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Forslag til Lokalplan nr. 1109 

Skytower på Graham Bells Vej i Skejby 
 

 
                  

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste 
lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 52 til Kommuneplan 
2017. Planen betyder, at området må anvendes til centerformål med mulighed for etab-
lering af hotel-, konference-, kontorvirksomhed o. lign. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbibliote-
ket - Dokk1, fra tirsdag den 25. august 2020. 
 
Udbygningsaftale 
Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 
3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren, NA Skejby ApS. 
Ved aftalen forpligter grundejeren sig til følgende infrastrukturanlæg: 
 
• Nyt vejanlæg med vejadgang fra Karl Krøyers Vej til lokalplanområdet og med 

underføring af eksisterende cykelsti langs Karl Krøyers Vej.  
• Etablering af stiadgang mellem den dobbeltrettede sti lang Karl Krøyers Vej og 

lokalplanområdet.  
• Etablering af beplantning på offentligt vejareal i form af ny læbeplantning mod 

vest, nyt plantebælte langs Skejby Nordlandsvej samt ny træbeplantning i form 
af 71 træer rundt om lokalplanområdet. 

   
Miljøvurdering 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget 
er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af 
Aarhus Kommunes højhuspolitik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig 
rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommu-
neplantillæg. Ikke-teknisk resumé er indsat som bilag bagerst i lokalplanen. 
 
Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan på-
klages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden 
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naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, 
Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aar-
hus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 
4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. 
 
Dine muligheder 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, 
bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden 
deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger 
til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsender-
navn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 20. oktober 2020. Herefter vil kommu-
nen tage endelig stilling til planen. 
 
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet 
af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til 
aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort 
på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det 
betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som 
du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, 
at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, 
såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 
 
Lokalplanens indhold 
For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, 
område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyg-
gelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og be-
plantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grund-
ejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. 
  
Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der 
ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet 
af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentlig-
gjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af for-
slaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det 
være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges 
eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette 
er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Ophævelser 
Lokalplan nr. 870 (Plan-ID nr. 1325413) vil blive ophævet ved den endelige godken-
delse af lokalplanen. 
 
 
 
 

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til hver 
husstand (ældste person) og virksomhed. Såfremt der er andre i husstan-
den og/eller virksomheden, der har behov for at have kendskab til dette 
brev, bedes du orientere dem herom. 
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mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
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https://deltag.aarhus.dk/hoering
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Lokalplanen er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Plan 

Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område af Skejby Industrikvarter, Skejby, med en 
beliggenhed på hjørnet af Karl Krøyers Vej og Skejby Nordlandsvej. 
 
Området afgrænses mod nord af et kommunalt ejet parkeringsareal, mod øst af 
Graham Bells Vej og erhvervsbebyggelse, mod syd af Skejby Nordlandsvej og mod 
vest af Karl Krøyers Vej og rundkørslen ved Paludan-Müllers Vej og Skejby Nord-
landsvej, der i daglig tale kaldes IKEA-rundkørslen, samt indfaldsvejen Randersvej. 
 
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 15.000 m2 og var ved planens udarbej-
delse privat ejet og beliggende i byzone.  
 
Området har tidligere været omfattet af Lokalplan nr. 870, Højhusbyggeri på Gra-
ham Bells Vej i Skejby, der aflyses i forbindelse med vedtagelse af nærværende 
lokalplan.  
 

    
 
Luftfoto af lokalplanområdet og dets nære omgivelser. Lokalplanområdet er vist med blåt. 
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Foto af eksisterende forhold set fra syd mod nord. Lokalplanområdet er ubebygget og har været 
anvendt til parkerings- og udstillingsareal. I baggrunden ses bl.a. det åbne bakkelandskab på kanten 
af Egådalen og forbrændingsanlægget ved Lisbjerg. 
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet er ubebygget og har været anvendt til parkerings- og udstillings-
areal for en bilforhandler med tilhørende værksted på naboejendommen mod øst. 
Lokalplanområdet er udstykket som en selvstændig matrikel fra denne naboejen-
dom. 
 
Området har vejadgang fra Graham Bells Vej og ligger som facadegrund mod de 
omgivende veje. Området grænser umiddelbart op til Karl Krøyers Vej, der udgør 
en vejgren til rundkørslen ved Paludan-Müllers Vej og Skejby Nordlandsvej. Fra 
rundkørslen er der forbindelse til det overordnede vejnet i Aarhus, bl.a. til indfalds-
vejene Randersvej og Søftenvej, der blev omlagt i forbindelse med større ændringer 
af vejnettet ved anlæg af Djurslandmotorvejen. Randersvej og Søftenvej blev der-
ved forbundet med Djurslandmotorvejen, ligesom Søftenvej er forbundet med Øst-
jyske Motorvej E45, der ligger inden for en afstand af ca. 5 km fra lokalplanområdet. 
Området ligger dermed inden for kort afstand til det overordnede vejnet. 
 
Trafikbelastningen på Paludan Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej forventes i de 
kommende år at stige som følge af udbygningen af Skejby Sygehus og øvrig byud-
vikling i området. Der er i dag i myldretiden problemer med at afvikle trafik fra Ran-
dersvej til Paludan Müllers Vej, hvilket betyder at trafikken stuver tilbage på Ran-
dersvej. Derfor er der udarbejdet et ideforslag for ombygning af de tre eksisterende 
rundkørsler på Paludan Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej. De tre rundkørsler fore-
slås ombygget til signalregulerede kryds og fremgår af ”Mobilitet frem mod 2050 – 
Investeringsbehov og handlingskatalog”. 
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Inden for lokalplanområdet skråner terrænet med et fald på ca. 7,5 m fra syd mod 
nord. Det skrånende terræn skaber gode udsigtsforhold mod nord. Der er ingen 
bevaringsværdig beplantning inden for lokalplanområdet.  
 
Området ligger derudover i tilknytning til et åbent bakkelandskab på kanten af Egå-
dalen med store landskabelige værdier. Egådalen er udpeget som det bevarings-
værdigt landskab i kommuneplanlægningen. Det åbne landskab skaber gode ud-
sigtsforhold og stor synlighed i og omkring bebyggelsen. Samtidig ligger lokalplan-
områdets placering lavt i det åbne landskab, hvor det overordnede vejnet, herunder 
Søftenvej og Randersvej, aftegnes som markante forløb, ligesom bebyggelser som 
IKEA og AUH (Aarhus Universitetshospital) fremstår markante i byens silhuet mod 
Egådalen. 
 
Tæt på lokalplanområdet ligger tracéet til letbanen med standsningssted 'Humle-
huse' inden for en afstand af ca. 1 km fra lokalplanområdet. 
  
Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 
 
Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i ønske fra privat ejer om at mu-
liggøre en højhusbebyggelse på arealet. 
 
Området er i dag omfattet af en lokalplan, der muliggør højhusbebyggelse. Øn-
skerne til ny højhusbebyggelse kan dog ikke rummes inden for den gældende lokal-
plan. 
 
Mål  
 
Lokalplanen understøtter kommunens overordnede mål om bl.a. "Klog vækst".  
Bebyggelsen ligger i vækstaksen "Vidensaksen", der spænder fra De Bynære Hav-
nearealer til Skejby, og vil bidrage med fortætning af et eksisterende erhvervs- og 
centerområde, hvor projektets arealressource til bymæssige formål minimeres, og 
hvor den eksisterende infrastruktur udnyttes. 
 
Desuden er det målet med planlægningen at understøtte og profilere byen kvalitativt 
og at styrke den byarkitektoniske oplevelse af området. 
 
Højhusbebyggelsen vil i kraft af dens volumen, højde og arkitektoniske udformning 
blive identitetsskabende for området og stå som et vartegn. Bebyggelsen vil mar-
kere overgangen mellem by og land og profilere byen ved ankomst fra Djursland-
motorvejen, fra Nordjyske Motorvej (E45) og fra øvrige veje i det overordnede vej-
net, f.eks. Paludan-Müllers Vej. 
 
Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for ny be-
byggelse. 
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Illustration af ny højhusbebyggelse inden for lokalplanområdet. 

Planens hovedtræk 
Lokalplanområdet åbner mulighed for ny højhusbebyggelse og udlægger området 
til centerformål, såsom hotel-, restaurations-, kontor- og udstillingsvirksomhed, kur-
sus-, konference- og undervisningsformål og liberale erhverv, herunder offentlig ad-
ministration, og lignende formål. Der kan desuden i mindre omfang etableres mindre 
butikker i bebyggelsen rettet mod hotellets gæster. Disse butikker vil f.eks. omfatte 
små dagligvarebutikker som kioskvirksomhed, blomsterhandel o. lign. samt mindre 
udvalgsvarebutikker med gaveartikler o. lign. 
 
Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering 
af bebyggelse, bl.a. ved lokalplanbestemmelser om maksimalt etageareal og ved 
udlæg af byggefelter. 
 
Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 37.000 m². Etagearealet bereg-
nes ud fra det på byggeansøgningstidspunktet gældende bygningsreglement. 
 
Bebyggelsen skal udformes med en bygningsbase og høje bygninger i varierende 
højder, der omkranser et gårdrum, som integreres i bygningsbasen, i princippet som 
vist på illustrationen nedenfor. Bygningsbasen skal fremstå rektangulær og opføres 
i 2 etager mod Skejby Nordlandsvej og i op til 4 etager mod lokalplanområdets af-
græsning mod nord. 
 
De høje bygninger oven på basen skal forme et højt højhus mod syd og et lavt 
højhus mod nord. Det høje højhus mod syd vil fremstå med en bygning i op til 18 
etager mod Skejby Nordlandsvej oven på bygningsbasen. Denne bygning sammen-
bygges med en bygning i op til 10 etager. Det lave højhus mod nord fremstår med 
bygninger i henholdsvis 3 og 6 etager oven på bygningsbasen.  



 
 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr.  1109 

6 

 
Princip – set fra øst – for opdeling af ny bebyggelse i en bygningsbase, et højt højhus mod syd og et 
lavt højhus mod nord. Højhusene omkranser et gårdrum i bygningsbasen. 

I den landskabelige og terrænmæssige bearbejdning sikres, at højhusbebyggelsen 
med dens bygningsbase vil udligne terrænforskelle inden for lokalplanområdet og 
fremstå i sammenhæng med færdsels- og parkeringsarealer og øvrige ubebyggede 
arealer inden for lokalplanområdet. 
 
Fra Egådalen, hvor lokalplanområdet opleves som beliggende lavt i landskabet, vil 
højhusbebyggelsen i den landskabelige sammenhæng indtegne sig i byens silhuet 
og markere overgangen fra landområde til byområde i samspil med IKEA og AUH 
(Aarhus Universitetshospital), der ligeledes fremstår markante i byens silhuet set fra 
Egådalen. Bebyggelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens højder mod nord 
skabe en neddrosling af bebyggelsen mod Egådalen. Denne neddrosling bidrager 
positivt til oplevelsen af byen som et bylandskab med varierende bygningshøjder og 
grønne islæt set fra Egådalen.  
  
Bebyggelsens udseende 
Den nye højhusbebyggelse skal med sin bygningsbase og højhuse med bygninger 
i varierende højder oven på bygningsbasen opdeles i to forskellige bygningsmæs-
sige udtryk, både materiale- og farvemæssigt. Overgangen mellem bygningsbasen 
og bygningerne oven på bygningsbasen skal markeres med en tilbagetrækning i 
facaden. Dette kan f.eks. skabe en skyggemæssig effekt på facaden, hvor byg-
ningsbasen vil fremstå som en sokkel, og fremhæve bebyggelsens arkitektur. 
 
Med lokalplanen sikres, at bygningsbasen skal fremstå som en tung bygning, der 
samler og forankrer de øvrige bygninger. Arkitektonisk skal bygningsbasen fremstå 
med reliefvirkninger, opdelinger eller mindre forskydninger i det enkelte facadema-
teriale og horisontale partier.  
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Referencefotos af reliefvirkning på bygningsbasen som arkitektonisk bearbejdning af bygningsud-
trykket. Desuden angives reference på begrønning af og åbninger i bygningsbasen. 

 

 
Referencefotos af de primære facadematerialer tegl, natursten, beton og keramiske fliser. 
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Desuden sikres, at de primære facadematerialer skal være tegl, natursten, beton 
og/eller keramiske fliser med en bearbejdet overflade. De primære facadematerialer 
skal fremstå i grålige, brunlige (herunder sandfarvede) og rødlige farver/nuancer. 
Derudover åbner lokalplanen mulighed for, at dele af facaden kan bestå af andre 
materialer, ligesom facader må begrønnes, for at skabe variationer i facadeforløbet. 
 
Bygningerne oven på bygningsbasen skal ved materiale- og farvevalg fremstå med 
et ensartet præg og indgå i et samspil med bygningsbasen. Her sikres med lokal-
planbestemmelser, at facader primært skal fremstå med glas i kombination med 
lette pladematerialer med mat fremtoning i form af aluminium, herunder anodiseret 
aluminium o. lign. Bortset fra glas, skal disse materialer fremtræde i metalliske, grå-
lige, brunlige og/eller sandfarvede farver/nuancer. Dele af facaderne kan bestå af 
andre materialer. 
 

 
Illustrationer af horisontale bånd i bygningsbasen (nederst) og gulv-til-loft sektioner på øvrige byg-
ninger oven på bygningsbasen (øverst). 

Facaderne på bygningerne over bygningsbasen skal fremstå med gulv-til-loft sekti-
oner i princippet som vist på ovenstående illustration. 
 
Med lokalplanen sikres desuden, at højhuset inden for byggefelt B1 i mørke skal 
aftegne to lysende vinduesbånd mod nattehimlen. Det ene vinduesbånd skal af-
tegne den øverste etage af det højeste hus i bebyggelsen og afrunde bebyggelsen 
mod himmelrummet. Det andet vinduesbånd skal bryde facaderne på samme høje 
hus.  
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Tagene på højhusbebyggelsen skal udformes som ”flade” tage, dog skal dele af 
tagfladen på bebyggelsens højeste hus, dvs. byggeriet inden for byggefelt B1, ud-
formes med hældning i princippet som vist på illustrationen på side 4. Dette vil i 
samspil med de to markante vinduesbånd profilere bebyggelsen i det åbne bakke-
landskab på kanten af Egådalen og lade bebyggelsen stå som et vartegn for Aarhus. 
 
Fra Egådalen vil bebyggelsens tage desuden være synlige. For at sikre at tagfla-
derne indgår i en landskabelig helhed med det åbne landskab, skal de flade tage 
begrønnes med plantevækst, for eksempel græs eller sedum, dog kan den øverste 
tagflade på det højeste hus i bebyggelse udføres med overflader af tagpap og/eller 
tagdug. Begrønningen af de flade tagflader vurderes at bidrage positivt til oplevelsen 
af byen som et bylandskab med grønne islæt set fra Egådalen og danne en grøn 
overgang mellem højhusbebyggelsen og det bevaringsværdige landskab i Egåda-
len.  
Derudover fastlægger lokalplanen en række bebyggelsesregulerende bestemmel-
ser. F.eks. må der på tage og facader samt på energiproducerende anlæg ikke be-
nyttes blanke eller reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige 
gener for naboer og øvrige omgivelser, herunder det bevaringsværdige landskab i 
Egådalen. 
 
Oplevelsen af bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab i Egådalen er ligele-
des vigtig ved skiltning. Derfor sikres der med lokalplanen bestemmelser om faca-
deskiltning og skiltestandere. På bebyggelsens facader vil skiltningen primært ske 
over indgangspartier i bebyggelsen og på udvalgte dele af bebyggelsens høje huse 
mod Østjyske Motorvej E45, Djurslandsmotorvejen, Randersvej og Skejby Nord-
landsvej. På de høje huse åbner lokalplanen mulighed for, at skiltning på bebyggel-
sens høje huse skal ske i tilknytning til de to markante vinduesbånd. Dermed vil 
skiltningen indgå i en helhed med bebyggelsens arkitektur og opleves som en del 
af denne set fra Egådalen. 
 
Desuden sikres der med lokalplanen, at der ikke kan ske digital skiltning inden for 
lokalplanområdet, herunder opsætning af LED-skærme. Med hensyn til opstilling af 
skiltestandere sker dette allerede i lokalplanområdet i dag. Ud mod Skejby Nord-
landsvej er der opstillet en pylon, der skilter for bilforhandleren på naboejendom-
men. Denne eksisterende pylon kan bibeholdes. 
 
Opholdsarealer og beplantning 
 
Inden for lokalplanområdet skal der etableres opholdsarealer for bebyggelsen sva-
rende til 5 % af bebyggelsens etageareal, bortset fra fradragsberettigede arealer 
som parkeringskælder o. lign. 
 
Opholdsarealerne skal etableres som udendørs opholdsarealer. Størstedelen af op-
holdsarealerne skal indrettes som et gårdrum integreret i bygningsbasen. Øvrige 
opholdsarealer skal indrettes på terræn og/eller som tagterrasser.  
 
Indretningen af gårdrummet skal ske med rekreativ karakter, med siddeophold og 
med beplantning, så der opnås et grønt miljø. Beplantningen kan udføres som be-
plantning i plantekasser, nedfældede bede og krukker.  
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Gårdrummet skal sikres god vindkomfort og afskærmes for vind for ophold i gård-
rummet. I den sammenhæng skal gårdrummet vindafskærmes med en åben kon-
struktion såsom espalier. Ligeledes skal der etableres vindafskærmning langs lokal-
planområdets afgrænsning mod vest med en udstrækning som vist på kortbilag 1 
for at sikre god vindkomfort for gående fra Skejby Nordlandsvej til bebyggelsen. 
Vindafskærmningen mod lokalplanområdets afgrænsning mod vest skal etableres 
med en højde på mindst 2,0 m og fremstå som beplantning, begrønnede perfore-
rede skærme (1/3 åbne og 2/3 tætte) eller kombinationer heraf. 
 
Langs adgangsvejen fra Graham Bells Vej og i lokalplanplanområdets afgrænsning 
mod nord skal der etableres trærækker med løvfældende, opstammede træer, f.eks. 
røn. Trærækken mod nord vil skabe en landskabelig overgang til det kommunale 
parkeringsareal nord for bebyggelsen. Derudover skal færdsels- og parkeringsare-
alet mellem højhusbebyggelsen og Skejby Nordlandsvej begrønnes med træer som 
vist på illustrationsplanen på kortbilag 2. 
 
Uden for lokalplanområdet mod vest skal der plantes en lund med større og mindre 
træer. Denne beplantning vil danne en grøn overgang mellem Karl Krøyers Vej og 
højhusbebyggelsen. Beplantningen uden for lokalplanområdet sker på baggrund af 
en udbygningsaftale og vil skabe en landskabelig overgang mellem det åbne bak-
kelandskab og den nye bebyggelse. 
 
For træer og buske gælder særligt, at disse skal sikres tilstrækkelige vækstbetingel-
ser i forhold til rodvenlig befæstelse-/bærelag og plantehuller, ligesom øvrig beplant-
ning, herunder græsser, stauder og sedum, skal sikres tilstrækkelige vækstbetin-
gelser i forhold til muldlagsdybde/vækstlag. 
 
Med lokalplanens bestemmelser – og med udbygningsaftalen – sikres en begrøn-
ning, der sammenkæder den nye bebyggelse med dens nære omgivelser. 
 
Vej- og parkeringsarealer 
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal være to adgangsveje til bebyggelsen. 
 
Den ene vejadgang til området sker fra Graham Bells Vej ad den eksisterende pri-
vate fællesvej, der fører frem til den nye bebyggelse. Denne vejadgang skal benyt-
tes ved varelevering til bebyggelsen. 
 
Den anden vejadgang vil ske fra en ny tilslutning til Karl Krøyers Vej, der udgør en 
vejgren til rundkørslen ved Paludan-Müllers Vej og Skejby Nordlandsvej. Fra rund-
kørslen er der forbindelse til det overordnede vejnet i Aarhus, bl.a. til indfaldsvejene 
Randersvej og Søftenvej, der blev omlagt i forbindelse med større ændringer af vej-
nettet ved anlæg af Djurslandmotorvejen. Randersvej og Søftenvej blev derved for-
bundet med Djurslandmotorvejen, ligesom Søftenvej er forbundet med Østjyske 
Motorvej E45, der ligger inden for en afstand af ca. 5 km fra lokalplanområdet. 
 
Der må ikke være kørende forbindelse igennem bebyggelsen mellem de to vejad-
gange, da der således kan opstå mulighed for at køre direkte mellem Graham Bells 
Vej og Karl Krøyers Vej via lokalplanområdet. 
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Med lokalplanen udlægges færdsels- og parkeringsarealer. Mellem højhusbebyg-
gelsen og Skejby Nordlandsvej skal færdsels- og parkeringsarealet begrønnes som 
omtalt i forrige afsnit om beplantning. 
 
Fra Skejby Nordlandsvej sikres der med lokalplanen areal til en stiforbindelse for 
fodgængere og cyklister til bebyggelsen, ligesom der fra den dobbeltrettede cykelsti 
langs Karls Krøyers Vej sikres areal til stiforbindelse for fodgængere og cyklister til 
bebyggelsen. Stiforbindelserne ligger med kort afstand til cykelstierne i området og 
ligger desuden med kort afstand til den kollektive trafikbetjening, der har stands-
ningssted for busser på Graham Bells Vej og standsningssted for letbanen på 'Hum-
lehuse' inden for en afstand af ca. 1 km fra lokalplanområdet. 
 
Cykel- og bilparkering 
 
Der stilles med lokalplanen krav om antal af parkeringspladser for bebyggelsen i 
henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kom-
mune.  
 
I de stillede krav til bilparkering er det vurderet, at der kan ske dobbeltudnyttelse af 
parkeringspladser mellem de forskellige funktioner i lokalplanområdet ved fuld ud-
bygning af lokalplanområdet. Herved benyttes parkeringsarealer til flere formål i lø-
bet af dagen, og det samlede parkeringsbehov vil normalt være mindre end summen 
af de enkelte behov. Dette er vurderet ud fra, at parkering til hotelformål fortrinsvist 
er i brug i aften- og nattetimerne, mens erhvervsparkering som f.eks. kontorerhverv 
og administration typisk sker i dagtimerne. Vurderingen er foretaget på baggrund af 
Vejdirektoratets rapport "Parkeringsbehov" fra 2009. Lokalplanen stiller på denne 
baggrund krav om i alt mindst 466 p-pladser for den samlede bebyggelse. 
 
Bilparkering skal ske som parkering på terræn, parkering i bygningsbasen inden for 
byggefelt B5 og/eller parkering under terræn. 
  
For cykelparkering gælder ingen reduktion i forhold til dobbeltudnyttelse.  
 
Cykelparkering skal som bilparkering etableres som parkering på terræn, parkering 
i bygningsbasen inden for byggefelt B5 eller parkering under terræn. På terræn skal 
cykelparkering ske inden for udlagt areal for cykelparkering eller ved bygningsind-
gange. Mindst 50 % af cykelparkeringen skal være overdækket.  
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 
Lokalplanen har til formål at sikre: 
 

- at området anvendes til centerformål med mulighed for etablering af hotel-, 
konference- og kontorvirksomhed o. lign., 
 

- at bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden fastlægges med 
henblik på at opnå en god byplanmæssig og arkitektonisk helhedsvirkning 
med områdets umiddelbare omgivelser, 
 

- at der i del af bebyggelsen indrettes publikumsorienterede funktioner. 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1, og omfatter jf. 

matrikelkortet følgende matrikelnummer: 10bq Skejby, Århus Jorder 
samt alle parceller, der efter den 6. marts 2019 udstykkes i området. Se 
fodnote1. 

 

 
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 



 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.  1109 

13 

 
 
Matrikelkort 
 
§ 3. Anvendelse 
 
3.1 Området er udlagt til centerformål. 
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3.2 I området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves 
virksomhed som følgende: Hotel-, restaurations-, kontor- og udstillings-
virksomhed, pulterrum, butikker, kursus-, konference- og undervisnings-
formål og liberale erhverv, herunder offentlig administration. 

 
3.3 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø kan tillade, at andre virksomheder kan 

etablere sig i området, hvis virksomhederne efter en konkret vurdering af 
produktions- og miljøtekniske forhold og risikoen for forurening af grund-
vand kan sidestilles med virksomheder i virksomhedsklasse 1-2, og virk-
somhederne er forenelige med lokalplanens formål, jf. § 1. 

 
3.4 Inden for bebyggelsen skal der etableres publikumsorienterede funktio-

ner (f.eks. restaurant o. lign.) i den øverste del af tagetagen inden for 
byggefelt B1. 

 
3.5 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 600 m². 

Se fodnote2. 
 
 Den enkelte dagligvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksformål 

på maksimalt 100 m². 
 
 Den enkelte udvalgsvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksfor-

mål på højst 100 m². 
 
3.6 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. 
 
3.7 Der kan i lokalplanområdet placeres mindre bygninger/anlæg til lokal-

planområdets tekniske forsyning, herunder anlæg til lokal afledning af 
regnvand (LAR) i form af faskiner, bassiner, regnbede, grøfter, ind- og 
afløbsbygværk o. lign. 

 
§ 4.  Udstykning 
 
4.1  Der må ikke ske yderligere udstykning inden for lokalplanområdet, dog 

må tekniske anlæg på terræn udstykkes separat som sokkeludstyknin-
ger. Der gælder ingen mindste grundstørrelse ved udstykning af tekniske 
anlæg på terræn. 

 
§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Graham Bells Vej ad den ek-

sisterende private fællesvej A-B som vist på kortbilag 1. Fællesvej A-B er 
udlagt med en bredde af 10,66 m. 

 
 

2  Til bruttoetagearealet til butiksformål medregnes alle arealer, der anvendes til butiksformål, herunder 
salgsarealer, lagre, overdækkede varegårde, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria mv. efter 
reglerne i bygningsreglementet. Kældre, der anvendes til ovennævnte, medregnes uanset deres højde i 
forhold til det omgivende terræn. Ved beregningen af bruttoetagearealet kan der til den enkelte butik 
fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter. 
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 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej 
Karl Krøyers Vej i princippet som vist på kortbilag 1 i punktet C, se fod-
note3. 

 
 Der må ikke være direkte kørende adgang til Skejby Nordlandsvej fra 

lokalplanområdet. 
 
5.2 Fra vej A-B er der desuden vejadgang til naboejendommen matr.nr. 10bb 

Skejby, Århus Jorder, hvis matrikelafgrænsning er vist på matrikelkortet 
på side 13. 

