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1. Indledning 
Horsens Kommune søger om tilladelse til etablering af et vej- og stianlæg på dæmning over indre 

Horsens Fjord. Det ansøgte projekt udgør en del af et større projekt som omfatter anlæg af i alt 

ca. 6 km ringvej samt anlæg af dæmning med højvandsporte og pumper over indre fjorden ved 

udløbene af Bygholm Å og Dagnæs Bæk, vejens planlagte forløb fremgår af nedenstående figur 

samt ansøgningens bilag 2-5. 

 

Dæmningen indgår i Horsens Kommunes langsigtede beskyttelse af Horsens by mod stormflod. 

Dette opnås ved, at Ringvejen etableres på vejdæmning med højvandsporte og pumper. 

Dæmningen er således et kystbeskyttelsesanlæg og kræver derfor tilladelse fra Horsens 

Kommune jf. kystbeskyttelseslovens § 3. 

 

Selve vej- og stianlægget udgør et anlæg til andre formål end kystbeskyttelse og strækningen 

over søterritoriet kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet jf. kystbeskyttelseslovens § 16a. 

 

Dette notat er udarbejdet med henblik på at supplere ansøgning om tilladelse til etablering af vej- 

og stianlægget på søterritoriet.  

 

Notat omfatter en beskrivelse af vej- og stianlæggets opbygning og dimensioner, redegørelse for 

anlæggets karakteristika samt vurdering af projektets betydning for områdets miljømæssige 

sårbarhed samt potentielle miljøpåvirkninger for så vidt angår det ansøgte vej- og stianlæg. 

 

Ansøgningen og notat er baseret på skitseprojekt for vejforløbet (versionsdato 15. april 2020). 

 

   
Figur 1.1 Oversigtskort over Ringvejens forløb og vejdæmningen ved Dagnæs Bæk og Bygholm Å. 

2. Formål 
Ringvejens primære formål er, at lede trafik uden om Horsens by samt, at lede den tunge trafik fra 

havnen uden om byen og derved aflaste Bjerrevej og Høegh Guldbergs Gade i Horsens midtby. 

 

Horsens har gennem de seneste årtier oplevet en væsentlig befolkningstilvækst, som betyder at 

særligt vejnettet i de senere år er kommet under pres. Ringvejens etape 2 og 3 har til formål at 

lede trafik uden om Horsens by samt at lede den tunge trafik fra havnen uden om byen og derved 

aflaste Bjerrevej og Høegh Guldbergs Gade i Horsens midtby. Trafikberegninger har vist, at 

forlængelsen af ringvejen til Horsens Havn vil reducere den gennemsnitlige trafikbelastning pr. 
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døgn (ÅDT) på Bjerrevej i Horsens Midtby med 39%1. På dæmningen etableres foruden vejen en 

dobbeltrettet cykel- og gangsti, som sikrer mulighed for bløde trafikanters adgang fra midtbyen til 

kysten og skovene syd for Horsens. 

 
Tabel 2.1Oversigt over omfartsvejens forventede effekt på de omkring liggende veje. Trafikken i 2030 uden 
ændringer indbefatter planlagt byudvikling frem til 2030. Trafikken i 2030 med ændringer udgør trafikken i 
2030 med alle planlagte infrastruktur og byudviklingsprojekter. 

 
 
  

 
1 Horsens Kommune. (2017). Screening af Hovedforslag og alternativer til Omfartsvej Syd - Etape 

2 og 3. Horsens Kommune. 
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3. Anlæggets placering og ejerforhold 
Det ansøgte vej- og stianlæg placeres på dæmning over søterritoriet i indre Horsens Fjord. 

 

Da dæmningen endnu ikke er etableret, er arealerne på søterritoriet, som vejanlægget etableres 

på endnu ikke udmatrikuleret, og arealet til anlægget har ingen adresse.  

 

Når dæmningen er etableret, vil Horsens Kommune være ejere. 

 

Dæmningens og vejanlæggets placering fremgår af ansøgningens bilag 3 og 4. 

