Figur 3.1. Klappladsens samlede areal udgør ca. 1 km2. 
Vanddybden er ifølge søkort omkring 15 m. Med et krav om ikke at reducere 
vanddybden til mindre end 14 m giver det en kapacitet på klappladsen på omkring 
0,001 km3, under antagelse af at intet af sedimentet transporteres væk fra 
klappladsen.  

3.1 Strømforhold 
Hovedstrømmen, som løber frem og tilbage gennem Lillebælt, er generelt styret af 
de regionale vejrforhold og de lokale bundforhold. Ved indstrømning (røde pile på 
Figur 3.1) presser havbunden strømmen øst og vest om klappladsen og ved 
udstrømning (blå pile på Figur 3.1) løber strømmen nord om klappladsen. Denne 
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generelle strømning frem og tilbage gennem Lillebælt bliver overlejret af den lokalt 
vindgenererede strøm.  

 

 

 

 

Strømhastigheden varierer fra sæson til sæson. Figur 3.2 og Figur 3.3 viser 
strømhastigheden på klappladsen. Positionen for de viste strømhastigheder er 
angivet i Figur 3.1, for de to valgte simuleringsperioder: 

o Sommer, 15/6-2011 - 9/9-2011, 
o Vinter, 7/11-2011 - 31/1-2012. 

For detaljeret forklaring på valg af periode henvises til [1].  

I sommerperioden er strømmen aldrig større end 0,2 m/s på klappladsen, mens 
strømmen om vinteren når op på cirka 0,3 m/s i nordøstlig retning. 
Strømretningen varierer primært mellem sydvest og nordøst. Af strømroserne på 
Figur 3.2 og Figur 3.3 ses det yderligere, at strømmen oftere er i nordøstlig 
retning end i sydvestlig retning. Både sommer og vinter er strømmen i nordøstlig 
retning cirka 3 gange så ofte som i sydvestlig retning. 

Figur 3.1: Klapplads Trelde 
Næs markeret med grøn 
firkant. I figuren er position 
for strømroser og generelle 
strømforhold ved klappladsen 
også angivet, se næste afsnit. 
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4 Sedimentspecifikationer 
Ved uddybning af sediment spildes der omkring 5 % af det opgravede materiale, 
og der er et behov for at klappe ca. 360.000 m3. Der planlægges at klappe op til 
4.000 m3 pr klapning pr døgn.  

Under selve klapningen forventes det, at 5 % tabes i vandsøjlen. Spredning af 
disse 5 % behandles i sektion 5, mens spredningen af de resterende 95 %, der 
falder til bunds på klappladsen, behandles i sektion 6.  

Der er gennemført en sedimentundersøgelse af området øst for Marina Syd for 
Kolding Kommune [3]. Prøveområderne er angivet i Figur 4.1. 

Figur 3.2: Strømrose for 
sommerperioden (15/6-2011 
- 9/9-2011). 

Figur 3.3: Strømrose for 
vinterperioden (7/11-2011 - 
31/1-2012). 
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Der er udtaget en sedimentprøve i hvert felt af de øverste 0-0,3 m af sedimentet. 
Hver prøve til analyse bestod af en sammenblanding af 4-5 delprøver per nedstik, 
som var jævnt fordelt i hvert område. Derudover blev der taget vertikal blandede 
sedimentprøver fra 0,5 m under havbund til intakte lag (formentlig omkring 0,7 m 
under havbund) samt prøver i 1,5 m dybde.  

I sejlrenden (felt 11-13) blev der påvist aflejret materiale til 0,3 meter under 
havbunden og herunder intakte lag bestående af gytje. I området øst for Marina 
Syd blev der i felt 1 og felt 3 konstateret aflejret materiale til ca. 0,9 m under 
havbunden. I de resterende felter (felt 2 og felt 4-10) blev der konstateret aflejret 
materiale til omkring 0,6-0,7 meter under havbunden. Herunder blev der 
konstateret intakte lag i form af gytje. 

4.1 Kornkurver 
Der er afrapporteret kornkurver i alle 13 felter for det øverste lag 0-0,3 m under 
havbunden samt i dybden 0,5 m under havbunden for alle felter på nær felt 3. 
Kornkurverne for det øverste lag (0-0,3 m) er vist i Figur 4.2 sammen med det 
vægtede gennemsnit baseret på sedimentvolumen fra hvert felt. Inddelingen i fire 
forskellige sedimentfraktioner, fra Jakobsen et al. [4], ses også i figuren. 

I Figur 4.3 sammenlignes det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 0-0,3 
m under havbunden med det vægtede gennemsnit af kornkurverne i dybden 0,5 
m. Det ses, at de to kurver er meget ens. I felt 11-13 findes de intakte lag i form 
af gytje som nævnt i dybden 0,5 m, mens det for de andre felter er aflejret 
materialer kornkurven af baseret på. I forbindelse med den nye Vejle Fjord Bro 
blev der lavet en VVM redegørelse. NIRAS skrev i den forbindelse et notat [5], 
som beskrev sedimentet i Vejle Fjord. I midten af fjorden var overfladesedimentet 
gytje, og kornkurverne var meget lig kornkurverne i Figur 4.3. Kornkurverne i 
Figur 4.3 antages derfor at være repræsentative også for de intakte lag i alle 
felter.  

Figur 4.1: Inddeling af felter 
for sedimentprøver. 
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I Tabel 4.1 er andelen af de fire sedimentfraktioner angivet for det vægtede 
gennemsnit sammen med median-kornstørrelsen af hver fraktion. Denne er også 

Figur 4.2: Kornkurver af de 
13 felter (0-0,3 m) samt for 
det vægtede gennemsnit 
(stiplet linje). Data er fra [3].  

Figur 4.3: Vægtede 
gennemsnit af kornkurver i 
dybderne 0-0,3 m og 0,5 m. 
Mediankornstørrelse af de fire 
sediment-fraktioner er vist 
med sort prik. 
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vist med sorte prikker i Figur 4.3. De to groveste sedimentfraktioner udgør 77 % 
af den totale mængde. I Tabel 4.1 er sedimentfraktionernes faldhastighed også 
angivet og er beregnet som 

𝑤𝑤𝑠𝑠 =
(𝑠𝑠 − 1)𝑔𝑔𝑑𝑑50

2

18𝜈𝜈
, 

hvor 𝑠𝑠=2,65 er tørstoffets relative densitet i forhold til vandets, 𝑔𝑔 = 9,81 m/s2 er 
tyngdeaccelerationen, 𝑑𝑑50 er mediankornstørrelsen og 𝜈𝜈=1,307×10-6 m2/s er 
vandets kinematiske viskositet ved 10°C. 

  
Tabel 4.1: Andelen af de fire 
sedimentfraktioner baseret på 
det vægtede gennemsnit af 
kornkurverne samt de 
tilhørende median-
kornstørrelser og faldhastighed. 

 
 Ler Fint-mellem 

silt 
Mellem-grov 

silt Fint sand 

Andel (%) 5 18 60 17 

Mediankornstør-
relse (mm) 0,0014 0,005 0,025 0,08 

Faldhastighed 
(mm/s) 0,002 0,02 0,5 5,0 

 

 

Rumvægtene anvendt i sedimentspredningsanalyserne for Vejle Fjord Bro 
anvendes derfor også i disse beregninger. Den våde rumvægt er 1.200 kg/m3, og 
den tørre rumvægt er 1.870 kg/m3.  

4.2 Miljøfarlige stoffer, BOD og glødetab 
Sedimentprøverne er blevet analyseret for følgende miljøfarlige stoffer: kviksølv, 
nikkel, cadmium, kobber, bly, chrom, arsen, zink, PCB, TBT og PAH. Yderligere 
blev tørstofindholdet og glødetabet analyseret. 

Analyseresultaterne ses i Tabel 4.2. Data er yderligere beskrevet i 
klapansøgningen. Miljøstyrelsens nedre og øvre aktionsniveauer for klapning er 
angivet i tabellen. Alle målte koncentrationer af miljøfarlige stoffer er under de 
øvre aktionsniveauer.  

Koncentrationen af både nikkel og arsen er i alle felter under nedre aktionsværdi, 
mens alle felter har koncentrationer af cadmium og kobber mellem nedre og øvre 
aktionsværdi. For de øvrige miljøfarlige stoffer varierer det fra felt til felt om 
koncentrationen er under nedre eller mellem nedre og øvre aktionsværdi. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2: Analyseresultater af sedimentprøver (se klapansøgningen for detaljer).  
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I de følgende beregninger betragtes specifikt cadmium, kobber, zink, kviksølv og 
TBT, idet koncentrationerne af disse stoffer ligger mellem nedre og øvre 
aktionsniveauer for størstedelen af felterne. Vægtede gennemsnitskoncentrationer 
af disse stoffer er baseret på alle prøver angivet i Tabel 4.3. Det er disse værdier, 
der anvendes i nedenstående beregninger. 

  
Tabel 4.3: Vægtede 
gennemsnitskoncentrationer af   
cadmium, kobber, zink og TBT 
baseret på alle sedimentprøver. 

 
Stof Cadmium Kobber Zink TBT 

mg/kg TS 1,04 35 133 0,02 
 

Sedimentprøverne er også testet for BOD (Biochemical Oxygen Demand), som er 
fundet til 1.142 mg O2/kg prøve. BOD er bestemt som sedimentets biokemiske 
iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 °C.  

Det gennemsnitlige tørstofindhold er fundet til at være 33 %. Udfra dette kan 
vandindholdet udregnes til: 

Vandindhold =
100% − 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 100% = 203%. 

Dette betyder, at vandindholdet er cirka dobbelt så stort som tørstofindholdet. 
Glødetabet er cirka 13 % af tørstoffet. 

5 Spredning i vandsøjle under klapning 
Cirka 5 % af det klappede materiale tabes i vandsøjlen. Dette svarer til cirka 
18.000 m3. I dette afsnit betragtes spredning af disse 5 % af det klappede 
materiale. 
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5.1 Hydrodynamiske model 

5.1.1 Opsætning af strømningsmodel (MIKE 21 HD) 
De hydrodynamiske forhold i området omkring den planlagte klapning er evalueret 
ved brug af en MIKE 21 HD model, som er en todimensionel model til beskrivelse 
af de hydrodynamiske processer. Modellen er kørt for en sommer- og 
vinterperiode som beskrevet i afsnit 3.1. En deltaljeret beskrivelse af 
modelopsætningen er givet i [1]. 

5.1.2 Opsætning af sedimentspredningsmodel (MIKE 21 MUD) 
Til beregning af spild fra klapning af uddybningsmaterialet er anvendt det til MIKE 
21 hørende modul MUD. MUD beskriver transport, erosion og aflejring af sediment 
som en funktion af strømningen. Modulet kan anvendes til bl.a. modellering og 
overvågning af sedimentspild opstået i forbindelse med oprensnings- og 
uddybningsaktiviteter. En detaljeret beskrivelse af modelopsætningen er givet i 
[1]. 

Spredning af alle fire sedimentfraktioner, angivet i Tabel 4.1, betragtes i 
beregningerne. Spildet frigives i modellen på én position lokaliseret i midten af 
klappladsen. Det antages, at der klappes 4.000 m3 sediment pr døgn fordelt på én 
klapning. De 5 %, der tabes i vandsøjlen, udgør 200 m3 pr døgn. I beregningen 
antages det, at disse tabes jævnt over hele døgnet svarende til 23 cm3/s. I 
virkeligheden vil al spildet blive tabt over en meget kortere periode, svarende til 
den tid, det tager at tømme en pram. Ifølge [6] vil dette lokalt give højere 
koncentrationer af suspenderet sediment i vandsøjlen end beregningsresultaterne 
giver udtryk for, men erfaringer viser, at sedimentet vil bevæge sig som samlede 
sedimentskyer væk fra klappladsen, hvilket påvirker flora og fauna mindre end 
længerevarende permanent nedsættelse af lysnedtrængningen i vandsøjlen [7]. 
Således er anvendelsen af en gennemsnitlig spildrate en konservativ tilgang. 

5.2 Resultater 
Der er foretaget en sommer- og vinterberegning. I det følgende præsenteres 
resultaterne af beregningerne omhandlende de 5 % sediment, som tabes i 
vandsøjlen. 

5.2.1 Sommer 
Sedimentkoncentration i vandsøjlen midlet over klapperioden ses i Figur 5.1. Det 
suspenderede sediment (SS) ligger som en fane og følger strømretning i nordøstlig 
og sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 4 mg SS/l forekommer kun 
inden for klappladsen. I området omkring Lillebælt og i området nordøst for 
klappladsen er koncentrationen langt under 0,5 mg SS/l, hvilket er lavere end 
baggrundskoncentrationen i området. 
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De størst forekommende koncentrationer under klapperioden er vist i Figur 5.2. På 
klappladsen er koncentrationen omkring 80 mg SS/l, men falder til under 20 mg 
SS/l 2 km væk fra klappladsen. I området omkring Lillebælt l (Figur 5.2 nederst) 
og nordøst for klappladsen er den maksimale koncentration ikke større end 3 mg 
SS/l. Det fremgår ikke af figuren hvad varigheden af disse koncentrationer er. Men 
koncentrationer over 30 mg/l forekommer samlet højst én dag, dvs. der kan være 
perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er lavere. Varigheden af 
koncentrationer på 80 mg/l inde på klappladsen forventes ikke at have en 
varighed på mere end et par timer. Så er sedimentet enten transporteret videre 
eller faldet til bunds.  

Figur 5.1: 
Sedimentkoncentration midlet 
over sommerklapperioden. 
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 Figur 5.2: Maksimal 
sedimentkoncentration i 
vandfasen under 
sommerklapperioden (mg 
SS/l). 
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I Figur 5.3 og Figur 5.4 ses det, at koncentrationer større end 20 og 10 mg SS/l 
forekommer samlet over henholdsvis 40 og 50 dage i midten af klappladsen. Dette 
skyldes, at al det klappede materiale i beregningen klappes i samme position. I 
virkeligheden vil klapningen blive fordelt på hele klappladsen. Det forventes 
derfor, at det samlede antal dage med koncentrationer over 20 og 10 mg SS/l vil 
være mindre. Det er vigtigt at pointere, at dette er det samlede antal dage. Dvs., 
der kan være perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er lavere. 

 

 

 

 

 
  

Figur 5.3: Antal dage hvor 
mængde af suspenderet 
sediment overstiger 20 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 20 mg/l. 
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Figur 5.4: Antal dage hvor 
mængde af suspenderet 
sediment overstiger 10 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 10 mg/l. 
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I Figur 5.5 ses det, at koncentrationer større end 2 mg/l i Lillebælt samlet 
forekommer under en dag i klapperioden. Det er vigtigt at pointere, at dette er det 
samlede antal dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
 

 

  

 

 
 
Sedimentationen ved endt klapning ses i Figur 5.6. Den største sedimentation 
foregår indenfor klappladsen og er omkring 1 m. I beregningen klappes al 
materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på hele 
klappladsen, og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. Dette 
diskuteres yderligere i afsnit 7.2. Omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er 
sedimentationen ikke større end 0,1 mm. 

Figur 5.5: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 2 mg 
SS/l under  sommer-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem hvor koncentrationen 
er under 2 mg/l. 
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5.2.2 Vinter  
Spredningen af sediment er større ved klapning om vinteren i forhold til klapning 
om sommeren, da strømhastigheden er større om vinteren. 
Sedimentkoncentrationen i vandsøjlen midlet over klapperioden ses i Figur 5.7. 
Sedimentspredningen ligger som en fane og følger strømretningen i nordøstlig og 
sydvestlig retning. Middelkoncentrationer over 10 mg SS/l forekommer kun inden 
for klappladsen. I området omkring Lillebælt og nordøst for klappladsen er 
middelkoncentrationerne under 0,5 mg SS/l, hvilket er lavere end 
baggrundskoncentrationen i området.  

 

Figur 5.6: Sedimentation ved 
endt klapning om sommeren. 
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Figur 5.7: Koncentration  af 
suspenderet sediment (SS) 
midlet over 
vinterklapperioden. 
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De størst forekommende 
koncentrationer under 
klapperioden er vist i Figur 5.8. 
Omkring klappladsen er 
koncentrationerne omkring 80 
mg SS/l, men falder til under 
30 mg SS/l tættere på 
Lillebælt. Nordøst for 
klappladsen er den maksimale 
koncentration ikke større end 5 
mg SS/l. I det nordlige udløb af 
Lillebælt er den maksimale 
koncentrationen 15 mg SS/l og 
i Lillebælt ikke større end cirka 
5 mg SS/l (Figur 5.8 nederst). 
Det fremgår ikke af figuren 
hvad varigheden af disse 
koncentrationer er. Men 
koncentrationer over 30 mg/l 
forekommer samlet højst én 
dag, dvs der kan være perioder 
ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
Varigheden af koncentrationer 
på 80 mg/l inde på klappladsen 
forventes ikke at have en 
varighed på mere end et par 
timer. Så er sedimentet enten 
transporteret videre eller faldet 
til bunds.

 

 

Figur 5.8: Maksimal 
suspenderet 
sedimentkoncentration (SS) 
under vinterklapperioden. 
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I Figur 5.9 og Figur 5.10 ses det, at koncentrationer større end 20 og 10 mg SS/l 
forekommer samlet over henholdsvis 30 og 50 dage i midten af klappladsen. Dette 
skyldes, at al det klappede materiale i beregningen klappes i samme position. I 
virkeligheden vil klapningen blive fordelt på hele klappladsen. Det forventes 
derfor, at det samlede antal dage med koncentrationer over både 20 og 10 mg 
SS/l vil være mindre. Det er vigtigt at pointere, at dette er det samlede antal 
dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor koncentrationen er 
lavere. 

 

 

 

 
 

Figur 5.9: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 20 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 20 mg/l. 
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Figur 5.10: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 10 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 10 mg/l. 
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I Figur 5.11 ses det, at koncentrationer større end 2 mg SS/l i Lillebælt samlet 
forekommer under én dag i klapperioden. Det er vigtigt at pointere, at dette er det 
samlede antal dage. Det vil sige, at der kan være perioder ind i mellem, hvor 
koncentrationen er lavere. 
 
 

 

  

 

 
  

Figur 5.11: Antal dage hvor 
mængden af suspenderet 
sediment overstiger 2 mg 
SS/l under vinter-
klapperioden ved klappladsen. 
Der kan være perioder ind i 
mellem, hvor koncentrationen 
er under 2 mg/l. 
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Sedimentationen ved endt klapning om vinteren ses i Figur 5.12. Den største 
sedimentation foregår indenfor klappladsen og er omkring 0,8 m. I beregningen 
klappes al materialet i samme punkt. I virkeligheden vil materialet blive klappet på 
hele klappladsen, og sedimenttykkelsen forventes derfor at være meget mindre. 
Dette diskuteres yderligere i afsnit 7.2. Omkring Lillebælt og nordøst for 
klappladsen er sedimentationen ikke større end 0,01 mm. 

 

 

 
 
 

 

Figur 5.12: Sedimentation 
ved endt klapning om 
vinteren. 
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6 Spredning af det klappede materiale langs 
bunden 
I alt skal 360.000 m3 materiale klappes, hvoraf 5 % tabes i vandsøjlen. De 
resterende 95 %, som svarer til cirka 342.000 m3, falder 20 m ned gennem 
vandsøjlen ned på bunden, hvorfra det spredes med strømmen. Denne spredning 
vurderes i dette kapitel.  

6.1 Præsentation af klapmodel 
Når sediment klappes fra en pram, dannes en nedadrettet sedimentstrøm fra 
klappram til havbund. Ved lav strømhastighed lægger sedimentet sig som en 
plamage på bunden. 

Når sedimentet rammer bunden, spredes det i alle retninger, alt imens det 
transporteres i strømmens retning som en sedimentpøl. Skematisk er processen 
illustreret i Figur 6.1. Når strålen, på grund af overskuddet i massetæthed af det 
klappede materiale, søger ned mod bunden, øges vandføringen og densiteten 
aftager. Det vil sige, det klappede materiale fortyndes. Den proces, som 
bestemmer denne initiale fortynding, er medrivning ind i strålen (Figur 6.2 (a)). 
Når strålen når ned til bunden, bliver den afbøjet til alle sider. Den afbøjede stråle 
bibeholder sin hastighed, Uc, hvorfor dybden af bundstrålen bliver en halv 
strålebredde (Figur 6.2 (b)).  