 
 Udlæg af trafikarealer 
5.3 Vejarealet ved tilslutningen til Karl Krøyers Vej i punktet C udlægges i en 

bredde af 10,0 m med en placering i princippet som vist på kortbilag 1. 
 
5.4 Der må ikke være en direkte kørende adgang for biler under/gennem be-

byggelse inden for byggefelt B5. 
 
5.5 Der udlægges færdsels- og parkeringsareal i princippet som vist på kort-

bilag 1. 
 
5.6 Fra stiforbindelsespunkt a ved Skejby Nordlandsvej og stiforbindelses-

punkt b ved dobbeltrettet cykelsti langs Karl Krøyers Vej skal der sikres 
areal til stiforbindelse for fodgængere og cyklister til bebyggelsen. Gang- 
og cykelstierne kan indgå i færdselsarealer i øvrigt. Gang- og cykelstierne 
skal have en udlægsbredde på mindst 5,0 m, hvor de ikke indgår i færd-
selsarealer i øvrigt. 

 
5.7 Fra den eksisterende vej A-B skal der sikres gående adgang til nabo-

ejendommen matr.nr. 10bn Skejby, Århus Jorder, hvis matrikelafgræns-
ning er vist på matrikelkortet på side 13. 

 
5.8 Alle færdselsarealer, hvor der er forskelle i terrænniveau, skal udformes 

med ramper, så der er tilgængelighed for alle. 
 
5.9 Adgang til varelevering skal ske fra vej A-B. 
 
5.10 Der skal inden for lokalplanens område sikres vendemuligheder for vare-

og servicekøretøjer. 
 
5.11 Brandredning skal foregå fra færdsels- og parkeringsarealer, hvorfra der 

skal sikres brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse un-
der hensyntagen til redningsberedskabets indsatsmuligheder. 

 
5.12  Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarea-

ler, jf. gældende vejregler. 

 
3  Etablering af vejadgang fra lokalplanområdet til Karl Krøyers Vej forudsætter, at Aarhus Kommune i 

henhold til vejlovgivningen udlægger areal til en vej på det kommunalt ejede areal, matr.nr. 10bd Skejby, 
Århus Jorder, der ligger mellem Karl Krøyers Vej og lokalplanområdet. Vejadgangen er betinget af at 
eksisterende cykelsti omlægges og føres under vejadgangen, jf. vejlovens § 49. 
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5.13 Kørsel i forbindelse med adgang til pulterrum skal ske i bygningsbasen, 
dvs. med indkørsel i bygningsbasen og udkørsel fra bygningsbasen. I 
bygningsbasen skal indrettes manøvrearealer og afsætningspladser for 
biler med trailere. 

 
 Bil- og cykelparkering 
5.14 Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til bilparkering i henhold 

til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus.  
 
 Det betyder, at der skal sikres følgende: 
  
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ............... 1 p-plads pr. 50 m² 
 Hoteller, konferencecentre ................................. 1 p-plads pr. værelse 
 
 Ved etablering af forskellige anvendelser såsom både hotel- og konfe-

rencevirksomhed og kontorvirksomhed er der mulighed for dobbeltudnyt-
telse.  

 
 Ved fuld udbygning af området skal der ved dobbeltudnyttelse sikres 

areal til bilparkering i form af i alt mindst 466 p-pladser. 
 
5.15 Inden for lokalplanområdet skal bilparkering etableres som parkering på 

terræn, parkering i bygningsbasen inden for byggefelt B5 eller parkering 
under terræn.  

  
5.16 Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i hen-

hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus.  
 
 Det betyder, at der skal sikres følgende: 
 
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ............... 1 p-plads pr. 100 m² 
 Restauranter ...................................................... 1 p-plads pr. 100 m² 
 Daglig- og udvalgsvarebutikker .......................... 1 p-plads pr. 100 m² 
 
5.17 Cykelparkering skal placeres inden for areal udlagt til cykelparkering, in-

den for byggefelt B5, ved bygningsindgange eller under terræn. 
 
 Mindst 50 % af cykelparkeringen skal være overdækket. 
 
§ 6.     Teknisk forsyning og anlæg 
  
 Ledninger, kabler, sendepositioner til mobiltelefoni mv.  
 
6.1 Lokalplanområdet varmeforsynes med kollektiv varmeforsyning. Se fod-

note4. 

 
4  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. I 

henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og 
varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet 
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6.2 Der kan i lokalplanområdet placeres sendepositioner til mobiltelefoni. 
 
 Belysning  
 
6.3 Belysning på bebyggelsens facader mod omgivende veje og færdsels- 

og parkeringsarealer skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og placeres 
med en farve og en lysstyrke, der ikke generer omkringliggende virksom-
heder. 

 
6.4 Bygningen må ikke belyses i sin helhed og må ikke belyses med lyskeg-

ler. 
   

6.5 Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet. 
 
 Affald 
 
6.6 Affaldshåndtering skal placeres i konstruktion eller byggeri inden for byg-

gefelterne. 
  
§ 7. Terrænregulering 
 
7.1  Mod lokalplanområdets afgrænsning mod vejmatriklen 7000y Skejby, 

Århus Jorder, må der ikke foretages terrænregulering nærmere lokal-
planområdets afgrænsning end 1,0 m. 

 
 Regulering af terrænet skal ske med støttemur, jf. § 8, stk. 6, eller med 

skråningsanlæg med en jævn hældning på maks. 1:2 i en afstand mel-
lem 1,0 m og 3,0 m fra lokalplanområdets afgrænsning mod 7000y 
Skejby, Århus Jorder. 

 
7.2 Mod lokalplanområdets afgrænsning mod øst og syd må der ikke fore-

tages terrænregulering nærmere lokalplanområdets afgrænsning end 
0,5 m, bortset fra terrænregulering med den på kortbilag 1 viste støt-
temur i skel mod øst, jf. § 8, stk. 7. 

 
 Regulering af terrænet skal ske med skråningsanlæg med en jævn 

hældning på maks. 1:2 i en afstand mellem 0,5 m og 2,5 m fra lokal-
planområdets afgrænsning mod øst og syd eller med en støttemur i skel 
mod øst, jf. § 8, stk. 7. 

 
7.3 For terrænregulering ved udligning af terrænforskelle inden for og mel-

lem byggefelt B5 (bygningsbasen) og areal udlagt til cykelparkering 
gælder, at bebyggelsen skal fremstå i sammenhæng med færdsels- og 
parkeringsarealer og øvrige ubebyggede arealer inden for lokalplanom-
rådet. 

 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 
kW. 
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7.4 Terrænet må bearbejdes med trappeanlæg, ramper og lignende under 

forudsætning af, at der sikres fuld tilgængelighed til bebyggelsen. 
 
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
  
 Omfang 
 
8.1 Det samlede bruttoetageareal inden for lokalplanområdet må ikke over-

stige 37.000 m² bruttoetageareal. Se fodnote5. 
 
8.2 Der fastlægges en bebyggelsesregulerende byggelinje som vist på kort-

bilag 1. 
 
8.3 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter. 
 
 Udenfor byggefelter må der opføres kældre, parkeringskældre, ventilati-

onsriste fra parkeringskældre, mindre bygninger/anlæg til lokalplanområ-
dets tekniske forsyning, vindskærme, overdækninger o. lign. 

 
 Støttemur, overdækninger o. lign må ikke placeres syd for den bebyggel-

sesregulerende linje, jf. § 8, stk. 1 og kortbilag 1, dog må parkerings-
kældre placeres syd for den bebyggelsesregulerende linje. Se fodnote6. 

 
8.4 Sendepositioner/master til mobiltelefoni skal placeres på tagflader inden 

for de udlagte byggefelter. 
 
8.5 Dele af byggefelter, der eventuelt ikke bebygges, skal indrettes i en hel-

hed med øvrige ubebyggede arealer, jf. § 10. 
 
8.6 Ved eller langs skel mod naboejendommen matr.nr. 10bb Skejby, Århus 

Jorder, hvis matrikelafgrænsning er vist på matrikelkortet på side 13,  skal 
der opføres støttemur med en placering i princippet som vist på kortbilag 
1. Støttemuren må ikke have en større højde end 1,8 m over terræn i 
naboskellet. Over støttemuren må etableres værn med en maksimal 
højde på 1,3 m over støttemurens maksimale højde. 

 
 I en afstand af min.1,0 m fra lokalplanområdets afgrænsning mod nord 

skal der opføres støttemur med en placering i princippet som vist på kort-
bilag 1. Støttemuren må ikke have en større højde end 1,0 m over terræn 
i princippet som vist på nedenstående illustration. Over støttemuren må 
etableres værn. 

 

 
5 Det angivne etageareal svarer til en bebyggelsesprocent på under 350 for den del af lokalplanområdet, 

som er beliggende inden for rammeområde 14.10.10 CE i Kommuneplan 2017. 
6  I forbindelse med fastlæggelse af areal til parkeringskælder skal der være opmærksomhed på arealbe-

hov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning og renovation. 
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 Princip for støttemur i en afstand af 1,0 m fra lokalplanområdets afgrænsning mod nord. 
 
 Højder og etageantal 
 
8.7 Inden for byggefelterne skal bebyggelse opføres i varierende bygnings-

højder og etageantal i princippet som illustreret på skitsen nedenfor. 
 

  
 
 Illustration af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet. 
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8.8 For hvert enkelt byggefelt fremgår det af skemaet herunder maksimal 
topkote, maksimal bygningshøjde og maksimalt etageantal.  

 
 Maksimalt antal etager er uden kælder – se fodnote7. Maksimal byg-

ningshøjde er uden anlæg og konstruktioner på tage jf. § 8, stk. 10 samt 
værn.  

 
Byggefelt Maksimal  

bygningskote DVR90 
Maksimalt antal  
etager 

B1 110,0  
– svarende til en ca. bygnings-
højde på 69,5 m * 

18 * 

B2 78,0  
– svarende til en ca. bygnings-
højde på 37,5 m * 

10 * 

B3 53,5  
– svarende til en ca. bygnings-
højde på 13,0 m * 

3 * 

B4 64,5  
– svarende til en ca. bygnings-
højde på 24,0 m * 

6 * 

B5 (basen) Basens tagflader skal føres op til 
kote 40,5 m (DVR90) 
- svarende til en ca. bygnings-
højde mod Skejby Nordlandsvej 
på 8,0 m og en ca. bygnings-
højde mod lokalplanområdets af-
grænsning mod nord på 12,2 m. 

4, inklusive 
gårdrum/tagterrasse 

 * Regnet fra basen omfattet af byggefelt B5. 
  

For byggefelt B5 gælder særligt, at basens tagflader skal føres op til kote 
40,5 m (DVR90). Mod Skejby Nordlandsvej skal basen fremstå med ter-
rænkote 32,5 m (DVR90) og mod lokalplanområdets afgrænsning mod 
nord skal basen fremstå med terrænkote 28,3 m (DVR90), som angivet 
på kortbilag 3  

 
 
8.9 Principiel placering af udendørs opholdsareal inden for byggefelt B5 er 

angivet på kortbilag 1.  
 
8.10 Trappe- og elevatortårne må opføres med en højde på op til 4 m over 

maksimal bygningshøjde inden for byggefelt B2, B3, B4 og B5 og skal 
integreres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. 

 
 Tekniske installationer som afkast m.v. på tage skal inddækkes og inte-

greres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Tekniske installationer m.v. 

 
7  Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn. 
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på tage må højst have et omfang på 10 % af den enkelte bygnings tag-
flade og må opføres med en højde på op til 2,5 m over topkote.  

 
 Ud over ovennævnte tekniske installationer må der på tagfladerne etab-

leres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solceller og solfan-
gere eller lignende med en maksimal højde på 1,0 m over den enkelte 
tagflade. 

  
 Tekniske installationer, energiproducerende anlæg m.v. på tage må ikke 

placeres nærmere facade end 1,0 m. 
 
8.11 Det skal sikres, at bygningers og parkeringskældres udformning og kon-

struktion kan bære jorddække og beplantning på opholds- og parkerings-
arealer som beskrevet i § 10. 

 
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 

Bebyggelsens arkitektur 
  
9.1 Bebyggelsen skal udformes med en rektangulær bygningsbase og byg-

ninger i varierende højder, der omkranser et opholdsareal, ovenpå byg-
ningsbasen i princippet som vist på kortbilag 2, 3 og 4. 

 
 De høje bygninger oven på bygningsbasen skal forme et højt højhus mod 

syd og et lavt højhus mod nord. Opdelingen af bebyggelsen i en byg-
ningsbase og bygninger i varierende højder, der omkranser et opholds-
areal, skal afspejles ved valg af materialer og farver. 

 
 Bygningsbasen skal fremstå som en tung bygning, der samler og foran-

krer de øvrige bygninger. Bygningerne oven på bygningsbasen skal ved 
materiale- og farvevalg fremstå med et ensartet præg og indgå i et sam-
spil med bygningsbasen. 

 
9.2 Overgangen mellem bygningsbasen og bygningerne ovenpå bygnings-

basen skal markeres med en tilbagetrækning på mindst 0,5 m i facaden.  
 
9.3 Facaderne på bygningsbasen skal fremstå med reliefvirkninger, opdelin-

ger eller mindre forskydninger i det enkelte facademateriale og horison-
tale partier. Facaderne på de øvrige bygninger oven på bygningsbasen 
skal fremstå med gulv-til-loft sektioner i princippet som vist på nedenstå-
ende illustration. 
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 Illustrationer af reliefvirkninger, opdelinger og horisontale partier i bygningsbasen (ne-

derst) og gulv-til-loft sektioner på øvrige bygninger oven på bygningsbasen (øverst). 
 
9.4 Inden for byggefelt B1 skal facader på etage 17 og etage 18 over byg-

ningsbasen udføres som et sammenhængende bånd med glaspartier 
som gulv-til-loft sektioner i princippet uden blændfelter eller brystning. 

 
 Inden for byggefelt B1 skal mindst 40 % af facaden på etage 11 over 

bygningsbasen udføres som et sammenhængende bånd med glaspartier 
som gulv-til-loft sektioner i princippet uden blændfelter eller brystning, jf. 
§ 9, stk. 3. 

 
9.5 Varegårde og affaldsrum skal være integreret i bebyggelsen og være af-

skærmede mod omgivelserne. 
 

Materialer  
  
 Facader 
   
9.6 Facader på bygningsbasen skal udføres med tegl, natursten, beton 

og/eller keramiske fliser med en bearbejdet overflade, som sikrer mod 
svamp, alger og farveændring, i princippet som vist på nedenstående 
referencefotos. 

  
 Facader på bygningsbasen skal fremtræde i grålige, brunlige (herunder 

sandfarvede) eller rødlige farver/nuancer. 
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 Referencefotos af de primære facadematerialer tegl, natursten, beton og keramiske 

fliser. 
 
 Herudover kan delpartier af facaden bestå af:  

 
- aluminium, herunder anodiseret aluminium, 
- træ, 
- stål, 
- cortenstål, 
- glas, 
- begrønnede facader. Se fodnote8. 

 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler i 

plan med facaden. 
 
9.7 Facader på de øvrige bygninger ovenpå bygningsbasen skal udføres 

med glas i kombination med lette pladematerialer med mat fremtoning i 
form af aluminium, herunder anodiseret aluminium o. lign. i princippet 
som vist på illustrationer af facadeudsnit på side 22. 

 
 Bortset fra glas, skal disse materialer fremtræde i metalliske, grålige, 

brunlige eller sandfarvede farver/nuancer. 
 
 Herudover kan delpartier af facaderne bestå af:  

 
- træ, 
- stål, 

 
8  Ved krav om ”grøn beplantning” på facader, skal man være særlig opmærksom på brandkrav, som kan 

umuliggøre etablering af en ”grøn levende væg”. 
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- cortenstål, 
- glas, 
- begrønnede facader. Se fodnote9. 

 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler i 

plan med facaden. 
 
9.8 Bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning og cykelskure kan 

fremstå i andre materialer og farver end øvrig bebyggelse, men skal ud-
føres som konstruktioner tilpasset den øvrige bebyggelse inden for lokal-
planområdet. Bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning skal 
have et ensartet præg og fremstå som en integreret del af den samlede 
arkitektoniske udformning, ligesom cykelskure skal have et ensartet 
præg og fremstå som en integreret del af den samlede arkitektoniske ud-
formning. 

 
9.9 Til facadebeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som 

kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 
 Tage 
 
9.10 Tagflader på bebyggelse skal udformes som ”flade” tage, dog skal del af 

tagfladen inden for byggefelt B1 udformes med hældning på mindst 5 
grader, i princippet som vist på illustrationen på side 19, ligesom tagkon-
struktioner på/over opholdsarealet inden for byggefelt B5 kan udformes 
med hældning. 

 
 Tage skal begrønnes med plantevækst, for eksempel græs eller sedum, 

dog skal tage inden for byggefelt B1 dækkes med tagpap og/eller tagdug. 
 
 Mindre dele af bebyggelsens tage, herunder ovenlyskonstruktioner, må 

fremstå i træ, glas og metal. 
 
 Tagflader kan tillige fremstå med solceller og/eller solfangere, jf. § 9, stk. 

13-17. 
 
9.11 Tage på overdækninger må fremstå med anden taghældning og tagma-

teriale end øvrig bebyggelse. 
 
9.12 Til tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan 

give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 
 Solfangere og solceller  
 
9.13 Anlæg til indvinding af solenergi skal udformes, så de indgår på en har-

monisk måde i bygningernes arkitektoniske formsprog og facadeud-
formning. 
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9.14 Anlæg til indvinding af solenergi skal opsættes på bebyggelsen tagfla-
der eller integreres i den enkelte vægflade og skal fremstå som sam-
menhængende rektangler eller kvadrater. 

 
9.15 Anlæg til indvinding af solenergi må maksimalt udgøre 50 % af de sam-

lede tagflader eller vægflader. 
 
 Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang, såfremt anlæg-

get udføres som en integreret del af bygningens arkitektur. 
 
9.16 På tage med en hældning under 10 grader må anlægget højst rage 1,5 

m op over tagets højeste punkt.  
 
På tage med en hældning på 10 grader eller mere skal anlægget place-
res med samme hældning som taget. Anlægget må ikke være hævet 
mere end 25 cm over tagfladen. 

 
 Anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra tagkant. 
 
9.17 Til energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere på faca-

der og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give an-
ledning til væsentlige gener for omgivelserne. 

 
Vinduer 

 
9.18 Vinduer må kun fremtræde med klar, transparent, plane/glatte glas 

uden spejlende virkning. Undtaget er dog vinduer til sekundære funktio-
ner såsom toiletter, badeværelser o. lign. 

 
9.19 Vindueshuller eller lignende i facade i stueetage mod vest ved indgangs-

parti mod Skejby Nordlandsvej i bygningsbasen skal fremstå med vind-
afskærmning som glaspartier eller perforerede skærme.  

 
9.20 Vinduer i butikker og andre erhvervslokaler i bygningsbasen må ikke til-

mures eller blændes ved tildækning og lignende således, at det får ka-
rakter af facadebeklædning. 

  
 Elevatortårne og trappehuse 
  
9.21 Elevatortårne og trappehuse skal udformes og beklædes således, at de 

fremtræder som integrerede dele af den samlede bebyggelse.  
 
 Skiltning 
   
9.22 Skiltning skal underordne sig bebyggelsens arkitektoniske udtryk og fa-

cadernes bygningsdetaljer. 
 
9.23 Facadeskiltning på bebyggelse inden for byggefelt B1 må alene ske på 

etage 11, etage 17 og etage 18 over bygningsbasen i princippet som 
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angivet på kortbilag 3 og 4. Facadeskiltning inden for byggefelt B1 må 
ikke ske som skiltning for butikker i bebyggelsen. 

 
 
 Facadeskiltning på bebyggelse inden for byggefelt B5 må alene ske i 

tilknytning til indgangspartier og som en samordning af skiltning for virk-
somheder i bebyggelsen i princippet som angivet på kortbilag 3 og 4. 

 
 Facadeskiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo og pri-

mært som en markering af et indgangsparti.  
 
 Facadeskiltning må ikke have karakter af facadebeklædning. Facade-

skiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logo. Firmanavn 
må maksimalt gives en højde på 2,0 m, ligesom et logo kan gives en 
højde på maksimalt 2,0 m.  

 
 Tekst og logo i skilte på bygninger må kun være baggrundsbelyste eller 

bagud lysende. 
 
9.24 Der må ikke ske digital skiltning, herunder LED-skærme, og lysskilte i 

øvrigt med løbende eller blinkende lys, laserlys eller andet bevægeligt 
lys. 

 
9.25 Der må højst opstilles 4 fritstående skiltestandere/pyloner inden for lo-

kalplanområdet. 
 
 Den enkelte skiltestander/pylon må ikke være højere end 8,5 m. Bred-

den og dybden af den enkelte skiltestander/pylon må maksimalt være 
2,0 m. Den enkelte skiltestander/pylon skal placeres minimum 10,0 m 
fra vej- og naboskel og må placeres mellem den bebyggelsesregule-
rende linje og Skejby Nordlandsvej. 

 
 Logoer på den enkelte skiltestander/pylon må kun være indvendigt be-

lyst. 
 
9.26 Der kan opsættes oversigts- og henvisningsskilte inden for lokalplanom-

rådet for områdets erhverv og færdselsregulerende skiltning, som f.eks. 
parkeringshenvisningsskilte og henvisningsskilte for vareindlevering. 

  
9.27  Der må højst opsættes 3 flagstænger inden for lokalplanområdet. Flag-

stænger må have en maksimal højde på 10,0 m. Flagstængerne skal 
opstilles på linje eller i en gruppe med en indbyrdes afstand på maksi-
malt 5,0 m. Flagstænger skal placeres minimum 10,0 m fra vej- og na-
boskel. 

 
9.28 Der må ikke opsættes bannere, beachflag eller lignende i lokalplanom-

rådet. 
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 Antenner, paraboler mm. 
    
9.29  Der må ikke synligt opsættes udendørs radio- og tv-antenner, herunder 

parabolantenner på bygninger. Bortset herfra er dog antenner og bære-
rør til mobiltelefoni. 

 
9.30 Antenner og bærerør til mobiltelefoni må højst fremstå med en højde på 

3,0 m over den enkelte tagflade. 
 
§ 10.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
 
 Opholdsarealer 
 
10.1  Inden for lokalplanområdet skal der etableres egnede opholdsarealer 

svarende til mindst 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. Se fodno-
te9. 
 
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj, jf. § 11. 

 
Størstedelen af opholdsarealerne skal etableres inden for byggefelt B5 
(bygningsbasen) i princippet som vist på kortbilag 1 og suppleres med 
yderligere opholdsarealer på terræn og/eller på tagterrasser. 
 

10.2 Opholdsarealet inden for byggefelt B5 (bygningsbasen) skal have en re-
kreativ karakter og indrettes med varierede muligheder for ophold, her-
under siddeophold. Opholdsarealet kan desuden indrettes med drivhuse. 

 
 Vindafskærmning 
 
10.3 Der skal etableres vindafskærmning langs lokalplanområdets afgræns-

ning mod vest med en udstrækning som vist på kortbilag 1.  
 
 Vindafskærmningen skal etableres med en højde på mindst 2,0 m og 

fremstå som beplantning, begrønnede perforerede skærme (1/3 åbne og 
2/3 tætte) eller kombinationer heraf. 

 
10.4 Der skal etableres vindafskærmning af det udlagte opholdsareal inden 

for byggefelt B5 (bygningsbasen) med en placering i princippet som vist 
på kortbilag 2. Afskærmningen skal fremstå som en åben overdækning 
såsom espalier og udformes, så den fremstår arkitektonisk tilpasset be-
byggelsen.  

 
 Portåbning mod øst til opholdsarealet skal fremstå med beplantning, be-

grønnet perforeret skærm (1/3 åben og 2/3 tæt) eller kombinationer heraf. 
Materialer skal tilpasses øvrige elementer på bygningsbasen. 

 
 

 
9 Bebyggelsens bolig- og erhvervsetageareal opgøres med baggrund i bolig- og erhvervsenhedernes sam-

lede bruttoareal. 
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 Beplantning 
 
10.5 I lokalplanområdets afgrænsning mod nord skal der etableres én række 

med mindst 11 løvfældende, opstammede træer, f.eks. røn, med en ind-
byrdes afstand af ca. 8 m som vist på kortbilag 1. Beplantning under træ-
erne skal fremstå som små buske. 

 
10.6 Langs vej A-B skal der etableres én række med mindst 11 løvfældende, 

opstammede træer, f.eks. røn, med en indbyrdes afstand af ca. 8 m, som 
vist på kortbilag 1. 

 
10.7 Opholdsarealet på bygningsbasen skal indrettes med plantekasser, ned-

fældede bede, krukker o. lign. med en varieret beplantning med græsser, 
stauder, buske og træer, så der opnås et grønt udtryk af høj kvalitet.  

  
 Min. 20% af opholdsarealet skal fremstå begrønnet. 
 
 Træer på opholdsarealet på bygningsbasen skal bestå af lave arter, 

f.eks. robinie, japansk kirsebær, koreansk røn og antarktisk sydbøg. 
 
10.8 På færdsels- og parkeringsarealet mellem byggefelt B5 (bygningsbasen) 

og Skejby Nordlandsvej skal der etableres mindst ét solitært træ samt 5 
grupper á mindst 3 træer, f.eks. robinie, koreansk røn og antarktisk syd-
bøg, med placeringer i princippet som vist på kortbilag 1. 

 
10.9 Mod Skejby Nordlandsvej udlægges areal til et lavt plantebælte mellem 

lokalplanområdets afgrænsning og færdsels- og parkeringsarealet som 
vist på kortbilag 1. 

 
 Plantebælte udlægges med en bredde på 0,5 m og skal brydes af gang- 

og cykelsti, jf. § 5, stk. 6. 
 
 Plantebæltet skal være beplantet med små buske i form af sargents 

æble.  
  
10.10 For træer plantet i befæstede arealer eller på etagedæk skal der være 

min. 12 m³ rodvenligt bærelag pr. træ. Dybden af plantehullet skal være 
min.1,0 m. 

 
10.11 Lav beplantning som græsser, stauder, buske, klatreplanter, sedum o. 

lign. skal sikres et jorddække på minimum 0,5 meters tykkelse. 
 
10.12 Træer skal plantes med en afstand til facade på min. 4,0 m og med en 

afstand af min 1,0 m til støttemur ved den nordligste bebyggelse. Se fod-
note10. 

 
  
 

 
10   Træets højde og kronestørrelse skal vurderes for hele levetiden, så adgang til redningsåbninger bevares, 

også når træet er fuldt udvokset. 
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 Tekniske anlæg og affald 
 
10.13 Fritstående anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning skal afskær-

mes af beplantning. 
 