 

Vejens forløb er angivet med koordinater langs med vejens centerlinje. Koordinaterne 

korresponderer til punkterne på Figur 3.1. 

 
Tabel 3.1 Koordinater langs med vejens centerlinje, jf. Figur 3.1. 

 
Grader + minutdecimaler (WGS84) 

Punkt Xg Xm Yg Ym 

1 9 52,618 55 50,802 

2 9 52,601 55 50,820 

3 9 52,586 55 50,844 

4 9 52,574 55 50,862 

5 9 52,492 55 51,042 

6 9 52,473 55 51,108 

7 9 52,456 55 51,168 
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Figur 3.1 Vejdæmningens placering, angivet med matrikelgrænser. 
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3.1 Landarealer og ejerforhold 

Af nedenstående tabel fremgår de landområder som vejdæmningen støder op til. Matriklernes 

placering fremgår af ovenstående Figur 3.1.  

 
Tabel 3.2 Matrikelnumre og ejerforhold for de landområder som vejdæmningen støder op til. 

Lokalitet Matrikel nr. Ejerforhold 

Syd for udløbet af 

Dagnæs Bæk. 

 

1eh og 1eg Boller Hgd., 

Uth. 

Pt. privatejet, arealerne 

eksproprieres af Horsens Kommune 

inden anlægsarbejdets start. 

Arealet mellem de 

to udløb. 

 

880a Horsens Markjorde Horsens Deponi ejes af Horsens 

Kommune Affaldsafdeling, som er 

takstfinansieret, arealerne til det 

ansøgte anlæg skal derfor købes. 

Nord for udløbet af 

Bygholm Å.  

 

1135i og 1135a Horsens 

Bygrunde 

Horsens Erhvervshavn, arealerne 

eksproprieres af Horsens Kommune 

inden anlægsarbejdets start. 

 

3.2 Landarealernes anvendelse og projektets relation til disse 

Arealerne syd for udløbet af Dagnæs Bæk 

Dette område udgøres af naturarealer, der er registreret som beskyttet natur (fersk eng og 

strandeng) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Området er desuden omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens §15. 

 

Arealet mellem de to udløb 

Der er et deponeringsanlæg arealet mellem de to vandløbs udløb.  

Deponiet afmeldes på de arealer, som inddrages ved anlæg af vejen. Afmeldingen af 

deponiarealerne er godkendt af Miljøstyrelsen. 

 

Nord for udløbet af Bygholm Å 

Arealerne anvendes til havnerelaterede formål. Der er desuden langs vandet udlagt areal til 

offentlig rekreativ anvendelse, og der er blandt andet mulighed for etablering af en gang- og 

cykelsti langs havnearealernes sydside. Havnearealerne trafikbetjenes fra Ove Jensens Allé og 

Ringvejen tilsluttes denne.  

 

3.3 Fravalgte placeringer 

Der er gennemført et omfattende analysearbejde af mulige alternativer til den ansøgte linjeføring2. 

I alt 9 linjeføringer/løsninger er blevet analyseret. Det er dog ikke alle de analyserede 

løsningsforslag, der samtidig kan indgå i den fremtidige klimasikring af Horsens By.  

 

Af de undersøgte muligheder giver den valgte løsning den største og mest hensigtsmæssige 

trafikaflastning. Den valgte placering er desuden i tråd med den øvrige byudvikling i Horsens By. 

 

 
2  Horsens Kommune. (2017). Screening af Hovedforslag og alternativer til Omfartsvej Syd - 
Etape 2 og 3. Horsens Kommune. 
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4. Beskrivelse af projektet 
4.1 Vejanlæggets udformning og dimensioner 

Vejanlægget udgøres af to strækninger over fjorden som er henholdsvis ca. 100 m og 230 m 

lange. Det samlede befæstede areal af de to strækninger er ca. 3650 m2. 