 

 

 

 
 

NIRAS har i samarbejde med Flemming Bo Pedersen udviklet et regneværktøj til 
beregning af spredning af sediment i forbindelse med klapning [2]. Dette værktøj 
er i stand til at beregne sedimentation ved klapning baseret på  

Figur 6.1: Illustration af 
sedimentstrålen fra når 
sedimentet forlader prammen 
til sedimentpølen tages med 
af strømmen. 

(a) 

(b) 
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sedimentparametre, strøm og dybdeforhold. Yderligere er modellen i stand til at 
beregne sedimentkoncentrationen i sedimentpølen som funktion af afstanden til 
klappositionen. Modellen har to forskellige beregningsformer; en ”normal” 
beregning og en ”specialberegning”. 

Den ”normale” beregning benyttes, hvis strømhastigheden er så lav, at den ikke 
kan holde det spildte ikke-kohæsive materiale (sand, grus) i suspension, og det 
derfor bundfældes. Denne beregning giver data for det bundfældede materiale, og 
for det kohæsive, finkornede materiale, som spredes, og som binder de 
miljøfarlige stoffer. ”Specialberegningen” bruges til at bestemme spredningen af 
sedimentpølen, bestående af alt klapmaterialet, hvis strømhastigheden er så høj, 
at sedimentet ikke bundfældes. Ved klapning med splitpram forventes 95 % af 
klapmaterialet at falde ned til bunden. NIRAS’ model redegør for spredningen af de 
95 %, som når bunden. De resterende 5 % opblandes i vandsøjlen på vej ned til 
havbunden. Spredningen af disse 5 % er behandlet separat i afsnit 5. 

Situationen med høje strømhastigheder anses for at være den mest kritiske 
situation for spredning af sediment og miljøfarlige stoffer. I denne situation holdes 
sedimentet i suspension, mens sedimentskyen (pølen) bevæger sig bort fra 
klappladsen, alt imens skyen fortyndes med indtrængende vand. Når 
strømhastigheden falder under den kritiske hastighed, sedimenterer skyen ud. 

Den kritiske strømhastighed varierer alt efter kornstørrelse, korndensitet og 
mængden af sediment, der klappes. Jo mere sediment der klappes, jo større er 
den kritiske hastighed.  

6.2 Beregningsparametre 
I det følgende antages det, at der klappes 4.000 m3 pr døgn fordelt på én 
klapning. Dette betyder, at klapning af alt materialet vil foregå over en periode på 
90 dage.  

Klapmetoden, som anvendes i de følgende beregninger, er gradvis klapning fra 
pram, hvor tømningen af prammen strækker sig over 300 s, som illustreret i Figur 
6.2. Da 5 % sediment tabes i vandsøjlen, baseres hver klapberegning på 3.800 m3 
sediment. 
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I klapmodellen er det muligt at angive to sedimentfraktioner, en kohæsiv fraktion 
og en ikke-kohæsiv fraktion. Det kohæsive materiale dækker ler og fint-mellem 
silt fraktionerne i Tabel 4.1, og det ikke-kohæsive materiale dækker mellem-grov 
silt og fint sand fraktionerne i Tabel 4.1. Mediankornstørrelserne for de kohæsive 
og ikke-kohæsive fraktioner er angivet i Tabel 6.1 baseret på vægtede 
gennemsnit. 

  
Tabel 6.1: 
Mediankornstørrelser og 
fordeling af kohæsive og ikke-
kohæsive fraktioner i 
klapberegning. 

 
 Kohæsiv Ikke-kohæsiv 

Andel 23 % 77 % 

Mediankornstørrelse  0,004 mm 0,04 mm 
 

Sedimentspredningen beregnes på baggrund af de sedimentparametre, som er 
præsenteret i afsnit 4. Der undersøges to forskellige situationer: 

o Spredning af sediment ved store strømhastigheder, der overskrider den 
kritiske hastighed, og som kan bringe sedimentet langt væk fra 
klappladsen, 

o Sedimentering ved klapplads med strømhastigheder under den kritiske. 

For sedimentet angivet i Tabel 6.1 er den kritiske hastighed 0,14 m/s. Da 
strømhastigheden sjældent når over den kritiske i sommerperioden, jf. strømrosen 
Figur 3.2, betragtes sommerperioden som situationen med sedimentering ved 
klappladsen. For vinterperioden forekommer der hastigheder over den kritiske, jf. 
Figur 3.3. Denne periode betragtes derfor som situationen, hvor sedimentet 
spredes væk fra klappladsen. 

Figur 6.2: Illustration af 
hvordan pram tømmes under 
gradvis tømning. 
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6.3 Resultater 
I det næste undersøges det, hvordan sedimentet fra en klapning vil spredes langs 
bunden.  

6.3.1 Udbredelse af sedimentpøl 
Når sedimentet rammer bunden, spredes det i alle retninger, alt imens det 
transporteres i strømmens retning som en sedimentpøl. Hvis strømhastigheden er 
over den kritiske, vil pølens radius og dybde derefter stige, og hvis pølen flyttes 
længe nok, vil pølen til sidst spredes til hele vandsøjlen. Da sedimentpølen bliver 
større i volumen, falder koncentrationen af sedimentet i sedimentpølen derfor 
samtidig. 

Først undersøges udbredelsen af en enkelt klapning, samt koncentrationen af 
miljøfarlige stoffer som funktion af afstand fra klappladsen.  

6.3.1.1 Spredning af sediment og miljøfarlige stoffer ved én enkelt klapning 
For at få et indtryk af hvordan sedimentet og de miljøfarlige stoffer spredes, 
beregnes sedimentkoncentrationen for en enkelt klapning under høj hastighed 
over den kritiske.  

Da 5 % af sedimentet tabes i vandsøjlen betragtes kun 3.800 m3 sediment i 
beregningen. Ændringerne i pølens volumen og koncentrationer varierer ikke 
meget med strømhastigheden (den skal blot være over den kritiske). En 
strømhastighed på 0,2 m/s betragtes derfor i de følgende analyser. Det antages, 
at strømhastigheden forbliver over den kritiske under hele spredningen med en 
konstant værdi på 0,2 m/s. 

Sedimentpølens udbredelse som funktion af afstand til klappladsen er vist i Figur 
6.3. Koncentrationen af tørstof i sedimentpølen er også angivet, samt tykkelsen af 
sedimentlaget, hvis sedimentpølen falder til bunds på grund af ændrede 
strømforhold.  

Efter klapning bevæger sedimentpølen sig nær bunden. Fra klappositionen og frem 
til 600 m fra klappositionen falder sedimentpølens dybde fra 8 m til 0,5 m, 
hvorefter den stiger igen. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen har 
sedimentpølen spredt sig til halvdelen af vandsøjlen, mens sedimentpølen fylder 
hele vandsøjlen på 20 m cirka 7.000 m fra klappositionen. Pølens radius udvides 
fra materialet klappes. Udvidelsen sker hurtigt lige efter klapning men falder i 
tempo, som pølen bevæger sig væk fra klappositionen. I en afstand af 1000 m fra 
klappladsen er pølens radius 900 m, mens den 2000 m fra klappositionen er 1280 
m.  

Da pølen udvides i omkreds vil tykkelsen af sedimentlaget ved en evt. 
sedimentation, når strømhastigheden kommer under den kritiske, falde tilsvarende 
og er 1.000 m og 2.000 m fra klappositionen henholdsvis 1 og 0,5 mm.  

Koncentrationen af tørstof i vandfasen falder på samme måde, som sedimentpølen 
bevæger sig væk fra klappladsen. I en afstand af 1.000 m fra klappositionen er 
koncentrationen Cp= 2100 mg/l. Sedimentpølen bevæger sig her nær bunden med 
en højde på 0,5 m og en radius på 900 m. I en afstand af 2.000 m fra 
klappositionen er koncentrationen Cp= 360 mg/l. Sedimentpølen bevæger sig i 
denne afstand stadig over bunden, med en dybde på 1,7 m og en radius på 1280 
m. I en afstand af 5.000 m fra klappladsen, hvor sedimentpølen har spredt sig til 
halvdelen af vandsøjlen, er koncentrationen faldet til 27 mg/l. 
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Klapmodellen er kun gyldig, til sedimentpølen er spredt til hele vandsøjlen omkring 
7.000 m fra klappositionen. Herefter antages det, at sedimentet bevæger sig som 
frie partikler og falder mod bunden som funktion af deres faldhastighed samtidig 
med, at partiklerne transporteres med af strømmen. Koncentrationen af sediment i 
vandsøjlen falder derfor stadig. I en afstand af 7.000 m fra klappositionen, hvor 
sedimentpølen er spredt til hele vandsøjlen, har pølen en radius på 2380 m og en 
koncentration på 9 mg/l. I tilfælde af sedimentation, vil sedimentlaget have en 
tykkelse på 0,2 mm. 

 

 

 

 

Koncentrationen af miljøfarlige stoffer (cadmium, kobber, zink, kviksølv og TBT) i 
sedimentpølen fra en enkelt klapning er i Figur 6.4 til Figur 6.8 sammenholdt med 
det generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen. For cadmium, kobber 
og zink er både den totale koncentration samt den del, der er opløst i vandfasen 
angivet, da det generelle kvalitetskrav og maksimumkoncentrationen for disse 
stoffer gælder for den vandopløselige del. Til beregning af den vandopløselige 
koncentration er brugt Miljøstyrelsens vejledende Kd-værdier på 100, 1000, 800 
og 5 l/mg for henholdsvis cadmium, kobber zink, og kviksølv [8].  

For både cadmium, kobber og zink er koncentrationen af den vandopløste del 
under maksimumkoncentrationen allerede ved klapning. 

Figur 6.3: Udbredelse af 
sedimentpøl for 
strømhastighed på 0,2 m/s. 
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For den totale koncentration er det generelle kvalitetskrav overholdt for cadmium, 
kobber og zink henholdsvis 2.500, 2.800 og 3.800 m fra klappositionen. 

For kviksølv findes kun en maksimum koncentration. Den vandopløselige del af 
kviksølvet er under denne koncentrationen 600 m fra klappositionen, mens den 
totale koncentration er under maksimum koncentrationen 2.400 m fra 
klappositionen. 

Koncentrationen af TBT er under den tilladte maksimumkoncentration 3.500 m fra 
klappositionen og under det generelle kvalitetskrav omkring 7.000 m fra 
klappositionen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 6.4: Koncentration af 
cadmium som funktion af 
afstand til klapposition. 

Figur 6.5: Koncentration af 
kobber som funktion af 
afstand til klapposition. 
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Figur 6.6: Koncentration af 
zink som funktion af afstand 
til klapposition. 

Figur 6.7: Koncentration af 
kviksølv som funktion af 
afstand til klapposition. 

Figur 6.8: Koncentration af 
TBT som funktion af afstand 
til klapposition. 
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6.3.2 Sedimentering af klapmateriale 

6.3.2.1 Sedimentering af én klapning  
Ved lavere strømhastigheder sedimenteres det ikke-kohæsive materiale og 
efterlader en plamage af sediment på bunden. Det kohæsive materiale vil samle 
sig i en sedimentpøl, der langsomt falder ned gennem vandsøjlen og stiger i radius 
til det rammer bunden.  

Figur 6.9 til Figur 6.10 viser den samlede sedimentation af en enkelt klapning for 
henholdsvis en strømhastighed, u, på 0,05 m/s og 0,14 m/s. Tykkelsen af det 
sedimenterede materiale er for begge strømhastigheder under 10 mm. Det ikke-
kohæsive materiale ligger i en plamage symmetrisk omkring klappositionen. 
Spredningen af det kohæsive materiale varierer derimod. Jo større 
strømhastighed, jo mere flyttes sedimentet med strømmen, før det sedimenterer. 
Det kohæsive materiale flyttes dog ikke længere væk fra klappositionen end det  
ikke-kohæsive materiale. 

 

 

 

 

 

 
 

7 Samlet spredning og sedimentation 
I det næste sammenkobles de 5 % sediment tabt i vandsøjlen, beskrevet i afsnit 
5, med de resterende 95 %, der spredes langs med bunden, beskrevet i afsnit 6.  

7.1 Forventet udbredelse af klappet materiale 
Til beregning af hvordan det klappede materiale vil blive spredt, benyttes de 
beregnede strømhastigheder fra MIKE-beregningerne præsenteret i afsnit 5. 

Som allerede nævnt antages én klapning pr døgn. Dernæst antages det, at 
klapningen foregår til samme tidspunkt hver dag. Ved hjælp af de beregnede 
strømhastigheder og retninger fra MIKE-beregningerne kan det beregnes, hvordan 
sedimentpølen vil bevæge sig ved at opstillet en model til løsning af 
differentielligningen 

𝑢𝑢 =
∆𝑥𝑥
∆t =

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖

 

Figur 6.9: Samlet 
sedimentation af en enkelt 
klapning for strømhastighed 
på u=0,05 m/s. 

Figur 6.10: Samlet 
sedimentation af en enkelt 
klapning for strømhastighed 
på u=0,14 m/s. 
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Her er u hastigheden, ∆x er afstanden og ∆t et tidsskridt. Til et tidspunkt (𝑡𝑡𝑖𝑖) 
aflæses strømhastighed og retning på sedimentpølens nuværende position (𝑥𝑥𝑖𝑖). En 
ny position af sedimentpølen til næste tidsskridt kan dermed beregnes ved  

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 = 𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖) + 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖∆t + 𝑥𝑥𝑖𝑖 

Så længe strømhastigheden er over den kritiske, vil sedimentpølen flytte sig. Hvis 
strømhastigheden falder til under den kritiske hastighed vil sedimentpølen 
sedimentere. Hvis sedimentpølen har bevæget sig mere end 7.000 m, stopper 
modellen, da klapberegningen derefter ikke er gyldig.  

Til hver position af sedimentpølen kan koncentrationen af de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen til samme tid aflæses fra MIKE-beregningen, og koncentrationen af 
tørstof i sedimentpølen kan dermed sammenholdes med koncentrationen 
suspenderet sediment i vandsøjlen. Som i MIKE-beregningerne antages det, at alle 
klapninger foregår i samme position i midten af klappladsen. I virkeligheden vil 
klapningerne blive fordelt på hele klappladsen. Vanddybden er i beregningerne 
antaget at være konstant 20 m. 

I Figur 7.1 ses spredning af de 90 klapninger i vinterperioden. Hver linje angiver 
én sedimentpøls flytning væk fra klappladsen, hver gang strømhastigheden er 
større end den kritiske, når der klappes. Dette sker 24 gange i løbet af 
klapperioden (ud af i alt 90 klapninger). Hvis sedimentpølen flyttes 7.000 m 
sydvest for klappladsen, vil sedimentet bliver ført gennem Lillebælt og blive spredt 
syd for Lillebælt. Dette vil højst kunne ske 5 gange i vinterperioden. I modsat 
retning vil sedimentpølen for 4 klapninger blive flyttet 7.000 m i nordøstlig retning. 
Herefter er klapmodellen ikke gyldig, og det antages i stedet, at sedimentet 
bevæger sig som frie partikler og falder mod bunden som funktion af deres 
faldhastighed samtidig med, at partiklerne transporteres med af strømmen. 
Derudover vil sedimentet for 15 klapninger blive transporteret væk fra klappladsen 
i en sedimentpøl, men vil sedimentere, før sedimentpølen er transporteret 7.000 
m væk. For de resterende 66 klapninger vil det klappede sediment sedimentere på 
klappladsen, da strømhastigheden er under den kritiske, når der klappes. 
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Ved klapning om sommeren, vil én sedimentpøl i forbindelse med klapning blive 
transporteret syd for Lillebælt, som vist i Figur 7.2. For to klapninger vil der blive 
dannet en sedimentpøl, som transporteres omkring 1000 m væk fra klappositionen 
før de sedimenterer (rød og grøn linje ved klappladsen i Figur 7.2). For de 
resterende klapninger er strømhastigheden under den kritiske, når der klappes, og 
sedimentet vil derfor sedimentere på klappladsen.  

 

Figur 7.1: Spredning af 
sedimentpøl under en 
vinterklapning. Hver linje 
viser, hvordan sedimentpølen 
spredes, hvis 
strømhastigheden er større 
end den kritiske, når der 
klappes. Når 
strømhastigheden falder 
under den kritiske, 
sedimenterer pølen. Hvis 
sedimentpølen flyttes 7000 m 
væk fra klappositionen 
opløses pølen.  
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I Figur 3.2 og Figur 3.3, som viser strømroserne ved klappladsen, blev det set, at 
strømmen oftere er i nordøstlig retning end i sydvestlig retning. Årsagen til at 
sedimentpølen alligevel oftere transporteres mod syd skyldes, at 
strømhastighederne mod nord aftager, da tværsnittet udvides, mens de øges mod 
syd, hvor bæltet mellem Jylland og Fyn snævres ind. 

7.1.1 Sedimentpølsens udbredelse 
Sedimentpølsens udbredelse i nordlig retning er vist i Figur 7.3. I figuren er både 
koncentrationen af sediment i sedimentpølen samt koncentrationen af de 5 % 
sediment tabt i vandsøjlen angivet. De 5 % sediment tabt i vandsøjlen er aflæst i 
MIKE-beregningerne i midten af sedimentpølen til samme tidspunkt, som 
sedimentpølen passerer punktet. De 5 % sediment bevæger sig af sted som frie 
partikler, der langsomt falder til bunds som funktion af sedimentpartiklernes 
faldhastighed. Det antages, at de 5% sediment tabt i vandsøjlen spreder sig til en 
diameter af omkring 200 m. Volumenet af denne koncentration er derfor mindre 
end sedimentpølen. 

I nordlig retning er spredningen af sedimentpølen vist for det tilfælde, hvor 
sedimentpølen bevæger sig ind i Natura 2000 området ud for kysten ved Nærå og 
Æbelø. Dette vil ske for to af de i alt fire klapninger, hvor sedimentpølen spredes 
7.000 væk fra klappositionen. For de to andre klapninger, vil sedimentpølen 
bevæge sig mere i nordlig retning og derfor udenfor Natura 2000-området.  

 

Figur 7.2: Spredning af 
sedimentpøl under en 
sommerklapning. Hver linje 
viser, hvordan sedimentpølen 
spredes, hvis 
strømhastigheden er større 
end den kritiske, når der 
klappes. Når 
strømhastigheden falder 
under den kritiske, 
sedimenterer pølen. Hvis 
sedimentpølen flyttes 7000 m 
væk fra klappositionen 
opløses pølen.  
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I Figur 7.4 ses sedimentpølens udbredelse i vandsøjlen samt på tværs af bæltet 
fra Jylland til Fyn. De 5 % sediment tabt i vandsøjlen fordeles i hele vandsøjlen, 
mens sedimentpølen først er udbredt til hele vandsøjlen 7.000 m fra 
klappositionen, hvor koncentrationen af sediment er på 9 mg/l.  

I en afstand af 100 m fra klappositionen er sedimentkoncentrationen 7.700 mg/l. 
Sedimentpølen udgør dog en lille del af hele vandvolumenet på denne strækning, 
og som det også er angivet i Figur 7.4, tager det højst 19 minutter for 
sedimentpølen at passere et punkt. Som sedimentpølen udvides, vil det tage 
længere og længere tid for sedimentpølen at passere et punkt, men til gengæld 
falder koncentrationen.  

I en afstand af 7.000 m fra klappositionen tager det sedimentpølen omkring 5½ 
time at passere et punkt, og sedimentpølen har en bredde, der er omkring ¼ af 
hele strækningen mellem Jylland og Fyn  (ud for Vejle Fjords udmunding), mens 
koncentrationen er på 9 mg/l i sedimentpølen og koncentrationen af de 5 % 
sediment tabt i vandsøjlen er nede på 2 mg/l. 