10.14 Oplagring må kun finde sted i bygninger. 
 
 Håndtering af regnvand 
 
10.15 Befæstelsesgraden for lokalplanområdet må ikke overstige 60 %. Så-

fremt denne befæstelsesgrad overskrides, skal det overskydende tag- og 
overfladevand tilbageholdes eller forsinkes i lokalplanområdet inden ud-
ledning til regnvandssystemet.  

 
10.16 Der kan etableres anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af 

faskiner, regnbede og lignende. Nedsivning via semipermeable belæg-
ninger, regnbede, faskiner og lignende skal ske under hensyntagen til 
lokale forhold. Der kan desuden etableres opstuvningsmuligheder på ter-
ræn/parkeringsanlæg, underjordiske bassiner og lignende til forsinkelse 
af regnvand. Se fodnote11. 

 
§ 11. Støjforhold 
 

Vejtrafikstøj - udendørs 
 
11.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse f.eks. kontorerhverv og hotel, 
ikke overstiger Lden 63 dB. 

 
11.2 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Skejby Nordlandsvej 

overstiger Lden 63 dB, skal det ved facadeisolering sikres, at det inden-
dørs støjniveau med lukkede vinduer i hotelværelser ikke overstiger Lden 
33 dB og i kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv ikke over-
stiger Lden 38 dB. Se fodnote12. 

 
11.3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører de udendørs opholdsarealer, ikke overstiger Lden 58 dB. 
 

Vejtrafikstøj – indendørs 
 
11.4 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 

hotelværelser ikke overstiger Lden 33 dB, målt med lukkede vinduer og 
døre og med åbne udeluftventiler. 

 

 
11  Der henvises til Aarhus Kommunes LAR metodekatalog og publikationen "Opstuvning på terræn", som 

findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. 
12  Støjredegørelsen, der udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægningen, angiver, at det udendørs støjni-

veau for støjfølsom erhvervsbebyggelse f.eks. kontorerhverv og hotel alene overskrides på facader mod 
Skejby Nordlandsvej. 
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11.5 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 
kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv ikke overstiger 38 
dB Lden, målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler. 

 
Virksomhedsstøj 

 
11.6 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke 

påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der er gældende i henhold til Kommuneplanens støjbestemmelser. 

 
11.7 Ved etablering af støjfølsom anvendelse skal det sikres, at de ikke er 

påvirkede af støj fra eksisterende virksomheder i eller uden for lokalplan-
området, i en grad der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier for virksomhedsstøj. 

 
§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse 
 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 
 

- Der er anlagt vejadgang fra Karl Krøyers Vej til lokalplanområ-
det, jf. § 5, stk. 1, 
 

- Interne trafikarealer er anlagt, som beskrevet i § 5, 
 

- Bilparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte del-
etape, 
 

- Cykelparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte del-
etape, 
 

- Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret for den enkelte 
deletape med et omfang nødvendigt for den enkelte deletape, jf. 
§ 10, stk. 1 samt etableret og beplantet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i § 10, se fodnote13, 
 

- Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støjgrænse-
værdier er overholdt, både i forhold til bebyggelse og udendørs 
opholdsarealer. 
 

§ 13. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20: 
 

 
13  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil 

der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod 
sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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 På matr.nr. 10bq Skejby, Århus Jorder: 
 Ophævelse af punkterne A, B, C, D og F i servitut nr. 3, Deklaration om 

udstykning, oversigt, terrænregulering, kloakanlæg mv, med dato/løbe-
nummer 30.06.1966-946389-63. 

 
 Ophævelse af servitut nr. 4, Dok om areal til fælles formål butikker, par-

keringspladser etc. om ubebygget areal og vej, med dato/løbenummer 
20.11.1974-946392-63. 

 
§ 14. Ophævelse af ældre lokalplan 
 
 Lokalplan nr. 870 for Aarhus Kommune ophæves i sin helhed ved den 

offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende lokalplan. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Kommuneplanens rammeområder 14.10.09CE og 14.10.10 CE 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i både rammeområde 14.10.09CE 
og 14.10.10 CE fastlagt til centerformål og beliggende i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammeområde 14.10.10 CE i Kom-
muneplan 2017, hvad angår maksimalt etageantal, maksimale bygningshøjder og 
note om, at parkering ikke må ske på terræn.  
 
Lokalplanen er endvidere omfattet af højhuspolitikken, da planen omfatter bebyg-
gelse i mere end 6 etager og bygningshøjder, der overstiger 25 m. 
 
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrå-
det godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 52 
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
 

 
 
Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
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Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
Aarhus Byråd vedtog den 11. oktober 2006 Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Dette tillæg er efterfølgende indarbejdet i 
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 
 
I højhuspolitikken er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og områder, 
hvor højhuse ikke som udgangspunkt afvises. Desuden fastlægger højhuspolitik-
ken, at hvis der planlægges for højhuse, skal der udarbejdes en konsekvensana-
lyse. 
 
Den konkrete planlægning er i overensstemmelse med højhuspolitikken, da lokal-
planområdet ligger i et område, hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises. 
 
I overensstemmelse med højhuspolitikken er der derfor udarbejdet en konsekvens-
analyse, hvori påvirkningen af byens skyline, byarkitekturen på kvartersniveau, by-
rummene ved foden af det høje hus, det lokale klima (fx skygge og vindforhold), 
trafikstrukturen m.v. beskrives. 
 
Konsekvensanalysen indgår i den miljørapport, som er udarbejdet i henhold til ’Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 
nr. 1225 af 25/10/2018) i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse. 
 
Miljørapporten gengives i et særskilt hæfte, og der er i lokalplanens afsnit om miljø-
vurdering indsat et ikke-teknisk resumé af miljørapporten. 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Hidtidig lokalplanlægning i området 
 
Lokalplaner 
Området er omfattet af Lokalplan nr. 870, Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i 
Skejby. 
 
I Lokalplan nr. 870 udlægges anvendelsen af nærværende lokalplanområde til cen-
terformål. 
 
Lokalplan nr. 870 ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af 
nærværende lokalplan. 
 
Detailhandel 
 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som aflastningsområde, og lo-
kalplanen giver mulighed for at etablere detailhandel med et samlet bruttoetageareal 
på op til 600 m² til butiksformål.   
 
Den enkelte udvalgsvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksformål på højst 
100 m². Den enkelte dagligvarebutik må have et bruttoetageareal på højst 100 m².  
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Bebyggelsens påvirkning af bymiljøet  
 
I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i hen-
hold til Planlovens § 16, stk. 5 redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, 
herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer (opholdsarealer) og tra-
fikale forhold. 
 
Lokalplanlægningen omfatter centerformål og muliggør primært højhusbebyggelse 
med hotel, kontorerhverv, liberalt erhverv o. lign. samt i mindre omfang butikker. 
Disse butikker er tiltænkt at understøtte hoteldriften i området og vil f.eks. omfatte 
små dagligvarebutikker som kioskvirksomhed, blomsterhandel o. lign. samt ud-
valgsvarebutikker med gaveartikler o. lign. Lokalplanområdet er beliggende i aflast-
ningscentret i Skejby, der favner både større udvalgsvarebutikker, erhverv og indu-
stri. Set i forhold til det samlede butiksmiljø i aflastningscentret udgør butiksandelen 
alene en mindre del af aflastningscentrets butiksudbud og vurderes ikke at påvirke 
bymiljøet nævneværdigt. 
 
Bebyggelsen indgår i det nuværende vejnet i Aarhus N, hvor tilkørsel til/fra det nye 
byggeri kommer til at foregå fra en ny tilslutning til Karl Krøyers Vej og fra Graham 
Bells Vej. Med en realisering af ny højhusbebyggelse vurderes trafikforholdene 
ikke ændret væsentligt set i forhold til eksisterende forhold.  
 
Der er i dag ikke udlagt opholdsarealer inden for lokalplanområdet. Med planlæg-
ningen udlægges nye opholdsarealer for lokalplanområdets brugere. Disse op-
holdsarealer etableres primært som et gårdrum midt i bebyggelsen. Det vurderes, 
at opholdsarealerne vil bidrage med et rekreativt og grønt miljø og påvirke det om-
givende bymiljø positivt. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen giver anledning til væsentlig positiv påvirkning 
af det omgivende bymiljø. 
 
Overordnede vejforhold 
 
Lokalplanområdet har med sin placering god tilgængelighed til det overordnede vej-
net. 
 
Trafikbetjeningen af området vil ske ad to adgangsveje til bebyggelsen. 
 
Den ene vejadgang til området sker fra Graham Bells Vej ad den eksisterende pri-
vate fællesvej, der fører frem til den nye bebyggelse. Denne vejadgang skal benyt-
tes ved varelevering til bebyggelsen. 
 
Den anden vejadgang vil ske fra en ny tilslutning til Karl Krøyers Vej, der udgør en 
vejgren til rundkørslen ved Paludan-Müllers Vej og Skejby Nordlandsvej. Fra rund-
kørslen er der forbindelse til det overordnede vejnet i Aarhus, bl.a. til indfaldsvejene 
Randersvej og Søftenvej, som er forbundet med henholdsvis Djurslandmotorvejen, 
og Østjyske Motorvej E45. 
 
Lokalplanområdet grænser mod vest op til den primære cykelrute, der mod nord har 
forbindelse til Lisbjerg og videre til et større område med "Byvækst i nye byer" samt 
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mod syd til Midtbyen. Derudover er der fra området via stier adgang til letbane-
standsningssted 'Humlehuse', nærliggende bolig- og erhvervsområder samt til det 
vestlige Aarhus. 
 
Etablering af en kørende adgang fra Karl Krøyers Vej forudsætter, at cykelstien, 
som grænser op til lokalplanområdet mod vest, og som er beliggende langs Karl 
Krøyers Vej, underføres ved den nye vejadgang til Karl Krøyers Vej. Dette skal sikre, 
at den kørende adgang til lokalplanområdet kan ske ude af niveau med den primære 
cykelstiforbindelse langs Karl Krøyers Vej. Udgifter forbundet med denne regulering 
afholdes af bygherre, jf. nedenstående afsnit om udbygningsaftale. 
 
Den forventede trafikgenerering til og fra ny bebyggelse i lokalplanområdet er be-
regnet til 2000 ture pr. døgn til/fra lokalplanområdet. Dette er beregnet ved brug af 
turrateerfaringstal.  
 
Trafikbelastningen på Paludan Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej forventes i de 
kommende år at stige som følge af udbygningen af Skejby Sygehus og øvrig byud-
vikling i området. Der er i dag problemer med at afvikle trafik fra Randersvej til Pa-
ludan Müllers Vej, hvilket betyder, at trafikken stuver tilbage på Randersvej. Derfor 
er der udarbejdet et ideforslag for ombygning af de tre eksisterende rundkørsler på 
Paludan Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej. De tre rundkørsler foreslås ombygget 
til signalregulerede kryds og fremgår af ”Mobilitet frem mod 2050 – Investeringsbe-
hov og handlingskatalog”. 
 
Dertil kan tilføjes, at motorvejene ved lokalplanens udarbejdelse er planlagt udvidet, 
særligt motorvejskrydset ved Aarhus N. Dette med henblik på at øge den samlede 
kapacitet for trafikafviklingen i Aarhus N. 
 
Udbygningsaftale 
 
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå 
en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg 
i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af 
en ejendom. Dette gælder f.eks. ved ændring eller udvidelse af de byggemulighe-
der, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, således som det er til-
fældet for lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. 
 
Aarhus Kommune har fra ejeren af matr.nr. 10bq Skejby, Århus Jorder modtaget en 
opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale og har forhandlet herom. 
 
Forhandlingerne har udmøntet sig i et udkast til aftale om udbygning af infrastruk-
turanlæg. 
 
Ved aftalen forpligter de ovenfor nævnte grundejere sig til at etablere følgende an-
læg: 
 
• Nyt vejanlæg med vejadgang fra Karl Krøyers Vej til lokalplanområdet og med 

underføring af cykelsti på matr.nr. 10bd Skejby, Århus Jorder og vejmatrikel 
7000ac Skejby, Århus Jorder. 
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Den nye vej anlægges med asfalt på 2-sporet kørebane og med græsrabatter. 
Kørebanen skal etableres i sammenhæng og i niveau med eksisterende asfalt-
belægning på Karl Krøyers Vej. 
 
Bredden på dels kørebaner og græsrabatter fastsættes i forbindelse med myn-
dighedens godkendelse af projektet. 
 
Der skal etableres belysning på vejadgangen, og det skal sikres, at vejafvanding 
ikke løber ned på cykelstien under adgangen.   
 
Eksisterende cykelsti beliggende langs Karl Krøyers Vej underføres ved ny vej 
(vejadgang). Underføringen af cykelstien anlægges med asfalt i en bredde af 
3,0 m som dobbeltrettet cykelsti, med min. 1,0 m brede græsrabatter og med 
græsbeklædte skråningsanlæg. 
 
Der skal etablering afvanding på det stræk af cykelstien, som omlægges, og der 
etableres belysning af den omlagte cykelsti – herunder belysning i underførin-
gen. 
 
Ny vej (vejadgang) og stitunnel skal udføres iht. gældende vejreglers krav og 
anbefalinger. 
 
Nord for vejadgangen skal der etableres en stiadgang mellem den dobbeltret-
tede sti langs Karl Krøyers Vej og lokalplanområdet. Stiadgangen skal etableres 
som en dobbeltrettet cykelstiforbindelse, ligesom den eksisterende sti. 
 
Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et af bygherre udarbejdet skitse-
projekt – vil de endelige krav til projekterne først kendes fuldt ud ved myndighe-
dens godkendelse af projektet. Ovennævnte anlæg er således ikke nødvendig-
vis beskrevet fuldt ud. Bygherre erklærer sig indforstået med at imødekomme 
alle de krav myndigheden stiller i forbindelse med godkendelse af vej- og stipro-
jekt. 
 

• Ny læbeplantning langs lokalplanområdet mod vest i form af: 
 kvalkved, hvidtjørn, sargents æble og syren  

 
Den nye læbeplantning skal etableres som et sammenhængende plantebælte 
på en strækning på ca. 70 m på matr.nr. 10bd Skejby, Århus Jorder og vejma-
triklen 7000u Skejby, Århus Jorder langs skel mod lokalplanområdet. Læbe-
plantningen skal fremstå med en højde på mindst 2,0 m. 
 
I forbindelse med etablering af læbeplantning må terrænforskelle mod fremtidigt 
terræn på matr.nr. 10bq Skejby, Århus Jorder udlignes med skråningsanlæg. 
Skråningsanlæg må ikke overstige anlæg 1:2. 
 

• Nyt plantebælte med små, spredte buske langs Skejby Nordlandsvej i form af: 
 sargents æble på en mindre strækning på vejmatrikel 7000u Skejby, Århus 

Jorder. 
 

Det nye plantebælte skal fremstå lavt. 
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• Ny træbeplantning i form af:  

 60 træer på vejmatrikel 7000ac Skejby, Århus Jorder. 
 
Træerne skal plantes på det offentlige areal vest for lokalplanområdet mel-
lem skel og stier. Træerne skal fremstå som en sammenhængende beplant-
ning i form af en lund med egetræer, som det gennemgående træ. Herud-
over skal lunden beplantes med fuglekirsebær, hvidtjørn, kirsebær, æble-
træer og røn. Træerne skal plantes både som fritstående træer og som træ-
grupper. Eksisterende træer på arealet bevares. Ved plantning udskiftes 
jorden på et areal á 2,0 x 2,0 m omkring træerne med god vækstmuld. Frit-
stående træer skal placeres med ca. 30 m² pr. træ for at på sigt at opnå fuld 
kronebredde. 
 

 11 træer i skel mellem matr.nr. 10bq og vejmatriklen 7000y Skejby, Århus 
Jorder. 
 
Træerne skal plantes i skel som én trærække med røn i et sammenhæn-
gende åbent bed med en bredde på 2,0 m. Jorden skal udskiftes med god 
vækstmuld i de øverste 50 cm i hele bedets udstrækning. Under træerne 
sås små buske. 
 

 Ny træbeplantning plantes med en stammeomkreds på 18-20 cm målt i 1,0 
m's højde. 
 

 Der skal sikres en afstand på min. 4 m fra træerne til bygninger, herunder 
tagudhæng, for at sikre plads til træernes kroner. 
  

• På vejmatrikel 7000y Skejby, Århus Jorder skal kantsten og belægning langs 
skel mod matr.nr. 10bq Skejby, Århus Jorder reetableres. 

 
• Ud over plantning forestår ejeren af 10bq Skejby, Århus Jorder etableringspleje 

af beplantning i 3 år, hvorefter Aarhus Kommune overtager driften. Beplantnin-
gen skal være i god trivsel ved overdragelse. 

 
Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der findes ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af Planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
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Arkæologiske forhold 
 
Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det 
formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af 
Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, 
grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, 
hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). 
 
Moesgård Museum har ikke fundet oplysninger om, at der i lokalplanområdet skulle 
være gjort arkæologiske fund. 
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de 
arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27). Mu-
seet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller 
om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 
Den kystnære del af byzonen 
 
Lokalplanområdet ligger uden for den kystnære del af byzonen. 
 
Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse har mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning på forsynin-
gens til enhver tid gældende betingelser. 
 
Der er tinglyst fjernvarmeledninger i lokalplanområdet: Varmetransmissionslednin-
ger (frem og retur) og én distributionsledning. 
 
Varmetransmissionsledningerne (frem og retur) er inden for lokalplanområdet ned-
gravet langs Skejby Nordlandsvej. Placering af varmetransmissionsledningerne 
fremgår af kortbilag 1 (lokalplankortet). Oplysning om afstandskrav til beplantning 
og byggearbejder skal indhentes hos Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Fjern-
varme, inden arbejdet iværksættes. 
 
Distributionsledningen er nedgravet i lokalplanområdet og dens placering fremgår 
ligeledes af kortbilag 1 (lokalplankortet). Distributionsledningen er ikke længere i 
drift. I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 870 er der indgået aftale med 
AffaldVarme Aarhus om, at ledningen kan fjernes. Aftalen er sikret ved en tinglyst 
deklaration. 
 
Inden for lokalplanplanområdet ligger desuden et meldekabel og en afløb-/drænled-
ning med deklarationsareal øst for varmetransmissionsledningerne. Disse fremgår 
også af kortbilag 1 (lokalplankortet). 
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Forureningsforhold – Jord 
 
Region Midtjylland har den 27. april 2006 vurderet matrikel nr. 10bq Skejby, Århus 
Jorder i henhold til jordforureningsloven og har ikke registreret potentielle forure-
ningskilder, som giver anledning til kortlægning. 
 
I forbindelse med en orienterende screening af fyldjorden på en del af matr.nr. 10bq 
Skejby, Århus Jorder, er der i 2013 udtaget 15 punktprøver. Alle prøver viste kate-
gori 1 jord (ren jord). 
 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har pr. 21. februar 2019 ikke registreret nogen 
konkret jordforurening inden for lokalplanområdet. 
 
Områdeklassificering  
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med krav om ana-
lyser. Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i 
en del af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg 
fra industri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført 
på landsplan i alle byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.   
 
Da hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, skal eventuel jordflytning herfra 
forudgående anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Til orientering kan resultatet af den orienterende screening fra 2013 ikke anvendes 
til bortskaffelse af overskudsjord. Hvis der skal bortskaffes jord fra lokalplanområ-
det, skal der udtages repræsenterende jordprøver. 
 
Grundvand 
Lokalplanområdet er beliggende uden for et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.  
 
Der er ingen nuværende, og der forventes ingen fremtidige indvindingsinteresser i 
området.  
 
Miljøforhold 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om miljøforhold, og i nogle tilfælde kan det 
være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad de betyder for en bestemt ejen-
dom. 
 
Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord kan bistå med nærmere vejledning om 
disse spørgsmål. 
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Regulering af miljøforhold – i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne – er først 
og fremmest udtrykt i § 3, hvor det fastlægges, hvad de forskellige dele af erhvervs-
området må anvendes til. 
 
Virksomhedsklassificering 
 
Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en virksom-
hedsklassificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres 
miljøbelastning af omgivelserne. 
 
Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders 
miljøforhold, hvor klassificeringen (miljøbelastningen) er udtrykt ved forskellige an-
befalede beskyttelsesafstande til forureningsfølsomme funktioner og arealanven-
delser. 
 
Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra 
virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, for 
den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til en 
anden klassificering end den angivne – f.eks. i form af, at der anvendes forurenings-
begrænsende teknologi ud over det almindelige. 
 
En virksomhed kan eventuelt satse bevidst på en anden klassificering ved en vis 
miljøvenlig indsats. 
 
Jf. § 3, stk. 2, kan Aarhus Kommune, Teknik og Miljø således, efter en konkret vur-
dering af en virksomheds produktions- og miljøtekniske forhold, godkende en klas-
sificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksomhedsklassificering. 
 
Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljøteknologi, m.m. vil der 
med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomhedsklassifice-
ringen. 
 
Virksomhedsstøj 
 
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ifølge lokalplanens § 12 ikke påføre 
omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i 
henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 
 
Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til 
naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. 
 
Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdi-
erne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde 
såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 
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Område Hverdage: 
Kl. 07-18. 
Lørdage: 
Kl. 07-14. 

Hverdage: 
Kl. 18-22. 
Lørdage: 
Kl. 14-22. 
Søn- og 
helligdage: 
Kl. 07-22. 

Alle dage: 
Kl. 22-07. 

Maksimalværdier 
om natten: 
Kl. 22-07. 

 
I lokalplanområdet 
 60 60 60 - 

 
Erhvervs- og indu-
striområder med for-
bud mod generende 
virksomhed samt 
omliggende center-
områder 
 

60 60 60 - 

 
Erhvervs- og indu-
striområder. 70 70 70 - 

 
Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt 
uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er 
gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum in-
den for de angivne døgnperioder. 
 
Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere grænseværdier for virksomhedsstøj end 
de vejledende grænseværdier, ligesom der kan tillades afvigelser fra den tidsmæs-
sige definition af dag-, aften- og natperioden. 
 
De nærmere regler og definitioner m.v. er angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 
/1984 om ekstern støj fra Virksomheder. 
 
Virksomhedslugt og luftforurening 
 
Lokalplanområdet og naboområderne er generelt påvirket af lugt og luftforurening 
fra virksomheder i erhvervsområdet i Skejby. 
 
På den baggrund er der i forbindelse med lokalplanlægningen foretaget en scree-
ning af, hvilke virksomheder som har de mest kritiske afkast. Der er derfor foretaget 
beregninger af påvirkningerne fra autolakereriet på Graham Bells Vej 19. Beregnin-
gerne omfatter immissionskoncentrationsbidrag fra denne virksomhed i relevante 
højder for placeringen af den planlagte bebyggelse. 
 
Beregningerne viser, at immissionsgrænsen for C9-aromater er begrænsende for 
planlægningen. Inden for lokalplanområdet overholdes immissionsgrænsen i en 
højde på op til 5 meter over terræn i forhold til placeringen af den planlagte bebyg-
gelse. 
 



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1109 

42 

Der kan iværksættes en række foranstaltninger, som kan afværge overskridelse af 
immissionsgrænsen over 5 meter over terræn. En afværgeforanstaltning er reduk-
tion af emissionen fra autoværkstedet med et aktivt kulfilter. 
 
Samme problemstilling var gældende ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 870. Der er 
derfor tinglyst en privatretlig deklaration på de respektive ejendomme, dvs. matr.nre. 
10bq og 10bb Skejby, Århus Jorder. Deklarationen omhandler etablering af afvær-
geforanstaltning ift. luftforurening overholdelse af grænseværdier for afkastluft for 
autolakereri og afholdelse af udgifter til etablering og drift af anlæg, der sikrer over-
holdelse af gældende grænseværdier. 
 
Dermed sker planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og hotel, 
uden at der opstår en miljøkonflikt ift. luftforurening, og autolakeriets drifts- og ud-
viklingsmuligheder er sikret bedst muligt. Autolakeriet har dermed mulighed for at 
fastholde og overholde dens nuværende miljøkrav som følge af planlægningen, li-
gesom vilkårene for autolakereriet ikke skærpes som følge af planlægningen. 
 
Vejtrafikstøj 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Ifølge kommuneplanens støjbestemmelser må det udendørs støjniveau, som vej-
trafikstøj påfører hoteller, kontorer, liberalt erhverv o. lign. ikke overstige Lden 63 dB, 
ligesom vejtrafikstøj på udendørs opholdsarealer ikke må overstige Lden 58 dB. 
 
Lokalplanområdet er primært belastet af vejtrafikstøj fra trafikken på Skejby Nord-
landsvej og Randersvej.  
 
På baggrund af beregningsmodellen NORD2000 er der foretaget beregninger for 
vejtrafikstøj ud fra fremskrivninger af trafikken på de omkringliggende større veje. 
Støjen er beregnet i facadepunkter ved alle bygningsfacader og etager. 
 
Beregningerne viser, at grænseværdien på Lden 63 dB for kontorer, liberalt erhverv 
o. lign. vil være overskredet ved facader mod Skejby Nordlandsvej. Ved nord, øst 
og vestvendte facader vil støjbidraget være lig med Lden 63 dB eller mindre. 
 
Grundet områdets placering og bebyggelsens udformning er der i lokalplanen opta-
get bestemmelser om, at ved overskridelse af det udendørs støjniveau ved facader 
mod Skejby Nordlandsvej skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra 
vejtrafikstøj i kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv mod Skejby Nord-
landsvej ikke overstiger Lden 38 dB, målt med lukkede vinduer og døre. Ligeledes 
skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i hotelværelser 
mod Skejby Nordlandsvej ikke overstiger Lden 33 dB, målt med lukkede vinduer og 
døre. 
 
Med hensyn til udendørs opholdsarealer viser beregningerne, at der på terræn er 
mulighed for at indrette udendørs opholdsarealer, der ikke er påvirket af trafikstøj 
over støjgrænseværdien på Lden 58 dB fra de omkringliggende veje. 
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Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes 
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil 
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen 
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens ka-
rakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, 
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven). 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er om-
fattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik. 
 
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt 
i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Ikke-teknisk re-
sumé er indsat som bilag bagerst i lokalplanen. 
 
Aarhus Kommune har gennemført en høring om miljøvurderingens afgrænsning og 
miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har vurderet, at følgende em-
ner skal behandles i miljørapporten: 

 
• Lugt- og luftforurening (emissioner) 
• Højhuspolitik 

- Byarkitektur - påvirkning af byens skyline og Egådalen (bevaringsværdigt 
landskab) 

- Byrum ved foden af det høje hus 
- Trafikale forhold 
- Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
- Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 

 
Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre plan-
forslagene i forhold til den aktuelle miljøstatus. Der foretages desuden en miljøvur-
dering af 0-alternativet, der svarer til den situation, hvor gældende planforhold ikke 
ændres. 
 
Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af bybusrute 15 på Graham Bells 
Vej. Regional- og lokalbusserne 117, 118 og 200 betjener ligeså lokalplanområdet 
på Randersvej ved Skejbyvej. Busstoppestederne er placeret i kort gåafstand til lo-
kalplanområdet. 
 
Lokalplanområdet ligger desuden ca. 1 kilometer fra standsningsstedet ”Hummel-
huse” ved letbanen. 
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Skoleforhold 
 
Lokalplanområdet er beliggende i Lisbjerg skoledistrikt. 
 
Idet lokalplanen kun omfatter et hotel- og konferencecenter med mulighed for er-
hverv, har lokalplanen i sig selv ikke kapacitetsmæssige konsekvenser for skole- og 
dagtilbudsområdet i lokaldistriktet.  
  
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende instituti-
oner:  
 
Lisbjerg Skole med SFO på adressen: 

• Lisbjergvej 13 

Skejby-Lisbjerg Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 

• Elevvej 14 

• Lisbjergvej 15 

Klub- og fritidstilbud på følgende adresser: 

• Lisbjergvej 13 

Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………  Energiselskabet NRGI 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N. 
  Mail: 
  nrgi@nrgi.dk  
 
  
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
  Gunnar Clausens Vej 34 
  8260 Viby J. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
 
 
 

mailto:nrgi@nrgi.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Karen Blixens Boulevard 7  
  8220 Brabrand. 
  Mail: 
  affaldvarme@aarhus.dk 
 
Kloakforsyning sker ved:  ………………………….. Aarhus Vand A/S 
  Gunnar Clausens Vej 34 
  8260 Viby J. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Affaldshåndtering skal godkendes af:  ……………  AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Karen Blixens Boulevard 7  
  8220 Brabrand. 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk 
 
Generelt 
 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kom-
mune, ved AarhusVand A/S, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
 
Spildevand og regnvand 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan og ligger i kloakopland 
C60, der er separatkloakeret. Etablering af ny kloak og eventuel omlægning af ek-
sisterende kloak inden for området skal derfor udføres, så spildevand og regnvand 
afledes i separate systemer frem til skel og med tilslutning til de eksisterende ad-
skilte ledninger i offentlig vej. 
 
Spildevand 
Spildevand skal afledes til Egå Renseanlæg via eksisterende ledning Graham Bells 
Vej. 
 
Regnvand 
Regnvand skal afledes til eksisterende regnvandsledning i Graham Bells Vej, hvor-
fra regnvandet ledes til et vådt regnvandsbassin beliggende mellem Robert Fultons 
Vej og Egåen, som bassinet har udledning til. 
 
For at reducere regnvandsafledningen mest muligt bør asfalt, fliser og lignende are-
aler med væsentligt bidrag til afledning af overfladevand minimeres. Overstiger af-
løbskoefficienten for området 0,60, skal den ekstra regnvandsafledning fra området 
som udgangspunkt holdes lokalt og bør nedsives, hvor det er muligt. I det omfang 
det ekstra regnvand ikke nedsives, skal det i stedet forsinkes. Der skal til dette for-
mål dimensioneres anlæg, der kan forsinke op til en klimafremskrevet 10 års regn-
hændelse med maksimalt afløb på 3 l/s/ha. Der skal i øvrigt tages hensyn til lokale 
forhold, herunder eventuel jordforurening og jordens nedsivningsevne. 
 

mailto:affaldvarme@aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:affald@aarhus.dk
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Ved etablering af grønne tage, vandrender/grøfter, spejlbassiner el.lign. kan regn-
vandet også bidrage til det rekreative og æstetiske udtryk i området. Der opfordres 
i øvrigt til at undersøge mulighed for opsamling og genanvendelse af regnvandet til 
fx toiletskyl, tøjvask, vanding af planter mm. 
 
Ekstremregn 
Håndtering af overfladevandet ved ekstreme regnhændelser, hvor kloakanlæggets 
kapacitet overstiges, skal tænkes ind i den samlede håndtering af overfladevandet. 
Der skal herunder tages højde for, at vandet ved ekstremregn og tøbrud ledes væk 
fra kældre og øvrige sårbare elementer, og i stedet ledes til områder, hvor det gør 
mindst mulig skade. Det skal i øvrigt sikres, at eksisterende strømningsveje ikke 
afbrydes. 
 
Øvrigt og tilladelser 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der ønskes overtaget af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret og udført i henhold 
til Aarhus Vands bygherrevejledning. Inden anlægsarbejdets påbegyndelse skal det 
projekterede anlæg godkendes af Aarhus Vand. Bygherrevejledningen kan findes 
på: https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger/bygherrevej-
ledning.pdf 
Eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand. 
 
Hvis der etableres privat fælles spildevands- eller regnvandsanlæg, skal dette op-
tages i spildevandsplanen og efterfølgende tinglyses. Der skal da etableres tilhø-
rende spildevandslav med vedtægter for varetagelse og fordeling af udgifter til etab-
lering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Udkast til vedtægter for lavet og anmod-
ning om ændring af spildevandsplanen skal fremsendes til Aarhus Kommune, Vand 
og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
 
Eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, 
vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, bygge-
sag@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne. 
 
Ledninger 
 
AffaldVarme Aarhus har store fjernvarmeledninger, som er deklareret i området. 
 
Da ledningerne forsyner store dele af Aarhus med varme, vil der være stor bevå-
genhed omkring gravearbejde i nærheden af disse ledninger. AffaldVarme Aarhus 
gør opmærksom på, at hvis der bygges eller graves tæt på ledningerne, kan det 
være nødvendigt med ekstra tiltag for at sikre ledningerne mod sætninger samt di-
rekte påførte skader på ledningsanlægget, afregningen af disse tiltag er Affaldvarme 
Aarhus uvedkommende. Der må desuden ikke opføres bebyggelse/beplantning 
over ledningerne. 

https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger/bygherrevejledning.pdf
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger/bygherrevejledning.pdf
mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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AffaldVarme Aarhus opfordrer derfor kommende bygherrer til at kontakte Affald-
Varme Aarhus for detaljer herom allerede i tidlig planlægningsfase af kommende 
byggerier.   
 
Byggeri og nedrivning af eksisterende bebyggelse 
 
Ansøgning om byggeri eller nedrivning af eksisterende bebyggelse i området skal 
behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ansøgning skal sendes via Byg 
og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 
 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås ved Link til Aarhus 
Kommunes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 
 

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.aarhus.dk/approbation
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod 
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene 
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksi-
sterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller 
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der 
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
planlægning, § 47. 
 
§ 13 bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
 



1 
 

Miljørapport – ikke-teknisk resumé Lokalplan nr.  1109 

MILJØRAPPORT – ikke-teknisk resumé 
til Lokalplan nr. 1109 og Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kom-
mune 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan og kommuneplantillæg er 
omfattet af krav om miljøvurdering m.v. af planer og programmer i henhold til lovens 
afsnit II, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhus-
politik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt 
offentligt i samme periode som forslag til lokalplanen og forslag til kommuneplantil-
læg. 
 
Aarhus Kommune har gennemført en høring om miljøvurderingens afgrænsning og 
miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har vurderet, at følgende em-
ner skal behandles i miljørapporten:  
 

• Lugt- og luftforurening (emissioner) 
• Højhuspolitikken 

- Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egådalen (bevaringsvær-
digt landskab) 

- Byrum ved foden af det høje hus 
- Trafikale forhold 
- Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
- Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 

 
Miljøvurderingen omfatter desuden en vurdering af konsekvenserne af at gennem-
føre planen i forhold til, hvis planforslagene ikke vedtages. Der foretages desuden 
en miljøvurdering af referencescenariet (0-alternativet), der svarer til den situation, 
hvor gældende planforhold ikke ændres. 
 
Lugt- og luftforurening (emissioner): 
På naboejendommen Graham Bells Vej 19 ligger et autoværksted, som foretager 
autolakering. Autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra en lakeringskabine. 
 
Der er lavet en redegørelse for immissionsbidrag fra lakering på autoværkstedet for 
at afdække, hvorvidt højhusbebyggelsen med dens planlagte højder kan placeres 
som nabo til autolakereriet. Redegørelsen omfatter beregninger af immissionskon-
centrationsbidraget fra autoværkstedet. Desuden opstilles der forslag til løsnings-
modeller. 
 
Beregningerne viser, at den nuværende afkasthøjde på 17,5 m fra autolakereriet 
set i forhold til højhusprojektet med dets planlagte højder skal øges væsentligt for 
at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, medmindre luft-
emissionerne kan reduceres på andre måder. 
 
Af de foreslåede løsningsmodeller er valgt en løsning, hvor emissionen af opløs-
ningsmidler fra lakeringskabinen renses i et aktivt kulfilter. Med denne løsning kan 
højden fra luftafkastet bibeholdes i den nuværende højde på 17,5 m over terræn.  
 



2 
 

MILJØRAPPORT – ikke-teknisk resumé Lokalplan nr.  1109 

 
Samme problemstilling var gældende ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 870. Der 
er derfor tinglyst en privatretlig deklaration på de respektive ejendomme, dvs. 
matr.nre. 10bq og 10bb Skejby, Århus Jorder. Deklarationen omhandler etablering 
af afværgeforanstaltning ift. luftforurening overholdelse af grænseværdier for af-
kastluft for autolakereri og afholdelse af udgifter til etablering og drift af anlæg, der 
sikrer overholdelse af gældende grænseværdier. 
 
Dermed vurderes emissioner fra autolakereriet ikke at have en væsentlig negativ 
betydning for miljøet. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egådalen: 
Den planlagte højhusbebyggelse vil adskille sig væsentligt fra de resterende byg-
ninger i nærområdet, der hovedsageligt består af erhvervs-bygninger i 1-2 etager 
med store bygningsvolumener.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for nye høj-
husprojekter. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige visuelle landmarks og højhusbe-
byggelsens integrering i området.  
 
Visualiseringerne viser volumenstudie af den planlagte højhusbebyggelse, som vil 
markere sig tydeligt i landskabet og være synlig fra de omkringliggende store veje 
og byudviklingsområder. Bebyggelsen vil stå som et vartegn og markere overgan-
gen mellem by og land samt bidrage til et arkitektonisk løft på stedet, ligesom be-
byggelsen vil være visuelt samlende i området. 
 
Bebyggelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens højder mod nord vil skabe en 
neddrosling af bebyggelsen mod Egådalen. Denne neddrosling bidrager positivt til 
oplevelsen af byen som et bylandskab med varierende bygningshøjder og grønne 
islæt set fra Egådalen. Ligeledes vil begrønning af de flade tagflader bidrage positivt 
til oplevelsen af byen som et bylandskab med grønne islæt set fra Egådalen og 
danne en grøn overgang mellem højhusbebyggelsen og det bevaringsværdige land-
skab i Egådalen, ligesom beplantning ved bebyggelsen vil danne en grøn karakter 
ved foden af den nye bebyggelse. 
 
Oplevelsen af bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab i Egådalen vurderes 
ligeledes vigtig ved skiltning. Skiltningen vil primært ske over indgangspartier i be-
byggelsen. På de høje huse vil skiltningen ske i tilknytning til de to markante vindu-
esbånd. Dermed vil skiltningen indgå i en helhed med bebyggelsens arkitektur og 
opleves som en del af denne set fra Egådalen. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at understøtte 
den byarkitektoniske udvikling og skyline af Aarhus i positiv retning og i en retning, 
som er i overensstemmelse med kommunens overordnede mål. 
 
Byrum ved foden af det høje hus: 
Den planlagte højhusbebyggelse vil tilføre nye byrum og bylivsskabende aktiviteter 
i et erhvervsområde uden egentlige byrum. 
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Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af et ankomst- og parkeringsareal 
mod Skejby Nordlandsvej og af et gårdrum i bebyggelsen. 
 
Gårdrummet indrettes med rekreativ karakter med siddeophold og beplantning. Mu-
ligheden for ophold i gårdrummet vil have positiv påvirkning på f.eks. hotellets gæ-
ster og bebyggelsens ansatte. Derfor stilles der i lokalplanforslaget krav om etable-
ring af opholdsarealer, begrønning og vindafskærmning. 
 
Bebyggelsens ankomst- og parkeringsareal mod Skejby Nordlandsvej og bebyggel-
sens publikumsorienterede funktioner i stueetagen vil påvirke det omgivende by-
miljø positivt med både aktive facader, begrønning og med byliv med et flow af gæ-
ster, besøgende og ansatte til/fra bebyggelsen. 
 
Det vurderes samlet, at byrummene ved foden af de høje huse vil bidrage positivt 
til byplanlægningen i området. 
 
Trafikale forhold: 
Lokalplanområdet vejbetjenes både via Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej. Lo-
kalplanområdet grænser mod vest op til den primære cykelrute, der mod nord har 
forbindelse til Lisbjerg og videre til større områder med byvækst øst og vest for Lis-
bjerg samt mod syd til Midtbyen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget estimering af tra-
fikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte højhusbebyggelse, ligesom 
den primære cykelrute er betragtet. 
 
Det vurderes, at den øgede trafikmængde til/fra lokalplanområdet ikke vil belaste 
trafiksituationen i nærområdet væsentligt. Samtidig vurderes det, at adgangsvejene 
ikke giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. 
 
Der er udarbejdet en separat parkeringsredegørelse, som indeholder en udregning 
af det forventede parkeringsbehov for de angivne formål ud fra Aarhus Kommunes 
retningslinjer. Det vurderes, at der kan ske dobbeltudnyttelse af bilparkeringsplad-
ser mellem de forskellige funktioner i lokalplanområdet. Herved benyttes parke-
ringsarealer til flere formål i løbet af døgnet, og det samlede parkeringsbehov vil 
normalt være mindre end summen af de enkelte behov. 
 
Lokalplanen stiller på denne baggrund krav om i alt minimum 466 bilparkerings-
pladser for den samlede bebyggelse, og at cykelparkering skal ske iht. Aarhus Kom-
munes retningslinjer.  
 
Desuden skal der ved etablering af højhusbebyggelse laves en underføring af cy-
kelruten ved vejadgangen til Karl Krøyers Vej. Denne underføring reguleres ikke 
med planlægningen, men vil ske iht. en udbygningsaftale mellem Aarhus Kommune 
og grundejeren af ejendommen, som omfatter lokalplanområdet. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold: 
Vindmiljøet er analyseret med henblik på at afklare, om der opstår uhensigtsmæs-
sige vindforhold i og omkring lokalplanområdet. 
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Vindkomforten er vurderet ud fra tre typer aktiviteter: siddeophold, gang/slentren og 
rask gang. Her er fokus lagt på vindkomfort ved siddeophold i det afskærmede op-
holdsområde (gårdrummet), gang/slentren ved indgangspartiet mod Skejby Nord-
landsvej og rask gang på parkeringsarealet mod Skejby Nordlandsvej. 
 
Vindanalysen viser, at højhusbebyggelsen er vindeksponeret på grund af beliggen-
heden i det åbne landskab på kanten af Egådalen. Det er specielt vinde fra sydvest-
lige og vestlige retninger, som den planlagte bebyggelse vil være udsat for. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger både i forhold til 
acceptable vindforhold på det afskærmede opholdsareal (gårdrummet) og i forhold 
til acceptable vindforhold ved indgangspartiet og parkeringsarealet mod Skejby 
Nordlandsvej. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vindkomforten i 
det afskærmede opholdsareal (gårdrummet), kan være en åben overdækning af 
gårdområdet. Det primære formål er at forhindre at den vind, der fra vest og sydvest 
rammer den halvhøje bygning på østsiden af gården, sendes ned langs facaden og 
ned i gården. Gårdrummets åbning mod øst vil skulle afskærmes med en perforeret 
skærm, beplantning eller lignende, for at afskærme mod østlige vinde. 
 
For ankomstarealet kan vindmiljøet forbedres ved at opsætte afskærmning mod 
vest. Afskærmning kan både være i form af beplantning eller læmur. Ved indgangs-
partiet foreslås åbninger mod vest ved indgangspartiet lukket. Dette kan ske med 
glaspartier eller perforererede skærme. 
 
Cykling indgår i samme vindkomfortkategori som 'rask gang med formål'. Af vind-
komfortkortene for vestenvind, som er en af de problematiske vindretninger, kan det 
aflæses, at cykelstien langs Karls Krøyers Vej og cykelstien langs Skejby Nord-
landsvej ikke bliver udsat for uacceptable vindforhold som følge af højhusbebyggel-
sen, hverken med eller uden afværgeforanstaltning i form af afskærmning mod vest. 
For cykelstierne har vindafskærmningen mod vest derfor ingen betydning. 
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanen bestemmelser om vindaf-
skærmning ud for lokalplanområdets afgrænsning mod vest langs parkeringsarealet 
og vindafskærmning i vindueshuller eller lignende i stueetage mod vest ved ind-
gangsparti mod Skejby Nordlandsvej. Desuden sikres, at der skal etableres vindaf-
skærmning af gårdrummet, herunder af portåbning mod øst. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold: 
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer er vurderet 
på baggrund af en række skyggestudier. 
 
Skyggestudierne viser, at den planlagte højhusbebyggelse med hensyn til skygger 
vil påvirke arealerne vest for planområdet delvist i morgen- og formiddagstimerne i 
foråret og i efteråret, hvor skyggerne er lange og kommer fra øst. Mod nord, øst og 
sydøst falder skyggerne i vinterhalvåret ind over erhvervsvirksomheder i Skejby In-
dustrikvarter ved Graham Bells Vej. I sommerhalvårets eftermiddagstimer er det pri-
mært naboejendommen (erhvervsvirksomhed) mod øst, Graham Bells Vej 15, der 
ville være påvirket af skygge. 
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Skyggestudierne viser desuden, at der ikke vil falde slagskygge på hverken koloni-
haver eller boliger uden for planområdet. 
 
Inden for planområdet vil gårdrummet med udendørs opholdsareal være solbeskin-
net i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommerperioden. 
 
Da skyggepåvirkningen alene berører erhvervsbebyggelse og ingen følsomme for-
mål som boliger, vurderes planforslagne ikke at få væsentlige negative skyggepå-
virkninger for omgivelserne. 
 
Krav til planlægningen 
I lokalplanforslaget er der indarbejdet foranstaltninger som modvirker væsentlige 
negative indvirkninger på miljøet. 
 
Desuden er de miljøvurderede emner holdt op mod hinanden for at skønne om de 
vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på tværs af hinanden, både inden og 
uden for lokalplanområdet. Det er samlet vurderet, at dette ikke er tilfældet. 
 
Med miljørapporten foreslås, at virksomhederne i og omkring lokalplanområdet 
samt den generelle udvikling af området overvåges af Aarhus Kommune med peri-
odiske trafiktællinger som en del af den generelle overvågning af trafikudviklingen i 
byområdet. Desuden vil Aarhus Kommune sikre, at de tiltag, der er sikret med lo-
kalplanbestemmelser, sker ved bebyggelse og anlæg. 
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Tillæg til Kommuneplanen Lokalplan nr.  1109 

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
 
Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 141010CE. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1109 ændres de konkrete rammer 
for rammeområde 141010CE, hvis anvendelse er fastlagt til aflastningscenter. 
 
Denne ændring sker for at muliggøre opførelse af ny højhusbebyggelse inden for 
planområdet.  
 
Med de nye rammer ændres det maksimale etageantal i forhold til de eksisterende 
konkrete rammer. I det eksisterende rammeområde 141010CE er det maksimale 
etageantal fastlagt til 9 etager, dog 30 i områdets sydlige del. Desuden er den 
maksimale bygningshøjde fastlagt til 35 m, dog 115 m i områdets sydlige del. Med 
kommuneplantillægget fastlægges rammer for et mindre højhusprojekt end tidli-
gere planlagt. Med kommuneplantillægget ændres de konkrete rammer til maksi-
malt 10 etager, dog maksimalt 22 etager i områdets sydlige del. Den maksimale 
bygningshøjde ændres til 40 m, dog 84 m i områdets sydlige del. 
 
Med de nye ramme slettes desuden note om, at parkering ikke må ske på terræn. 
 
Retningslinje D9 bliver overholdt, da butikkerne er forbeholdt hotellets gæster 
 
Retningslinje D9 
I tilknytning til tankstationer, hospitaler, idrætsfaciliteter, turistattraktioner, uddan-
nelsesinstitutioner og lignede faciliteter kan der etableres mindre dagligvarebutik-
ker og servicebutikker rettet mod de besøgende. 
 
Kommuneplantillægget påvirker ikke de forhold, som fremgår af planlovens § 11, 
stk. 1. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
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Rammebestemmelser 
 
Eksisterende rammeområde 141010CE 
 
Anvendelsen er fastlagt til aflastningscenter (anvendelseskategori 26 – Aflast-
ningscenter*). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 9 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 35 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 350 for området under ét. 
 
Bortset fra af- og pålæsning og handicapparkering må der ikke indrettes parke-
ringsarealer på terræn. 
 
På dele af grunden kan terrænet dog hæves til indretning af parkeringskælder. 
 
Området kan endvidere anvendes til kontorerhverv og offentlig administration. 
 
I områdets sydlige del må bebyggelsen opføres med en bygningshøjde på 115 m 
og et etageantal på 30. 
 
 
Kommuneplantillæggets nye rammebestemmelser for rammeområde 14.10.10 CE 
har følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 141010CE 
 
Anvendelsen er fastlagt til aflastningscenter (anvendelseskategori 26 – Aflast-
ningscenter*). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 10 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 40 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 350 for området under ét. 
 
På dele af grunden kan terrænet hæves til indretning af parkeringskælder. 
 
Området kan endvidere anvendes til kontorerhverv og offentlig administration. 
 
I områdets sydlige del må bebyggelsen opføres med en bygningshøjde på 84 m 
og et etageantal på 22. 
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Rammekort til Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 

Generelle rammebestemmelser for – 26. Aflastningscenter 
Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan etableres butik-
ker, liberale erhverv, restauranter og lignende, der naturligt kan indpasses i et 
eksternt butikscenter.  

Der kan i området indrettes udvalgsvarebutikker på indtil 10.000 m² og ikke under 
2.000 m² bruttoetageareal. 

Ved planlægning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper efter planlovens definition, er der mulighed for, at der kan planlæg-
ges for butikker med et større maksimalt bruttoetageareal. 

Det samlede butiksareal i aflastningscentrene må ikke forøges. 

I perioden 2018-21 kan det samlede butiksareal dog forøges med én udvalgsva-
rebutik med et butiksareal på over 2.000 m2 i aflastningscentret i Skejby. Butikken 
kan etableres med en maksimal størrelse på 8.000 m2. 
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Illustrationsplan.

Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. 
Planen viser samtidig, hvordan de ubebyggede arealer planlægges disponeret. Mål: 1:1000
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Principsnit, nord-syd.

Principsnittet viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen placeres i forhold til eksisterende terræn og omgivelser.
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Principsnit, øst-vest.

Principsnittet viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen placeres i forhold til eksisterende terræn og omgivelser.
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Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1109

Skytower på Graham Bells Vej i Skejby samt tillæg nr. 52 til Kom-
muneplan 2017.

Miljørapporten er sammen med lokalplanen og kommuneplantil-
lægget offentlig fremlagt fra den 25. august til den 20. oktober 
2020

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE



•
Her ligger området

Miljørapporten er udarbejdet af 

Teknik og Miljø, Plan

i samarbejde med:

COWI A/S 
Jens Chr. Skous Vej 9. 
8000, Aarhus

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1109 
Har du indsigelser, bemærkninger og/eller ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte:

Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 
Tlf. 8940 4400 

Høringssvar sendes via Aarhus Kommunens Høringsportal, som du finder her

deltag.aarhus.dk

Fristen for bemærkninger udløber den 20. oktober 2020
Anfør venligst afsendernavn og -adresse på brev eller høringsportal.

https://deltag.aarhus.dk
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+ 
MILJØRAPPORT TIL LOKALPLAN NR. 1109 
 

Skytower på Graham Bells Vej i Skejby samt Tillæg nr. 52 til Kommune-
plan 2017 
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Læsevejledning 
 
Beslutningen om, at der skal udarbejdes en miljørapport og hvilke emner der skal medtages, er 
foretaget i den forudgående proces ud fra en screening af lokalplanudkastet og en høring af be-
rørte myndigheder. Selve miljørapporten udarbejdes af Aarhus Kommune. Miljørapporten skal 
kvalificere den efterfølgende offentlige debat og politiske behandling af planen. 
 
Miljørapporten indleder med Det ”ikke tekniske resume” som er en opsamling på følgende emner:  

 Anden planlægning, 
 svar fra berørte myndigheder, 
 alternativer,  
 vurdering af de emner, som er udpeget i afgrænsningen, 
 afværgetiltag og overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger. 

 
Miljørapporten offentliggøres sammen med: 

 Planforslaget, hvor det ”ikke tekniske resume” er indsat i lokalplanens redegørelse og 
 Beslutningen om, at planen skal miljøvurderes 

 
Miljørapporten er endelig. Væsentlige emner, der bliver taget op i høringsfasen, bliver behandlet i 
den sammenfattende redegørelse, som indsættes i den endelige plan. 
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Oversigt (Ikke teknisk resume) af vurderingerne 

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan og 
kommuneplantillæg er omfattet af krav om miljøvurdering m.v. af planer 
og programmer i henhold til lovens afsnit II, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, 
samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik. Miljørapporten er 
udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i sam-
me periode som forslag til lokalplanen og forslag til kommuneplantillæg. 
 
Aarhus Kommune har gennemført en høring om miljøvurderingens af-
grænsning og miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har 
vurderet, at følgende emner skal behandles i miljørapporten:  
 

 Lugt- og luftforurening (emissioner) 
 Højhuspolitikken 

• Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egådalen (be-
varingsværdigt landskab 

• Byrum ved foden af det høje hus 
• Trafikale forhold 
• Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
• Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 

 
Miljøvurderingen omfatter desuden en vurdering af konsekvenserne af at 
gennemføre planen i forhold til, hvis planforslagene ikke vedtages. Der 
foretages desuden en miljøvurdering af referencescenariet (0-
alternativet), der svarer til den situation, hvor gældende planforhold ikke 
ændres. 
 
Lugt- og luftforurening (emissioner): 
På naboejendommen Graham Bells Vej 19 ligger et autoværksted, som 
foretager autolakering. Autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra 
en lakeringskabine. 
 