 

Vejen anlægges som en 2-sporet vej med en kørebredde på 8 m og en dobbeltrettet fællessti på 3 

m. Hertil kommer rabatter og trug på begge sider af vej og sti. Vejanlæggets samlede bredde over 

dæmningen med rabatter og stier bliver 17,5 m. Tværsnit af vejens udformning findes i 

ansøgningens bilag 6. 

 

Der etableres ikke belysning på den ansøgte vejstrækning. 

 

4.2 Materialer og naturressourcer 

Anvendte råstoffer i anlægsperioden forventes at være jord, sand, grus og asfalt. Til anlæg af de 

to vejstrækninger over søterritoriet forventes anvendt følgende mængder: 

Sand ca.  3400 m3 

Grus ca. 1200 m3 

Asfalt ca. 1400 m3 

Muld ca.  200 m3 

 

Der vil ikke være behov for vand i anlægs- eller driftsfasen. 

 

Der skal ikke afgraves jord, da vejen bygges oven på dæmningen, som bygges til undersiden af 

vejkassen. 

 

4.3 Affald og spildevand 

Der vil ikke blive genereret væsentlig mænger affald i anlægsperioden. Affaldstyper fra 

anlægsarbejdet kan være overskydende materialer, asfalt, stenmaterialer og jord mv. som 

afskaffes i henhold til gældende regler og lovgivning. Projektet genererer ikke spildevand til 

renseanlæg i anlægsperioden.  

 

Vejanlægget genererer ikke farligt affald, andet affald eller spildevand i driftsperioden. 

 

Regnvand afledes via trug langs vej og sti til fjorden gennem faskiner der sikrer, at der sker en 

diffus udledning rent hydraulisk, og en vis tilbageholdelse/omsætning af forurenende stoffer i 

muldlaget. 

 

4.4 Risiko for ulykker 

Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen 

for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016. 

 

4.5 Kumulation med andre projekter 

Vej- og stianlægget etableres i sammenhæng med dæmning til stormflodssikring af Horsens By 

og med den resterende strækning af Ringvej Syd.  
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Derudover kan der være kumulation i forhold til helhedsplanen Boller Landskaber 2018. 

Kumulation kan forekomme i forhold til miljøtemaerne landskab og rekreative forhold. Ringvejen 

indgår i helhedsplanen Boller Landskaber, og der er således taget højde for denne i planen. 

 

4.6 Forventet anlægsperiode 

Anlægsarbejdet for selve vejanlægget på dæmningen forventes udført senest i 2024, og det 

samlede anlægsarbejde forventes at tage 4-6 uger. Perioden vil dog blive opdelt i relation til de 

anlægstekniske processer og i koordination med arbejderne på de tilstødende arealer.  

 

Det ansøgte vejanlæg på søterritoriet udgør en mindre del af et større projekt, som omfatter 

dæmning over indre Horsens Fjord samt Ringvej Syd etape 2 og 3. Det samlede projekt forventes 

gennemført i perioden 2021-2024.  

 

Anlægsarbejderne vil som udgangspunkt blive udført indenfor normal arbejdstid på hverdage i 

tidsrummet 07-18. Der kan dog i særlige tilfælde være behov for aktiviteter i anlægsfasen uden for 

dette tidsrum, f.eks. ved specialtransport af materiel eller materialer eller pga. trafikomlægning. 

 
5. Oplysninger til brug for screening 
5.1 Trafik 

Trafik i anlægsfasen vurderes ikke i sig selv at udgøre en særlig støj- eller miljøbelastning og 

påvirkningen af omgivelserne vurderes at være mindre negativ. Den kan være lokalt generende, 

men vil være midlertidig og uden irreversible effekter. 