Figur 7.3: Spredning af 
sedimentpøl i nordlig retning. 
Figuren viser sedimentpølens 
placering, størrelse og 
koncentration, C, henholdsvis 
10, 1000, 3000 og 7000 m fra 
klappositionen, samt hvordan 
sedimentet vil spredes, når 
sedimentpølen opløses 7.000 
m fra klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 
de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 
sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 
MIKE-beregningerne.  
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Ved sydgående strøm vil sedimentpølen bevæge sig ned mod Lillebælt (Figur 7.5). 
Koncentrationen i sedimentpølen svarer til koncentrationen af sedimentpølen i 
nordlig retning. Koncentrationen af de 5 % sediment i vandsøjlen varierer dog lidt, 
men er også i sydlig retning mindre 10 mg/l.  

Bredden af bæltet fra Jylland til Fyn snævrer ind syd for klappladsen. I en afstand 
af 7.000 m fra klappositionen, hvor sedimentpølen er udbredt til hele vandsøjlen, 
har sedimentpølen en diameter på omkring 4.800 m, mens bredden af bæltet, 
hvor det er mindst, er omkring 7.000 m (Figur 7.6). Koncentrationen i 
sedimentpølen er her 9 mg/l, mens koncentrationen af de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen er 2 mg/l. 

Figur 7.4: Sedimentpølens 
udbredelse i vandsøjlen samt 
på tværs af sundet ud for 
Vejle Fjords udmunding i de 
samme afstande fra 
klappositionen som i Figur 
7.3. I figuren er det også 
angivet, hvor lang tid det 
tager for sedimentpølen at 
passere centrum.  
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Som allerede nævnt er klapmodellen kun gyldig til sedimentpølen er udbredt til 
hele vandsøjlen. Herefter vil sedimentpartiklerne bevæge sig som frie partikler 
med strømmens hastighed samtidig med, at de langsomt falder til bunds som 
funktion af sedimentpartiklernes faldhastighed angivet i Tabel 4.1. 

Figur 7.5: Spredning af 
sedimentpøl i sydlig retning. 
Figuren viser sedimentpølens 
placering, størrelse og 
koncentration, C, henholdsvis 
10, 1000, 3000 og 7000 m fra 
klappositionen, samt hvordan 
sedimentet vil spredes, når 
sedimentpølen opløses 7000 
m fra klappositionen. 
Sedimentkoncentrationen af 
de 5 % sediment tabt i 
vandsøjlen i midten af 
sedimentpølen, Cs, til samme 
tid er også angivet i figuren. 
Værdierne af disse er aflæst i 
MIKE-beregningerne.  

Figur 7.6: Sedimentpølens 
udbredelse i vandsøjlen i 
sydlig retning samt på tværs 
af bæltet i de samme 
afstande fra klappositionen 
som i Figur 7.5. I figuren er 
det også angivet, hvor lang 
tid det tager for 
sedimentpølen at passere 
centrum.  
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I løbet af den første time vil al det fine sand være faldet til bunds, mens det tager 
12 timer for det mellem-grove silt at falde til bunds. Det betyder at 12 timer efter  
sedimentpølen er opløst, er 77 % af al det klappede materiale i sedimentpølen 
sedimenteret. De sidste 23 % af det klappede materiale er meget fint og vil blive 
spredt med strømmen, mens det langsomt falder til bunds. Efter 12 døgn er det 
kun lerpartiklerne, som stadig er i suspension.  

Hvis en strømhastighed på 0,15 m/s antages, vil sedimentpartiklerne i løbet af 
henholdsvis 1, 6 og 12 timer have bevæget sig med afstanden angivet i Tabel 7.1, 
hvor det også er angivet, hvor stor en sedimentfraktion (af de 3.800 m3 der 
spredes med sedimentpølen), der endnu ikke er faldet til bunds og sedimenteret. I 
denne betragtning inkluderes de 5 % sediment tabt i vandsøjlen ikke, da 
koncentrationen af dette sediment i denne afstand fra klappladsen er lille og kun 
udgør et lille volumen. 

Tabel 7.1: Antal timer efter 
sedimentpøl er opløst og den 
tilsvarende afstand sedimentet 
har bevæget sig hvis en 
strømhastighed på 0,15 m/s 
antages, samt hvor meget 
sediment der stadig er i 
suspension. 

 
 1 time 6 time 12 time 

Distance (m) 540 3240 6480 

Del af sediment som 
stadig er i suspension 83 % 53 % 23 % 

 

I Figur 7.3 er det yderligere vist, hvordan sedimentet spredes efter sedimentpølen 
er opløst, samt hvad sedimentkoncentrationen er. Sedimentet spredes i en fane, 
der langsomt udvides, men hvor koncentrationen også langsomt falder. Med en 
nordliggående strøm er der risiko for at sedimentet fra én klapning spredes ind i 
Natura 2000 området ud for kysten ved Nærå og Æbelø, men koncentrationen er 
her under 8 mg/l, og vil 12 timer efter sedimentpølen er opløst være 2 mg/l. Som 
det ses af Figur 7.1, kan strømmen dog også være mere nordgående, hvilket 
betyder, at mindre sediment spredes til Natura 2000-området. Spredning af 
sedimentpølen 7.000 m væk fra klappladsen i nordøstlig retning vil højst 
forekomme 3 gange i løbet af klapperioden, hvis der klappes om vinteren og vil 
ikke forekomme om sommeren. 

Med en sydlig strøm vil sedimentet blive transporteret gennem Lillebælt og spredt 
til området syd for Lillebælt som vist i Figur 7.5. Dette vil ske i  højst 5 ud af 90 
klapninger om vinteren og 1 ud af 90 klapninger om sommeren,. Distancen, som 
sedimentet bevæger sig gennem Lillebælt, er omkring 22 km. Antages en 
strømhastighed på omkring 1 m/s vil det tage sedimentet 6 timer at bevæge sig 
gennem Lillebælt. Andelen af sediment, der aflejres i Lillebælt, vil derfor være 
omkring 50 % af det klappede sediment, dvs. omkring 2.000 m3 pr klapning. 
Koncentrationen i vandsøjlen, når sedimentet rammer Natura 2000 området syd 
for Lillebælt, vil derfor være omkring 4 mg/l som vist i Figur 7.5. 6 timer senere er 
koncentrationen nede på 2 mg/l. Dette vil højst ske én gang, hvis der klappes om 
sommeren, og op til fem gange, hvis der klappes om vinteren. 

Den største påvirkning fra det klappede sediment kommer fra den primære 
aflejring, hvor der spildes over hele vandsøjlen. Efter aflejring vil det klappede 
sediment indgå i den naturligt forekommende sedimentspredning og transport i 
området på og nær klappladsen, og det klappede sediment vil spredes med det i 
forvejen forekommende sediment. Koncentrationerne af klapmaterialet vil derfor 
være langt mindre i den efterfølgende sedimenttransport sammenlignet med 
koncentrationerne i sedimentpølen væk fra klappladsen og med størrelsesordener, 
som er sammenlignelige med den aktuelle baggrundskoncentration. De grove 
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sedimentfraktioner (grov silt og fin sand), som udgør 77 % af klapmaterialet, vil 
blive spredt langs havbunden og vil ikke blive resuspenderet til hele vandsøjlen.  

7.2 Samlet sedimentation  
I det næste vises den samlede sedimentation af alle klapninger. Både 
sedimentationen af de 5 % tabt i vandsøjlen samt sedimentation af de resterende 
95 %, der spredes langs bunden, betragtes. Dog vil sedimentationen af de 
klapninger, hvor sedimentpølen flyttes 7.000 m væk fra klappladsen og opløses 
ikke blive taget med.  

For klapning om sommeren vil sedimentet fra én klapning blive transporteret syd 
for Lillebælt og for klapning om vinteren vil 5 klapninger transporteres syd for 
Lillebælt og 3 klapninger transporteres 7.000 m nord-øst for klappladsen. 
Sedimentet i disse sedimentpøler vil blive spredt yderligere, da aflejringen 
afhænger af sedimentpartiklernes faldhastighed. Sedimentlaget af en klapning vil 
derfor være mindre end 0,2 mm. 

Figur 7.7 viser den samlede sedimentation efter endt klapning om vinteren. Som 
allerede nævnt foregår alle klapninger i beregningen i samme position på midten 
af klappladsen. I virkeligheden vil klapningerne blive fordelt på hele klappladsen. 
Sedimentet, der sedimenterer inde på klappladsen, er derfor fordelt jævnt ud. 
Halvdelen af dette materiale er fordelt på et ydre areal cirka 5 gange større end 
klappladsen (orange firkant på Figur 7.7), og halvdelen er fordelt inde på 
klappladsen (brun firkant på Figur 7.7). Dette skyldes, at selv om 
strømhastigheden er under den kritiske, når der klappes, vil sedimentet stadig 
spredes 600 m ud fra klappositionen jf. afsnit 6.3.2.1, og derfor også uden for 
klappladsen.  

I det ydre areal vil den totale klapning kunne forårsage et sedimentlag på 20-40 
mm, mens sedimentlaget inde på klappladsen er 100-140 mm. Nordøst for 
klappladsen vil der i en afstand af op til 3.500 m fra klappladsen kunne 
forekomme sedimentlag med tykkelsen 1-10 mm. Omkring 8.000 m sydvest for 
klappladsen og 6.000 m sydøst for klappladsen vil sedimentlaget være under 0,2 
mm.  

I tilfælde af klapning om sommeren vil det meste sediment aflejres på klappladsen 
eller lige omkring klappladsen som vist i Figur 7.8. På det ydre areal er 
sedimentlaget 20-40 mm og på selve klappladsen 140-180 mm. I en afstand af 
2.500 m fra klappladsen er sedimentlaget forårsaget af klapningen under 0,2 mm 
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Det aflejrede sediment vil efterfølgende indgå i den naturlige sedimenttransport i 
området.  

Figur 7.7: Den samlede 
sedimentation efter endt 
klapning om vinteren. Både 
sedimentrationen af de 5 % 
tabt i vandsøjlen samt 
sedimentation af de 
resterende 95 % er 
inkluderet. 

Figur 7.8: Den samlede 
sedimentation efter endt 
klapning om sommeren. Både 
sedimentrationen af de 5 % 
tabt i vandsøjlen samt 
sedimentation af de 
resterende 95 % er 
inkluderet. 
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Sedimentlaget vil med tiden blive udjævnet af bølger og strøm primært i 
vinterhalvåret, hvor bølgerne og strømhastighederne er størst.  

Hvis der klappes om sommeren, vil der ligge ca. 356.000 m3 tilbage på 
klappladsen efter klapningen af al materialet, mens der vil ligge 264.000 m3 
tilbage på klappladsen, hvis der klappes om vinteren  

Hvis det antages, at strømmen og bølgerne kan transportere samme mængde 
væk, som der blev transporteret væk under klapningen, dvs. ca. 4.000 m3 
(svarende til 1 klapning) om sommeren og 96.000 m3 (svarende til 24 klapninger) 
om vinteren, så vil hele mængden være spredt væk i løbet af 3-4 år. 

En lille del af dette materiale vil blive spredt til Natura 2000 områderne nordøst og 
syd for klappladsen, hvilket samlet set vil kunne føre til en sedimentation på under 
1 mm, som vurderes til at være mindre end den naturlige omlejring i området.  

Da sedimentet konsoliderer efter klapningen, vil det være sværere for strømmen 
at resuspendere det klappede materiale, og det vil derfor antageligt tage noget 
længere tid, før mængden er helt spredt og integreret i den omkringliggende 
havbund. 

Under denne spredningsproces vil koncentrationerne af sedimentet, når det 
omfordeles være langt mindre end under klapningen og i størrelsesorden svarende 
til den naturlige koncentration i vandet i området. 

7.2.1 Sedimentration af miljøfarlige stoffer 
Som beskrevet i bilag 8 til klapansøgning om miljøfarlige stoffer, så findes der 
allerede miljøfarlige stoffer i sedimentet omkring klappladsen og Lillebælt. 
Indholdet af de miljøfarlige stoffer cadmium, kobber, TBT og PAH ved NOVANA 
stationen VEJLBNO5002 er angivet i Tabel 7.2. Stationens placering kan ses i bilag 
8 til klapansøgning om miljøfarlige stoffer.  

  Cadmium Kobber TBT   PAH  

     

VEJLBNO5002 0,17 (mg/kg TS) 24,9 (mg/kg TS) 4,6 (µg/kg TS) 0,192 (mg/kg TS) 

Procentvis forøgelse i koncentration ved 0,2 mm aflejring ved VEJLBNO5002 

 1 % 0,3 % 1 % 6 % 

 

Det er ikke oplyst i hvilken dybde miljøprøverne er taget. I det næste antages det 
derfor, at miljøprøver er taget i dybden 0-10 cm. Koncentrationen af de 
miljøfarlige stoffer i det øverste lag efter endt klapning kan derefter beregnes som 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = �
𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝 + 𝐶𝐶𝑘𝑘ℎ𝑘𝑘

ℎ𝑝𝑝
hvis ℎ𝑘𝑘<ℎ𝑝𝑝

𝐶𝐶𝑘𝑘 hvis  ℎ𝑘𝑘 ≥ ℎ𝑝𝑝
 

Tabel 7.2: Koncentrationen af 
miljøfarlige stoffer i 
sedimentprøver ved  
målestation syd for  
klappladsen, som vist i bilag 8 
til klapansøgning om 
miljøfarlige stoffer. Tabellen 
viser yderligere, hvor meget 
koncentrationen øges efter 
det klappede materiale er 
aflejret i området. 
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Her er Cp og Ck koncentrationen af miljøfarlige stoffer i miljøprøven og det 
aflejrede sedimentlag fra klapning, og hp og hk er henholdsvis højden af 
miljøprøven (10 cm) og det aflejrede sedimentlag. 

Syd for klappladsen ved station VEJLBNO5002 vil der sedimentere omkring hk = 
0,2 mm sediment fra klapningen. 

I Tabel 7.2 er forøgelsen af miljøfarlige stoffer i de øverste 10 cm af sedimentet 
angivet, hvis der aflejres 0,2 mm omkring station VEJLBNO5002. 

Omkring VEJLBNO5002 vil koncentrationen af cadmium, kobber og TBT højst stige 
med 1 % i området, hvor klapskyen vil sedimentere, mens koncentrationen af PAH 
øges med 6 %. 

8 Iltforbrug 
Klapmaterialet har et stort indhold af organisk materiale. Det organiske materiale 
vil langsomt blive nedbrudt, når det klappes. Denne proces kræver ilt, og det skal 
derfor undersøges, hvor meget ilt, der potentielt bruges i denne proces. 
Sedimentprøverne er testet for Biochemical Oxygen Demand, og en 
gennemsnitsværdi på BOD=1.142 mg O2/kg prøve er fundet. BOD er bestemt som 
sedimentets biokemiske iltforbrug efter 5 dage i mørke ved 20 °C. 

I Figur 8.1 [9] ses iltforbruget for råspildevand som funktion af tid. Det ses, at der 
i løbet af den første dag omdannes 20 % af materialet, og at processen her er 
lineær. Det vil sige, at der på 1 time vil blive omdannet højst 1 % af det organiske 
materiale. Hvor hurtigt det organiske materiale omdannes afhænger i høj grad af 
materialet. Temperaturen af vandet har også betydning for omdannelse af 
organisk til uorganisk materiale. Nedbrydningen vil være langsommere om 
vinteren med lave temperaturer. I det næste antages det, at kurven i Figur 8.1 er 
repræsentativ for det klappede materiale. 

 

 

 

 

Der er to scenarier: (1) For en strømhastighed over den kritiske vil klapmaterialet 
blive spredt, som beskrevet i afsnit 6.3.1, (2) For en lille strømhastighed vil al 

Figur 8.1: BOD-analyse på 
råspildevand fra Lundtofte 
Renseanlæg. Figuren er fra 
[9]. 



 

 

Kolding Kommune  19. marts 2020  www.niras.dk 

45 

klapmaterialet sedimentere og ligge som en plamage på havbunden. I begge 
tilfælde skal det undersøges, om der er tilstrækkelig med ilt til at omdanne det 
organiske materiale. 

Under normale omstændigheder er iltindholdet nord for Lillebælt omkring 8 mg/l, 
da vandet iltes meget pga. den konstante strøm, der er i området.  

I perioden juli-september kan der ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), 
som hvert år udgiver rapporter om observeret iltsvind i de danske farvande, 
forekomme iltsvind i området omkring klappladsen, hvor det naturlige iltindhold 
falder til  under 4 mg/l [10]. Moderat iltsvind forekommer, når iltindholdet er 
mellem 2-4 mg/l, mens kraftig iltsvind forekommer, når iltindholdet er under 2 
mg/l. 

Figur 8.2 viser en typisk udbredelse af iltsvind i området omkring klappladsen i 
september 2016 [10]. Omkring klappladsen, ved Lillebælt og nord for klappladsen 
blev der målt kraftig iltsvind i dette år. 

 

 

 

 

I det næste betragtes derfor 3 scenarier med forskelligt iltindhold på henholdsvis 
8, 4 og 2 mg/l. 

Figur 8.2: Udbredelse af 
iltsvind i september 2016 
[10]. 
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8.1 Iltforbrug for strømning over den kritiske 
Med en strømhastighed over den kritiske spredes det klappede materiale i en 
sedimentpøl. Hvis det antages, at strømhastigheden er 0,2 m/s, kan det i Figur 
6.3 aflæses, hvordan sedimentpølens form og koncentration ændres som funktion 
af afstand til klappladsen. 

Da processen med at omdanne det organiske materiale det første døgn er lineær 
(hvor der omdannes 20 %), er det muligt at udregne, hvor meget BOD, der 
kræves for at omdanne det organiske materiale pr. tidsskridt, f.eks. 1 time i løbet 
af det første døgn 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝛥𝛥𝛥𝛥=1𝛥𝛥𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 20%∙𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
24 timer

= 20%∙1142mg/kg
24 timer

= 9.5 mg 𝐵𝐵2 /kg
time

  

Med en strømhastighed på U=0,2 m/s kan det udregnes, hvor langt sedimentpølen 
har flyttet sig til forskellige tider, og i Figur 6.3 kan radius, r, og dybde, d, af pølen 
aflæses og volumenet af pølen, Vpøl,  beregnes til samme tider. Da pølen 
indeholder Vsediment =3.800 m3 sediment udregnes iltbehovet som 

Iltbehov =  𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝐶𝜌𝜌 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵∆t, 𝐶𝐶𝜌𝜌 =
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 ∙ 𝜌𝜌

𝑉𝑉𝑝𝑝ø𝑙𝑙
  

Hvor ρ =1.200 kg/m3 densiteten af klapmaterialet og T er antal timer. 

Iltbehovet sammenholdes efterfølgende med det naturlige iltindhold i vandet. 
Tabel 8.1 angiver til forskellige tidsskridt pølens afstand til klappladsen samt 
iltbehovet. Iltbehovet er til alle tidsskridt langt under det naturlige iltindhold.  

Hvis det antages, at alt organisk materiale skal omdannes det første døgn, vil 
behovet den første time være 0,35 mg O2/l og derfor stadig langt under det 
naturlige iltindhold på mellem 2-8 mg O2/l.  

T Afstand fra 
klapplads Koncentration, 𝐶𝐶𝜌𝜌 Iltbehov 

[timer] [m] [mg/l) [mg 02/l] 

1 720 5612 0,05 

2 1470 1232 0,0117 

3 2162 423 0,0040 

4 2920 177 0,0017 

5 3675 90 0,0009 

6 4327 55 0,0005 

7 5092 34 0,0003 

8 5798 23 0,0002 

9 6601 16 0,0001 

Tabel 8.1: Iltbehov som 
funktion af afstand til 
klappladsen. 
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10 7275 12 0,0001 

 

8.2 Iltforbrug for strømning under den kritiske 
Ved lave strømhastigheder sedimenterer klapmaterialet og efterlader en plamage 
af sediment på havbunden. I sådanne tilfælde vil det organiske materiale stadig 
blive omdannet. Det skal derfor undersøges, hvad iltbehovet i sådanne tilfælde er. 

Som en konservativ betragtning antages strømhastigheden at være U=0,05 m/s, 
da ilttilførslen foregår langsomt, jo mindre strømhastigheden er.  