Der er lavet en redegørelse for immissionsbidrag fra lakering på auto-
værkstedet for at afdække, hvorvidt højhusbebyggelsen med dens plan-
lagte højder kan placeres som nabo til autolakereriet. Redegørelsen om-
fatter beregninger af immissionskoncentrationsbidraget fra autoværkste-
det. Desuden opstilles der forslag til løsningsmodeller. 
 
Beregningerne viser, at den nuværende afkasthøjde på 17,5 m fra auto-
lakereriet set i forhold til højhusprojektet med dets planlagte højder skal 
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øges væsentligt for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier, medmindre luftemissionerne kan reduceres på andre 
måder. 
 
Af de foreslåede løsningsmodeller er valgt en løsning, hvor emissionen 
af opløsningsmidler fra lakeringskabinen renses i et aktivt kulfilter. Med 
denne løsning kan højden fra luftafkastet bibeholdes i den nuværende 
højde på 17,5 m over terræn.  
 
Samme problemstilling var gældende ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 
870. Der er derfor tinglyst en privatretlig deklaration på de respektive 
ejendomme, dvs. matr.nre. 10bq og 10bb Skejby, Århus Jorder. Deklara-
tionen omhandler etablering af afværgeforanstaltning ift. luftforurening 
overholdelse af grænseværdier for afkastluft for autolakereri og afholdel-
se af udgifter til etablering og drift af anlæg, der sikrer overholdelse af 
gældende grænseværdier. 
 
Dermed vurderes emissioner fra autolakereriet ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for miljøet. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egådalen: 
Den planlagte højhusbebyggelse vil adskille sig væsentligt fra de reste-
rende bygninger i nærområdet, der hovedsageligt består af erhvervsbyg-
ninger i 1-2 etager med store bygningsvolumener.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for 
nye højhusprojekter. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige visuelle land-
marks og højhusbebyggelsens integrering i området.  
 
Visualiseringerne viser volumenstudie af den planlagte højhusbebyggel-
se, som vil markere sig tydeligt i landskabet og være synlig fra de om-
kringliggende store veje og byudviklingsområder. Bebyggelsen vil stå 
som et vartegn og markere overgangen mellem by og land samt bidrage 
til et arkitektonisk løft på stedet, ligesom bebyggelsen vil være visuelt 
samlende i området. 
 
Bebyggelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens højder mod nord vil 
skabe en neddrosling af bebyggelsen mod Egådalen. Denne neddrosling 
bidrager positivt til oplevelsen af byen som et bylandskab med varieren-
de bygningshøjder og grønne islæt set fra Egådalen. Ligeledes vil be-
grønning af de flade tagflader bidrage positivt til oplevelsen af byen som 
et bylandskab med grønne islæt set fra Egådalen og danne en grøn 
overgang mellem højhusbebyggelsen og det bevaringsværdige landskab 
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i Egådalen, ligesom beplantning ved bebyggelsen vil danne en grøn ka-
rakter ved foden af den nye bebyggelse. 
 
Oplevelsen af bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab i Egåda-
len vurderes ligeledes vigtig ved skiltning. Skiltningen vil primært ske 
over indgangspartier i bebyggelsen. På de høje huse vil skiltningen ske i 
tilknytning til de to markante vinduesbånd. Dermed vil skiltningen indgå i 
en helhed med bebyggelsens arkitektur og opleves som en del af denne 
set fra Egådalen. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
understøtte den byarkitektoniske udvikling og skyline af Aarhus i positiv 
retning og i en retning, som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede mål. 
 
Byrum ved foden af det høje hus: 
Den planlagte højhusbebyggelse vil tilføre nye byrum og bylivsskabende 
aktiviteter i et erhvervsområde uden egentlige byrum. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af et ankomst- og parke-
ringsareal mod Skejby Nordlandsvej og af et gårdrum i bebyggelsen. 
 
Gårdrummet indrettes med rekreativ karakter med siddeophold og be-
plantning. Muligheden for ophold i gårdrummet vil have positiv påvirkning 
på f.eks. hotellets gæster og bebyggelsens ansatte. Derfor stilles der i 
lokalplanforslaget krav om etablering af opholdsarealer, begrønning og 
vindafskærmning. 
 
Bebyggelsens ankomst- og parkeringsareal mod Skejby Nordlandsvej og 
bebyggelsens publikumsorienterede funktioner i stueetagen vil påvirke 
det omgivende bymiljø positivt med både aktive facader, begrønning og 
med byliv med et flow af gæster, besøgende og ansatte til/fra bebyggel-
sen. 
 
Det vurderes samlet, at byrummene ved foden af de høje huse vil bidra-
ge positivt til byplanlægningen i området. 
 
Trafikale forhold: 
Lokalplanområdet vejbetjenes både via Graham Bells Vej og Karl Krøy-
ers Vej. Lokalplanområdet grænser mod vest op til den primære cykelru-
te, der mod nord har forbindelse til Lisbjerg og videre til større områder 
med byvækst øst og vest for Lisbjerg samt mod syd til Midtbyen. 
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I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget estime-
ring af trafikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte højhusbe-
byggelse, ligesom den primære cykelrute er betragtet. 
 
Det vurderes, at den øgede trafikmængde til/fra lokalplanområdet ikke vil 
belaste trafiksituationen i nærområdet væsentligt. Samtidig vurderes det, 
at adgangsvejene ikke giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige pro-
blemstillinger. 
 
Der er udarbejdet en separat parkeringsredegørelse, som indeholder en 
udregning af det forventede parkeringsbehov for de angivne formål ud 
fra Aarhus Kommunes retningslinjer. Det vurderes, at der kan ske dob-
beltudnyttelse af bilparkeringspladser mellem de forskellige funktioner i 
lokalplanområdet. Herved benyttes parkeringsarealer til flere formål i lø-
bet af døgnet, og det samlede parkeringsbehov vil normalt være mindre 
end summen af de enkelte behov. 
 
Lokalplanen stiller på denne baggrund krav om i alt minimum 466 bilpar-
keringspladser for den samlede bebyggelse, og at cykelparkering skal 
ske iht. Aarhus Kommunes retningslinjer.  
 
Desuden skal der ved etablering af højhusbebyggelse laves en underfø-
ring af cykelruten ved vejadgangen til Karl Krøyers Vej. Denne underfø-
ring reguleres ikke med planlægningen, men vil ske iht. en udbygningsaf-
tale mellem Aarhus Kommune og grundejeren af ejendommen, som om-
fatter lokalplanområdet. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold: 
Vindmiljøet er analyseret med henblik på at afklare, om der opstår uhen-
sigtsmæssige vindforhold i og omkring lokalplanområdet. 
 
Vindkomforten er vurderet ud fra tre typer aktiviteter: siddeophold, 
gang/slentren og rask gang. Her er fokus lagt på vindkomfort ved sidde-
ophold i det afskærmede opholdsområde (gårdrummet), gang/slentren 
ved indgangspartiet mod Skejby Nordlandsvej og rask gang på parke-
ringsarealet mod Skejby Nordlandsvej. 
 
Vindanalysen viser, at højhusbebyggelsen er vindeksponeret på grund af 
beliggenheden i det åbne landskab på kanten af Egådalen. Det er speci-
elt vinde fra sydvestlige og vestlige retninger, som den planlagte bebyg-
gelse vil være udsat for. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger både i 
forhold til acceptable vindforhold på det afskærmede opholdsareal (gård-
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rummet) og i forhold til acceptable vindforhold ved indgangspartiet og 
parkeringsarealet mod Skejby Nordlandsvej. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vind-
komforten i det afskærmede opholdsareal (gårdrummet), kan være en 
åben overdækning af gårdområdet. Det primære formål er at forhindre at 
den vind, der fra vest og sydvest rammer den halvhøje bygning på østsi-
den af gården, sendes ned langs facaden og ned i gården. Gårdrummets 
åbning mod øst vil skulle afskærmes med en perforeret skærm, beplant-
ning eller lignende, for at afskærme mod østlige vinde. 
 
For ankomstarealet kan vindmiljøet forbedres ved at opsætte afskærm-
ning mod vest. Afskærmning kan både være i form af beplantning eller 
læmur. Ved indgangspartiet foreslås åbninger mod vest ved indgangs-
partiet lukket. Dette kan ske med glaspartier eller perforererede skærme. 
 
Cykling indgår i samme vindkomfortkategori som 'rask gang med formål'. 
Af vindkomfortkortene for vestenvind, som er en af de problematiske 
vindretninger, kan det aflæses, at cykelstien langs Karls Krøyers Vej og 
cykelstien langs Skejby Nordlandsvej ikke bliver udsat for uacceptable 
vindforhold som følge af højhusbebyggelsen, hverken med eller uden 
afværgeforanstaltning i form af afskærmning mod vest. For cykelstierne 
har vindafskærmningen mod vest derfor ingen betydning. 
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanens bestemmelser 
om vindafskærmning ud for lokalplanområdets afgrænsning mod vest 
langs parkeringsarealet og vindafskærmning i vindueshuller eller lignen-
de i stueetage mod vest ved indgangsparti mod Skejby Nordlandsvej. 
Desuden sikres, at der skal etableres vindafskærmning af gårdrummet, 
herunder af portåbning mod øst. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold: 
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer 
er vurderet på baggrund af en række skyggestudier. 
 
Skyggestudierne viser, at den planlagte højhusbebyggelse med hensyn 
til skygger vil påvirke arealerne vest for planområdet delvist i morgen- og 
formiddagstimerne i foråret og i efteråret, hvor skyggerne er lange og 
kommer fra øst. Mod nord, øst og sydøst falder skyggerne i vinterhalv-
året ind over erhvervsvirksomheder i Skejby Industrikvarter ved Graham 
Bells Vej. I sommerhalvårets eftermiddagstimer er det primært nabo-
ejendommen (erhvervsvirksomhed) mod øst, Graham Bells Vej 15, der 
ville være påvirket af skygge. 
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Skyggestudierne viser desuden, at der ikke vil falde slagskygge på hver-
ken kolonihaver eller boliger uden for planområdet. 
 
Inden for planområdet vil gårdrummet med udendørs opholdsareal være 
solbeskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommer-
perioden. 
 
Da skyggepåvirkningen alene berører erhvervsbebyggelse og ingen føl-
somme formål som boliger, vurderes planforslagne ikke at få væsentlige 
negative skyggepåvirkninger for omgivelserne. 
 
Krav til planlægningen 
I lokalplanforslaget er der indarbejdet foranstaltninger som modvirker 
væsentlige negative indvirkninger på miljøet. 
 
Desuden er de miljøvurderede emner holdt op mod hinanden for at 
skønne om de vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på tværs af 
hinanden, både inden og uden for lokalplanområdet. Det er samlet vur-
deret, at dette ikke er tilfældet. 
 
Med miljørapporten foreslås, at virksomhederne i og omkring lokalplan-
området samt den generelle udvikling af området overvåges af Aarhus 
Kommune med periodiske trafiktællinger som en del af den generelle 
overvågning af trafikudviklingen i byområdet. Desuden vil Aarhus Kom-
mune sikre, at de tiltag, der er sikret med lokalplanbestemmelser, sker 
ved bebyggelse og anlæg. 
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1. Planforslagets formål og indhold  

1.1 Formål og baggrund 
 
Forslag til Lokalplan nr. 1109 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 
har til formål at åbne mulighed for ny højhusbebyggelse ved Graham 
Bells Vej i Skejby i den nordlige del af Aarhus. Højhusprojektet SKY 
TOWER danner grundlag for planlægningen. 
 
Området er i dag omfattet af en lokalplan, der muliggør højhusbebyggel-
se. Ønskerne til ny højhusbebyggelse kan ikke rummes inden for den 
gældende planlægning. 
 
Lokalplanforslaget understøtter kommunens overordnede mål om bl.a. 
"Klog vækst". Desuden er det målet med planlægningen at understøtte 
og profilere byen kvalitativt og at styrke den byarkitektoniske oplevelse af 
området. 
 
Højhusbebyggelsen vil i kraft af dens volumen, højde og arkitektoniske 
udformning blive identitetsskabende for området og stå som et vartegn. 
Bebyggelsen vil markere overgangen mellem by og land og profilere by-
en ved ankomst fra Djurslandmotorvejen, fra Nordjyske Motorvej (E45) 
og fra øvrige veje i det overordnede vejnet, f.eks. Paludan-Müllers Vej. 
 

 
Figur 1: Illustration af ny højhusbebyggelse inden for lokalplanområdet. 
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Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg, der fast-
lægger konkrete rammer for ny bebyggelse. 
 
Lokalplanområdet omfatter følgende område på hjørnet af Karl Krøyers 
Vej og Skejby Nordlandsvej i Skejby Industrikvarter: 
 

 
Figur 2: Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområdet for Lokalplan nr. 1109. 

 
1.2 Hovedindhold 
 
Lokalplanen indeholder følgende hovedelementer, der skal sikre: 

 at området anvendes til centerformål med mulighed for etablering 
af hotel- og konferencevirksomhed og kontorvirksomhed o. lign., 

 at bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden fastlæg-
ges med henblik på at opnå en god byplanmæssig og arkitekto-
nisk helhedsvirkning med områdets umiddelbare omgivelser, 

 at der i del af bebyggelsen indrettes publikumsorienterede funkti-
oner.  
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Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang 
og placering af bebyggelse, bl.a. ved lokalplanbestemmelser om maksi-
malt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Det maksimale bruttoeta-
geareal må ikke overstige 37.000 m².  

Bebyggelsen skal udformes med en bygningsbase og høje bygninger 
med varierende højder, der omkranser et gårdrum, som integreres i byg-
ningsbasen. De høje bygninger oven på basen skal forme et højt højhus 
mod syd og et lavt højhus mod nord. 

Det høje højhus mod syd vil fremstå med en bygning i op til 18 etager 
mod Skejby Nordlandsvej oven på bygningsbasen i 2-4 etager. Denne 
bygning sammenbygges med en bygning i op til 10 etager. Det lave høj-
hus mod nord fremstår med bygninger i henholdsvis 3 og 6 etager oven 
på bygningsbasen. 

 
Figur 3: Princip – set fra øst – for opdeling af ny bebyggelse i en bygningsbase, et højt højhus mod syd og et 
lavt højhus mod nord. Højhusene omkranser et gårdrum i bygningsbasen.  

Den nye højhusbebyggelse skal med sin bygningsbase og højhuse med 
varierende højder oven på bygningsbasen opdeles i to forskellige byg-
ningsmæssige udtryk, både materiale- og farvemæssigt. Overgangen 
mellem bygningsbasen og bygningerne oven på bygningsbasen skal 
markeres med en tilbagetrækning i facaden. Dette kan f.eks. skabe en 
skyggemæssig effekt på facaden, hvor bygningsbasen vil fremstå som 
en sokkel, og fremhæve bebyggelsens arkitektur. 
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Gårdrummet, som integreres i bygningsbasen, vil udgøre størstedelen af 
opholdsarealerne. Indretningen af gårdrummet skal ske med rekreativ 
karakter, med siddeophold og med beplantning, så der opnås et grønt 
miljø af høj kvalitet. Gårdrummet skal vindafskærmes med en åben 
overdækning såsom espalier. Øvrige opholdsarealer skal indrettes på 
terræn og/eller som tagterrasser. 
 
Trafikbetjeningen af området vil ske ad to adgangsveje til bebyggelsen.  
Den ene vejadgang til området sker fra Graham Bells Vej ad den eksiste-
rende private fællesvej, der fører frem til den nye bebyggelse. Denne 
vejadgang skal benyttes ved varelevering til bebyggelsen. Den anden 
vejadgang vil ske fra en ny tilslutning til Karl Krøyers Vej, der udgør en 
vejgren til rundkørslen ved Paludan-Müllers Vej og Skejby Nordlandsvej. 
For den lette trafik skal der etableres cykel- og stiadgang til Skejby Nord-
landsvej til bebyggelsen. 
 
Lokalplanen stiller krav om i alt minimum 466 p-pladser til funktionerne i 
den samlede bebyggelse. I de stillede krav til bilparkering er det vurde-
ret, at der kan ske dobbeltudnyttelse af parkeringspladser mellem de for-
skellige funktioner i lokalplanområdet, jf. afsnit 3.5 om trafikale forhold i 
nærværende miljørapport. 
 
Bilparkering skal ske som parkering på terræn, parkering i bygningsba-
sen og/eller parkering under terræn. Cykelparkering skal ligeledes ske 
som parkering på terræn, parkering i bygningsbasen og/eller parkering 
under terræn. 
 
 
1.3 Planforslagets forhold til andre planer 
 
Forslag til Lokalplan nr. 1109 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 
52 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget 
har primært været Kommuneplan 2017. 
 
Lokalplan nr. 1109 er på nogle punkter ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2017, og derfor er Kommuneplantillæg nr. 52 udarbejdet. 
Ændringerne omfatter: 
 

 Lokalplanen muliggør højhusbebyggelse med en anden udform-
ning end hidtil gældende planlægning. 
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 Lokalplanen berører kommuneplanens rammeområde 
14.10.09CE og rammeområde 14.10.10 CE.  
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammeområde 
14.10.10 CE, hvad angår de konkrete rammer for maksimalt eta-
geantal, maksimale bygningshøjder og note om, at parkering ikke 
må ske på terræn. Derfor ændres de konkrete rammebestemmel-
ser for kommuneplanens rammeområde 14.10.10 CE. 

 
 
1.4 Relevante miljømål 
 
Internationale mål 
Det er vurderet, at der ikke er nogen internationale miljømål, der er rele-
vante i forhold til nærværende lokalplan og kommuneplantillæg. 
 
Nationale mål: 
Miljøstyrelsen har udsendt vejledninger om: ekstern støj (industri), støj 
fra veje, støj fra lufthavne, støj fra jernbaner, vibrationer, lugt, luft og støj 
samt udarbejdet en Håndbog om miljø og planlægning. Vejledningerne 
betragtes af klagenævnene som retningsgivende og vil i denne sam-
menhæng blive betragtet som miljømål, der indgår som basis for vurde-
ringerne. 

Lokale mål: 
Kommuneplan 2017: 
Høje huse skal vurderes i henhold til Højhuspolitik for Aarhus Kommune, 
tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001.  
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2. Hvordan forventes området at udvikle sig, hvis 
planforslagene ikke vedtages? 

 

2.1 Eksisterende miljøforhold 
Lokalplanområdet er ubebygget og har været anvendt til parkerings- og 
udstillingsareal for en automobilhandel med tilhørende værksted på na-
boejendommen mod øst. Lokalplanområdet er udstykket som en selv-
stændig matrikel fra denne naboejendom. 

Lokalplanområdet er i dag udlagt til centerformål som f.eks. hotel og der-
til kontorerhverv og offentlig administration. Desuden er der mulighed for 
butiksformål i mindre omfang. 

De berørte områder vurderes primært at være lokalplanområdet og de 
nære omgivelser, hvilket omfatter øvrige erhvervsvirksomheder i Skejby 
Industrikvarter ved Graham Bells Vej. 

Erhvervsvirksomhederne i de nære omgivelser ligger inden for virksom-
hedsklasse 2-6. I forhold til de nuværende anvendelser af de berørte om-
råder er der ikke kendskab til miljøkonflikter. 

Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord, i for-
bindelse med screeningen/afgrænsningen af miljørapportens indhold har 
påpeget, at bilværkstedet på naboejendommen Graham Bells Vej 19 har 
tilladelse til at udføre autolakering, hvilket influerer på udnyttelsen af lo-
kalplanområdet. Forholdene vedrørende luftforurening (emissioner) fra 
autolakeringen på naboejendommen belyses og konkretiseres i afsnittet 
"Lugt- og luftforurening (emissioner)" under kapitel 3 "Miljøvurdering". 

Trafikalt er området beliggende tæt på flere større vejanlæg og letbanen 
i den nordlige del af Aarhus i Skejby. Dette giver gode koblinger med tra-
fikstrukturen i nær- og fjernområdet. Miljøvurderingen tager udgangs-
punkt i det nuværende vejnet og de nuværende trafikmængder ved plan-
området. 

2.2 Referencescenariet (0-alternativet) 
Referencescenariet (0-alternativet) svarer til situationen, hvor gældende 
planforhold ikke ændres.  
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Planområdet er ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget omfattet af Lo-
kalplan nr. 870. 

Lokalplan nr. 870 åbner mulighed for højhusbebyggelse med 2 cylinder-
formede bygninger på maksimalt 30 etager henholdsvis 7 etager samt en 
mellembygning på maksimalt 3 etager placeret på en bygningsbase med 
et delvist underjordisk parkeringsanlæg. Det højeste højhus kan være op 
til 115 m højt. Det samlede bruttoetageareal for højhusbebyggelsen må 
ikke overstige 48.000 m². Med Lokalplan nr. 870 udlægges samme vej-
adgange som i lokalplanforslaget. Lokalplan nr. 870 åbner ikke mulighed 
for parkering på terræn, bortset fra handicapparkering og af- og pålæs-
ningspladser. 

De relevante aspekter i forhold til de vurderede emner samt den sand-
synlige og forventede udvikling som følge af Lokalplan nr. 870 er beskre-
vet i miljøvurderingen af Forslag til Lokalplan nr. 870 og omfatter samme 
vurderede emner.  

Den sandsynlige og forventede udvikling som følge af Lokalplan nr. 870 
adskiller sig ikke væsentligt i forhold til miljøvurdering af de aktuelle plan-
forslag. 
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3. Miljøvurdering  

3.1 Afgrænsning af emner til miljøvurdering 
Aarhus Kommune har med udgangspunkt i en screening og en høring af 
berørte myndigheder afgrænset de væsentlige forhold, som skal beskri-
ves, analyseres og vurderes i nærværende miljørapport, samt fastlagt et 
egnet detaljeringsniveau for de konkrete miljøvurderinger. Aarhus Kom-
mune har med afgrænsningen af emnerne til miljøvurderingen ligeledes 
taget stilling til, hvilke relevante alternativer der skal indgå i miljøvurde-
ringen.  
 
Høring af berørte myndigheder 
Aarhus Kommune har i perioden 18.11-02.12.2019 gennemført en hø-
ring af miljøvurderingens afgrænsning og indhold hos følgende berørte 
myndigheder: 

 Aarhus Stift 
 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Luftfart 

 
Der er ikke indkommet bemærkninger fra de berørte myndigheder til af-
grænsningen af miljørapportens indhold.  
 
Alternativer 
Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke findes andre relevante alter-
nativer til realiseringen af Lokalplan nr. 1109 med tilhørende Tillæg nr. 
52 til Kommuneplan 2017.  

Det eneste alternativ, der indgår i vurderingen, er derfor 0-alternativet, 
hvor gældende planforhold ikke ændres. 

Emner til miljøvurdering 
Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1109 og Kommuneplan-
tillæg nr. 52 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet grundet ny 
højhusbebyggelse. 
 
Derfor skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen i forhold til: 

 Lugt- og luftforurening (emissioner) 
 Højhuspolitikken 

o Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egådalen (be-
varingsværdigt landskab) 

o Byrum ved foden af det høje hus 
o Trafikale forhold 
o Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
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o Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 
 
Lokalplanen og kommuneplantillægget ledsages i den videre proces af 
denne miljørapport, som redegør for planernes påvirkning af ovennævn-
te forhold.  
 
Det eneste relevante alternativ er 0-alternativet, hvor planen ikke gen-
nemføres og gældende planforhold fortsættes.  
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3.2 Lugt- og luftforurening (emissioner)  
Konklusion 
På naboejendommen Graham Bells Vej 19 ligger et autoværksted, som 
foretager autolakering. Autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra 
en lakeringskabine. 
 
COWI A/S har i august 2019 lavet en redegørelse for immissionsbidrag 
fra lakering på autoværkstedet for at afdække, hvorvidt højhusbebyggel-
sen med dens planlagte højder kan placeres som nabo til autolakereriet. 
Redegørelsen omfatter beregninger af immissionskoncentrationsbidraget 
fra autoværkstedet i receptorhøjder i intervallet 1,5 - 85,0 m over terræn 
ved brug af henholdsvis konservativ og skarp retningsfortolkning. Desu-
den opstilles forslag til løsningsmodeller i form af afværgeforanstaltnin-
ger. 
 
COWI A/S’s beregninger viser, at den nuværende afkasthøjde på 17,5 m 
fra autolakereriet set i forhold til højhusprojektet med dets planlagte høj-
der skal øges væsentligt for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier, medmindre luftemissionerne kan reduceres på 
andre måder. 
 
Af de foreslåede afværgeforanstaltninger er valgt en løsning, hvor emis-
sionen af opløsningsmidler fra lakeringskabinen renses i et aktivt kulfilter. 
Med denne løsning kan højden fra luftafkastet bibeholdes i den nuvæ-
rende højde på 17,5 m over terræn. 
 
Samme problemstilling var gældende ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 
870. Der er derfor tinglyst en privatretlig deklaration på de respektive 
ejendomme, dvs. matr.nre. 10bq og 10bb Skejby, Århus Jorder. Deklara-
tionen omhandler etablering af afværgeforanstaltning ift. luftforurening 
overholdelse af grænseværdier for afkastluft for autolakereri og afholdel-
se af udgifter til etablering og drift af anlæg, der sikrer overholdelse af 
gældende grænseværdier.  
 
Dermed vurderes emissioner fra autolakereriet ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for miljøet. 
 
Beskrivelse af lugt- og luftforureningen 
På naboejendommen Graham Bells Vej 19 ligger et autoværksted, som 
foretager autolakering. Autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra 
en lakeringskabine. 
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Aktiviteterne på autoværkstedet med lakering blev anmeldt og taget til 
efterretning af Aarhus Kommune i 2003 i forbindelse med etableringen af 
værkstedet med autolakereri. 
 
Autoværkstedet har i august 2019 oplyst, at der ingen nævneværdige 
ændringer er i de produkter og mængder, som de anvender i dag, sam-
menlignet med situationen, da malerværkstedet blev bygget i 2003/04. 
 
Af anmeldelsen fra 2003 fremgår det, at de begrænsende stoffer i luftaf-
kastet fra autolakereriet er C9-aromater (Solventnaphta let aromatisk, 
1,2,4-Trimethylbenzen og Mesitylen) med en samlet B-værdi på 30 
µg/m³. Det fremgår yderligere, at den maksimale kildestyrke af C9-
aromater er 198,9 mg/s med en luftstrøm på 6,67 m³/s. Dimensionerne 
på afkastet er anmeldt som værende 17,5 m over terræn med en indre 
diameter af skorstenens lysning på 0,90 m. 
 