 

Trafik i driftsfasen er belyst samlet for den planlagte ringvej. Vejens etablering vil medføre at 

trafikfordelingen ændres markant på vejene i den sydlige del af Horsens. Krydset 

Bjerrevej/Bollervej aflastes så meget, at der umiddelbart ikke er behov for udbygning, hvilket vil 

give en bedre afvikling og mindre ventetider i krydset. Udover at kryds aflastes, vil projektet flytte 

trafik fra Bjerrevej, Vejlevej og Høegh Guldbergs Gade. Dette kan have den effekt, at trafik i den 

indre bykerne flyttes ud på de større veje, hvilket betyder, at bymidten aflastes trafikalt, hvilket 

vurderes at være en positiv påvirkning 

 

5.2 Støj 

Støj i anlægsfasen vurderes ikke i sig selv at udgøre en særlig støj- eller miljøbelastning og 

påvirkningen af omgivelserne vurderes at være mindre negativ. Den kan være lokalt generende, 

men vil være midlertidig og uden irreversible effekter. 

 

Støj i driftsfasen. Trafikstøj i driftsfasen vil medføre en betydelig ændring af den støjpåvirkning, 

som opleves nær vejens linjeføring. Støj fra den ansøgte vejstrækning vil ikke medføre 

overskridelse af grænseværdier for boliger, og påvirkningen vurderes derfor at være moderat. 

 

5.3 Luft 

Luft, emissioner i anlægsfasen. Den lokale påvirkning af luftkvaliteten i forbindelse med 

anlægsarbejdet vil være mindre og af kort varighed. Ved anlæg af vejstrækningen over Horsens 

Fjord, er der stor afstand til boliger, og emissioner fra anlægsmaskinerne vil hurtig fortyndes. 

 

Luft, emissioner i driftsfasen. Det er vurderet samlet at påvirkningerne i forhold til luft og klima er 

uændrede efter anlæg af Ringvej Syd, da trafikbelastningen som helhed ikke øges som følge af 
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projektet. Det konkluderes, at den lokale luftkvalitet i Horsens by vil være positivt påvirket, da en 

del af trafikken ledes uden om centrum, dvs. flyttes fra tæt befolkede områder til åbent land, hvor 

påvirkningen lokalt er negativ, men mindre væsentlig, da her er god fortynding og betydeligt færre 

boliger. 

 

5.4 Rekreative forhold 

Rekreative forhold i anlægsfasen, da dæmningen hvorpå vejen skal anlægges ikke er offentlig 

tilgængelig vurderes den ansøgte vejstrækning ikke at medføre påvirkninger af rekreative forhold i 

anlægsfasen. 

 

Rekreative forhold i driftsfasen. Anlæg af vejstrækningen øst om Horsens vil medføre en 

forbedring af mulighederne for adgang fra Horsens midtby til Bollerstien og skovområderne Boller 

Overskov og Klokkedal skov både for bilister og for bløde trafikanter. Men støj fra vejen vil få en 

vis betydning for den rekreative oplevelse af fjorden for eksempelvis kajakroere og af 

naturområderne langs med kysten. Påvirkningen vurderes at være moderat da den rekreative 

udnyttelse af områderne fortsat kan bruges som i dag. 

 

5.5 Vandkvalitet i Horsens Fjord 

Vandkvalitet i Horsens Fjord, anlægsfase. Anlæg af vej og sti på dæmningen medfører ikke 

påvirkning af fjordens vandkvalitet. 

 

Vandkvalitet i Horsens Fjord, driftsfase. Vejvand indeholder kvælstof og fosfor samt en række 

miljøfremmede stoffer, hvoraf en del kan være miljøskadelige i vandmiljøet. Etablering af den 

samlede ringvej medfører udtagning af landbrugsarealer som i dag er i omdrift. Dette vil medføre 

en væsentlig reduktion i tabet af kvælstof og fosfor fra disse arealer. Reduktionen overstiger det 

bidrag af næringsstoffer, som forventes udledt fra ringvejens bassiner og faskiner. Projektet 

forventes således at bidrage til en reduktion af kvælstoftabet og fosfortabet til fjorden fra oplandet. 

 

På strækninger hvor der ikke kan afvandes til regnvandsbassiner, beklædes faskiner og grøfter 

med et tykt lag filtermuld for at minimere forurening af fjorden mest muligt. Udledning af vejvand 

kræver udledningstilladelse og der kan stilles krav til faskinernes udformning for at sikre den 

nødvendige rensegrad. Det vurderes at udledning af vejvand fra ringvejen vil være uden 

væsentlig betydning for den økologiske tilstand i Horsens Fjord. 