Der klappes V=4.000 m3 sediment, af disse forsvinder 5 % i vandsøjlen. Massen af 
de resterende 95 % af klapmaterialet er 

𝑀𝑀 = 95% ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉 = 4.560 ton. 

Sedimentplamagen ved en klapning er ikke tykkere end 10 mm. Det forventes 
derfor, at hele plamagen vil udveksle vand med vandsøjlen. 

Antages det, at 20 % af materialet skal omdannes det første døgn, er det samlede 
iltbehov det første døgn med en BOD=1.142 mg O2/kg:  

Iltbehov =  20% ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑀𝑀 = 1 ∙ 109 mg O2 

Figur 6.9 viser den samlede sedimentation af en enkelt klapning for en 
strømhastighed på U=0,05 m/s. Plamagen er i Figur 8.3 idealiseret som en kegle 
med diameter 1.200 m og højde op 10 mm. Hvis det antages, at det er den første 
0,2 m vand over plamagen (d=0,2 m), der udveksler vand med plamagen, så kan 
ilttilførslen hen over plamagen det første døgn beskrives ved:  

Ilttilførsel∆t=24time = 𝑞𝑞 ∙ Iltinhold ∙ ∆t, 

hvor q=𝑈𝑈 ∙ 2𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑 er fluxen hen over plamagen, som vist i Figur 8.3.  
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Ilttilførslen afhænger af det naturlige iltindhold i vandet og er angivet i Tabel 8.2 
for et iltindhold på henholdsvis 8, 4 og 2 mg/l. 

Iltindhold 8 mg/l 4 mg/l 2 mg/l 

Ilttilførsel 8 ∙ 109 mgO2 4 ∙ 109 mgO2 2 ∙ 109 mgO2 

 

Sammenlignet med iltbehovet tilføres cirka 2, 4 og 8 gange så meget ilt, hvis det 
naturlige iltindhold er henholdsvis 2, 4 og 8 mg/l under antagelse af fuld 
opblanding. For større strømhastigheder vil ilttilførslen være større.  

Efter det første døgn vil processen med at omdanne det organiske materiale gå 
langsommere. Om sommeren vil det meste materiale sedimentere omkring 
klappladsen. Mellem hver klapning vil der kunne ske lidt spredning af det 
sedimenterede klapmateriale og der vil ske en naturlig omlejring. Al materialet vil 
dog ikke være spredt og der vil derfor blive lagt nye lag sediment efter hver 
klapning. De ”gamle” lag under det nyeste sedimentlag vil ikke få tilført nyt ilt. 
Omdannelsen af det organiske materiale vil derfor, når iltet i porevolumenet er 
opbrugt, foregå iltfrit, men dette vil ikke føre til iltsvind i vandfasen over 
sedimentet.  

  

Tabel 8.2: Ilttilførsel over 
sedimentplamagen i Figur 8.3 
det første døgn. 

Figur 8.3: Plamagen tykkelse i 
forhold til vanddyden på 20 
m, samt dens radius på 
r=600 m. I nederste figur ses 
de 0,2 m vandsøjle, som 
udveksler vand med 
plamagen. I beregning af 
ilttilførslen antages det, at 
fluxen over plamagen er 
q=𝑈𝑈 ∙ 2𝑟𝑟 ∙ 𝑑𝑑,𝑑𝑑 = 0,2 m. 
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9 Kumulative effekter 
Der findes følgende gældende klaptilladelser til klapning på Trelde Næs klapplads, 
som vil kunne bruges i projektperioden for Marina City:  

• Middelfart Havn har brugt cirka 10.000 m3 af deres tilladelse på 11.000 m3. 
 
• Kolding Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 5.000 m3 sediment.  

 
• Kolding Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 2.500 m3 sediment. 
 
• Middelfart Lystbådehavn har en tilladelse til at klappe 40.000 m3 sediment. 

Som det kan ses af ovenstående, er der risiko for, at der klappes yderligere cirka 
49.000 m3 sediment samtidig med, at det udgravede sediment fra Kolding Havn 
klappes. I det nedenstående er der regnet på en worst case situation, hvor der 
klappes 100.000 m3 sediment samtidig med klapning fra Marina City. Dette svarer 
til, at mængden af sediment øges med omkring 28 % eller omkring 25 klapninger, 
hvis det antages, at der klappes 4.000 m3 pr gang.  

Om sommeren vil sedimentet fra klapningerne sedimentere omkring klappladsen. 
Hvis de cirka 100.000 m3 sediment fordeles jævnt ud på det ydre areal på 
klappladsen som forklaret i afsnit 7.2 øges sedimentlaget med 20 mm. 

Sker klapningen om vinteren betyder dette, at sedimentet fra yderligere 4 
klapninger vil blive spredt 7.000 m væk fra klappladsen og potentielt spredes 
videre ud i Natura-2000 områderne enten ud for kysten ved Nærå og Æbelø eller 
syd for Lillebælt. Sedimentet fra de resterende 21 klapninger vil sedimentere 
omkring klappladsen og forårsage en lille forøgelse i det aflejrede sedimentlag.  
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Industri, Jord og Grundvand 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 

Christian Dahl Jacobsen 
79 79 74 62 

cdaj@kolding.dk 

Kolding Kommune, Marina City 
v/ projektchef Torben Gade 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

12. marts 2020 - Sagsnr. 20/8205 – Løbe nr. 55706

Udkast til udledningstilladelse til Marina City, del 1: 
Tømning inden opfyldning 

Sammendrag 
Mellem den dobbelte spunsvæg og det eksisterende landområde vil der være et 
areal, hvor der vil stå fjordvand og grundvand. I forbindelse med etableringen og opfyldningen af tidligere 
fjordområde vil der i anlægsfasen være behov for at oppumpe og udlede vand fra arealet bag 
spunsvæggen før der indbygges nyttiggjorte materialer på arealet. Det vurderes, at ca. 65.000 m3 
fjordvand skal pumpes ud på ydersiden af spunsen. 

Bilag 15
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Side 2 

Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 1. 
Kolding Kommune er jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 tilladelsesmyndighed og 
tilsynsmyndighed. Tilladelsen er ikke retsbeskyttet, og kan til enhver tid tages op til revision. 

Projektbeskrivelse 

Miljømæssige og hydrauliske forhold 
Eksisterende forhold 

Vanddybden i projektområdet varierer mellem 0 og ca. 2,5 meters dybde med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1 meter. Der er et gytjelag (blødbundsaflejringer) i hele området der varierer fra kote 0 til ca. -15. 
Vandet er brakvand der påvirkes af åens udløb samt flere regnvandsudløb. 
 
Fremtidige forhold 

Når spunsen er bygget vil der blive indsat dykpumper (flere steder) til at udpumpe fjordvandet. Det kan 
ikke siges hvor lang tid det tager at tømme området. Det afhænger af pumpekapaciteten, spunsens 
tæthed samt hvor meget grundvand og regnvand der trænger ind i området. Pumperne placeres med 
dykket udløb.  

Vurdering af miljømæssig og hydraulisk påvirkning af fjorden 
Det er fjordvand der flyttes fra indersiden til ydersiden af spunsen hvilket er uproblematisk.  
Udpumpningen kan have en positiv effekt ved at skabe vandudskiftning i det stillestående område på 
ydersiden. Risikoen er, at der i slutningen af perioden kan opsuges sediment fra bunden som kan medføre 
uklart vand. Dette kan dog håndteres ved, at holde afstand til bunden og evt. lave et midlertidigt 
bundfældningsområde der kan suges fra.  

 
Habitatvurdering 
Der skal jf. habitatbekendtgørelsens2 § 7, stk. 6, pkt. 5 foretages en vurdering efter § 6 af, om udledningen 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der 
er tale om en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, hvis et projekt risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000 område. Det er i denne sammenhæng uden 
betydning, om projektet er lokaliseret inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, 
om projektet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter og/eller 
naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, i væsentlig grad. Denne indledende 
vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering. 

Nærmeste Natura 2000-område ligger i Lillebælt mellem Stenderuphalvøen og Middelfart, ca. 12 km 
derfra og forventes ikke påvirket af denne midlertidige udledning. 

                                                      
 
  
1 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse.  
 
2 Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018. 
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Tilladelse til udledning 
Hermed meddeles tilladelse til udledning af fjordvand på følgende vilkår: 
 

1. Udledning af oppumpet fjordvand skal ske med dykket udløb. 
2. Bundfældelige stoffer må ikke udledes til recipienten. 
3. Såfremt der observeres mudder eller andet sedimenter bart materiale i udledningen, skal der ske 

tiltag til reduktion af dette. 
4. Der skal udledes fra minimum to steder for at fordele erosionseffekten.  

 

Generelle forhold 
Forudsætningerne bygger på det oplyste i ansøgningen. Ændringer af drifts- og/eller 
afledningsforholdene, som medfører en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af 
spildevandet, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes industrimiljøafdeling for 
vurdering af om udledningstilladelsen fortsat vil kunne overholdes. 
 
Udledningstilladelsen kan tages op til revision, hvis den er utidssvarende, utilstrækkelig, uhensigtsmæssig 
eller hvis miljømålsætningen for recipienten ikke kan overholdes som følge af udledningen.  
 
 
Høring:  
Sker samtidig med offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. 
 
 
Sagsakter 
Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen: 
Ansøgning af 3. marts 2020, del 1 ud af 5. 
 
Venlig hilsen 
Christian Dahl Jacobsen 
Biolog 
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Industri, Jord og Grundvand
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Christian Dahl Jacobsen
79 79 74 62

cdaj@kolding.dk

Kolding Kommune, Marina City
v/ projektchef Torben Gade
Nytorv 11
6000 Kolding

16. marts 2020 - Sagsnr. 20/8205 – Løbe nr. 58073 

Udkast til udledningstilladelse til Marina City, del 2:
Tømning af vand samtidig med materialeopfyldning

Sammendrag
Mellem den dobbelte spunsvæg og det eksisterende landområde vil der være et
areal, hvor der vil stå fjordvand og grundvand. I forbindelse med etableringen og opfyldningen af tidligere 
fjordområde vil der i anlægsfasen være behov for at oppumpe og udlede vand fra arealet bag
spunsvæggen samtidig med, at der indbygges nyttiggjorte materialer på arealet. 

https://www.kolding.dk/
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Side 2

Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 34, stk. 5, jf. det tilhørende udkast til 
miljøgodkendelse fra januar 2020 til nyttiggørelse af ikke-farligt affald. 
Kolding Kommune er jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 40 tilladelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for 
aktiviteter der nyttiggør ikke-farligt affald (listepunkt K206). Tilladelsen er retsbeskyttet jf. reglerne i 
miljøbeskyttelsesloven.

Projektbeskrivelse

Miljømæssige og hydrauliske forhold
Eksisterende forhold
Vanddybden i projektområdet varierer mellem 0 og ca. 2,5 meters dybde med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1 meter. Der er et gytjelag (blødbundsaflejringer) i hele området der varierer fra kote 0 til ca. -15.
Vandet er brakvand der påvirkes af åens udløb samt flere regnvandsudløb.

Fremtidige forhold
Når spunsen er bygget vil der blive indsat dykpumper (flere steder) til at udpumpe fjordvandet. Der vil blive 
udlagt slagger og/eller andre materialer der jf. miljøgodkendelsen opfylder en række krav til indholdsstoffer 
af bl.a. tungmetaller. Der etableres vertikale dræn for at fjerne det vand som vægten af opfyldet presser 
ud af gytjen (havbunden). 

Udpumpning af fjordvand kan stamme fra flere forskellige kilder: de vertikale dræn, delvis tørholdelse af 
mindre områder mens der udlægges fyldmateriale, vand der trænger gennem spunsen, grundvand og 
nedbør. Pumperne placeres med dykket udløb 

Vurdering af miljømæssig og hydraulisk påvirkning af fjorden
Det er relativt store mængder fjordvand der kan indeholde lave koncentrationer af tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer pga. den korte kontakttid med materialet. Disse forhold gør vandet uegnet til 
bortskaffelse via almindeligt renseanlæg. Rensning i dette tilfælde anses også som urealistisk. 

Der er i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten lavet en risikovurdering af udvaskningen fra slaggen 
og den viser, at der ikke når at indstille sig en ligevægt af uønskede stoffer i vandfasen og, at 
vandkvalitetskriterierne i fjorden dermed kan overholdes. Denne del af projektet tager ca. 2 år hvilket er 
medvirkende til, at der ikke opstår høje koncentrationer af uønskede stoffer i fjorden. 
Vandkvalitetskriterierne sikres overholdt ved at bruge den fortyndingsfaktor på 545 der er beregnet i 
risikovurderingen samt de kildestyrker der kan forekomme.

 
1 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse. 
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Som stikprøvekontrol af det udpumpede vand er der stillet vilkår om 6 prøver pr. år. Der er jf. Vejledning 
om industrispildevand antaget, at det er store mængder spildevand med B-stoffer og tungmetaller i sikker 
afstand fra grænseværdier (kontrolniveau I).

Det inddæmmede område har ikke været brugt til lystbådeaktiviteter eller havneaktiviteter før. 
Sedimentundersøgelsen i forbindelse med miljøvurderingen af klapningen af sedimentet, viser at 
materialet er egnet til klapning. 

Der er risiko for, at der kan opsuges sediment fra bunden som kan medføre uklart vand. Dette kan dog 
håndteres ved, at holde afstand til bunden og evt. lave et midlertidigt bundfældningsområde der kan suges 
fra. Ved udgravning af det vestlige område skal der flyttes store mængder gytje, sandsynligvis via en pram 
i fjorden. Her er det vigtigt at der tages forholdsregler for at undgå spild i fjorden.

Det er i sagens natur meget svært at forudsige hvor store mængder vand der skal fjernes og fra hvilke 
kilder det kommer.

Habitatvurdering
Der skal jf. habitatbekendtgørelsens2 § 7, stk. 6, pkt. 5 foretages en vurdering efter § 6 af, om udledningen 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der 
er tale om en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, hvis et projekt risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000 område. Det er i denne sammenhæng uden 
betydning, om projektet er lokaliseret inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, 
om projektet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter og/eller 
naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, i væsentlig grad. Denne indledende 
vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering.

Nærmeste Natura 2000-område ligger i Lillebælt mellem Stenderuphalvøen og Middelfart, ca. 12 km 
derfra og forventes ikke påvirket af denne midlertidige udledning.

Tilladelse til udledning
Hermed meddeles tilladelse til udledning af fjordvand på følgende vilkår:

1. Udledning af oppumpet fjordvand skal ske med dykket udløb.
2. Bundfældelige stoffer må ikke udledes til recipienten.
3. Såfremt der observeres mudder eller andet sedimenter bart materiale i udledningen, skal der ske 

tiltag til reduktion af dette.
4. Der skal udledes fra minimum to steder for at fordele erosionseffekten.
5. Der skal udtages 6 prøver pr. år af det udpumpede vand, jævnt fordelt over den periode der 

opfyldes.
6. Prøverne skal analyseres for de parametre der er nævnt i tabel 1.
7. Analyserne skal straks fremsendes til Kolding Kommunes spildevandsmyndighed.

2 Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018.
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8. Ved overskridelse af kravværdien skal der tages en omprøve inden det besluttes hvad der skal 
ske. 

Tabel 1.

Parameter Grænseværdi (µg/l)
Kviksølv 0,1
Nikkel 10
Cadmium 2
Kobber 45
Bly 10
Chrom, total 10
Arsen 8
Barium 300
Mangan 150
Selen 10
Zink 100
Sum af kulbrinter 2000
PAH total 0,007

Værdier fra risikovurderingens tabel 6.1 og 6.7 bortset fra kulbrinter.

Generelle forhold
Forudsætningerne bygger på det oplyste i ansøgningen. Ændringer af drifts- og/eller 
afledningsforholdene, som medfører en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af 
spildevandet, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes industrimiljøafdeling for 
vurdering af om udledningstilladelsen fortsat vil kunne overholdes.

Udledningstilladelsen kan tages op til revision, hvis den er utidssvarende, utilstrækkelig, uhensigtsmæssig 
eller hvis miljømålsætningen for recipienten ikke kan overholdes som følge af udledningen. 

Høring: 
Sker samtidig med offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten.

Sagsakter
Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen:
Ansøgning af 3. marts 2020, del 2 ud af 5.
Risikovurdering af nyttiggørelse af affaldsprodukter, Rambøll, marts 2020.
Sedimentundersøgelse, Cowi, marts 2017.
Miljørapport, Niras, Klapning ved Trelde Næs, jan. 2020.
Udkast til Miljøgodkendelse, jan. 2020.

Venlig hilsen
Christian Dahl Jacobsen
Biolog
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16. marts 2020 - Sagsnr. 20/8205 – Løbe nr. 59101 

Udkast til udledningstilladelse til Marina City, del 3:
Udpumpning fra vertikale dræn

Sammendrag
Mellem den dobbelte spunsvæg og det eksisterende landområde vil der i anlægsfasen være behov for at 
oppumpe og udlede vand der presses ud af gytjen via vertikale dræn pga. den vægtforøgelse som det 
udlagte materiale udgør.  Da bund og materiale sætter sig i løbet af ca. 5 år, vil der være behov for 
udlægning af ekstra fyldmateriale og dermed også en langvarig udledning af vand fra gytjen.

https://www.kolding.dk/
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Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 34, stk. 5, jf. det tilhørende udkast til 
miljøgodkendelse fra januar 2020 til nyttiggørelse af ikke-farligt affald. 
Kolding Kommune er jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 40 tilladelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for 
aktiviteter der nyttiggør ikke-farligt affald (listepunkt K206). Tilladelsen er retsbeskyttet jf. reglerne i 
miljøbeskyttelsesloven.

Projektbeskrivelse

Miljømæssige og hydrauliske forhold
Eksisterende forhold
Vanddybden i projektområdet varierer mellem 0 og ca. 2,5 meters dybde med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1 meter. Der er et gytjelag (blødbundsaflejringer) i hele området der varierer fra kote 0 til ca. -15.
Vandet er brakvand der påvirkes af åens udløb samt flere regnvandsudløb.

Fremtidige forhold
Når spunsen er bygget vil der blive udlagt slagger og/eller andre materialer der jf. miljøgodkendelsen 
opfylder en række krav til indholdsstoffer af bl.a. tungmetaller. Der etableres vertikale dræn for at fjerne 
det vand som vægten af opfyldet presser ud af gytjen (havbunden). Drænene bliver såkaldte vægedræn 
der udlægges med ned til 1 meters afstand. De monteres dybt nede i gytjen og vandet herfra samles i 
horisontale dræn i en grovkornet slaggedel. Herfra ledes vandet til samlebrønde og udpumpes til fjorden 
med dykket udløb. 

Vurdering af miljømæssig og hydraulisk påvirkning af fjorden
Det er relativt store mængder fjordvand der kan indeholde lave koncentrationer af tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer pga. den korte kontakttid med materialet. Disse forhold gør vandet uegnet til 
bortskaffelse via almindeligt renseanlæg. Rensning i dette tilfælde anses også som urealistisk. 

Der er i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten lavet en risikovurdering af udvaskningen fra slaggen 
og den viser, at der ikke når at indstille sig en ligevægt af uønskede stoffer i vandfasen og, at 
vandkvalitetskriterierne i fjorden dermed kan overholdes. Denne del af projektet kan tage op til 5 år hvor 
bunden kan sætte sig ca. 5 meter og medføre, at der skal udpumpes ca. 10 m3 vand pr. time svarende til 
ca. 3 l/s, hvilket er medvirkende til, at der ikke opstår høje koncentrationer af uønskede stoffer i fjorden. 
Det antages at den komprimerede slagge er relativ tæt for nedbør.

Som stikprøvekontrol af det udpumpede vand er der stillet vilkår om 6 årlige prøver i hele 
sætningsperioden. Der er jf. Vejledning om industrispildevand antaget, at det er store mængder 
spildevand med B-stoffer og tungmetaller i sikker afstand fra grænseværdier (kontrolniveau I).