Hvordan forventes lugt- og luftforureningen at udvikle sig, hvis 
planforslagene ikke vedtages? 
Emissioner fra autolakereriet forventes ikke at forårsage miljømæssige 
konflikter, da immissionskoncentrationsbidraget fra autoværkstedet til 
enhver tid vil overholde de vejledende grænseværdier. Det være sig en-
ten ved opførelse af bebyggelse inden for lokalplanområdet i henhold til 
Lokalplan nr. 870 sammenholdt med tinglyst privatretlig servitut om af-
værgeforanstaltninger m.m., jf. nedenstående afsnit om referencescena-
riet, eller ved ingen bebyggelse inden for nærværende lokalplanområde. 
 
Lugt- og luftforurening i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Emissioner fra autolakereriet blev ligeledes undersøgt og vurderet ved 
udarbejdelse af Lokalplan nr. 870, der udlægger samme anvendelses-
muligheder som kontorerhverv og hotel.  
 
Der blev i forbindelse med Lokalplan nr. 870 tinglyst en privatretlig dekla-
ration på de respektive ejendomme, dvs. matr.nre. 10bq og 10bb Skejby, 
Århus Jorder. Deklarationen omhandler etablering af afværgeforanstalt-
ning i forhold til luftforurening for overholdelse af grænseværdier for af-
kastluft for autolakereri og afholdelse af udgifter til etablering og drift af 
anlæg, der sikrer overholdelse af gældende grænseværdier. 
 
I forhold til referencescenariet (0-alternativet) vurderes der ikke at være 
nævneværdige ændringer i forhold til overholdelse af de vejledende 
grænseværdier fra emissioner fra autolakereriet. 
 
Ligeledes vurderes i forhold til referencescenariet (0-alternativet), at den 
nye planlægning ikke vil at skærpe kravene for emissioner fra autolake-
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reriet, da anvendelsen for ny bebyggelse svarer til den hidtil gældende 
kommune- og lokalplanlægning. 
  
Vurdering af påvirkninger 
Planområdet og naboområderne er generelt påvirket af lugt og luftforu-
rening fra virksomheder i erhvervsområdet i Skejby. 
 
I forbindelse med lokalplanlægningen er der foretaget en screening af, 
hvilke virksomheder som har de mest kritiske afkast. Det er på denne 
baggrund vurderet, at værkstedet med autolakereri på Graham Bells Vej 
19 skal vurderes nærmere med hensyn til lugt- og luftforurening (emissi-
oner).  
 
Autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra en lakeringskabine og 
overholder de vilkår, som gælder for afkastdimensioner og emissioner fra 
virksomheden i dag. De vejledende grænseværdier for organiske opløs-
ningsmidler kan vise sig at være overskredet ved den planlagte højhus-
bebyggelse, da autolakereriet udleder afkast til omgivelserne fra lake-
ringskabinen. 
 
På denne baggrund har COWI A/S i august 2019 lavet en redegørelse 
for immissionsbidrag fra lakereriet for at afdække, hvorvidt højhusbebyg-
gelsen med dens planlagte højder kan placeres som nabo til autolakere-
riet. Redegørelsen omfatter beregninger af immissionskoncentrationsbi-
draget fra autoværkstedet i receptorhøjder over terræn i intervallet 1,5 - 
85,0 m over terræn ved brug af henholdsvis konservativ og skarp ret-
ningsfortolkning. 
 
Beregningerne er foretaget som OML-beregninger og følger gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen 'Luftvejledningen, Nr. 2, 2001'. Beregninger-
ne vedrører ét afkast og er sket med det datagrundlag, som blev anmeldt 
og taget til efterretning af Aarhus Kommune i 2003 i forbindelse med 
etableringen af værkstedet med autolakereri. 
 
Beregningerne viser, at immissionsgrænsen for C9-aromater er begræn-
sende for planlægningen. Inden for lokalplanområdet overholdes immis-
sionsgrænsen i en højde på op til 5 meter over terræn i forhold til place-
ringen af den planlagte bebyggelse. 
 
Som en del af vurderingen er der også set på forskellige afkast- og re-
ceptorhøjder for at finde en skorstenshøjde, hvor grænseværdien for 
luftemissionen kan overholdes. 
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COWI A/S’s beregninger viser, at den nuværende afkasthøjde på 17,5 m 
over terræn set i forhold til højhusprojektet med dets planlagte højder 
skal øges væsentligt for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier. 
 
Afværgetiltag 
Miljøkonflikten i projektet imødegås ved tiltag fastlagt i lokalplanforslaget 
i forhold til særlig forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse samt ved 
allerede tinglyst privatretlig deklaration. 
 
COWI A/S har som en del af redegørelsen for immissionsbidrag fra lake-
reriet på Graham Bells Vej 19 udarbejdet forslag til afhjælpende foran-
staltninger for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
og foreslår alt i alt følgende afværgeforanstaltninger: 
 

1. Emissionen fra autolakereriet reduceres med et aktivt kulfilter m.v. 
som opstillet i notat af juni 2008 udarbejdet af Orbicon A/S. 

2. Højhusbebyggelsens facader lukkes for indkommende luft udefra i 
højder over 5 m over terræn og i stedet forsynes med luft fra et 
centralt luftindtag placeret i en højde på maksimalt 5 m over ter-
ræn. Denne løsning vil ikke tillade en åben tagterrasse på højhus-
bebyggelsens øverste etage. 

3. Afkastet hæves til 96 m over terræn, hvorved B-værdien for C9-
aromater på 30 µg/m³ overholdes i højden 85 m over terræn ved 
planområdet. 

4. Afkastet hæves til 56 m over terræn, hvorved B-værdien for C9-
aromater på 30 µg/m³ overholdes i højden 55 m over terræn ved 
planområdet. Samtidigt skal højhusbyggeriets facader lukkes for 
indkommende luft i højder over 55 m over terræn og forsynes med 
luft fra et centralt luftindtag placeret i bebyggelsens 13. etage. 
Denne løsning vil ikke tillade en åben tagterrasse på højhusbe-
byggelsens øverste etage.  
 

Ud fra redegørelsen kan det derfor konkluderes, at driften af lakereriet på 
Graham Bells Vej 19 kan fortsætte ved opførelse af den planlagte be-
byggelse med en maksimal højde på 84 m over terræn inden for lokal-
planområdet, hvis én af ovenstående afværgeforanstaltninger vælges.  
 
Af de foreslåede afværgeforanstaltninger er valgt nr. 1. Lokalplanen stil-
ler på denne baggrund krav om, at denne afværgeforanstaltning skal 
etableres for at kunne ibrugtage ny bebyggelse inden for lokalplanområ-
det.  
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Samme problemstilling var gældende ved udarbejdelse af Lokalplan nr. 
870. Der er derfor tinglyst en privatretlig deklaration på de respektive 
ejendomme, dvs. matr.nre. 10bq og 10bb Skejby, Århus Jorder. Deklara-
tionen omhandler etablering af afværgeforanstaltning i forhold til luftforu-
rening for overholdelse af grænseværdier for afkastluft for autolakereri 
og afholdelse af udgifter til etablering og drift af anlæg, der sikrer over-
holdelse af gældende grænseværdier. 
 
Dermed sker planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og 
hotel, uden at der opstår en miljøkonflikt i forhold til luftforurening, og au-
tolakereriets drifts- og udviklingsmuligheder er sikret bedst muligt. Auto-
lakereriet har dermed mulighed for at fastholde og overholde dens nuvæ-
rende miljøkrav som følge af planlægningen, ligesom vilkårene for auto-
lakereriet ikke skærpes som følge af planlægningen. 
 
Metode og manglende viden 
Der er udført beregninger af luftemissionerne fra lakereriet på Graham 
Bells Vej 19. Beregningerne er udført som OML-beregninger. 
 
En OML-beregning bruges til beregning af et stofs atmosfærisk spred-
ning, det vil sige en beregning af, hvordan et stof, der sendes ud af en 
skorsten, spredes i omgivelserne. 
 
Til en OML-beregning anvendes parametrene: kildestyrke (G), røggas-
mængde (Q), røggas-temperatur (T), skorstenens indre diameter, skor-
stenens ydre diameter, skorstenens højde, terrænforhold (herunder 
skorstenens placering), omkringliggende bygninger samt meteorologiske 
data fra Kastrup år 1976.   
 
OML-beregningerne følger gældende vejledning fra Miljøstyrelsens vej-
ledninger1. Til beregning af immissionskoncentrationsbidraget i udvalgte 
receptorpunkter benyttes OML (Operationel Meteorologisk Luftkvalitets-
model 6.2). De beregnede værdier for de enkelte stoffer i afkastet angi-
ves som maksimale månedlige 99%-fraktiler, som alle skal overholde 
immissionsgrænsen / B-værdien. 
 
Beregningerne vedrører ét afkast og er sket med det datagrundlag, som 
blev anmeldt og taget til efterretning af Aarhus Kommune i 2003 i forbin-
delse med etableringen af værkstedet med autolakereri. 
 
Af anmeldelsen fra 2003 fremgår det, at de begrænsende stoffer i luftaf-
kastet fra autolakereriet er C9-aromater (Solventnaphta let aromatisk, 

 
1  Luftvejledningen, Nr. 2, 2001 med tilhørende supplementer. 
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1,2,4-Trimethylbenzen og Mesitylen) med en samlet B-værdi på 30 
µg/m³. Det fremgår yderligere, at den maksimale kildestyrke af C9-
aromater er 198,9 mg/s med en luftstrøm på 6,67 m³/s. Dimensionerne 
på afkastet er anmeldt som værende 17,5 m over terræn med en indre 
diameter af skorstenens lysning på 0,90 m. 
 
Der er regnet på receptorhøjder over terræn i intervallet 1,5 - 85,0 m ved 
brug af henholdsvis konservativ og skarp retningsfortolkning. 
 
Der regnes med en standard ruhedslængde på 0,3 m. 
  
UTM-32 koordinater for placering af afkast er aflæst med Google Earth. 
 
I forbindelse med beregningen indgår OML-modellens usikkerheder. Her 
er særligt usikkerheder, når modellen regner med større højder (over 50 
m). Derudover kan der nævnes usikkerheder ved aflæsning på kort. 
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Højhuspolitik 
 
3.3 Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og Egå-

dalen 
Konklusion 
Planlægningen åbner mulighed for en højhusbebyggelse på op til 18 
etager mod Skejby Nordlandsvej oven på bygningsbasen i 2-4 etager. 
Bebyggelsen vil adskille sig væsentligt fra de resterende bygninger i 
nærområdet, der hovedsageligt består af erhvervsbygninger i 1-2 etager 
med store bygningsvolumener.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for 
nye højhusprojekter. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige visuelle land-
marks og højhusbebyggelsens integrering i området.  
 
Visualiseringerne viser volumenstudie af den planlagte højhusbebyggel-
se, som vil markere sig tydeligt i landskabet og være synlig fra de om-
kringliggende store veje og byudviklingsområder. Bebyggelsen vil stå 
som et vartegn og markere overgangen mellem by og land samt bidrage 
til et arkitektonisk løft på stedet, ligesom bebyggelsen vil være visuelt 
samlende i området. 
 
Bebyggelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens højder mod nord vil 
skabe en neddrosling af bebyggelsen mod Egådalen. Denne neddrosling 
bidrager positivt til oplevelsen af byen som et bylandskab med varieren-
de bygningshøjder og grønne islæt set fra Egådalen. Ligeledes vil be-
grønning af de flade tagflader bidrage positivt til oplevelsen af byen som 
et bylandskab med grønne islæt set fra Egådalen og danne en grøn 
overgang mellem højhusbebyggelsen og det bevaringsværdige landskab 
i Egådalen, ligesom beplantning ved bebyggelsen vil danne en grøn ka-
rakter ved foden af den nye bebyggelse. 
 
Oplevelsen af bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab i Egåda-
len vurderes ligeledes vigtig ved skiltning. Skiltningen vil primært ske 
over indgangspartier i bebyggelsen. På de høje huse vil skiltningen ske i 
tilknytning til de to markante vinduesbånd. Dermed vil skiltningen indgå i 
en helhed med bebyggelsens arkitektur og opleves som en del af denne 
set fra Egådalen. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
understøtte den byarkitektoniske udvikling og skyline af Aarhus i positiv 
retning og i en retning, som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede mål.  
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Beskrivelse af byarkitekturen 
Bebyggelsen er beliggende i et byområde, som overvejende består af 
erhvervsbygninger i 1-2 etager med store bygningsvolumener. Særligt 
Unicon A/S' betonvarefabrik markerer sig i byprofilet, da produktionsan-
læggets tårn er højere end de øvrige erhvervsbygninger i området. Des-
uden fremstår IKEA markant med sin arkitektur og synlighed mod ind-
faldsvejene Søftenvej og Randersvej. 
 
Inden for planområdet skråner terrænet med et fald på ca. 7,5 m fra syd. 
Området ligger derudover i tilknytning til et åbent bakkelandskab på kan-
ten af Egådalen med store landskabelige værdier, hvor Egådalen er ud-
peget som det bevaringsværdigt landskab i kommuneplanlægningen. 
Det åbne landskab skaber gode udsigtsforhold og stor synlighed i og 
omkring bebyggelsen. I det åbne landskab aftegnes det overordnede 
vejnet, herunder Søftenvej og Randersvej, som markante forløb. 
 
Fra Egådalen, hvor lokalplanområdet opleves som beliggende lavt i 
landskabet, vil højhusbebyggelsen i den landskabelige sammenhæng 
indtegne sig i byens silhuet og markere overgangen fra landområde til 
byområde i samspil med IKEA og AUH (Aarhus Universitetshospital), der 
ligeledes fremstår markante i byens silhuet set fra Egådalen.  
 
Bebyggelsen vil stå som et vartegn, der med sin arkitektur med sam-
mensatte bygningskroppe griber retninger i landskabet. Bebyggelsen vil 
markere overgangen mellem by og land og profilere byen kvalitativt og 
orienteringsmæssigt ved ankomst fra Djurslandmotorvejen, fra Nordjyske 
Motorvej (E45) og fra øvrige veje i det overordnede vejnet, f.eks. Palu-
dan-Müllers Vej.  
 
Bebyggelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens højder mod nord 
skabe en neddrosling af bymæssig bebyggelse mod Egådalen. Bebyg-
gelsen vil styrke området og bidrage til et arkitektonisk løft på stedet, li-
gesom bebyggelsen vil være visuelt samlende i området. Bebyggelsens 
form og udtryk vil i mørke aftegne to lysende vinduesbånd mod nattehim-
len. Det ene vinduesbånd vil aftegne den øverste etage af det højeste 
hus i bebyggelsen og afrunde bebyggelsen mod himmelrummet. Det an-
det vinduesbånd vil bryde facaderne på samme høje hus. Derudover vil 
belysning på bebyggelsens base markere bebyggelsen i landskabet, li-
gesom beplantning ved bebyggelsen vil danne en grøn karakter ved be-
byggelsen. 
 
Bebyggelsens øverste etage planlægges indrettet med en offentligt til-
gængelig restaurant med panoramaview ud over Aarhus og omegn, hvil-
ket bidrager med en ny mulighed for at se og opleve Aarhus.  
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For at vurdere bebyggelsens indflydelse på byarkitekturen og i særde-
leshed byens skyline er der lavet visualiseringer med volumenmodel af 
bebyggelsen. Her ses den planlagte højhusbebyggelse fra forskellige 
punkter i byen. Volumenmodellen er ikke vist med facadematerialer og 
viser derfor alene omfanget af højhusbebyggelsen.  
 
Et overblik over fotostandpunkterne ses på Figur 4.  
 

 
Figur 4: Fotostandpunkter. 

De ni visualiseringer af volumenmodellen har følgende fotostandpunkter: 
1. Fra Nedergårdsvej – set fra syd, Skejby Landsby. 

Fra Djurslandmotorvejen - set fra nord/vest, nordøst for Kasted. 
2. Fra vejkrydset Randersvej/Skejbyvej – set fra syd. 
3. Fra Lisbjerg – set fra nord, på Randersvej. 
4. Fra Randersvej mellem Lisbjerg og Skejby – set fra nord. 
5. Ved vejkrydset Skejby Nordlandsvej/P.O. Pedersens Vej – set fra 

øst. 
6. Fra cykelstien nord for Egå Engsø – set fra nordøst. 
7. Fra Høvej – set fra nordøst, syd for Elev. 
8. Fra Agro Food Park – set fra vest, nord for Aarhus 

Universitetshospital. 
 

Bilag 3 med visualiseringer bagerst i rapporten viser "før" og "ny" situation.
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Figur 5: Fra fotostandpunkt 1 på Nedergårdsvej – set fra syd, Skejby Landsby. 

Set fra fotostandpunkt 1 på Nedergårdsvej vil højhusbebyggelsen ligge 
bag eksisterende beplantning. 
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Figur 6: Fra fotostandpunkt 2 på Djurslandmotorvejen - set fra nord/vest, nordøst for Kasted. 

Set fra fotostandpunkt 2 på Djurslandsmotorvejen vil højhusbebyggelsen 
fremstå som et betydeligt landmark i forhold til omgivelserne og markere 
ankomsten til Århus fra nordvest. 
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Figur 7: Fra fotostandpunkt 3 i vejkrydset Randersvej/Skejbyvej – set fra syd. 

Set fra fotostandpunkt 3 i vejkrydset Randersvej/Skejbyvej vil højhusbe-
byggelsen indgå i den eksisterende erhvervsbebyggelse med facade 
mod Randersvej og samtidig træde tydeligt frem. 
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Figur 8: Fra fotostandpunkt 4 i Lisbjerg – set fra nord, på Randersvej. 

Set fra fotostandpunkt 4 i Lisbjerg vil højhusbebyggelsen stå som et ori-
enteringspunkt. 
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Figur 9: Fra fotostandpunkt 5 på Randersvej mellem Lisbjerg og Skejby – set fra nord. 

Set fra fotostandpunkt 5 på Randersvej mellem Lisbjerg og Skejby vil 
højhusbebyggelsen på det skrånende terræn mod Egådalen angive 
overgangen mellem byområdet i Skejby og byområdet i Lisbjerg. 
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Figur 10: Fra fotostandpunkt 6 i vejkrydset Skejby Nordlandsvej/P.O. Pedersens Vej – set fra øst. 

Set fra fotostandpunkt 6 i vejkrydset Skejby Nordlandsvej/P.O. Peder-
sens Vej vil højhusbebyggelsen indgå i erhvervsområdet og markere vej-
forløbet. 



34/75 

 

 
Figur 11: Fra fotostandpunkt 7 på cykelstien nord for Egå Engsø – set fra nordøst. 

Set fra fotostandpunkt 7 på cykelstien nord for Egå Engsø vil højhusbe-
byggelsen indtegne sig i byens silhuet og markere overgangen fra land-
område til byområde. 
 



35/75 

 

 
Figur 12: Fra fotostandpunkt 8 på Høvej – set fra nordøst, syd for Elev. 

Set fra fotostandpunkt 8 på Høvej syd for Elev vil højhusbebyggelsen 
indtegne sig i byens kant, hvor IKEA og AUH (Aarhus Universitetshospi-
tal) ligeledes fremstår markante. 
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Figur 13: Fra fotostandpunkt 9 på Agro Food Park – set fra vest, nord for Aarhus Universitetshospital i Skejby. 

Set fra fotostandpunkt 9 på Agro Food Park vil højhusbebyggelsen af-
tegne sig i erhvervsbebyggelsen sammen med IKEA, Unicon's betonva-
refabrik og ILVA på det skrånende terræn mod Egådalen. I kommune-
planen er størstedelen af området mellem Agro Food Park og indfaldsve-
jen Randersvej udlagt som erhvervsområde. Dette erhvervsområde, som 
betjenes af det etablerede letbanestop ”Humlehuse”, fremstår ubebyg-
get, men kan, da det er omfattet af kommuneplanrammer, forventes be-
bygget med kontorerhverv o.lign. 
 
Som det ses fra visualiseringerne af volumenstudierne med fotostand-
punkterne 1-9, vil højhusbebyggelsen træde tydeligt frem i byområdet og 
i landskabet med stor synlighed fra de omkringliggende større veje og 
byudviklingsområder. 
 
Hvordan forventes byarkitekturen og byens skyline at udvikle sig, 
hvis planforslagene ikke vedtages? 
Aarhus byudvikles med bl.a. høje huse både i og uden for Midtbyen. Med 
byudviklingen vægtes byarkitekturen højt. Aarhus' skyline er derfor i kon-
stant forandring med nye byarkitektoniske islæt. Dertil kan nævnes, at 
særligt byudviklingen i Lisbjerg vil få betydning for udviklingen og byarki-
tekturen i Skejby, som ligger i kort afstand til planområdet, ligesom ud-
flytningen af Aarhus Universitetshospital har haft indflydelse på både 
byarkitekturen og Skejbys skyline. 
 
Hvis planforslagene ikke vedtages, vurderes byens skyline og byarkitek-
tur at ske ud fra den gældende planlægning, dvs. 0-alternativet.  
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Byarkitekturen i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Referencescenariet er den gældende Lokalplan nr. 870, der muliggør en 
højhusbebyggelse med en maksimal højde på 115 meter i den sydlige 
del af lokalplanområdet. En realisering af byggemulighederne i Lokalplan 
nr. 870 vil - ligesom nærværende planforslag - have stor indflydelse på 
byarkitekturen i området og byens skyline, da højhusbebyggelse i udtryk 
og omfang adskiller sig væsentligt fra de omkringliggende bygninger, jf. 
Figur 14.  
 
At bebyggelsen med den nye planlægning ændres fra en maksimal byg-
ningshøjde på 115 meter over terræn til en maksimal bygningshøjde på 
84 meter over terræn, vil resultere i, at bebyggelsen vil fremstå lavere i 
det omgivende miljø. Dette vil især have indflydelse på kigget mod byen 
fra Randersvej og Djurslandmotorvejen, hvor bebyggelsen i den gæl-
dende Lokalplan nr. 870 kan ses fra en væsentligt større afstand. 
 

 
 

 

 

 
Figur 14: Fotostandpunkter og visualiseringer fra miljøvurdering af Lokalplan nr. 870. 
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Vurdering af påvirkninger 
Bebyggelsens byarkitektoniske udtryk vurderes at bidrage til et mere le-
vende udtryk i Skejby og blive et aktiv i samspillet med virksomhederne i 
Aarhus Nord. 
 
Det vurderes, at bebyggelsen med nedtrapningen af bebyggelsens høj-
der mod nord vil skabe en neddrosling af bebyggelsen mod Egådalen. 
Denne neddrosling bidrager positivt til oplevelsen af byen som et byland-
skab med varierende bygningshøjder og grønne islæt set fra Egådalen. 
Særligt lokalplanbestemmelser om begrønning af de flade tagflader vur-
deres at bidrage positivt til oplevelsen af byen som et bylandskab med 
grønne islæt set fra Egådalen og danne en grøn overgang mellem høj-
husbebyggelsen og det bevaringsværdige landskab i Egådalen, ligesom 
beplantning ved bebyggelsen vil danne en grøn karakter ved foden af 
den nye bebyggelse. 
 
Oplevelsen af bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab i Egåda-
len vurderes ligeledes vigtig ved skiltning. På bebyggelsens facader åb-
ner lokalplanen mulighed for, at skiltningen primært vil ske over ind-
gangspartier i bebyggelsen og på udvalgte dele af bebyggelsens høje 
huse mod Østjyske Motorvej E45, Djurslandsmotorvejen, Randersvej og 
Skejby Nordlandsvej. På de høje huse åbner lokalplanen mulighed for, at 
skiltning på bebyggelsens høje huse skal ske i tilknytning til de to mar-
kante vinduesbånd. Dermed vil skiltningen indgå i en helhed med be-
byggelsens arkitektur og opleves som en del af denne set fra Egådalen. 
 
Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til væsentlige indbliksge-
ner i forhold til naboområderne, da disse erhvervsområder er præget af 
erhverv uden boligbebyggelser og opholdsarealer. Det vil sige, at nabo-
områderne ikke er følsomme over for indbliksgener. 
 
Bebyggelsen er ikke placeret indenfor et kirkeindsigtsområde, der har til 
formål at sikre, at kigget til kirken/kirker ikke sløres eller forringes. Plan-
lægningen vurderes på denne baggrund ikke at sløre for vigtige kulturhi-
storiske monumenter i området. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
understøtte den byarkitektoniske udvikling og skyline af Aarhus i positiv 
retning og i en retning, som er i overensstemmelse med kommunens 
overordnede mål. 
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Planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for byens skyline.   
 
Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 
udsigts- og indbliksmæssige forhold.  
 
Metode og manglende viden 
Den visuelle påvirkning af byens skyline er illustreret med visualiserin-
gerne (fotostandpunkterne) på Figur 5 - Figur 13, hvor kommunens 3D-
bymodel er anvendt som grundlag for fremstillingen.  
 
Der vurderes, at visualiseringerne udgør et tilfredsstillende grundlag til 
vurdering af det aktuelle projekt, herunder udsigts- og indbliksgener samt 
påvirkningen af byarkitektur i nærområdet og byens skyline. 
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3.4 Byrum ved foden af de høje huse  
Konklusion 
Den planlagte højhusbebyggelse vil tilføre nye byrum og bylivsskabende 
aktiviteter i et erhvervsområde uden egentlige byrum. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af et ankomst- og parke-
ringsareal mod Skejby Nordlandsvej og af et gårdrum i bebyggelsen. 
 
Gårdrummet indrettes med rekreativ karakter med siddeophold og be-
plantning. Muligheden for ophold i gårdrummet vil have positiv påvirkning 
på f.eks. hotellets gæster og bebyggelsens ansatte, hvorfor der i planfor-
slaget stilles krav om etablering af opholdsarealer, begrønning og vind-
afskærmning. 
 
Bebyggelsens ankomst- og parkeringsareal mod Skejby Nordlandsvej og 
bebyggelsens publikumsorienterede funktioner i stueetagen vil påvirke 
det omgivende bymiljø positivt med både aktive facader, begrønning og 
med byliv med et flow af gæster, besøgende og ansatte til/fra bebyggel-
sen. 
 
Det vurderes samlet, at byrummene ved foden af de høje huse vil bidra-
ge positivt til byplanlægningen i området. 
 
Beskrivelse af byrummet ved foden af de høje huse 
Byområdet i Skejby er et ældre erhvervsområde med erhvervsbebyggel-
ser i stor skala og af vidt forskellig karakter med udformning bestemt af 
de enkelte virksomheders behov samt med væsentlige og dominerende 
infrastrukturelle anlæg. Der er i dag i byområdet ingen egentlige byrum 
og offentligt byliv, som det kendes f.eks. fra Midtbyen og bydelscentrene. 
 