 

5.6 Natur 

Natur i anlægsfasen. Anlægsarbejderne på dæmningen vurderes ikke at medføre påvirkninger af 

natur herunder af plante eller dyreliv. 

 

Natur i driftsfasen. Kvælstof er en naturligt begrænsende faktor i mange naturtyper, og derfor er 

der risiko for, at emissioner af luftbåren kvælstof (NOx) fra trafik kan medføre næringsberigelse og 

dermed tilstandsændringer af næringsstoffølsomme naturtyper. Da naturtypernes tålegrænser 

ikke i forvejen er overskredet af baggrundsniveauet, og da kvælstofdepositionen aftager hurtigt 

med afstand til vejen, vurderes at kvælstofdeposition fra ringvejens trafik ikke vil medføre 

tilstandsændringer i de beskyttede naturtyper. 
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5.7 Bilag IV-arter 

Odder. Vejtraceet kan begrænse mulighederne for at større dyr kan passere området omkring 

strand og strandeng parallelt med kystlinjen. Dette omfatter især større pattedyr som rådyr, ræv, 

odder, ilder mm. Af særlig interesse i den forbindelse er hensynet til odder, som på grund af sin 

adfærd vil undgå at passere vej og dæmning. Derfor etableres en højvandssikret faunapassage 

for odder ved Boller Enge. Passagen vil afværge vejens barriereeffekt på odder og andre mindre 

pattedyr ved Boller Enge. 

 

Flagermus. Ved etablering af vejen over fjorden og vandfladerne ved udløbene af Dagnæs Bæk 

og Bygholm Å, er der risiko for påvirkning af vand- og damflagermus, der begge har vist sig at 

fouragere på disse vandflader. En relativt trafikeret vej kan have væsentlig negative påvirkninger 

på flagermus ved direkte trafikdrab og ved barriere-effekt, der reducerer flagermusenes evne til 

spredning. Der etableres højvandsporte i dæmningen som etableres over udløbene af de to 

vandløb. Under flugt og fouragering vurderes det, at vand- og damflagermus kan passere under 

vejen gennem de åbne højvandsporte. Det kan dog ikke udelukkes at nogle individer, forsøger at 

krydse op over vejen med risiko for kollisioner og trafikdrab til følge. På vejstrækningerne over 

dæmningen vil der være hastighedsbegrænsninger på hhv. 70 km/t og 50 km/t. Ved disse 

hastigheder vurderes det, at risikoen for kollisioner er meget lav. Endvidere udføres 

broautoværnet med udfyldning, hvilket yderligere vil reducere risikoen for trafikdræbte vand- og 

damflagermus, idet broautoværnet vil løfte de flagermus, der alligevel forsøger at krydse 

dæmningen, op over vejbanehøjde. Trafikken over Horsens Fjord kan potentielt medføre få 

trafikdræbte individer af vand- og damflagermus, men vurderes ikke at påvirke områdets 

økologiske funktionalitet for de to arter, da højvandsportene tillader fri passage under vejen. Der 

er relativt få lukkedage hvor højvandsportene er lukkede og de vil forekomme spredte og 

hovedsageligt i vinterhalvåret. Det vurderes at omfanget af dage hvor højvandsportene er lukket 

er uden betydning for vand- og damflagermus.  

 

5.8 Natura 2000-områder 

Den ansøgte vejstrækning ligger ca. 5,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område som er ”N56 

Horsens Fjord, havet øst for Endelave”. Natura 2000-området er specielt udpeget for at værne om 

den marine natur som stenrev og lavvandede bugter, og kystnatur som strandeng og klitter samt 

spættet sæl, skarv, klyde, splitterne og havterne. Det ansøgte vej- og stianlæg vurderes ikke at 

påvirke Natura 2000-områders udpegningsgrundlag eller integritet på grund af den store afstand 

og karakteren af det ansøgte projekt. 
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