 
1 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse. 
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Det inddæmmede område har ikke været brugt til lystbådeaktiviteter eller havneaktiviteter før. 
Sedimentundersøgelsen i forbindelse med miljøvurderingen af klapningen af sedimentet, viser at 
materialet er egnet til klapning.  

Der er risiko for, at der kan opsuges sediment fra bunden som kan medføre uklart vand. Dette kan dog 
håndteres ved, evt. at lave et midlertidigt bundfældningsområde der kan suges fra eller indsætte et filter. 

Det er i sagens natur meget svært at forudsige hvor meget bunden sætter sig og hvor store mængder 
vand der skal fjernes, samt hvor lang tid det tager.

Vandkvalitetskriterierne sikres overholdt ved at bruge den fortyndingsfaktor på 545 der er beregnet i 
risikovurderingen samt de kildestyrker der kan forekomme.

Habitatvurdering
Der skal jf. habitatbekendtgørelsens2 § 7, stk. 6, pkt. 5 foretages en vurdering efter § 6 af, om udledningen 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der 
er tale om en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, hvis et projekt risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000 område. Det er i denne sammenhæng uden 
betydning, om projektet er lokaliseret inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, 
om projektet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter og/eller 
naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, i væsentlig grad. Denne indledende 
vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering.

Nærmeste Natura 2000-område ligger i Lillebælt mellem Stenderuphalvøen og Middelfart, ca. 12 km 
derfra og forventes ikke påvirket af denne midlertidige udledning.

Tilladelse til udledning
Hermed meddeles tilladelse til udledning af fjordvand på følgende vilkår:

1. Udledning af oppumpet fjordvand skal ske med dykket udløb.
2. Bundfældelige stoffer må ikke udledes til recipienten.
3. Såfremt der observeres mudder eller andet sedimenter bart materiale i udledningen, skal der ske 

tiltag til reduktion af dette.
4. Der skal udledes fra minimum to steder for at fordele erosionseffekten.
5. Der skal udtages 6 prøver årligt af det udpumpede vand i sætningsperioden.
6. Prøverne skal analyseres for de parametre der er nævnt i tabel 1. 
7. Analyserne skal straks fremsendes til Kolding Kommunes spildevandsmyndighed.
8. Ved overskridelse af kravværdien skal der tages en omprøve inden det besluttes hvad der skal 

ske. 

2 Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018.
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Tabel 1.

Parameter Grænseværdi (µg/l)
Kviksølv 0,1
Nikkel 10
Cadmium 2
Kobber 45
Bly 10
Chrom, total 10
Arsen 8
Barium 300
Mangan 150
Selen 10
Zink 100
Sum af kulbrinter 2000
PAH total 0,007

Værdier fra risikovurderingens tabel 6.1 og 6.7 bortset fra kulbrinter.

Generelle forhold
Forudsætningerne bygger på det oplyste i ansøgningen. Ændringer af drifts- og/eller 
afledningsforholdene, som medfører en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af 
spildevandet, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes industrimiljøafdeling for 
vurdering af om udledningstilladelsen fortsat vil kunne overholdes.

Udledningstilladelsen kan tages op til revision, hvis den er utidssvarende, utilstrækkelig, uhensigtsmæssig 
eller hvis miljømålsætningen for recipienten ikke kan overholdes som følge af udledningen. 

Høring: 
Sker samtidig med offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten.

Sagsakter
Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen:
Ansøgning af 3. marts 2020, del 3 ud af 5.
Risikovurdering af nyttiggørelse af affaldsprodukter, Rambøll, marts 2020.
Sedimentundersøgelse, Cowi, marts 2017.
Miljørapport, Niras, Klapning ved Trelde Næs, jan. 2020.
Udkast til Miljøgodkendelse, jan. 2020.

Venlig hilsen
Christian Dahl Jacobsen
Biolog
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12. marts 2020 - Sagsnr. 20/8205 – Løbe nr. 59277   

Udkast til udledningstilladelse til Marina City, del 4: 
Midlertidig udledning fra dæmningen 

 

 
Sammendrag 
Den dobbelte spunsvæg vil være op til 20 meter bred og 650 meter lang. Fra dette areal skal der udledes 
nedbør til fjorden i byggeperioden. Arealet vil først bestå af stabilgrus og senere vil det delvist få en 
asfaltbelægning. Det svarer til det hvide areal på ovenstående skitse.   
 

 
  

https://www.kolding.dk/
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Lovgrundlag 
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 34, stk. 5, jf. det tilhørende udkast til 
miljøgodkendelse fra januar 2020 til nyttiggørelse af ikke-farligt affald.  
Kolding Kommune er jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 40 tilladelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for 
aktiviteter der nyttiggør ikke-farligt affald (listepunkt K206). Tilladelsen er retsbeskyttet jf. reglerne i 
miljøbeskyttelsesloven. 

Projektbeskrivelse 

Miljømæssige og hydrauliske forhold 
Eksisterende forhold 

Vanddybden i projektområdet varierer mellem 0 og ca. 2,5 meters dybde med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1 meter. Der er et gytjelag (blødbundsaflejringer) i hele området der varierer fra kote 0 til ca. -15. 
Vandet er brakvand der påvirkes af åens udløb samt flere regnvandsudløb. 
 
Fremtidige forhold 

Spunsen opbygges af to parallelle jernvægge hvor mellemrummet fyldes op med rene materialer som 
sand og stabilgrus eller knust beton. Arealet af dæmningen vil være ca. 17.000 m2 svarende til 1,7 ha. 
Arealet af den asfaltbelagte kørevej vil være ca. 5.000 m2. 
Regnvand herfra ledes gennem en rende med stenral til sandfang og olieudskiller inden det udledes med 
dykket afløb til fjorden. I starten vil vejen bestå af stabilgrus, men den asfalteres efterfølgende delvist. 
Dette forventes ikke at have betydning for hverken nedsivning eller vandkvalitet. 

Vurdering af miljømæssig og hydraulisk påvirkning af fjorden 
Risikoen består i oliespild fra entreprenørmaskiner under anlægsarbejdet. Hydraulisk vurderes det ikke at 
give problemer i fjorden og vandkvaliteten forventes ikke at være problematisk da der etableres sandfang 
og olieudskiller. Midlertidigt oplag af både og parkering af personbiler forventes heller ikke at medføre en 
væsentlig risiko for forurening. 

Habitatvurdering 
Der skal jf. habitatbekendtgørelsens2 § 7, stk. 6, pkt. 5 foretages en vurdering efter § 6 af, om udledningen 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der 
er tale om en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, hvis et projekt risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000 område. Det er i denne sammenhæng uden 
betydning, om projektet er lokaliseret inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, 
om projektet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter og/eller 
naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, i væsentlig grad. Denne indledende 
vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering. 

                                                      
 
  
1 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse.  
 
2 Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018. 
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Nærmeste Natura 2000-område ligger i Lillebælt mellem Stenderuphalvøen og Middelfart, ca. 12 km 
derfra og forventes ikke påvirket af denne midlertidige udledning. 

Tilladelse til udledning 
Hermed meddeles tilladelse til udledning af overfladevand på følgende vilkår: 
 

1. Udledning af overfladevand skal ske med dykket udløb. 
2. Bundfældelige stoffer må ikke udledes til recipienten og der skal derfor være sandfang og 

olieudskiller på afløbet. 
3. Såfremt der observeres mudder eller andet sedimenter bart materiale i udledningen, skal der ske 

tiltag til reduktion af dette. 
4. Der skal udledes fra minimum to steder for at fordele erosionseffekten. 

 

Generelle forhold 
Forudsætningerne bygger på det oplyste i ansøgningen. Ændringer af drifts- og/eller 
afledningsforholdene, som medfører en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af 
spildevandet, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes industrimiljøafdeling for 
vurdering af om udledningstilladelsen fortsat vil kunne overholdes. 
 
Udledningstilladelsen kan tages op til revision, hvis den er utidssvarende, utilstrækkelig, uhensigtsmæssig 
eller hvis miljømålsætningen for recipienten ikke kan overholdes som følge af udledningen.  
 
 
Høring:  
Sker samtidig med offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. 
 
 
Sagsakter 
Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen: 
Ansøgning af 3. marts 2020, del 4 ud af 5. 
Risikovurdering af nyttiggørelse af affaldsprodukter, Rambøll, marts 2020. 
Udkast til Miljøgodkendelse, jan. 2020. 
 
 
Venlig hilsen 
Christian Dahl Jacobsen 
Biolog 
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Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Christian Dahl Jacobsen
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cdaj@kolding.dk

Kolding Kommune, Marina City
v/ projektchef Torben Gade
Nytorv 11
6000 Kolding

12. marts 2020 - Sagsnr. 20/8205 – Løbe nr. 59277 

Udkast til udledningstilladelse til Marina City, del 5:
Midlertidig udledning af overfladevand fra fyldområdet

Sammendrag
I anlægsperioden fra 2021 til 2025 vil der være behov for løbende udledning af regnvand der falder på det 
opfyldte område (markeret som gråt område). Vandet vil blive opsamlet og udledt til fjorden på ydersiden 
af spunsen.

https://www.kolding.dk/
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Lovgrundlag
Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens1 § 34, stk. 5, jf. det tilhørende udkast til 
miljøgodkendelse fra januar 2020 til nyttiggørelse af ikke-farligt affald. 
Kolding Kommune er jævnfør miljøbeskyttelsesloven § 40 tilladelsesmyndighed og tilsynsmyndighed for 
aktiviteter der nyttiggør ikke-farligt affald (listepunkt K206). Tilladelsen er retsbeskyttet jf. reglerne i 
miljøbeskyttelsesloven.

Projektbeskrivelse

Miljømæssige og hydrauliske forhold
Eksisterende forhold
Vanddybden i projektområdet varierer mellem 0 og ca. 2,5 meters dybde med en gennemsnitsdybde på 
ca. 1 meter. Der er et gytjelag (blødbundsaflejringer) i hele området der varierer fra kote 0 til ca. -15.
Vandet er brakvand der påvirkes af åens udløb samt flere regnvandsudløb.

Fremtidige forhold.
Når opfyldningen når op over kote 0 vil der samle sig regnvand (overfladevand) på de udlagte materialer. 
Denne anlægsperiode forventes, at tage ca. 4 år og i den periode må det forventes at nedbøren skal 
bortledes løbende. Det kan ud fra arealets størrelse og den forventede nedbør beregnes, at der skal 
udledes ca. 950 l/s ved skybrud. Det er ikke besluttet om der skal laves passive render hvor vandet selv 
kan løbe ud eller der skal pumpes.  

Vurdering af miljømæssig og hydraulisk påvirkning af fjorden.
Hydraulisk er der ingen problemer i udledningen. Risikovurderingen har også vist, at afsmitningen og 
udledningen af uønskede stoffer ikke vil medføre overskridelse af vandkvalitetskriterierne. Det forventes at 
der primært bliver brugt slagger som opfyld og den finkornede slagge vil blive komprimeret i overfladen og 
dermed blive relativ tæt. Det forventes derfor, at regnvand kun vil have kontakt med overfladen og løbe af 
i render og/eller pumpesumpe.

Sandfang kan sikre, at der ikke udledes partikler som fx. sandkorn.

Habitatvurdering
Der skal jf. habitatbekendtgørelsens2 § 7, stk. 6, pkt. 5 foretages en vurdering efter § 6 af, om udledningen 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der 
er tale om en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, hvis et projekt risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000 område. Det er i denne sammenhæng uden 
betydning, om projektet er lokaliseret inden for eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, 
om projektet, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke arter og/eller 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse. 

2 Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. dec. 2018.



—
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naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, i væsentlig grad. Denne indledende 
vurdering af mulige påvirkninger betegnes som en foreløbig vurdering eller en væsentlighedsvurdering.

Nærmeste Natura 2000-område ligger i Lillebælt mellem Stenderuphalvøen og Middelfart, ca. 12 km 
derfra og forventes ikke påvirket af denne midlertidige udledning.

Tilladelse til udledning
Hermed meddeles tilladelse til udledning af overfladevand på følgende vilkår:

1. Udledning af overfladevand skal ske med dykket udløb.
2. Bundfældelige stoffer må ikke udledes til recipienten og der skal derfor være sandfang på afløbet.
3. Såfremt der observeres mudder eller andet sedimenter bart materiale i udledningen, skal der ske 

tiltag til reduktion af dette.
4. Der skal udledes fra minimum to steder for at fordele erosionseffekten.

Generelle forhold
Forudsætningerne bygger på det oplyste i ansøgningen. Ændringer af drifts- og/eller 
afledningsforholdene, som medfører en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af 
spildevandet, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes industrimiljøafdeling for 
vurdering af om udledningstilladelsen fortsat vil kunne overholdes.

Udledningstilladelsen kan tages op til revision, hvis den er utidssvarende, utilstrækkelig, uhensigtsmæssig 
eller hvis miljømålsætningen for recipienten ikke kan overholdes som følge af udledningen. 

Høring: 
Sker samtidig med offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten.

Sagsakter
Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen:
Ansøgning af 3. marts 2020, del 5 ud af 5.
Risikovurdering af nyttiggørelse af affaldsprodukter, Rambøll, 14. jan. 2020.
Udkast til Miljøgodkendelse, jan. 2020.

Venlig hilsen
Christian Dahl Jacobsen
Biolog
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1 Indledning og formål 
I forbindelse med planlægningen af Marina City, som er en udvidelse af lystbådehavnen og det omkringlig-
gende område nord for Skamlingvejen i Kolding, er NIRAS blevet anmodet om at foretage beregninger af de 
mest betydende omkringliggende virksomheders støjbidrag. 

Udvidelsen vil ske ud i Kolding Fjord, ved den nuværende Marina Syd. 

 

Figur 1 Marina City 

Lige nord for Marina City har Kolding Havn planer om at udvide aktiviteterne mod øst, i et område der omfat-
ter det nuværende spulefelt. Området ses øverst på figur 1.  

Formålet er at undersøge (på baggrund af en detaljeret støjdokumentation) om Planlovens §15A er eller kan 
opfyldes, herunder opstille en teknisk økonomisk redegørelse for løsningsforslag til overholdelse de vejle-
dende støjgrænser, hvis der er overskridelser af de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøjstøjgener 

Hvis ikke Marina City kan realiseres i overensstemmelse med planlovens §15A og gældende støjgrænser, 
skal rapporten komme med forslag til støjreducerende tiltag. 

Vurderingen og beregningerne bygger på viden om ekstern støj fra de eksisterende virksomheder på Kolding 
havn, samt modeldata om støjbelastning fra potentielle kommende virksomheder i forbindelse med udvidelse 
af havnens område mod øst.  

Desuden vurderes effekten af afskærmninger i højderne 8 m, 10 m og 12 m langs den sydlige og østlige af-
grænsning af havnens spulefelt. 

Spulefelt 
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2 Vilkår og grænseværdier 

2.1 Planloven 
Planloven §15A anfører følgende: 

”§ 15 A  
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmel-
ser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, kan sikre den fremti-
dige anvendelse mod støjgener.” 

Et område betragtes som støjbelastet, når Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj er over-
skredet. 

2.2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
I Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 er angivet følgende vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj: 

 

I henhold til vejledning nr. 6/2005 om lokalplanlægning for husbåde er lystbådehavne som udgangspunkt 
ikke støjfølsom anvendelse.  

I Marina City, hvor der forventes både boliger og erhverv, samt servicefunktioner, forventer man at definere 
Marina City som områdetype 3 ”Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne)”, 
således at erhvervshavnens virksomheder vil skulle overholde grænseværdier mod Marina City svarende til 
områdetype 3.  

For nye virksomheder i den østlige del af erhvervshavnen forventes der herudover at blive stillet krav internt 
på erhvervshavnen som for områdetype 2 ”Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virk-
somheder”, således at erhvervshavnens virksomheder vil skulle overholde grænseværdier internt på havne-
området svarende til områdetype 2.  

Området med husbåde langs den østlige dækmole i Marina City vil være en støjfølsom anvendelse, og hus-
både skal som hovedregel betragtes som åben og lav boligbebyggelse (vilkår 45/40/35 dB(A)). I Marina City 

Mandag - fredag
kl. 07.00 - 18.00

Lørdag
kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag
kl. 18.00 - 22.00

Lørdag
kl. 14.00 - 22.00

Søn- og helligdage
kl. 07.00 - 2200

Alle dage
kl. 22.00 - 07.00

2. Erhvervs- og 
industriområder med forbud 
mod generende virksomheder

60 60 60

3. Områder for blandet bolig 
og erhvervsbebyggelse, 
centerområder (bykerne)

55 45 40 (55)

4. Etageboligområder 50 45 40 (55)
5. Boligområder for åben og 
lav boligbebyggelse 45 40 35 (50)

Værdierne i parentes er de vejledende vilkår til maksimal-støjniveauet

Tidsrum

Områdetype
(faktisk anvendelse)

https://danskelove.dk/planloven/15#2.13
https://danskelove.dk/planloven/15#2.22
https://danskelove.dk/planloven/15#2.25


 

 

Kolding Kommune  18. december 2018  www.niras.dk 

5 

forventes husbådene dog defineret som områdetype 3 (vilkår 55/45/40 dB(A)), idet de betragtes som en del 
af det blandede byområde i sammenhæng med resten af Marina City.  

Ovenstående støjgrænser gælder alle for den enkelte virksomheds støjbidrag. Det betyder, at det samlede 
støjniveau i Marina City fra alle virksomhederne på erhvervshavnen kan være større end støjgrænserne, 
uden at arealer i Marina City skal betragtes som støjbelastet, og værende i konflikt med planlovens §15A. 
Den enkelte kommune kan naturligvis skærpe kravene og se på den samlede støjbelastningen fra alle virk-
somhederne, hvis dette ønskes. 

Kolding kommune har et ønske at forholde sig til den potentielle samlede støjpåvirkning fra eksisterende og 
potentielt kommende virksomheder, og således ud fra den samlede støj fra alle virksomheder at kunne vur-
dere støjpåvirkningen af Marina City. Der er udarbejdet støjudbredelseskort, der viser det sammenlagte støj-
niveau fra alle havnevirksomhederne, se bilag 5. Støjudbredelseskortene kan alene anvendes til at anskue-
liggøre oplevelsen af en potentiel samlet støjpåvirkning, men støjudbredelseskurverne kan ikke sammenhol-
des med grænseværdierne, idet grænseværdierne gælder for enkeltvirksomheder. Desuden rummer det 
samlede støjudbredelseskort en række usikkerheder, idet det ikke tager hensyn til, at alle virksomheder ikke 
nødvendigvis er i drift samtidigt. For en række virksomheder er visse støjkilder kun lejlighedsvise, som f.eks., 
når der lastes eller losses skibe ved kaj, ligesom det samlede støjudbredelseskort ikke tager højde for døgn-
variationer. Dermed er det samlede støjudbredelseskort et udtryk for en ”wors”t case situation. 

3 Beregningsforudsætninger 

3.1 Kortlægning af støjkilder på erhvervshavnen 
NIRAS har i 2004 gennemført en kortlægning af støjen fra erhvervshavnen. Denne er screenet for ændrin-
ger, og sammen med miljøgodkendelser og diverse eksisterende støjmålinger, danner denne udgangspunkt 
for en vurdering af den forventede støjbelastning i Marina City fra de eksisterende virksomheder.  

3.2 Beregningsmetode 
Beregningerne er foretaget i programmet SoundPlan v. 7.4 (b. 24-05-2017) ved brug af den fælles nordiske 
beregningsmodel jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 om ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. 

Beregningerne er baseret på en opbygget digital model, hvori koteinformationer er indlæst fra Kortforsynin-
gen pr. december 2016. 

 

3.3 Eksisterende virksomheder 
Ved gennemgang af alle havnens virksomheder er der foretaget en vurdering af, hvilke eksisterende virk-
somheder, der forventes at kunne medføre et betydende støjbidrag ved Marina City.  