Højhusbebyggelsen vil fremstå med en samlende bygningsbase og høje 
bygninger i varierende højder, der omkranser et gårdrum, oven på byg-
ningsbasen. De høje bygninger oven på basen skal forme et højt højhus 
mod syd og et lavt højhus mod nord. Det høje højhus påtænkes indrettes 
med hotel- og konferenceaktiviteter og planlægges etableret med publi-
kumsorienterede funktioner (f.eks. restaurant o. lign.) i stueetagen 
og/eller i den øverste etage af hotellet. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af et ankomst- og parke-
ringsareal mod Skejby Nordlandsvej og af gårdrummet i bebyggelsen. 
 
Indretningen af gårdrummet skal ske med rekreativ karakter, med sidde-
ophold og med beplantning, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet.  
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Ankomst- og parkeringsarealet skal begrønnes og indgå i en samlet 
landskabelig begrønning og helhed med bebyggelsens omgivelser. 
 
Der er foretaget analyser og beregninger af vindforholdene og trafikstø-
jen for bebyggelsen. Beregningerne viser, at vejtrafikstøjen på ankomst- 
og parkeringsarealet mellem bebyggelsen og Skejby Nordlandsvej vil 
være påvirket af vejtrafikstøj, ligesom vindanalyser viser, at der generes 
vind både på dette areal og i gårdrummet. 
 
Hvordan forventes byrummet at udvikle sig, hvis planforslagene 
ikke vedtages? 
Grunden er i dag ubebygget og beliggende i et erhvervsområde, hvor 
byrum og byliv ikke har den store udbredelse, hvilket ses på Figur 15 - 
Figur 17. 
 

 
Figur 15: Eksisterende forhold i den sydlige del af matrikel 10bq Skejby, Århus Jorder. 
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Figur 16: Eksisterende forhold i den midterste del af matrikel 10bq Skejby, Århus Jorder. 

 
Figur 17: Eksisterende forhold i den nordlige del af matrikel 10bq Skejby, Århus Jorder 
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Hvis planforslagene ikke vedtages, vurderes byrum ved foden af bebyg-
gelsen at ske ud fra den gældende planlægning, dvs. 0-alternativet. 
 
Byrummet ved foden af de høje huse i forhold til referencescenarie 
(0-alternativ) 
Hvis bebyggelse opføres i overensstemmelse med gældende Lokalplan 
nr. 870, vil byrum for foden af de høje huse få karakter af en plads på 
bygningsbasen, hvor der etableres opholds- og ankomstarealer for an-
satte og besøgende tilbagetrukket fra Skejby Nordlandsvej. Fra basen vil 
der være udsigt til omgivelserne og landskabet omkring Egådalen. 
 
I nærværende planforslag vil byrummene ved foden af de høje huse be-
stå af et ankomst- og parkeringsareal umiddelbart ud mod Skejby Nord-
landsvej og af et større gårdrum i bebyggelsen. Til forskel fra Lokalplan 
nr. 870 vil byrummet mod Skejby Nordlandsvej i nærværende planlæg-
ning begrønnes med træer og fremstå aktivt med et flow af gæster, be-
søgende og ansatte til/fra bebyggelsen. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Bebyggelsens anvendelser som kontorerhverv og hotel understøtter mu-
lighed for både byrum og bylivsskabende aktiviteter. Grundet bebyggel-
sens placering i et erhvervsområde uden egentlige byrum, vil ankomst 
og parkeringsarealer ved foden af de høje huse tilføje nye byrum og by-
livsskabende aktiviteter i området.  
 
Det vurderes, at bebyggelsens ankomst- og parkeringsareal mod Skejby 
Nordlandsvej og bebyggelsens publikumsorienterede funktioner i stue-
etagen mod dette areal vil påvirke det omgivende bymiljø positivt med 
både aktive facader, begrønning og med byliv med et flow af gæster, be-
søgende og ansatte til/fra bebyggelsen. 
 
Det vurderes ligeledes, at gårdrummet med lokalplanforslagets krav til 
rekreativ karakter, beplantning og siddeophold vil skabe et indbydende 
opholdsareal for bebyggelsens ansatte og gæster. 
 
Det vurderes, at de kvalitetskrav med 12 byrumskriterier, som ikke gæl-
der for nærværende planområde, men som er indarbejdet i et kommune-
plantillæg for et afgrænset område i Midtbyen, og som skal opfyldes ved 
planlægning for nye højhusprojekter i dette afgrænsede område i Midt-
byen, for en stor del vil kunne opfyldes i gårdrummet til den planlagte 
bebyggelse. Det være sig oplevelsen af et trygt opholdsrum, muligheder 
for at gå, stå og sidde, muligheder for sol/skygge etc., jf. dog nedenstå-
ende afsnit om afværgetiltag. 
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Figur 18: De 12 byrumskriterier fra til højhuspolitikken, som høje huse i et afgrænset område i Midtbyen skal 
efterleve. 

For at fremme gode byrum og bylivsskabende aktiviteter ved foden af de 
høje huse, skal der sikres god vindkomfort i gårdrummet for siddeophold 
og god vindkomfort for gang/slentren på ankomst- og parkeringsarealet 
mellem bebyggelsen og Skejby Nordlandsvej, jf. afsnit 3.7.  
 
Derfor stiller lokalplanforslaget krav om, at gårdrummet skal sikres god 
vindkomfort og afskærmes for vind for ophold i gårdrummet. Ligeledes 
skal der etableres vindafskærmning langs lokalplanområdets afgræns-
ning mod vest ud for ankomst- og parkeringsarealet mod Skejby Nord-
landsvej. Desuden stiller lokalplanforslaget krav om, at der skal placeres 
publikumsorienterede funktioner i stueetagen mod Skejby Nordlandsvej. 
 



45/75 

 

Med implementeringen af disse tiltag i lokalplanforslaget vurderes byrum 
og bylivsskabende aktiviteter ved foden af de høje huse at have en væ-
sentlig positiv betydning for miljøet. 

Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger ved foden 
af de høje huse ud over de tiltag, som er sikret med lokalplanforslaget. 
 
Metode og manglende viden 
Der vurderes ikke at mangle viden som grundlag for vurdering af de by-
rumsmæssige effekter. 



46/75 

 

3.5 Trafikale forhold 
Konklusion 
Lokalplanområdet vejbetjenes både via Graham Bells Vej og Karl Krøy-
ers Vej. Lokalplanområdet grænser mod vest op til den primære cykelru-
te, der mod nord har forbindelse til Lisbjerg og videre til større områder 
med byvækst øst og vest for Lisbjerg samt mod syd til Midtbyen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget estime-
ring af trafikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte højhusbe-
byggelse, ligesom den primære cykelrute er betragtet. 
 
Det vurderes, at den øgede trafikmængde til/fra lokalplanområdet ikke vil 
belaste trafiksituationen i nærområdet væsentligt. Samtidig vurderes det, 
at adgangsvejene ikke giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige pro-
blemstillinger. 
 
COWI A/S har udarbejdet en separat parkeringsredegørelse, som inde-
holder en udregning af det forventede parkeringsbehov for de angivne 
formål ud fra Aarhus Kommunes retningslinjer. Heri vurderes, at der kan 
ske dobbeltudnyttelse af bilparkeringspladser mellem de forskellige funk-
tioner i lokalplanområdet. Herved benyttes parkeringsarealer til flere for-
mål i løbet af døgnet, og det samlede parkeringsbehov vil normalt være 
mindre end summen af de enkelte behov.  
 
Lokalplanforslaget stiller på denne baggrund krav om i alt minimum 466 
bilparkeringspladser for den samlede bebyggelse, og at cykelparkering 
skal ske iht. Aarhus Kommunes retningslinjer.  
 
Desuden skal der ved etablering af højhusbebyggelse laves en underfø-
ring af cykelruten ved vejadgangen til Karl Krøyers Vej. Denne underfø-
ring reguleres ikke med planlægningen, men vil ske iht. en udbygningsaf-
tale mellem Aarhus Kommune og grundejeren af ejendommen, som om-
fatter lokalplanområdet. 
 
Beskrivelse af de trafikale forhold 
Lokalplanforslaget fastlægger, at trafikbetjeningen af området for biltra-
fikken vil ske fra den eksisterende tilslutning til Graham Bells Vej samt 
fra Karl Krøyers Vej. Den eksisterende private fællesvej mod Graham 
Bells Vej betjener desuden automobilforhandleren på naboejendommen. 
Der må ikke være kørende forbindelse mellem Graham Bells Vej og Karl 
Krøyers Vej via lokalplanområdet.  
 
Der vil desuden være adgang for de bløde trafikanter – cykler og fod-
gængere – til bebyggelsen fra Skejby Nordlandsvej. 
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Fra Graham Bells Vej er der via rundkørsel adgang til Skejby Nordlands-
vej, ligesom der fra Karl Krøyers Vej er adgang til en rundkørsel ved 
Skejby Nordlandsvej og Paludan Müllers Vej med videre forbindelse til 
det overordnede vejnet i Aarhus, bl.a. til indfaldsvejene Randersvej og 
Søftenvej, som er forbundet med henholdsvis Djurslandmotorvejen, og 
Østjyske Motorvej E45.  
 
Lokalplanområdet grænser mod vest op til den primære cykelrute, der 
mod nord får forbindelse til Lisbjerg og mod syd til Midtbyen. Derudover 
er der fra området via eksisterende stisystemer adgang til nærliggende 
bolig- og erhvervsområder samt til eksisterende og planlagte stier med 
forbindelse til det vestlige Aarhus. 
 
Lokalplanområdet ligger med kort afstand til den kollektive trafikbetjening 
med standsningssted for busser inden for få 100 meter. Samtidig forlø-
ber letbanetracéet vest for området med under 1 km til nærmeste 
standsningssted og med dertilhørende god adgang mod Aarhus bymidte 
samt mod Lisbjerg. 
 

 
 
Figur 19: Skitse for etablering af kontorerhverv og hotelfaciliteter på lokalplanområdet. De blå ringe angiver 
vejadgange for lokalplanområdet. De røde ringe angiver type af anvendelse. 

Trafikmængde 
Med baggrund i den forventede anvendelse af lokalplanområdet er der 
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lavet en beregning af den forventede trafikgenerering ved brug af turra-
teerfaringstal, jf. nedenstående tabel. De byfunktioner, der etableres in-
den for lokalplanområdet har samme forventede turrate på 5,9 ture i 
døgnet pr. opført m². Dette giver for hotel- og konferenceerhvervet 1.400 
ture pr. døgn og for kontorerhvervet 600 ture pr. døgn. Den planlagte 
højhusbebyggelse vil således samlet set generere 2.000 ture pr. døgn.  

 
Turgenerering Turrate pr. m²  

ud fra erfaringstal 
Antal ture pr. 
døgn 

Hotel- og konferenceerhverv 
(23.500 m²) 

5,9 1.400 

Kontorerhverv (10.000 m²) 5,9 600 

Total turgenerering ved Sky Tower med baggrund i 
angivne arealer: 

2.000 

Tabel 1: Turrate pr. m² u fra erfaringstal og antal ture pr. døgn ny bebyggelse vil generere. 

Parkering 
Ud fra de angivne formål og mulighed for dobbeltudnyttelse mellem de 
forskellige anvendelser er følgende forventede parkeringsbehov fastslået 
for den planlagte bebyggelse: 

Parkeringsfaciliteter i  
projektet: 

Krav om 466 parkeringspladser. 

Erhverv anvendelse i  
projektet: 

Der indgår 10.000 m² til kontorerhverv. 

Hotel/konference i  
areal (m²): 

Opgjort til ca. 23.500 m²  

Hotelfaciliteter opgjort i væ-
relser: 

100 hotel-
lejligheder. 

275 standard  
hotelværelser 

Tabel 2: Anvendelse af areal til kontorerhverv samt til hotel-/konferenceaktivitet og dertil forventede parke-
ringsbehov. 

Som det ses i ovenstående tabel, er det fundet, at højhusbebyggelsen vil 
medføre et parkeringsbehov på 466 parkeringspladser. Parkeringsbeho-
vet er fastsat efter Aarhus Kommunes 'Parkeringspolitik 2018'. 
 
Der skal desuden sikres areal til cykelparkering iht. Aarhus Kommunes 
retningslinjer svarende til 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorfor-
mål, butiksformål, restauranter o. lign. 
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Cykelrute langs Karl Krøyers Vej 
Lokalplanområdet grænser mod vest op til en primær cykelrute, der mod 
nord har forbindelse til Lisbjerg og videre til større områder med byvækst 
øst og vest for Lisbjerg samt mod syd til Midtbyen. 
 
Cykelruten forbindes bl.a. til Lisbjerg, som er et af Danmarks største by-
udviklingsområder og ikke mindst et af de vigtigste udviklingsområder i 
Aarhus Kommune de næste mange år. Fuldt udbygget forventes Lisbjerg 
at huse op imod 25.000 nye indbyggere. Desuden er der gode cykelfor-
bindelser mod Søften/Hinnerup i vest. 
 
Hvordan forventes de trafikale forhold at udvikle sig, hvis planfor-
slagene ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, vil ny bebyggelse kunne opføres i 
overensstemmelse med gældende Lokalplan nr. 870, hvilket er beskre-
vet under referencescenariet. De trafikale forhold vil derfor følge disse 
vurderinger. 
 
De trafikale forhold i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
0-alternativet er en fastholdelse af den hidtil gældende Lokalplan nr. 870. 
Hvis bebyggelse i overensstemmelse med Lokalplan nr. 870 opføres, vil 
det ifølge tidligere beregninger generere ca. 4.800 køretøjer pr. hverdag 
med adgang via Graham Bells Vej samt Karl Krøyers Vej (dengang be-
nævnt Randersvej). Det var skønnet, at 3.200 personbiler pr. hverdag vil 
benytte vejadgangen til Karl Krøyers Vej (dengang benævnt Randersvej) 
og de resterende 1.600 køretøjer pr. døgn vil benytte vejadgangen til 
Graham Bells Vej. 
 
Nærværende planforslag formodes kun at generere 2.000 personbiler pr. 
døgn fordelt med 1.000 ved hver vejadgang og vil således tilføre mindre 
trafik til området sammenlignet med 0-alternativet. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Trafikmængde 
En fuld udbygning af lokalplanområdet vurderes at generere 2.000 bilture 
pr. dag. Disse bilture vurderes at fordele sig ligeligt mellem de to vejad-
gange ved Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej. 
 
Det skal bemærkes, at der vil være nogen forskelle i, hvornår de enkelte 
ture foretages. Det er i forhold til, at kørsel til hotel- og konferenceer-
hverv vil være fordelt ud over hele døgnet, mens kørsel til kontorerhverv 
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formentligt er mere koncentreret omkring morgen- og eftermiddagsti-
merne. 
 
Det vurderes, at den øgede trafikbelastning til/fra lokalplanområdet ikke 
vil belaste trafiksituationen i nærområdet væsentligt. Vejføringerne fra 
Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej til det overordnede vejnet vurde-
res som gode. Trafikken, som den ny bebyggelse vil aflede, kan afvikles 
tilfredsstillende på de omkringliggende veje, der tæller både større ind-
faldsveje og motorveje. Ved planforslagenes udarbejdelse planlægges 
motorvejene p.t. udvidet, særligt motorvejskrydset ved Aarhus N. Dette 
med henblik på at øge den samlede kapacitet for trafikafviklingen i Aar-
hus N. 
 
Trafikbelastningen på Paludan Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej forven-
tes i de kommende år at stige som følge af udbygningen af Skejby Sy-
gehus og øvrig byudvikling i området. Der er i dag problemer med at af-
vikle trafik fra Randersvej til Paludan Müllers Vej, hvilket betyder at tra-
fikken stuver tilbage på Randersvej. Derfor er der udarbejdet et ide-
forslag for ombygning af de tre eksisterende rundkørsler på Paludan 
Müllers Vej – Skejby Nordlandsvej. De tre rundkørsler foreslås ombygget 
til signalregulerede kryds og fremgår af ”Mobilitet frem mod 2050 – Inve-
steringsbehov og handlingskatalog”. 
 
Samtidig vurderes det, at adgangsvejene ikke giver anledning til trafik-
sikkerhedsmæssige problemstillinger. 
 
Parkering 
I de stillede krav til bilparkering er det vurderet, at der kan ske dobbelt-
udnyttelse af parkeringspladser mellem de forskellige funktioner i lokal-
planområdet. Med dobbeltudnyttelse ønsker man at forhindre for store 
arealudlæg til parkering. Herved benyttes parkeringsarealer til flere for-
mål i løbet af døgnet, og det samlede parkeringsbehov vil normalt være 
mindre end summen af de enkelte behov. Dette er vurderet ud fra, at 
parkering til hotelformål fortrinsvist er i brug i aften- og nattetimerne, 
mens erhvervsparkering som f.eks. kontorerhverv og administration ty-
pisk sker i dagtimerne. Vurderingen er foretaget på baggrund af Vejdirek-
toratets rapport "Parkeringsbehov" fra 2009.  
 
Lokalplanen stiller på denne baggrund krav om i alt 466 p-pladser for 
den samlede bebyggelse, ligesom lokalplanen stiller krav om cykelparke-
ring. iht. Aarhus Kommunes retningslinjer. 
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Cykelrute langs Karl Krøyers Vej 
Der skal ved etablering af højhusbebyggelse laves en underføring af cy-
kelruten langs Karl Krøyers Vej ved etablering af ny vejadgang til Karl 
Krøyers Vej. Denne underføring reguleres ikke med planlægningen, men 
vil ske iht. en udbygningsaftale mellem Aarhus Kommune og grundeje-
ren af ejendommen, som omfatter lokalplanområdet. 
 
De trafikale forhold vurderes på denne baggrund ikke at have en væ-
sentlig negativ betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindel-
se med trafikafviklingen i området. 
 
Planlægningen skal dog sikre, at kørende forbindelse mellem Graham 
Bells Vej og Karl Krøyers Vej via lokalplanområdet forhindres. Dette er et 
krav fra Aarhus Kommune, da lokalplanområdet ikke må anvendes som 
genvej i Skejby Industrikvarter. Lokalplanen indeholder på denne bag-
grund bestemmelse om, at der ikke må ikke være direkte kørende ad-
gang for biler på terræn mellem Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej. 
 
Metode og manglende viden 
Til beregningerne er følgende benyttet:  

 Parkeringspolitik 2018, vedtaget i Aarhus Byråd den 18. april 
2018, herunder Bilag 3 (Retningslinjer for anlæg af parkeringsare-
aler i Aarhus Kommune) og Bilag 4 (Parkeringsnormer - ændre-
de), Bilag 3 og 4 er begge dateret 12.12.2017.  

 Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune, 
2018. 

 
Med baggrund i den forventede anvendelse af arealerne ved byudvik-
lingsprojekter kan der laves en beregning af den forventede trafikgenere-
ring ved brug af turrateerfaringstal. Disse erfaringstal er fremkommet via 
løbende registreringer og ud fra den nyeste viden om forskellige byfunk-
tioners forventede trafikgenerering. 
 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af trafikafviklingen. 
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3.6 Det lokale klima omkring byggeriet - vindforhold 
Konklusion 
Vindmiljøet er analyseret med henblik på at afklare, om der opstår uhen-
sigtsmæssige vindforhold i og omkring lokalplanområdet. 
 
Vindkomforten er vurderet ud fra tre typer aktiviteter: siddeophold, 
gang/slentren og rask gang. Her er fokus lagt på vindkomfort ved sidde-
ophold i det afskærmede opholdsområde (gårdrummet), gang/slentren 
ved indgangspartiet mod Skejby Nordlandsvej og rask gang på parke-
ringsarealet mod Skejby Nordlandsvej. 
 
Vindanalysen viser, at højhusbebyggelsen er vindeksponeret på grund af 
beliggenheden i det åbne landskab på kanten af Egådalen. Det er speci-
elt vinde fra sydvestlige og vestlige retninger, som den planlagte bebyg-
gelse vil være udsat for. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger både i 
forhold til acceptable vindforhold på det afskærmede opholdsareal (gård-
rummet) og i forhold til acceptable vindforhold ved indgangspartiet og 
parkeringsarealet mod Skejby Nordlandsvej. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vind-
komforten i det afskærmede opholdsareal (gårdrummet), kan være en 
åben overdækning af gårdområdet. Det primære formål er at forhindre at 
den vind, der fra vest og sydvest rammer den halvhøje bygning på østsi-
den af gården, sendes ned langs facaden og ned i gården. Gårdrummets 
åbning mod øst vil skulle afskærmes med en perforeret skærm, beplant-
ning eller lignende, for at afskærme mod østlige vinde. 
 
For ankomstarealet kan vindmiljøet forbedres ved at opsætte afskærm-
ning mod vest. Afskærmning kan både være i form af beplantning eller 
læmur. Ved indgangspartiet foreslås åbninger mod vest ved indgangs-
partiet lukket. Dette kan ske med en perforeret struktur.  
 
Cykling indgår i samme vindkomfortkategori som 'rask gang med formål'. 
Af vindkomfortkortene for vestenvind, som er en af de problematiske 
vindretninger, kan det aflæses, at cykelstien langs Karls Krøyers Vej og 
cykelstien langs Skejby Nordlandsvej ikke bliver udsat for uacceptable 
vindforhold som følge af højhusbebyggelsen, hverken med eller uden 
afværgeforanstaltning i form af afskærmning mod vest. For cykelstierne 
har vindafskærmningen mod vest derfor ingen betydning. 
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanen bestemmelser 
om vindafskærmning ud for lokalplanområdets afgrænsning mod vest 
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langs parkeringsarealet og vindafskærmning i vindueshuller eller lignen-
de i stueetage mod vest ved indgangsparti mod Skejby Nordlandsvej. 
Desuden sikres, at der skal etableres vindafskærmning af gårdrummet, 
herunder af portåbning mod øst.  
 
Beskrivelse af vindforholdene 
Da lokalplanområdet i dag er ubebygget, er de eksisterende vindforhold 
ikke undersøgt videre. Der er således kun undersøgt, hvilke vindforhold 
den planlagte højhusbebyggelse vil medføre. 
 
Med undersøgelsen er der udarbejdet vindkomfortkort baseret på til-
gængelig information om vindklimaet i Tirstrup. 
 
Vindkomfort er, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en abso-
lut størrelse, men er afhængig af lokale forhold. Fodgængerkomforten 
vurderes ud fra Lawsons kriterier, som opererer med tre niveauer: uac-
ceptabelt, tåleligt og acceptabelt. I nedenstående model er kriterier for 
uacceptabelt og tåleligt angivet i forhold til fodgængerkomfort. 
 

 
Tabel 3: Lawsons kriterier for fodgængerkomfort. 

De fremtidige vindforhold forårsaget af den planlagte højhusbebyggelse 
er vurderet ud fra følgende typer aktiviteter og dertil fastsatte vindkom-
fortniveauer: 
 

 Siddende (aktivitet F): vindhastigheden må ikke overskride 5,4 
m/s i mere end 1% af tiden.  

 Gang/slentren (aktivitet C): vindhastigheden må ikke overskride 
7,9 m/s i mere end 4% af tiden.  

 P-arealer, rask gang med formål (aktivitet A og B): vindhastighe-
den må ikke overskride 10,7 m/s i mere end 6 %, hhv. 2 % af ti-
den.  
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Resultaterne er evalueret i en højde 1,5 m over niveau, svarende til ho-
vedhøjde for en gennemsnitlig person. 
 

 
Figur 20: Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4 m/s. Årsmiddelbillede. 1,5 m over terræn. 

Som det ses på Figur 20, vil vindhastigheden i det afskærmede opholds-
areal (gårdrummet) overskride vindkomforten for stillesiddende aktivitet i 
en meget højere grad end accepteret.  
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Figur 21: Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Årsmiddelbillede. 1,5 m over terræn. 

Som det ses på Figur 21 vil vindhastigheden ved parkeringsarealet mod 
Skejby Nordlandsvej og indgangsområdet overskride vindkomforten for 
gang/slentren. Desuden overskrides vindkomforten for "rask gang med 
et formål" i forhold til tåleligt niveau. Vindkomfortniveauet er dog svaren-
de til (eller bedre end) niveauet på "bar mark" langs størstedelen af høj-
husbebyggelsen, mens der i midten af den afskærmede gård og ved 
indgangspartiet er et vindkomfortniveau lig med eller værre end niveauet 
på "bar mark". 
 
Hvordan forventes vindforholdet at udvikle sig, hvis planforslagene 
ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, må der forventes vindforhold svaren-
de til det, der er beskrevet i referencescenariet eller svarende til nuvæ-
rende forhold, som dog ikke er beregnet. I forbindelse med vindstudiet er 
det dog undersøgt, hvordan vindkomfortniveauet vil være på det om-
kringliggende "bar mark" areal, hvilket kan sammenlignes med de nuvæ-
rende forhold. 
 
Vindstudierne viser her, at vindforholdene svarer til et acceptabelt vind-
niveau ved aktiviteter såsom gang/slentren på det åbne areal, mens 
hyppigheden af vind, der er kraftigere end 5,4 m/s gør det uacceptabelt 
og ubehageligt med stillesiddende aktivitet i området. 
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Vindforholdet i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Referencescenariet er den gældende Lokalplan nr. 870.  
 
Vindanalysen, der lå til grund for den gældende Lokalplan nr. 870 viste, 
at højhusbebyggelsen var vindeksponeret på grund af beliggenheden i 
udkanten af Aarhus på det skrånende terræn mod nord. Der var især de 
nordlige vinde, som skabte situationer med farlig vind. 
 
For at eliminere situationer med uacceptable vindforhold blev mulighe-
derne for højhusbebyggelse med Lokalplan nr. 870 udformet med lokal-
planbestemmelser om én bygningsbase med to cylinderformede højhuse 
sammenkædet af en mellembygning samt eventuelt supplerende vind-
brydere og læskærme. 
 
I referencescenariet er det primært nordlig vind, der skaber ubehagelige 
vindforhold ved bygningen, mens det i lokalplanforslaget primært vil væ-
re vestlige og sydvestlige vinde, der skaber dårlig vindkomfort. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Vindpåvirkningerne forårsaget af den planlagte bebyggelse, som ligger til 
grund for planforslagene, vurderes som uacceptable i forhold til 
gang/slentren ved indgangspartiet og færdsels- og parkeringsarealet 
mod Skejby Nordlandsvej samt stillesiddende aktivitet i det afskærmede 
opholdsareal. 
 