Der er set bort fra virksomheder, der i forvejen ligger tættere på eksisterende boligområder end de kommer 
til at ligge på Marina City. Dette skyldes, at etableringen af Marina City ikke vil medføre skærpende støjvilkår 
til disse virksomheder, end de støjvilkår, som de allerede er underlagt i dag. Det må dermed forventes, at 
ingen af de virksomheder, der ses bort fra, vil kunne medføre betydende støjbidrag i Marina City. 
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Således betragtes kun virksomheder, der befinder sig øst for den røde linje i Figur 2 i støjberegningerne. 
Virksomheder sydvest og nordvest for den røde linje ligger tættere på eksisterende boliger, end på Marina 
City, og de vil derfor ikke blive stillet over for skrappere støjvilkår, end de er allerede i dag. 

 

Figur 2: Kort over havnen og Marina City med angivelse af skillelinje for hvilke virksomheder, der ligger tæt-
tere på eksisterende boliger end Marina City. 

Virksomheder på Kolding havn, som ligger umiddelbart vest for den røde skillelinje, ligger således tættere på 
eksisterende boliger end mod Marina City, og vurderes derfor ikke at være relevante at foretage undersøgel-
ser for, da de skal overholde støjgrænser for boligområder i kortere afstand end der er til Marina City. 

De virksomheder, der ligger øst for den røde skillelinie på figur 2, er gennemgået med udgangspunkt i 
NIRAS’ støjkortlægning af Kolding Havn (2004), samt oplysninger fra Kolding Kommune om støjende virk-
somheder. 

Nye virksomheder på den eksisterende havn indgår ikke kortlægningen, da formålet med kortlægningen bl.a. 
er at undersøge, om Marina City giver begrænsninger for Kolding havn, samt om Marina City kan realiseres 
med respekt for planlovens §15A. Nye virksomheder på den nuværende erhvervshavn er allerede på nuvæ-
rende tidspunkt stillet overfor støjgrænser ved lystbådehavnen mod syd. Dette bevirker f.eks., at virksomhe-
den Havnens Jern og Metal, som for nyligt er etableret på havnen, har vilkår i deres miljøgodkendelse om, at 
virksomheden skal overholde støjkrav til områdetype 3 ”blandet bolig- og erhvervsområde” ved den eksiste-
rende lystbådehavn mod syd. 

Da hovedparten af de eksisterende virksomheder på den sydøstlige del af Kolding erhvervshavn er lagervirk-
somheder, er det vurderet, at det kun er nedenstående virksomhed, som har aktiviteter, der vil kunne med-
føre en betydende støjpåvirkning i Marina City: 

 Uniscrap (Sdr. Havnegade 90) 

Aktiviteterne ved Uniscrap er kortlagt af COWI ved målinger i 2018. Ved målingerne har COWI konstateret 
følgende støjkilder: 

Marina City 
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 Lastning af skrot med kran – kildestyrke Lw 113,5 dB(A) – drift 75 % i dagsperioden / 100% i aftenpe-
rioden. Kolding Kommune oplyser at der ofte benyttes 2 kraner til lastning. Beregningerne har derfor 
medtaget 2 kraner. 

 Gummihjulslæsser opstakning af skrot – kildestyrke Lw 114,0 dB(A) – drift 25 % i dagperioden 
 Mobilkran, opstakning/flytning af skrot - kildestyrke Lw 114,7 dB(A) – drift 25% i dagperioden 
 Aflæsning af skrot fra lastbil - kildestyrke Lw 119,1 dB(A) – drift 8 min. pr. time i dagperioden. 

Selve lastningen af skibe henhører under Kolding Havns aktiviteter, mens de øvrige aktiviteter hører under 
Uniscraps aktiviteter. Undersøgelserne viser at det ækvivalente støjbidrag fra Uniscrap i omgivelserne er ca. 
2 dB lavere om aftenen end om dagen, pga. den samlet set lidt lavere driftsintensitet. 

Jævnfør Uniscraps gældende miljøgodkendelse må der kun tilkøres skrot på hverdage i perioden kl. 06-18. 

Niras målinger d. 21. april 2017 viste, at det maksimale støjemissionsniveau ved læsning af metalskrot var 
20 dB højere end middelstøjniveauet. Maksimalniveauet opstår ikke som pludselig stigning af støjniveauet, 
men opbygges gradvist når grabben løfter metalskrottet fra bunken. Støjen fra aktiviteten vurderes ikke at vil 
udsende impulsholdige lyde ved Marina City. Dette er underbygget ved at lytte i området under lastning af 
metalskrot.  

Udover ovenstående støjkilde vil der også være støj fra alm. lastning/losning af skibe. I henhold til mail 
16.12.2016 fra Kolding havn (se bilag 2) forventes følgende aktiviteter i forbindelse med almindelig lastning 
og losning: 

Lastning / losning Kildestyrke, 
Lwa 

Driftsforhold 

dag aften nat* 

Skib inkl. lossekran 105 dB(A) 100 % 100 % 0 % 

Dieseltruck i området 101 dB(A) 4 stk.  4 stk. 0 stk. 

Lastbiler til og fra skibet 61 dB(A)/m 8 stk./time 4 stk./time 0 stk./time 

*: Kolding Havn oplyser at lastning ikke forekommer om natten, hvorfor der i støjberegningerne tages udgangspunkt i at 

aktiviteten kun kan forekomme i dag- og aftenperioderne. 

Støj fra skibslastning og -losning er at betragte som en separat virksomhed. Støjdata er baseret på NIRAS’ 
erfaringsdata for støj fra skibe (med lossekran) og fra dieseltrucks. Desuden medtages støj fra lastbiler, hvis 
data baseres på Støjdatabogen, Lydteknisk Institut, november 1989. Driftsforudsætningerne for skibslastning 
er oplyst af Kolding havn. Da støjemissionen fra lastbilerne er signifikant lavere end støjen fra skib og diesel-
trucks, vil der ikke være forskel på støjkortene for dagperioden og aftenperioden. På støjkort i bilag 3 vil kor-
tene derfor være gældende for ”dag- og aftenperioden”. 

3.4 Støjdata for potentielt kommende virksomheder 
I forbindelse med udvidelsen af erhvervshavnen mod øst på arealet med havnens spulefelt anslås det som 
en forudsætning, at der kommer omkring 8 nye virksomheder på havnen, umiddelbart nord for Marina City, 
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se Figur 3. Det forventes at det hovedsagligt er lagervirksomheder, der etableres i området og kildehøjden er 
derfor vurderet til 1,5 m, svarende til kørsel med lastbil. Virksomhederne vil skulle overholde den vejledende 
støjgrænse på 60 dB(A) i alle punkter udenfor eget skel. Dette gør, at alle virksomhederne maksimalt vil 
kunne have en kildestyrke på ca. LW 106 dB(A). Derfor benyttes i det efterfølgende dette niveau for kildestyr-
ken fra de enkelte virksomheder. Der er taget udgangspunkt i, at virksomhederne vil kunne være i drift hele 
døgnet, hvilket er en konservativ forudsætning, da virksomheder normalt har nedsat drift i natperioden. 

 

Figur 3: Eksempel på fordeling af nye virksomheder på den østlige del af havnen  

3.5 Fremgangsmåde 
Der er foretaget beregning af støjbidraget for de eksisterende virksomheder hver for sig. Støjkortet herfor 
fremgår af bilag 3. 

Derudover er der foretaget beregninger af de højeste støjniveauer fra såvel eksisterende som kommende 
virksomheder i natperioden. Kortene er præsenteret i bilag 4, og de kan eksempelvis anvendes til at se, om 
der et vilkårligt sted skulle være én af virksomhederne, der giver et støjbidrag højere end støjgrænserne. 
Disse støjkort viser dog ikke hvilken virksomhed, der i givet fald er årsagen hertil, men de kan bruges som 
udgangspunkt for en vurdering af, om planlovens §15A er overholdt. 

I bilag 5 er medtaget støjkort, der viser alle virksomhedernes samlede støjbidrag. Disse bilag er af oriente-
rende karakter. De samlede støjbidrag fra alle virksomheder kan som udgangspunkt ikke sammenlignes med 
de vejledende støjgrænser, idet disse gælder for de enkelte virksomheders støjbidrag hver for sig. Denne 
begrænsning i tolkningerne af resultatet er yderligere beskrevet i afsnit 2.2. 

3.5.1 Afskærmning 
Der er foretaget beregningerne med 8 m, 10 m og 12 m høje afskærmninger ca. 50 meter nord for den syd-
lige og østlige afgrænsning af spulefeltet. Afskærmningen har en samlet længde på ca. 500 meter. Afskærm-
ningen kan i praksis være i form af en jordvold, en almindelig støjafskærmning, opsætning af sammenbyg-
gede bådhuse eller pakhuse (se figur 4) - eller en kombination af disse. 

Beregningerne er foretaget i højder på 1,5 m, 10 m og 20 m over terræn i hele området for Marina City.  
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Figur 4: Eksempel på bådhuse eller pakhuse placeret på spulefeltet nord for havnen og Marina City (bygnin-
gerne ses i illustrationens højre side) 

I forhold til støjberegningerne er det kun afskærmningens højde og placering der har betydning. 

Da bebyggelsesplanen for Marina City endnu ikke er fastlagt, foretages beregningerne for det ”ubebyggede 
område”, dvs. uden medtagelse af bygninger i Marina City. Fremgangsmåden betyder, at såvel refleksioner 
som skærmvirkninger af de kommende bygninger ikke fremgår af beregningsresultaterne. Det skal hertil be-
mærkes, at de vejledende støjgrænser for virksomheder er gældende for støjens ”frit felt” værdi, hvilket bety-
der at refleksioner i de kommende bygninger ikke skal medtages i forbindelse med en kontrol af støjgræn-
serne. De ”manglende” refleksioner er derfor uden betydning ift. sammenligning af beregningsresultaterne 
med de vejledende støjgrænser. 

De pt. forventede placeringer af bygningerne er skitseret på støjkortene. 

4 Resultater 
Støjniveauet i hele området kan vurderes med udgangspunkt i støjkortene i bilagene, der viser eksempler på 
støjniveauet i 1,5 m, 10 m og 20 m højde over terræn. Hvis man ønsker at bygge højere end 20 m, vurderes 
støjniveauet at være omtrent det samme som ved 20 m. 

4.1 Støj fra eksisterende virksomheder 
I bilag 3 er vist støjkort fra de eksisterende virksomheder.  
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Ved en gennemgang er det fundet, at det er støjen fra Uniscrap samt skibslastning, som giver betydende 
støjbidrag i Marina City. 

Støjniveauet fra de relevante virksomheder ved de mest støjbelastede bygninger (med den forventede be-
byggelsesplan for Marina City) er som følger [Lr i dB(A) re. 20 µPa]: 

”Uniscrap” (baseret på målinger fra COWI 2018), dag/aften 
Skærm: Ingen 8 m 10 m 12 m 

1,5 m o. terræn 52 / 51 52 / 51 51 / 50 49 / 48 

10 m o. terræn 52 / 51 52 / 51 52 / 51 52 / 51 

20 m o. terræn 51 / 50 51 / 50 51 / 50 51 / 50 

Vilkår 
(dag / aften) 

 
55 / 45 

 
55 / 45 

 
55 / 45 

 
55 / 45 

 
Den vejledende støjgrænse for disse aktiviteter, er 55 dB(A) i dagperioden og 45 dB(A) i aftenperioden. 
Grønne tal viser overholdelse af grænseværdierne, mens røde tal i givet fald viser overskridelse. 
 
Ud fra målinger kan konkluderes, at Uniscrap vil overskride de vejledende vilkår til det ækvivalente støjni-
veau i Marina City om aftenen, såvel med som uden afskærmning. Støjgrænserne om dagen vil kunne over-
holdes både med og uden afskærmning. 
 
Uniscrap har i dag en miljøgodkendelse, som angiver at virksomheden skal overholde 60 dB(A) i det mest 
støjbelastede punkt udenfor egent skel. Målingerne fra COWI i 2018, som der er taget udgangspunkt i, viser 
at Uniscrap har et støjbidrag over 70 dB(A) uden for egnet skel.  
Det vil sige, at Uniscrap skal dæmpe støjen fra virksomheden med omkring 10 dB for at overholde kravene i 
miljøgodkendelsen. Hvis man forudsætter at Uniscrap dæmper støjen med 10 dB, vil Uniscrap kunne over-
holde de vejledende vilkår i Marina City, da overskridelserne i aftenperioden kun er på maksimalt 6 dB, uden 
afskærmning. I bilag 6 er angivet eksempler på støjbelastningen, hvis støjen fra Uniscrap er dæmpet med 10 
dB, således vilkårene i miljøgodkendelsen er overholdt. 
 
Lastning og losning 
 
Losning / lastning af skib (baseret på oplysninger fra Kolding havn) 

Skærm: Ingen 8 m 10 m 12 m 

1,5 m o. terræn 42 42 42 40 

10 m o. terræn 42 42 42 42 

20 m o. terræn 42 42 42 42 

Vilkår 
(dag / aften / nat) 

 
55/45/40 

 
55/45/40 

 
55/45/40 

 
55/45/40 

 
Den vejledende støjgrænse for disse aktiviteter, som vil kunne forekomme både om dagen og om aftenen, er 
55 dB(A) i dagperioden og 45 dB(A) i aftenperioden. I natperioden er det vejledende vilkår 40 dB(A), men 
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der foregår ikke losning / lastning i natperioden. Grønne tal viser overholdelse af grænseværdierne i aftenpe-
rioden, mens røde tal i givet fald viser overskridelse. 

Sammenlignes de fastlagte støjniveauer med de vejledende støjgrænser for Marina City, vil støjgrænserne 
kunne overholdes i dag- og aftenperioden både med og uden afskærmninger. 

4.2 Støj fra kommende virksomheder 
Støjniveauet fra de kommende virksomheder er overslagsmæssigt fastlagt, herunder med en forudsætning 
om at disse vil kunne være i fuld drift hele døgnet og desuden udnytter en støjgrænse på 60 dB i eget skel 
hele døgnet. Da støjbelastningen fra de kommende virksomheder forudsættes at være ens hele døgnet, er 
støjniveauet kun sammenlignet med støjvilkårene i natperioden, da Marina City har de laveste støjvilkår i 
natperioden. 

Beregningerne viser, at det højeste støjbidrag fra de kommende virksomheder på erhvervshavnens udvidel-
sesområde på spulefeltet, enkeltvis vil kunne nå op på følgende støjniveauer ved de nærmeste planlagte 
bygninger i Marina City: 

Kommende virksomheder: 
Skærm: Ingen 8 m 10 m 12 m 

1,5 m o. terræn 46 35 35 32 

10 m o. terræn 45 40 38 36 

20 m o. terræn 45 40 40 38 

Vilkår (nat) 40 40 40 40 
 
Det kan ikke udelukkes, at de kommende virksomheder vil have aktiviteter hele døgnet, hvorfor støjniveau-
erne i udgangspunktet skal sammenlignes med den vejledende støjgrænse om natten på 40 dB(A). Grønne 
tal viser overholdelse af grænseværdierne, mens røde tal viser overskridelse. 

Hvis der etableres virksomheder på det eksisterende spulefelt, vil disse kunne overholde de vejledende 
grænseværdier mod de nærmeste bygninger (jf. bebyggelsesplanen vist i bilag 1), under forudsætning af, at 
der etableres en mindst 8 meter høj afskærmning mod Marina City. 

5 Samlet konklusion 
I forhold til de eksisterende virksomheder vil realiseringen af Marina City bevirke, at Uniscrap vil overskride 
de vejledende vilkår i aftenperioden, uanset hvilken afskærmning er bygges. Der til skal dog bemærkes, at 
Uniscrap i dag overskrider støjvilkårene i deres eksisterende miljøgodkendelse. Hvis støjen fra Uniscrap 
dæmpes, således Uniscrap overholder støjvilkårene i deres eksisterende miljøgodkendelse, vil de også over-
holde de vejledende støjgrænser i Marina City, uden at skal bygge afskærmning. Med den forudsætning vil 
Marina City kunne realiseres uden der er konflikt med planloven §15A.  

Hvis der i forbindelse med udvidelsen af Kolding havn mod øst (det nuværende spulefelt) etableres en 8 me-
ter høj og ca. 500 meter lang afskærmning mod syd og øst, vil såvel en havneudvidelse og Marina City, 
kunne etableres i overensstemmelse med planlovens §15A. De nye virksomheder vil hver for sig kunne 
overholde de vejledende støjvilkår til virksomhedsstøj ved en afskærmning på 8 meter eller højere. 
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6 Teknisk økonomisk redegørelse 
For at støjen fra Uniscrap kan overholde de vejledende støjvilkår i Marina City, vil der skulle etableres en 
støjskærm med en højde på større end 12 meter syd for spulefeltet. Men målinger fra COWI viser at Uni-
scrap overskrider deres eksisterende miljøgodkendelsens vilkår med op til 10 dB udenfor egent skel. Dette 
betyder at støjen skal dæmpes med 10 dB, for at kunne overholde miljøgodkendelsens vilkår. Hvis støjen fra 
Uniscrap dæmpes til at overholde miljøgodkendelsens vilkår, vil støjen også kunne overholde de vejledende 
vilkår i Marina City. Og man vil dermed ikke behøve en afskærmning i forhold til de eksisterende virksomhe-
der. 

Hvis der etableres virksomheder på det kommende spulefelt, som udfylder deres støjvilkår i skel i natperio-
den, vil de kræve at der etableres en 8 meter høj og ca. 500 meter lang støjskærm syd for spulefeltet. Læng-
den af støjskærmen kan dog minimere, hvis hele området ikke udnyttes. 

For at en skærme syd for spulefeltet fungere som en støjskærm, gælder at den skal være tæt og veje over 
15 kg/m2. Den kan dermed udføres af træ, som en jordvold, som skurbygningerne eller med containere. Pri-
sen vil afhænge af hvilken løsning man vælger, men en 8 meter høj skærm vil kunne etablere for omkring 
15.000 kr. pr. løbende meter. 

7 Vurdering af samlet støj fra alle virksomhederne på Kolding 
Havn 
I bilag 5 vises den samlede støjbelastning i Marina City om natten, inklusiv eksisterende og kommende virk-
somheder. Her er støjen fra alle de betydende virksomheder beregnet som en samlet støjbelastning både 
med og uden hhv. 8 m, 10 m og 12 m støjafskærmning.   

Den samlede støj fra alle virksomhederne på havnen, vil naturligvis ligge over støjen fra de enkelte virksom-
heder. Det skal understregs, at det beskriver en situation, som sandsynlig kun vil forekomme meget sjæl-
dent, da alle virksomheder sjældent vil være i fuld drift på samme tid.  

I Danmark regulerer man enkelt virksomheder, og alle de vejledende grænseværdier gælder til enkelt virk-
somheder. Man kan dermed ikke sammenligne den samlede støj med de vejledende grænseværdier, men 
støjkortene i bilag viser den maksimale samlede støj om natten, som de kommende beboere i Marina City vil 
kunne opleve. Den samlede støj fra alle virksomhederne ligger omkring 5 dB højere end støjen fra enkelte 
virksomheder, dog meget afhængig af hvor på området der ses. Se mere om begrænsningerne i tolknings-
mulighederne af resultatet i afsnit 2.2.  
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BILAG 1: Tegningsbilag (inkl. foreløbig bebyggelsesplan) 

Tegningen er ikke målsat. Der henvises for mål til efterfølgende støjkort. 

 

 

 

 



 

 

Kolding Kommune  18. december 2018  www.niras.dk 

14 

BILAG 2: Input omkring driftstider fra Kolding Havn 
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Bilag 3: Støjkort – fra de eksisterende virksomheder 

Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og uden skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden  og aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 1,5m over terræn og uden skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 1,5m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 1,5m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 1,5m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Eksempler på støjbidrag i 10 og 20 meters højde over terræn: 

Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 10m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 10m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 10m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 20m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 20m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Støjbidrag fra Skibslosning/-lastning, 20m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet – i dag- og aftenperioden: 
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Bilag 4: Støjkort – Højeste bidrag fra alle virksomheder 

Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 1,5m over terræn og UDEN skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 10m over terræn og UDEN skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 20m over terræn og UDEN skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 

 

  



 

 

Kolding Kommune  18. december 2018  www.niras.dk 

37 

Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 10m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 

 

  



 

 

Kolding Kommune  18. december 2018  www.niras.dk 

40 

Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 10m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 10m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 20m over terræn og INKL. 8 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 20m over terræn og INKL. 10 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Højeste støjbidrag fra alle virksomheder, 20m over terræn og INKL. 12 m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Bilag 5: Støjkort – SUM af ALLE virksomheder 
Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 8m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 10m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 1,5m over terræn og INKL. 12m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 10m over terræn og INKL. 8m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 10m over terræn og INKL. 10m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 10m over terræn og INKL. 12m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 

 

  



 

 

Kolding Kommune  18. december 2018  www.niras.dk 

51 

Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 20m over terræn og INKL. 8m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 20m over terræn og INKL. 10m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Summen af støjbidrag fra ALLE virksomheder, 20m over terræn og INKL. 12m skærm syd for spulefeltet (i natperioden): 
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Eksempler på støjbidrag fra enkelte af de kommende virksomheder: 

Støjbidrag fra virksomhed nr. 1 på spulefeltet, 1,5m over terræn og med 8m skærm syd for spulefeltet: 
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Støjbidrag fra virksomhed nr. 4 på spulefeltet, 1,5m over terræn og med 8m skærm syd for spulefeltet: 
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Støjbidrag fra virksomhed nr. 8 på spulefeltet, 1,5m over terræn og med 8m skærm syd for spulefeltet: 
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Bilag 6: Støjkort – Støj fra Uniscrap dæmpet 10 dB - overholder støjvilkår i miljøgod-
kendelse 
Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og uden skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og med 8 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og med 10 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 1,5m over terræn og med 12 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 20 m over terræn og uden skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 20 m over terræn og med 8 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 20 m over terræn og med 10 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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Støjbidrag fra Uniscrap, 20 m over terræn og med 12 m skærm syd for spulefeltet – i dagperioden og i aftenperioden hhv: 
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1 Indledning og formål 
I forbindelse med planlægningen af Marina City, som er en udvidelse af lystbådehavnen og det omkringlig-
gende område nord for Skamlingvejen i Kolding, er NIRAS blevet anmodet om at foretage beregninger af 
støj fra vejtrafik i det planlagte område. 

Formålet med beregningerne er at dokumentere vejstøjen i hele området. Der skal desuden beregnes effek-
ten af en 2 m, en 3 m og en 4 m høj skærm, placeret 5 m fra bagkant fortov langs Skamlingvejen, samt en 2 
m og en 3 m høj skærm placeret ved bagkant fortov. 

Hvis der findes en overskridelse af den vejledende grænseværdi på udendørsopholdsarealer eller facader, 
skal der beskrives løsningsforslag, således de vejledende grænseværdier og dermed planlovens § 15A over-
holdes. Der skal desuden gennemføres en vurdering af, om det er muligt at realise det planlagte byggeri og 
samtidig overholde de vejledende grænseværdier. Støjdokumentationen skal indeholde en teknisk økono-
misk redegørelse af løsningsmuligheder, således de vejledende støjgrænser til vejstøj kan overholdes. 

2 Vilkår og grænseværdier 

2.1 Planloven 
Planloven §15A anfører følgende: 

”§ 15 A  
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmel-
ser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, kan sikre den fremti-
dige anvendelse mod støjgener.” 

Et område betragtes som støjbelastet, når Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafik er overskre-
det. 

2.2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 
I Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 er angivet følgende vejledende støjgrænser for trafikstøj: 

 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning gælder kravet på alle steder i det vurderede område, herunder både 
ved bygningsfacaden og på de udendørsopholdsarealer. Dog kan der i lokalplanen fastlægges delområder, 
der ikke er støjfølsomme, som f.eks. parkeringsarealer og fortovsarealer. 

I vurderingerne tages der udgangspunkt i støjgrænsen på 58 dB for boliger, da denne funktion er den mest 
støjfølsomme. 

https://danskelove.dk/planloven/15#2.13
https://danskelove.dk/planloven/15#2.22
https://danskelove.dk/planloven/15#2.25
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2.2.1 Vilkår hvor 58 dB(A) ikke kan overholdes 
For at kunne overholde de vejledende støjvilkår i hele højden af alle facader i hele området, kræver det i 
princippet en skærm med en højde på omtrentlig samme højde som  bygningen.  

Imidlertid er dette ikke en realistisk løsning i forbindelse med Marina City, ligesom det ofte heller ikke er mu-
ligt i forbindelse med planlægning for boliger langs veje i byområder generelt. 

I disse sammenhænge må derfor vælges en løsning, hvor grænseværdierne for trafikstøj alene overholdes 
på primære udendørs opholdsarealer på terræn, mens det i højden sikres med tekniske løsninger, at græn-
seværdierne for trafikstøj kan overholdes på opholdsarealerne på altaner, samt at det indendørs støjniveau 
med åbne vinduer ikke overstiger et acceptabelt niveau. 

I forbindelse med lokalplanlægningen for området foreslås det således, at der fastsættes bebyggelsesregule-
rende bestemmelser med krav til facadernes udformning efter disse principper: 

 Altaner mod Skamlingvejen udformes, således at siddende ophold (1,5 m over terræn) kan ske uden støj-
påvirkning fra trafik over 58 dB(A). 
 

 Udformningen af boligernes facader mod Skamlingvejen sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB in-
dendørs i sove- og opholdsrum med et åbnet vindue (f.eks. med særlig afskærmning udenfor vinduet, el-
ler særligt isolerende konstruktioner). 
 

 Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum 
mod Skamlingvejen. 

 

3 Beregningsforudsætninger 

3.1 Beregningsmetode 
Beregningerne er foretaget i programmet SoundPlan v. 8.0 (b. 25-04-2018) ved brug af Nord2000 bereg-
ningsmodellen og med anvendelse af 9 vejrklasser. 

Beregningerne er baseret på en opbygget digital model, hvori koteinformationer er indlæst med udgangs-
punkt i data fra Kortforsyningen pr. december 2016. 

3.2 Trafikoplysninger 
Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i trafikoplysninger fra Kolding Kommune som følger: 

 

Benyttede trafikdata, 2027
Vejnavn / Skamlingsvejen Skamlingsvejen Intern kørevej

Trafiktal Øst f. lystbådehavn Vest f. lystbådehavn (pr. stk.)

Årsmiddeltrafik, ÅDT [antal] 9.011 10.816 1.100

Andel tunge køretøjer [%]

Lette køretøjer 94 94 95

Mellemtunge køretøjer 3 3 5

Tunge køretøjer 3 3 0

Hastighed [km/t] 50 50 30
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Trafiktallene for såvel Skamlingvejen som for de interne veje er fastlagt med udgangspunkt i tidligere foretagne 
trafiktællinger og nyligt foretagne trafikprognoser af Kolding Kommune samt forudsætninger lagt til grund for 
miljøvurderingerne af projektet. 

3.3 Fremgangsmåde 
Der er i alle beregninger forudsat en hastighed på 50 km/t, samt støjdæmpende asfalt på Skamlingvejen. 
Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Skamlingvejen og ikke støjdæmpende asfalt. En redu-
cering fra 60 km/t til 50 km/t giver en overslagsmæssig dæmpning på 1,5 dB. Støjdæmpende asfalt dæmper 
4 dB, når det er ny udlagt, mens næsten ingen dæmpning har når det skal udskiftes. Det er besluttet at man i 
Danmark regner effekten af støjdæmpende asfalt til 2 dB. 

Da bebyggelsesplanen for Marina City ikke er endeligt fastlagt endnu, foretages beregningerne for det ”ude-
byggede område”, dvs. uden medtagelse af bygninger i området. Fremgangsmåden betyder, at såvel reflek-
sioner på, som skærmvirkninger af, de kommende bygninger ikke fremgår af beregningsresultaterne.  

Bagerst i bilagene er præsenteret et lodret snit af støjens udbredelse. Snittet er vist både med og uden be-
byggelse, og som det kan ses, vil der være en signifikant dæmpning bag den første række huse. 

 
Snit for vertikal støjkort med støjudbredelse omkring skærm og huse. Se også sidste bilag.  

Alle fladestøjberegninger er foretaget 1,5 m over terræn til brug for vurderinger af støjniveauet af de uden-
dørs opholdsarealer ved terræn. Til brug for vurderinger af støjniveauet mod bygningers facader i højden er 
vurderingerne foretaget i 10 meters og 20 meters højde. 

Ovennævnte støjberegninger er foretaget med en 2 m, en 3 m og en 4 m afskærmning 5 m bag fortovets 
bagkant langs Skamlingvejen, samt med en 2 m og en 3 m afskærmning i fortovets bagkant langs Skamling-
vejen. 

4 Resultater 
Støjniveauet i området kan vurderes med udgangspunkt i de resulterende støjkortene i bilagene. På støjkor-
tene angiver de røde og lilla farver støjniveauer over den vejledende grænseværdi for boliger på 58 dB(A), 
mens den mørkerøde og lilla farve yderligere angiver støjniveauer over den vejledende grænseværdi for 
kontorer på 63 dB(A). 

Kortene viser støjniveauet i 1,5 m, 10 m og 20 m højde over terræn for de i alt 5 skærm-scenarier. Ønsker 
man at bygge højere end 20 m vurderes støjniveauet at mindre end eller lig niveauet ved 20 m. 
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Som det fremgår af støjkortene i bilagene, vil ingen af de beregnede situationer bevirke at planlovens §15A 
overholde i alle højder i hele området.  

Hvis det er et krav, at planloven §15A overholdes overalt, kan den anførte bebyggelse ikke gennemføres. 
Med en 3 eller 4 meter høj skærm langs Skamlingvejen  i hhv. bagkant af fortov og 5 m bag fortovskant vil 
man kunne overholde grænseværdierne på udendørsopholdsarealer (1,5 meter over terræn) i hele området, 
men der vil fortsat være overskridelse af grænseværdierne for facadestøj på facaderne i højden. 

Der er derfor anvist en række løsningsforslag i nedenstående afsnit. 

5 Løsningsmuligheder 

5.1 Afstandsdæmpning 
Støjkortene viser for ingen af beregningerne en fuldstændig overholdelse af de vejledende støjgrænser i 
hele området. 

Hvis det vælges kun at bygge i en del af området, vil det kunne udnyttes, at støjen dæmpes i større afstand 
fra Skamlingvejen. Herunder er givet et par eksempler på anvendelse af afstandsdæmpning. 

Hvis der opsættes en støjskærm på 3 meter i bagkant af fortovet eller en 4 meter støjskærm 5 meter bagved 
fortovet, kan der bygges i 20 meters højde ca. 60 meter fra Skamlingvejen. Hvis der kun bygges i en højde 
af 10 meter, må der ikke bygges tættere på Skamlingvejen end ca. 30 meter med den nævnte støjafskærm-
ning.   

Til de interne veje skal der holdes en afstand på omkring 10 meter. 

5.2 Afskærmning 
Beregningerne er gennemført med op til 4 meter højde skærme. Vejdirektoratet betegner normalt selvstå-
ende skærme med en højde på 4 meter, som det praktisk højest mulige. Problemet er, at vindbelastningen 
øges væsentligt, hvis man øger højden, og at man vi dermed skulle have meget kraftige og bekostelige fun-
dameter.  

For at kunne overholde de vejledende støjvilkår i højden på alle facader i hele området, kræver det i princip-
pet en skærm med en højde på omtrentlig højden af  bygningen. Det vil sige, hvis der bygges i op til 20 me-
ter, vil skærmen langs Skamlingvejen skulle have en højde på 18 – 20 meter og så fremdeles. 

Hvis man skal lave en afskærmning højere end 4 meter, vil man normalt benytte støjvolde, som kan udføres i 
højder på 20 meter uden problemer. En støjvold skal dog have en vis bredde for at kunne etableres uden 
jorden skrider. En støjvold på 20 meter skal sandsynligvis etableres som 1 : 2, hvilket vil sige den har en 
bredde på omkring 80 meter.  

Hvis der etableres en 20 meter høj støjvold langs Skamlingvejen, vil planlovens krav kunne overholdes i hele 
området. Der vil dog med denne løsning medgå større arealer til støjvolde end ved afstandsdæmpning 
alene. 
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I stedet for en afskærmning kan man vælge at overdække Skamlingvejen fuldstændigt. Dette vil naturligvis 
også dæmpe støjen, således at vilkårene kan overholdes i hele området. 

5.3 Facadeisolering 
Hvis man vælges en løsning, hvor grænseværdierne for trafikstøj alene overholdes på primære udendørs 
opholdsarealer på terræn, kan dette realiseres med en 3 meter skærm langs Skamlingsvejen.  

Dette kræver dog at støjen i højden sikres med tekniske løsninger, således at vejtrafikstøjen gennem åbne 
vinduer ikke overstiger et acceptabelt niveau. 

Støj gennem åbne vinduer dæmpes typisk ved at benytte de såkaldte ”russervinduer”, som er vist i figuren 
nedenfor. Man kan også opsætte gennemsigtige skærmkonstruktioner på facaden foran vinduerne, dette 
kræver dog en meget detaljeret projektering i forbindelse med byggeriet. 

Trafikstøjen vil typisk ikke stille ekstra krav til den faste facadekonstruktionen i bygningerne, men udeluk-
kende til vinduerne. Russervinduer er ikke populære, da de er svære at benytte for beboerne og giver arki-
tektoniske begrænsninger. Til gengæld vil man kunne dæmpe støjen tilstrækkeligt, til at man kan overholde 
et krav på Lden 46 dB indendørs med 0,35 m2 åbent vindue, selvom der placeres vinduer direkte mod Skam-
lingsvejen.    

 

Principskitse af russervinduer 

Det skal bemærkes, at byggeriet desuden skal overholde Bygningsreglementet krav til indendørs støj med 
lukkede vinduer og åbne friskluftventiler. 
  
 

5.4 Økonomi 
En skærm på 3 meters højde koster omkring 10.000 kr. pr. løbende meter, mens en skærm på 4 meter ko-
ster omkring 12.000 pr. løbende meter. Der er ikke erfaringspriser er på højere skærme, men vil man opføre 
en selvstående skærm med en højde på f.eks. 10 meter, vil omkostningerne sandsynligvis være 10 – 20 
gange prisen på en 4 meter skærm.  
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Prisen på jordvolde afhænger meget af hvilke jordtype der anvendes. Hvis der anvendes lettere forurenet 
overskudsjord, vil prisen være væsentlig lavere end f.eks. støjskærme. I modsat retning tæller prisen for det 
derved beslaglagte areal. 

Russervinduer er dyrere end almindlige vinduer, men hvis de skal benyttes, vil det ikke påvirke den samlede 
byggeøkonomi væsentlig, da de kun skal benyttes i støjbelastede facader, og da vinduer kun udgør en lille 
del af de samlede byggeomkostninger. 

5.5 Trafikale ændringer 
Som det fremgår af beregningsresultaterne, forekommer der overskridelser af den vejledende støjgrænse for 
trafikstøj på facaderne af de bygninger, der ligger nærmest Skamlingvejen. 

I stedet for at bruge høje skærme, kan man reducere støjen ved at gennemføre trafikale ændringer på 
Skamlingvejen. Nedenfor er angivet en række forslag til trafikale ændringer, og det kan nævnes, at i en By 
som Berlin er der på flere centrale vejstrækninger, hastighedsnedsættelse til 30 km/t i natperioden (kl. 22 – 
06). 

Der er foretaget beregninger på facaden til nærmeste bygning ved forskellige scenarier: 

A: 50 km/t, støjdæmpende asfalt, 3 m skærm ved bagkant fortov 
B: Som A, men yderligere med hastigheden reduceret til 30 km/t 
C: Som B, men yderligere uden lastbiler om natten 
D: Som C, men yderligere med forbud mod lastbiler hele døgnet 

Resultaterne af disse undersøgelser ser således ud: 

 

Beregningerne er foretaget med en 3 m høj skærm. Højere skærme ville medføre lavere støjniveauer ne-
derst på bygningerne, men ikke ændre støjniveauet i højden.  

Som det kan ses af resultaterne, er det kun løsningen, hvor hastigheden reduceres til 30 km/t, og hvor lastbi-
ler forbydes på Skamlingvejen hele døgnet, som kan nedbringe støjbelastningen til de vejledende vilkår på 
58 dB på alle facader. 

 

 

Situation: A B C D B-A C-A D-A

Etage Lden Lden Lden Lden

Stuen 54 51 50 50 -2 -3 -4

1. Etage 54 52 51 50 -3 -4 -4

2. Etage 57 54 53 53 -3 -4 -5

3. Etage 61 58 57 56 -3 -4 -5

4. Etage 63 60 59 58 -3 -4 -5

5. Etage 63 60 59 58 -3 -4 -5

(difference)
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5.6 Samlet konklusion 
Ønsker man at bygge Marina City, og samtidig overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på alle 
facader og udendørsopholdsarealer, kræver det at man benytter en af ovenstående løsninger. Løsningerne 
er meget forskellig og kan naturligvis kombineres, således kan man reducere hastigheden på Skamlingsve-
jen, opsætte en støjskærm og rykke bebyggelsen længere væk fra vejen. 

Dette er nok ikke en realistisk løsning i forbindelse med Marina City, og man bør derfor overveje en løsning, 
hvor vejtrafikstøjen overholdes på primære udendørsopholdsarealer på terræn, og der i lokalplanen stilles 
krav til indendørsstøj gennem åbne vinduer. 

Men uanset hvilken løsningen der vælges, vil det kræver nogle økonomiske, arkitekttoniske og trafikale over-
vejelser, som skal medtages i projektet.   
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Appendix 1: Oversigtstegning 

Tegningen er ikke målsat. Der henvises for mål til efterfølgende støjkort. 
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Støjkort – 2 m afskærmning 5 m fra fortov bagkant 
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Støjkort – 3 m afskærmning 5 m fra fortov bagkant 

 



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

15 

 



 

 

Kolding Kommune  4. december 2018  www.niras.dk 

16 
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Støjkort – 4 m afskærmning 5 m fra fortov bagkant 
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Støjkort – 2 m afskærmning ved fortov bagkant 
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Støjkort – 3 m afskærmning ved fortov bagkant 
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Støjkort vertikalt  
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Kolding Kommune er bygherre på byudviklingsprojektet Marina City. Her er tale om et 

projekt, som bl.a. omfatter udvidelse af nuværende lystbådehavn fra ca. 500 til ca. 1000 

bådpladser, med tilhørende uddybning, marine anlæg, landfaciliteter, parkering, bådop-

lag m.v. Endvidere omfatter projektet en større landvinding, byggeri i størrelsesordenen 

40-50.000 etagem
2
 boliger og 5-10.000 etagem

2
 erhverv, service og andre bygningsfaci-

liteter samt rekreative områder. Udvidelsen vil ske ud i Kolding fjord, ved den nuværen-

de Marina Syd. Boliger vil kunne bygges i op til 60 meters højde. 

Undersøgelsesområdet er markeret med bordeaux på nedenstående figur 1. 

Figur 1 Område til Marina City 

Kolding Havn ligger ca. 200 meter nord for området. Afstanden til havnen og havnevirk-

somhederne er i flere tilfælde op til ca. 1 km fra projektområdet. 

Bilag 18

Kolding 

Kommune 

MARINA CITY 

Luftemissioner 



 

 

2 

1 OPGAVE 

I dette notat er der foretaget en vurdering af, om såvel de eksisterende som nye virk-

somheder på Kolding Havn kan påvirke området i forhold til luftemissioner, herunder 

om etablering af boliger i op til 60 meters højde vil kunne medføre risiko for overskri-

delse af de vejledende immissionsværdier for luftforurening. 

Der er udført OML-beregninger på baggrund af de eksisterende virksomheders miljø-

godkendelser eller anden regulering. OML-beregningerne udføres med afsæt i gælden-

de vilkår. Der foretages beregninger for forskellige højder for at kortlægge en eventuel 

”kritisk højde”, hvor immissionsgrænser ikke kan overholdes. Fra en række af virksom-

hederne er der dog meget begrænsede luftemissioner. Her er der i stedet foretaget 

nogle overordnede vurderinger i forhold til luftemissionerne. 

En række af de eksisterende virksomheder på havnen er underlagt hver deres miljøgod-

kendelse, som stiller vilkår om maksimale emissioner til luften og afkasthøjder for at 

sikre, at de ikke påvirker omgivelserne med f.eks. støv og diverse kemiske stoffer i en 

koncentration, der ligger over den i miljøgodkendelsen angivne grænseværdi. Beregning 

af afkasthøjder på de eksisterende virksomheder i området er foretaget i terrænniveau, 

eller på baggrund af aktuelle højder på de eksisterende bygninger i området på tids-

punkt for meddelelse af miljøgodkendelse for den enkelte virksomhed. 

Øvrige virksomheder er reguleret via miljøbeskyttelseslovens § 42. 

2 REGULERING AF PÅVIRKNING AF LUFTKVALITETEN FRA VIRKSOMHEDER 

Regulering af påvirkningen af luftkvaliteten omkring en virksomhed sker i forbindelse 

med miljøgodkendelse af virksomheden. Det er enten Kolding Kommune eller Miljøsty-

relsen, der er godkendelsesmyndighed for virksomhederne. 

I forbindelse med miljøgodkendelserne tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 2/2001, ”Luftvejledningen” og vejledning nr. 20/2016, ”Vejledning om B-

værdier”. Vejledningerne fastsætter grænseværdier for den enkelte virksomheds emis-

sion og bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser. Miljøstyrelsens vejled-

ning nr. 4/1985, ”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder” fastsætter vejledende 

grænseværdier for lugtkoncentrationer uden for den enkelte virksomheds egen grund. 

I forbindelse med miljøgodkendelserne skal den nødvendige afkasthøjde bestemmes 

ved hjælp af OML-beregninger. Ved OML-beregninger beregnes virksomhedens bidrag 

til koncentrationen af et givet stof i omgivelserne. 
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Den enkelte virksomheds samlede makismalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et 

forurenende stof i luften betegnes B-værdi. For hvert forurenende stof har Miljøstyrel-

sen fastlagt en B-værdi. Ved OML-beregninger skal det dokumenteres, at B-værdien 

ikke overskrides i mere end 1 % af tiden. B-værdierne gælder uanset baggrundskoncen-

tration. Dette betyder også, at hver enkelt virksomhed skal overholde B-værdien, og at 

andre virksomheders bidrag betragtes som en del af baggrundskoncentrationen.  

OML-beregningerne skal dokumentere, at den maksimale tilladelige koncentration af 

det pågældende stof ikke overskrides i omgivelserne (immission). Omgivelserne er her 

defineret som arealer uden for virksomhedens skel, hvor mennesker kan blive påvirket 

af stoffet. Normalt regner man bidraget til omgivelserne i 1,5 meters højde over jorden 

samt ved de nærmeste bygningsfacader, der anvendes til beboelser, kontor eller lig-

nende, hvor der enten er mulighed for at åbne vinduer eller placere luftindtag.  

Den afstand, hvor den største koncentration findes/beregnes, er afhængig af skorstens-

højden. Normalt findes den største koncentration ved terræn i en afstand, der ikke 

overstiger ca. 10 gange skorstenshøjden. Det vil derfor være relevant at undersøge 

bidrag fra virksomheder, som udsender forurenende stoffer, der opfylder ovenstående 

kriterier, dvs. virksomheder, der har skorstene som ligger indenfor en afstand af ca. 10 

gange skorstenshøjderne. 

3 EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER 

I dette afsnit er der foretaget en gennemgang af de eksisterende havnevirksomheder i 

forhold til mulig påvirkning af projektområdet med luftforurening. Herudover er der 

sidst i afsnittet foretaget en vurdering af TRE-FOR’s reservelastcentrals, Kolding Åpark 5, 

mulige påvirkning af projektområdet. 

Der er en række virksomheder på havnen, der er reguleret af en miljøgodkendelse og 

som har vilkår om emissioner. I nedenstående tabel er der udarbejdet en oversigt over 

virksomhederne, samt en kort beskrivelse af vilkår vedr. luft. På baggrund af denne 

tabel er de virksomheder, der er underkastet en nærmere vurdering i forhold til projek-

tet udpeget. 
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Navn Godkendelse Vilkår vedr. luft Bem. 

Svane Ship-
ping 

Miljøgodkendelse til oplag, 
opsækning og håndtering af 
faste gødningsstoffer i 
Svane Shippings bygninger 
og på udendørs arealer på 
Kolding Havn af den 10. 
marts 2010 

Virksomheden må ikke 
give anledning til lugt- 
eller støvgener uden for 
virksomhedens område, 
der er væsentlige efter 
tilsynsmyndighedens 
vurdering 

Der er ingen luftaf-
kast. Der er udeluk-
kende tale om diffus 
emission fra hånd-
tering af gødning 
samt emissioner fra 
køretøjer 

Danish Agro 
a.m.b.a. 

Endelig miljøgodkendelse til 
Danish Agro a.m.b.a. af den 
21. januar 2011. (Miljøgod-
kendelse til opsækning og 
blanding af gødning) 

Ved modtagelse og af-
sendelse af træpiller skal 
støvgener minimeres 
mest muligt på havnen 

Der er ingen luftaf-
kast. Der er udeluk-
kende tale om diffus 
emission 

H. Daugaard 
Stevedore 
A/S 

Miljøgodkendelse efter. 
Kap. 5 i miljøbeskyttelseslo-
ven til omlastestation for 
papir på Casper Müllers 
Gade 26, Kolding af den 24. 
marts 2000 

Lastbiler eller andre 
maskiner må ikke holde i 
tomgang på virksomhe-
dens opmarchareal. 
Undtaget herfra er den 
tid, porten er om at åbne 

Der er ingen luftaf-
kast. Der er udeluk-
kende tale om diffus 
emission 

Hedegaard 
A/S 

Miljøgodkendelse af Hede-
gaard A/S til foderprodukti-
on af den 30. september 
2016 

3. Virksomheden må ikke 
give anledning til lugt- og 
støvgener udenfor virk-
somhedens område, der 
efter tilsynsmyndighe-
dens vurdering er 

væsentlige for omgivel-
serne. 

9. De enkelte anlæg skal 
overholde de respektive 
emissionsgrænseværdier, 

der er anført nedenfor i 
tabel 1 og 2. (ikke med-
taget i denne tabel). 

10. Afkasthøjder skal 
som minimum opfylde 
følgende højder. (ikke 
medtaget i denne tabel) 

For virksomheden 
er der stillet konkre-
te vilkår til emission 
og afkasthøjder fra 
afkast. Virksomhe-
dens emission er af 
en størrelse, der bør 
vurderes nærmere i 
forhold til projektet. 

 

Terkelsen 
Jern & Metal 
A/ 

Tillæg til miljøgodkendelse 
af øget oplag af batterier af 
den 16. januar 2006 samt 
den 12. december 2006 

47. Virksomheden må 
ikke give anledning til 
lugtgener uden for virk-
somhedens område, der 
er væsentlige efter til-
synsmyndighedens vur-
dering. 

48. Virksomheden må 
ikke give anledning til 
støvgener uden for virk-
somhedens område, der 
er væsentlige efter til-
synsmyndighedens vur-

Begrænset emission 
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Navn Godkendelse Vilkår vedr. luft Bem. 

dering. 

49. Afkast fra rumudsug 
skal føres mindst 1 meter 
over tagryg og være 
opadrettede. Ved tag 
forstås det aktuelle tag, 
hvor afkastet er place-
ret. 

H. J. Hansen Miljøgodkendelse af udvi-
delse af H. J. Hansen Kol-
ding A/S af den 15. juni 
2000 

2.1 Samtlige afkast fra 
aktiviteter, der vedrører 
adskillelse af køretøjer 
skal føres minimum 2 
meter over tag 

Begrænset emission 

DLG Fabrik 
Kolding 

Miljøgodkendelse til om-
bygning af eksisterende 
virksomhed, nyanlæg og 

tilslutningstilladelse til DLG 
Fabrik Kolding. 7. august 
2014 

9. Filtre til rensning af 
fortrængningsluft fra 
siloer skal overholde en 
emissionsgrænse for støv 
på 10 mg/m3. 

10. De enkelte anlæg skal 
overholde de respektive 
emissionsgrænseværdier, 
der er anført nedenfor i 
tabel 1 og 2. (Ikke med-
taget i denne tabel) 

11. Afkast, hvor der 
emitteres støv skal som 
minimum opfylde neden-
stående 

afkasthøjder, målt fra 
terræn: (ikke medtaget i 
denne tabel) 

For virksomheden 
er der stillet konkre-
te vilkår til emission 
og afkasthøjder fra 
afkast. Virksomhe-
dens emission er af 
en størrelse, der bør 
vurderes nærmere i 
forhold til projektet. 

 

Kolding 
Havn 

Miljøgodkendelse, VVM-
screening og udledningstil-
ladelse  

Tilladelse til oplagring og 
omlæsning af metalskrot på 
Kolding Havn kajplads 16 
samt tilladelse til udledning 
af overfladevand fra plad-
sen. 7. oktober 2009. 

Tillæg af den 3. februar 
2010 

7. Virksomheden må ikke 
give anledning til lugt- 
eller støvgener uden for 
virksomhedens område, 
som efter tilsynsmyndig-
hedens vurdering er 
væsentlige for omgivel-
serne. Tilsynsmyndighe-
den kan, såfremt der 
konstateres væsentlige 
støvgener, kræve, at 
støvende oplag over-
dækkes eller befugtes. 

Ingen luftafkast 

Svane Ship-
ping A/S 

Miljøgodkendelse 

Af anlæg for oplagring og 
omlastning af ikke farligt 
affald på Kolding Havn, 
Nordkajen 8 hal 4, 6000 
Kolding. 9. december 2009 

8. Virksomheden må ikke 
give anledning til lugt- 
eller støvgener uden for 
virksomhedens område, 
som efter tilsynsmyndig-
hedens vurdering er 

Igen luftafkast 
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Navn Godkendelse Vilkår vedr. luft Bem. 

væsentlige for omgivel-
serne. Tilsynsmyndighe-
den kan, såfremt der 
konstateres væsentlige 
støvgener, kræve, at 
støvende oplag over-
dækkes eller befugtes, 
eller at der etableres 
afskærmning eller be-
fugtning af lasteaktivite-
ter. 

Uniscrap A/S MILJØGODKENDELSE 

Af bufferoplag på Kolding 
Havn, 24. oktober 2002 
samt tillæg af den 11. juni 
2007 

16. Såfremt miljømyn-
digheden eller virksom-
heden skønner, at opla-
get og håndteringen af 
jernskrot og shredderjern 
giver anledning til væ-
sentlige støvgener, skal 
oplaget oversprøjtes 
med vand. Der må ikke 
anvendes drikkevand. 

Ingen luftafkast 

Tabel 1  Oversigt over gældende miljøgodkendelser for virksomheder på Kolding 

Havn samt deres betydning for luftemissioner 

3.1 Vurdering af emission og immission 

Hovedparten af virksomhederne har enten kun en begrænset emission med relativ lav 

afkasthøjde eller primært diffus emission til luften. I sådanne tilfælde vil de største 

gener/immissioner findes meget tæt på virksomhederne, typisk fra få meter til et par 

hundrede meter. Der er stillet vilkår i de enkelte miljøgodkendelser, der håndterer den-

ne emission. Disse vilkår vil også være gældende i projektområdet, og vurderes ikke at 

give begrænsninger i virksomhedernes mulige aktiviteter eller en væsentlig påvirkning 

af projektområdet. Fra de enkelte havnevirksomheder er der i dag en afstand på mel-

lem 200 og 500 meter til eksisterende boliger enten syd eller nord for fjorden.  

Generelt gælder det, at virksomhedernes afstand til forureningsfølsom arealanvendelse 

ikke reduceres. Derfor vil virksomhederne ikke blive udfordret i forhold til overholdelse 

af vilkårene i miljøgodkendelserne med projektets gennemførelse, ligesom der på den 

anden side for den fremtidige anvendelse af området ikke er aktiviteter eller virksom-

heder på havnen, der udgør en risiko i forhold til luftkvaliteten i området, herunder 

risiko for påvirkning af diffuse støvgener. 

Da der på området er planer om at bygge højt, er det dog nødvendigt at få foretaget en 

nærmere vurdering og beregning af om de virksomheder, der har en del afkast og hvor 
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der er opstillet præcise vilkår om overholdelse af B-værdier, også kan overholde vilkå-

rene i de højder, der er planer om at bygge i.  

Det er derfor relevant at vurdere afkastforholdene omkring virksomhederne DLG og 

Hedegaard nærmere, da de har en række afkast, der potentielt kan påvirke projektom-

rådet. Som tidligere nævnt er også TRE-FOR’s reservelastcentral underkastet en nærme-

re vurdering. Virksomhedernes placering fremgår af nedenstående figur 2. 

 

Figur 2 Placering af DLG, Hedegaard, TRE-FOR samt projektområdet 

3.2 DLG 

DLG er beliggende Sdr. Havnegade 66, ca. 600-1.200 meter fra områder, hvor der kan 

bygges boliger i projektområdet.  

DLG producerer foderstoffer til landbrugssektoren. Den primære emission består af 

støv (Støv i øvrigt < 10µm med en B-værdi på 0,08 mg/m
3
). 

For DLG er der stillet følgende vilkår omkring afkasthøjder i DLG’s miljøgodkendelse: 



 

 

8 

 

Der er med afsæt i OML-modellen for virksomheden (den model der er grundlaget for 

virksomhedens miljøgodkendelse) foretaget beregninger for 1,5 m over terræn samt i 

forskellige højder op til 60 m over terræn. OML-modellen er stillet til rådighed af virk-

somhedens rådgiver. 

For 3 af afkastene er højden højere end i miljøgodkendelsen. Det drejer sig om afkast 

10, der har en højde på 42 m, afkast 13: 40 m og afkast 24: 42 m. 

Der er således taget afsæt i de aktuelle højder, jf. OML-modellen. 

I 1,5 m over terræn findes den højeste immission i en afstand af 50 m fra virksomhe-

dens afkast (centrum for OML-beregningerne), hvorefter den falder med afstanden fra 

virksomheden.  

Der er beregnet en max. immission på 0,08 mg/m
3
, dvs. at B-værdien på 0,08 mg/m

3
 for 

støv < 10µm lige akkurat er overholdt.  

I afstande på mellem 600 og 1.200 m og retninger mod projektområdet (området, hvor 

der er mulighed for at bygge i højden) er immissionen nede på mellem 19 % og 10 % af 

B-værdien i 1,5 m’s højde.  
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Det der således skal vurderes, er om B-værdien kan overholdes i afstande på mellem 

600 og 1.200 m i de planlagte byggehøjder. 

Der er derfor foretaget en række beregninger af immissionen i forskellige højder vha. 

virksomhedens OML-model. 

I op til 60 meters højde ligger immissionen i afstande mellem 600 og 1.200 m fortsat 

væsentligt under B-værdien. I 60 meters højde ligger immissionen i 600 meters afstand 

på lidt under halvdelen af B-værdien på under ¼ af B-værdien i 1.200 meters afstand.  

Det kan således konkluderes på baggrund af ovenstående beregninger, at der ikke er 

risiko for, at B-værdien overskrides i de afstande og højder, hvor der planlægges byggeri 

i forbindelse med projektet. 

3.3 Hedegaard 

Hedegaard er beliggende Casper Müllers Gade 13, ca. 800-1.400 meter fra områder, 

hvor der kan bygges boliger i projektområdet. 

Hedegaard producerer foderstoffer til landbrugssektoren. Den primære emission består 

af støv (Støv i øvrigt med en B-værdi på 0,08 mg/m
3
). 

For Hedegaard er der stillet følgende vilkår til afkasthøjderne i virksomhedens miljøgod-

kendelse: 
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Der er med afsæt i OML-modellen for virksomheden (den model der er grundlaget for 

virksomhedens miljøgodkendelse) foretaget beregninger for 1,5 m over terræn samt op 

til 60 m over terræn. Modellen er stillet til rådighed af virksomhedens rådgiver.  

Beregningerne er udført for 1,5 m over terræn samt op til 60 m over terræn. 

I 1,5 m over terræn findes den højeste immission i en afstand af 100 m fra virksomhe-

dens afkast (centrum for OML-beregningerne), hvorefter den falder med afstanden fra 

virksomheden.  

Der er beregnet en max. immission på 0,08 mg/m
3
, dvs. at B-værdien på 0,08 mg/m

3
 for 

støv < 10µm lige akkurat er overholdt i 1,5 meters højde.  

I afstande og retninger på mellem 800 og 1.400 m (området, hvor der er mulighed for at 

bygge i højden) er immissionen nede på under 10 % af B-værdien.  

Det der således skal vurderes, er om B-værdien kan overholdes i afstande på mellem 

800 og 1.400 m i de planlagte byggehøjder på op til 60 m. 

Der er derfor foretaget en række beregninger af immissionen i forskellige højder vha. 

virksomhedens OML-model. 

I op til 60 meters højde ligger immissionen i afstande mellem 800 og 1.400 m fortsat 

væsentligt under B-værdien (på ca. 10 % af B-værdien). 

Det kan således konkluderes på baggrund af ovenstående beregninger, at der ikke er 

risiko for at B-værdien overskrides i de afstande og højder, hvor der planlægges byggeri 

i forbindelse med projektet. 

3.4 Spidslastcentral 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 0042-15 Ved Kolding Åpark – Kolding Sky 

etageboliger er der foretaget beregninger af luftkvaliteten i forhold til påvirkning fra 

TRE-FOR’s spidslastcentral, der er beliggende nordvest for det pågældende lokalplan-

område. Beregningerne viste, at B-værdien for NOx var overholdt i op til 27 meter over 

terræn ved Kolding Sky, der ligger tæt på spidslastcentralen. 

Afstanden fra den pågældende skorsten til projektområdet er mere end 650 meter, og 

der vil således ikke være risiko for at B-værdierne vil være overskredet fra det pågæl-

dende anlæg i projektområdet, selv ved byggeri i op til 60 meters højde. Overslagsbe-

regninger har vist at B-værdierne er overholdt i afstande på op til ca. 500 meter fra 
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spidslastcentralen, og at immissionen i ca. 650 meters afstand ligger på ca. halvdelen af 

B-værdien. 

4 NYE VIRKSOMHEDER 

Kolding Havn har ønske om at færdigudvikle den østligste ende af sydhavnen, hvor der 

har været spulebassin. Området tænkes udnyttet til forskellige typer af havnevirksom-

heder. Afstanden til lystbådehavnen er fra ca. 50 – 250 meter og til boliger i projektom-

rådet er afstanden ca. 200 – 400 meter. 

På grund af den relative korte afstand til lystbådehavnen kan der være behov for at de 

virksomheder der etablerer sig tættest på projektområdet ikke er specielt støvende 

virksomheder og/eller at aktiviteterne vendes mod nord væk fra området. 

Ved etablering af virksomheder med afkast skal der i forbindelse med evt. miljøansøg-

ning skulle dokumenteres, at virksomheden overholder B-værdier i såvel 1,5 m’s højde 

samt i de aktuelle højder, hvor der kan etableres boliger. 

5 SAMLET KONKLUSION 

Det kan ud fra ovenstående undersøgelse af luftemissionerne konkluderes, at opførelse 

af Marina City med bygninger indtil 60 meters højde ikke vil give problemer for de eksi-

sterende virksomheder på havnen. Der er stor margin op til B-værdierne i projektområ-

det for alle byggehøjder. 

Det vurderes heller ikke at give problemer i forhold til nye virksomheder på den østlige 

del af sydhavnen, da man hovedsagligt forventer etablering af lager- og havnevirksom-

heder uden væsentlige luftemissioner, dvs. virksomheder der ikke har behov for etable-

ring af skorstene eller afkast, der væsentligt overstiger højden af egne bygninger. Så-

fremt der f.eks. etablerer sig virksomheder, der skal have afkasthøjder på 30 meter eller 

mere bør der foretages en nærmere vurdering af om dette kan få betydning for områ-

det, hvor der skal bygges. Dette vil der blive taget hånd om i forbindelse med miljøgod-

kendelse af den pågældende virksomhed. 
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