Vindforholdene har en væsentlig betydning for miljøet i bebyggelsen. 
Ved hjælp af diverse tiltag kan mere acceptable vindforhold opnås. Disse 
er beskrevet i nedenstående afsnit om afværgetiltag. 
 
Med implementeringen af disse tiltag i lokalplanforslaget vurderes vind-
forhold ikke at have en væsentlig negativ betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Miljøkonflikten i projektet imødegås ved tiltag fastlagt i lokalplanforslaget. 
 
Der findes flere steder i lokalplanområdet områder, hvor hyppigheden af 
overskridelsen af vindkomforten ifm. forskellige aktiviteter ikke 
overholdes, da vindhastighederne overskrides for hyppigt.  
 
Der er analyseret på en situation med vestenvind for nogle 
afværgeforanstaltninger, da denne vindretning er mest hyppig. Disse 
afværgeforanstaltninger er angivet på og består af en hæk med en højde 
på 2 m langs vestsiden af ankomstarealet, en lukning af åbningen mod 
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vest ved indgangspartiet og en trekantformet cylinder på taget af 
bygningsbasen (mod vest og tættest på gården). 
 

 
Figur 22: Forslag til afværgeforanstaltninger (grå/sorte elementer, markeret ved de røde pile). Forslag a er 
afskærmning på taget af bygningsbasen. Forslag b er lukning af indgangsparti mod vest. Forslag c er en hæk 
modelleret som en mur med en højde på 2 meter. Modelbilledet er set fra vest. 

I forhold til de analyserede afværgeforanstaltninger kan konkluderes at:  
 Det afskærmede opholdsareal (gårdrummet) 

Vindstudierne viser her, at afskærmningen på taget af den lave 
bygning (a) forværrer vindforholdene i det afskærmede opholds-
areal, 

Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre 
vindkomforten i det afskærmede opholdsareal, kan være en åben 
overdækning af gårdområdet (øst-vest). Det primære formål er at 
forhindre, at den vind, der fra vest og sydvest sendes rundt om 
højhuset og rammer den halvhøje bygning på østsiden af gården, 
sendes ned i gården. Enkelte prøvesimuleringer med en sådan 
delvis overdækning bekræfter forbedret vindkomfort i opholdsare-
alet. Graden af overdækning (pergolastil, skydetag e.l.) kan evt. 
undersøges yderligere, skulle behovet være der. Alternativt kan 
det afskærmede opholdsareal (gårdrummet) overdækkes helt, 
f.eks. som et orangeri. 

 Ankomstarealet 

Vindstudierne viser her, at lukningen af indgangspartiet mod vest 
(b) giver en markant forbedring af vindkomforten i indgangspartiet, 
som ikke længere vurderes for uacceptabel ift. gang/slentren. Det-
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te er illustreret på Figur 23. Lukningen af indgangspartiet mod 
vest kan ske med glaspartier eller en perforeret skærm.  

For ankomstarealet kan man gøre vindmiljøet bedre ved at opsæt-
te afskærmning mod vest. Dette er illustreret på Figur 24. Hegnet 
langs vestsiden af færdsels- og parkeringsarealet mellem bebyg-
gelsen og Skejby Nordlandsvej (c) giver en smule forbedrede 
vindforhold på ankomstarealet. Det vurderes, at hegnet bevirker, 
at vindkomforten for "rask gang med formål" er acceptabel på 
størstedelen af ankomstarealet. 
 
Cykling indgår i samme vindkomfortkategori som 'rask gang med 
formål'. Af vindkomfortkortene for vestenvind, som er en af de 
problematiske vindretninger, kan det aflæses, at cykelstien langs 
Karls Krøyers Vej og cykelstien langs Skejby Nordlandsvej ikke 
bliver udsat for uacceptable vindforhold som følge af højhusbe-
byggelsen, hverken med eller uden afværgeforanstaltning i form 
af afskærmning mod vest. For cykelstierne har vindafskærmnin-
gen mod vest derfor ingen betydning. 
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Figur 23: Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Vestenvind. Uacceptabel hyppighed 
for gang/slentren > 4%. Øverst: uden afværgetiltag, nederst: med. Indgangspartiet markeret i den røde cirkel. 
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Figur 24: Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 10,7 m/s. Vestenvind. 1,5 m over terræn. 
Uacceptabel hyppighed for p-arealer > 6%, og for rask gang > 2%. Øverst: uden afværgeforanstaltning, ne-
derst: med. 
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På denne baggrund er der i lokalplanforslaget optaget bestemmelse om, 
at: 

 Vindueshuller eller lignende i facade i stueetage mod vest ved 
indgangsparti mod Skejby Nordlandsvej i bygningsbasen skal 
fremstå med vindafskærmning som glaspartier eller perforerede 
skærme. 

 Der skal etableres vindafskærmning langs lokalplanområdets af-
grænsning mod vest mellem bebyggelsen og Skejby Nordlands-
vej. Vindafskærmningen skal etableres med en højde på mindst 
2,0 m og fremstå som beplantning, begrønnede perforerede 
skærme (1/3 åbne og 2/3 tætte) eller kombinationer heraf. 

 Der skal etableres vindafskærmning af det udlagte opholdsareal 
på bygningsbasen. Afskærmningen skal fremstå som en åben 
overdækning såsom espalier og udformes, så den fremstår arki-
tektonisk tilpasset bebyggelsen. Portåbning mod øst til opholds-
arealet skal fremstå med beplantning, begrønnet perforeret 
skærm (1/3 åben og 2/3 tæt) eller kombinationer heraf. Materialer 
skal tilpasses øvrige elementer på bygningsbasen. 

Metode og manglende viden 
Simuleringerne er lavet med det kommercielle CFD-software Star CCM+ 
(version 13.04.011). CFD = Computational Fluid Dynamics. 
 
3D-bymodellen for Aarhus danner udgangspunkt for beregningsmodel-
len. Hele beregningsmodellen har størrelsen 7200 m x 5900 m x 400 m 
(henholdsvis øst-vest, nord-syd og opad). Heri er arkitektens 3D-CAD- 
model indsat i let forenklet form. 
 
Beregningerne er udført som tidsmidlede simuleringer af vind og turbu-
lens. 
  
Turbulensmodellen er en k-ε model (realizable, two-layer model). Luften 
er modelleret under antagelse af konstant densitet (1,25 kg/m3), dvs. 
uden temperaturlagdeling. 
  
Der er sat logaritmiske profiler for vindhastighed og turbulensintensitet 
svarende til terrænklasse II og med en vindhastighed på 10 m/s i 10 m 
højde over terræn. 
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Det anvendte beregningsnet indeholder 10,5 millioner celler (hexaheder). 
Da modellen dækker et stort område geografisk set, er nettet bygget op 
med et ydre område i grov opløsning og et lille område i fin opløsning.  
 
Det grove net opløser ikke bygningerne i detaljer, men bygningerne heri 
kommer til at virke som ruhedselementer opstrøms til udviklingsområdet, 
så den samlede effekt af byen på vindmiljøet modelleres.  
 
Figur 25 viser nettet på bygningernes overflade og udstrækningen af det-
te inden for det finmaskede område samt overgangen til det grovmaske-
de område. 
 

Figur 25: Beregningsnet. 

Træer og andre mindre elementer, der kan virke skærmende, er ikke 
medtaget i vindstudiet, da udgifterne vil være uforholdsmæssigt store 
sammenlignet med den ekstra værdi det vil tilføre. 
 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af vindpåvirkning. 
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3.7 Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 
Konklusion 
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer 
er vurderet på baggrund af en række skyggestudier. 
 
Skyggestudierne viser, at den planlagte højhusbebyggelse med hensyn 
til skygger vil påvirke arealerne vest for planområdet delvist i morgen- og 
formiddagstimerne i foråret og i efteråret, hvor skyggerne er lange og 
kommer fra øst. Mod nord, øst og sydøst falder skyggerne i vinterhalv-
året ind over erhvervsvirksomheder i Skejby Industrikvarter ved Graham 
Bells Vej. I sommerhalvårets eftermiddagstimer er det primært nabo-
ejendommen (erhvervsvirksomhed) mod øst, Graham Bells Vej 15, der 
ville være påvirket af skygge. 
 
Skyggestudierne viser desuden, at der ikke vil falde slagskygge på hver-
ken kolonihaver eller boliger uden for planområdet. 
 
Inden for planområdet vil gårdrummet med udendørs opholdsareal være 
solbeskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommer-
perioden. 
 
Da skyggepåvirkningen alene berører erhvervsbebyggelse og ingen føl-
somme formål som boliger, vurderes planforslagne ikke at få væsentlige 
negative skyggepåvirkninger for omgivelserne. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsent-
lig betydning for miljøet. 
 
Beskrivelse af skyggeforholdene 
Der er foretaget studier af skyggepåvirkninger af mulighed for ny højhus-
bebyggelse. Skyggestudierne er foretaget for den 21. marts, 21. juni, 21. 
september og den 21. december svarende til sommer- og vintersolhverv 
samt forårs- og efterårsjævndøgn. På disse datoer er skyggestudierne 
angivet for kl. 8, 10, 12, 14, 16 og 18, hvilke ses på Figur 26 - Figur 29. 
Skyggestudierne angiver den maksimale slagskygge på disse fire ud-
valgte dage, og skyggens bevægelse hen over døgnet på udvalgte tids-
punkter. 
 
Der er ikke foretaget skyggestudier af de eksisterende forhold. Planom-
rådet er i dag ubebygget og påvirker ikke nærområdet med skyggekast, 
ligesom der ikke kastes skygger i lokalplanområdet fra byggeri i nærom-
rådet. 
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Figur 26: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge hver 2. time kl. 8-18 den 21. marts. 

Ved forårsjævndøgn er skyggekastene lange og berører primært det 
kommunale parkeringsareal mod nord samt bilforhandleren og auto-
værkstedet mod øst. I morgentimerne falder der skygge på arealerne 
vest for Karl Krøyers Vej, hvor der i dag er opført én stor udvalgsvarebu-
tik og to fastfood restauranter (luftfotoet viser ikke denne nye bebyggel-
se), ligesom der i morgen- og formiddagstimerne falder skygge på Karl 
Krøyers Vej og cykelstien, der løber langs Karl Krøyers Vej.  
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Figur 27: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge hver 2. time kl. 8-18 den 21. juni. 

Ved sommersolhverv vil skyggerne være kortest, og skyggegenerne er 
derfor begrænsede. Naboejendommens parkeringsplads på Graham 
Bells Vej 15 vil dog opleve skyggekast om eftermiddagen og om aftenen. 
Desuden viser skyggestudiet, at gårdrummet i den planlagte bebyggelse 
vil være solbeskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne. 
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Figur 28: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge hver 2. time kl. 8-18 den 21. september. 

Ved efterårsjævndøgn minder skyggekastene om skyggesituationen for 
forårsjævndøgn. Skyggekastene er lange og berører primært det kom-
munale parkeringsareal mod nord samt bilforhandleren og autoværkste-
det mod vest. I morgentimerne falder der skygge på arealerne vest for 
Karl Krøyers Vej, hvor der i dag er opført én stor udvalgsvarebutik og to 
fastfood restauranter (luftfotoet viser ikke denne nye bebyggelse), lige-
som der i morgen- og formiddagstimerne falder skygge på Karl Krøyers 
Vej og cykelstien, der løber langs Karl Krøyers Vej. 
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Figur 29: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge hver 2. time kl. 8-18 den 21. december 

Ved vintersolhverv er det primært det kommunale parkeringsareal og 
erhvervsbebyggelse nord for planområdet, som berøres af skyggekast. 
 
Alt i alt angiver skyggestudierne, at den planlagte højhusbebyggelse 
med hensyn til skygger vil påvirke arealerne vest for planområdet i et vist 
omfang. Dette gælder dog kun i morgen- og formiddagstimerne i foråret 
og i efteråret, hvor skyggerne er lange og kommer fra øst. 
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Mod nord, øst og sydøst falder skyggerne i vinterhalvåret ind over er-
hvervsvirksomheder i Skejby Industrikvarter ved Graham Bells Vej. I 
sommerhalvårets eftermiddagstimer er det primært naboejendommen 
(erhvervsvirksomhed) mod øst, Graham Bells Vej 15, der ville være på-
virket af skygge. 
 
Skyggestudierne viser desuden, at der ikke vil falde slagskygge på Ha-
veforeningen Humlehave, som ligger ca. 400 m fra planområdet samt at 
den planlagte højhusbebyggelse ikke vil skygge på omkringliggende bo-
liger, da afstanden til de nærmeste boliger i Skejby landsby er ca. 500 m. 
 
Inden for planområdet vil gårdrummet med udendørs opholdsareal være 
solbeskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommer-
perioden. 
 
Hvordan forventes skyggeforholdene at udvikle sig, hvis planfor-
slagene ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, må der forventes skyggeforhold sva-
rende til det, der er beskrevet i referencescenariet eller svarende til nu-
værende forhold, hvor der ikke falder skygger fra planområdet, da plan-
området er ubebygget. 
 
Skyggeforholdene i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Referencescenariet er den gældende Lokalplan nr. 870.  
 
Referencescenariet vil medføre, at byggemulighederne i Lokalplan nr. 
870 fastholdes med højhusbebyggelse på op til 115 m over terræn. 
 
Skyggepåvirkningerne for referencescenariet viste, at der faldt skygger 
på de dengang ubebyggede arealer mod vest mellem Randersvej og 
Karl Krøyers Vej om formiddagen i sommerhalvåret. I vinterhalvåret re-
sulterede den lave formiddagssol i slagskygger på Haveforeningen Hum-
lehave, som ligger ca. 400 m fra lokalplanområdet. I sommerhalvåret, 
hvor aktiviteterne i haveforeningen er størst, blev kolonihaverne ikke be-
rørt af skygge fra højhusbebyggelsen. 
 
Mod nord, øst og sydøst faldt skyggerne i vinterhalvåret ind over er-
hvervsvirksomhederne i Skejby Industrikvarter ved Graham Bells Vej. I 
sommerhalvårets eftermiddagstimer var det primært naboejendommen 
(erhvervsvirksomhed) mod øst, Graham Bells Vej 15, der ville være på-
virket af skygge. 
 
Ved sammenligning af planforslagene med referencescenariet kan angi-
ves, at planforslagene muliggør højhusbebyggelse på op til 84 m over 
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terræn, dvs. en lavere bebyggelsen end referencescenariet, hvorfor 
skyggepåvirkningen af nærområdet formindskes væsentligt. Hverken 
planforslagene eller referencescenariet påvirker boliger med skyggekast. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Den planlagte højhusbebyggelse og dertil hørende udearealer vil ikke 
blive berørt af væsentlige negative skyggepåvirkninger. 
 
Da skyggepåvirkningen alene berører erhvervsbebyggelse og ingen føl-
somme formål som boliger eller kolonihaver, vurderes planforslagne ikke 
at få væsentlige negative skyggepåvirkninger for omgivelserne. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsent-
lig betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Der er ikke behov for afværgetiltag, da fremtidige skyggepåvirkninger 
ikke vurderes at have væsentlig betydning for miljøet.  
 
Metode og manglende viden 
Skyggestudierne er udarbejdet med en 3D-model af den planlagte høj-
husbebyggelse samt volumener på de omkringliggende eksisterende 
byggerier i kommunens 3D-bymodel. 
 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af skyggeforhold. 
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4. Påvirkninger på tværs af emner  

Inden for planområdet er de miljøvurderede emner holdt op mod hinan-
den for at skønne om de vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet 
på tværs af hinanden, hvilket kaldes kumulativ effekt. 
 
Det er vurderet, at emnet om vindforhold i forhold til det lokale klima og 
kan influere på emnet om bykvalitet og byliv ved foden af de høje huse. 
Det vurderes imidlertid, at afværgeforanstaltninger i forhold til vind vil bi-
drage med positive påvirkninger for bykvalitet og byliv ved foden af de 
høje huse. 
 
Ligeså er det vurderet, at emnet om skyggeforhold kan se i sammen-
hæng med emnet om bykvalitet og byliv ved foden af de høje huse. Det 
vurderes, at skyggeforholdene ikke vil påvirke bykvalitet og byliv ved fo-
den af de høje huse væsentligt. Bebyggelsens ankomst- og parkerings-
areal mod Skejby Nordlandsvej vil hovedsageligt fremstå solbeskinnet, 
og dermed ikke påvirke miljøet negativt i forhold til bykvalitet og byliv. 
Inden for planområdet vil gårdrummet med udendørs opholdsareal være 
solbeskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommer-
perioden. Gårdrummet vurderes ikke at påvirke miljøet negativt i forhold 
til bykvalitet og byliv.    
 
Der er samtidig vurderet, at der ikke vil være øvrige påvirkninger på 
tværs af de miljøvurderede emner inden for planområdet, som kan med-
føre en væsentlig påvirkning af miljøet. For eksempel er det vurderet, at 
emnet om byarkitektur i forhold til påvirkning af byens skyline og belig-
genheden tæt på det bevaringsværdige landskab i Egådalen ikke medfø-
rer en væsentlig påvirkning af miljøet på tværs af de andre miljøvurdere-
de emner, som omhandler lugt- og luftforurening, byrum ved foden af det 
høje hus, trafikale forhold, vindforhold og skyggeforhold. 
 
Uden for planområdet vurderes der ikke at være påvirkninger på tværs af 
de miljøvurderede emner. Dette både set i forhold til eksisterende forhold 
og i forhold til ny planlægning i nærområdet. Der er ved udarbejdelse af 
Lokalplan nr. 1109 ikke andre lokalplaner på vej i nærområdet. 
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Figur 32: Kortet angiver, områdeafgrænsninger for igangværende lokalplaner i nærområdet.  
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5. Sammenfattende vurdering 

Der er ikke en væsentlig miljøpåvirkning som følge af den ændrede plan-
lægning, da afværgeforanstaltninger, der modvirker væsentlig negativ 
påvirkning, sikres med lokalplanbestemmelser. 
 
Miljøforhold er vurderet ud fra oplysninger, som med rimelighed kan for-
langes med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderings-
metoder og til, hvor detaljeret planforslagene er. 

6. Krav til planlægningen  

I planlægningen er der indarbejdet foranstaltninger som undgår, be-
grænser og så vidt muligt opvejer væsentlige negative indvirkninger på 
miljøet. 

Disse foranstaltninger fremgår af det enkelte vurderede miljøemne og 
kan opsummeres som følgende bestemmelser i lokalplanforslaget om: 

 Publikumsorienterede funktioner i stueetagen mod Skejby Nord-
landsvej. 

 Minimum 466 bilparkeringspladser for den samlede bebyggelse. 

 Vindafskærmning af gårdrummet (arkitektonisk tilpasset bebyg-
gelsen), herunder af portåbning mod øst (beplantning, begrønnet 
perforeret skærm eller kombinationer heraf). 

 Vindafskærmning langs lokalplanområdets afgrænsning mod vest 
ud for ankomst- og parkeringsarealet mod Skejby Nordlandsvej 
(højde på mindst 2,0 m og fremstå som beplantning, begrønnede 
perforerede skærme eller kombinationer heraf). 

 Vindafskærmning i vindueshuller eller lignende i stueetage mod 
vest ved indgangsparti mod Skejby Nordlandsvej (glaspartier eller 
perforerede skærme) 

6.1 Afværgetiltag 
Miljøkonflikter i projektet imødegås ved tiltag fastlagt i lokalplanforslaget. 
I lokalplanredegørelsen er der redegjort for disse tiltag. 
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I forhold til emissioner fra autolakereri på nabovirksomheden på Graham 
Bells Vej 15 (10bb Skejby, Århus Jorder) er der tinglyst privatretlig dekla-
ration på ejendommen inden for lokalplanområdet (matr.nre. 10bq Skej-
by, Århus Jorder) og virksomheden på Graham Bells Vej 15 (10bb Skej-
by, Århus Jorder). Deklarationen omhandler etablering af afværgeforan-
staltning i forhold til luftforurening for overholdelse af grænseværdier for 
afkastluft for autolakereri og afholdelse af udgifter til etablering og drift af 
anlæg, der sikrer overholdelse af gældende grænseværdier. 

Dermed sker planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og 
hotel, uden at der opstår en miljøkonflikt i forhold til luftforurening, og au-
tolakereriets drifts- og udviklingsmuligheder er sikret bedst muligt. Auto-
lakereriet har dermed mulighed for at fastholde og overholde dens nuvæ-
rende miljøkrav som følge af planlægningen, ligesom vilkårene for auto-
lakereriet ikke skærpes som følge af planlægningen. 

6.2 Overvågning 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet samt den generelle 
udvikling af området. 

Overvågningen vil omfatte observationer af trafikudviklingen, så eventu-
elle trafikale problemer i og udenfor området opdages og løses. Trafik-
udviklingen vil blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger som en del af 
den generelle overvågning af trafikudviklingen i byområdet. 

I forbindelse med tilladelser, der skal gives som grundlag for realisering 
af bebyggelse og anlæg i området, vil Aarhus Kommune sikre, at de 
nødvendige tiltag, som er beskrevet i denne miljørapport og sikret med 
lokalplanbestemmelser i lokalplanen, integreres i bebyggelse og anlæg. 
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7. Data, referencer og lovgrundlag 

 

7.1 Regulerende lovgivning 
De emner som er vurderet i nærværende miljørapport reguleres efter 
følgende lovgivninger: 

 Planloven 

 Miljøvurderingsloven  

 Miljøbeskyttelsesloven, herunder Luftvejledningen, nr. 2, 2001 
med supplementer og Vejledning om støj fra veje, nr. 4, 2007  

 Vejloven  

 Privatvejsloven  

 Færdselsloven 

 Byggeloven 

7.2 Samlet data og referenceliste 
Følgende har dannet grundlag for miljørapporten: 

 Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001 Højhuspolitik for Århus Kom-
mune 

 Immissionsberegninger, COWI A/S, 28.08.2019 

 Støjredegørelse, COWI A/S, 19.12.2018 

 Trafikanalyse, COWI A/S, 22.10.2018 

 Visualiseringer, COWI A/S, 20.05.2019 

 Vindsimuleringer, COWI A/S, 23.08.2019 
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8. Bilag  



Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den: 06.02.19 
Revideret: 4. marts 2019 (besvarelse afsluttet fra Vand og Natur), 04.04.2019 af VON 
Plan/projekt: Lp 1109 Skytower på Graham Bells Vej 17 A, matrikel 10bq Skejby, Aarhus Jorder              Bilag 1 

Skytower_Screeningsskema_samlet - endelig     Side 1 af 35 

  

Screening og scoping af planforslag i medfør af planloven 

 
Lovbekendtgørelse nr. 1225. af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 
Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-
mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 
 
Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til integration af miljøhensyn. I Planafdelingen screener vi helhedsplaner, 
kommuneplantillæg, lokalplaner og andre administrative planer. 
 
Som udgangspunkt skal planer og programmer, der er udarbejdet af en offentlig myndighed efter en lov eller som en administrativ bestem-
melse, som fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller ligger til grund for myndighedens opgavevaretagelse scree-
nes. Herefter træffer Planafdelingen afgørelse om, hvorvidt planen har en så væsentlig påvirkning på miljøet, at påvirkningen skal undersøges 
nærmere i en miljørapport. Vurderer Planafdelingen, at der ikke er krav om en miljørapport, begrunder Planafdelingen afgørelsen ud fra un-
dersøgte emner og påvirkningens sandsynlighed, varighed og kumulativ konsekvens jf. bilag 3 i loven. 
 
Se også flowdiagram på næste side.  
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Flowdiagram 
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Vejledning til brug af skemaet: 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes denne tjekliste for at afklare, om en lokalplan er omfattet af krav om miljøvurdering efter 
loven eller ej. Fremgangsmåde for udfyldelse af listen er beskrevet nedenfor. Tjeklisten omfatter miljøparametre under det brede miljøbe-
greb. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på den pågældende miljøpara-
meter. Hvis indvirkningen vurderes at være neutral, positiv eller væsentlig negativ, skrives en kort begrundende i feltet ”bemærkninger”. 
Tjeklisten er et screeningsværktøj. På baggrund af screeningen træffes afgørelse om den sandsynlige betydning af indvirkningen på miljøet 
efter kriterierne i lovens bilag 3. Afgørelsen begrundes sidst i dette skema. Hvis planen er omfattet af krav om miljøvurdering, tjener tjekli-
sten tillige det formål at klarlægge hvilke miljøparametre, miljøvurderingen skal omfatte. 

Step 1 – Indledende screening: 
 Planen screenes efter skemaet på side 2. Der tages udgangspunkt i kriterierne i bilag 3 i Lov om miljøvurdering af planer og program-

mer. Gå til step 2. 

Step 2 – Planens indvirkning på miljøet vurderes(screening): 
 Hvis planen er omfattet af bilag 1 og 2, og der er tale om et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, 

hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis indvirkningen er væsentlig, udarbejdes en miljørapport. Gå til 
step 3. Det samme gælder, hvis planen muliggør en mindre ændring i eksisterende planer omfattet af bilag 1 og 2. 

 Hvis planen på baggrund af screeningen vurderes at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal 
der udarbejdes en miljørapport og en miljøkonsekvensvurdering efter § 3 i bekendtgørelse 1383/2016 om administration af planloven i 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets art. 6.3). Viser vurderingen, at planen kan 
skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages. 

 Hvis planen hverken er omfattet af bilag 1 eller 2 eller vurderes ikke at påvirke et Natura 2000-område væsentligt, vurderes planens 
sandsynlige indvirkning på miljøet på baggrund af screeningen og efter kriterierne i lovens bilag 3. Afgørelsen begrundes sidst i dette 
skema. Afgøres det, at planen er omfattet af lov om miljøvurdering, gå til step 3. 

Step 3 – Planens indvirkning på miljøet (scoping) 
Hvis én eller flere miljøparametre umiddelbart vurderes at blive påvirket væsentligt efter kriterierne i bilag 3, gennemføres en miljøvurdering. 
Den udfyldte tjekliste vil kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen (afgrænsning af omfan-
get af miljøvurderingen). De miljøparametre, der vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug 
af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering.  
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Screeningsskemaet er udfyldt af: 
Hvis der har været rådgivere involveret, nævnes de her: Ellers skrives navn, initialer og afdeling i skemaet herunder. 

Afdeling: Initialer: Navn: 

PLAN: 

Plan KG Karen Grimastad 

MOBILITET: 

Mobilitet sarn Steffen Arnbo Nielsen 

VAND OG NATUR: 

Natur IBKN Iben Knudsen 

Beplantning AMA Anne-Mette Andersen 

Vandløb Thaj Thor Joensen 

Spildevand EBA Esben Bang Andersen 

Grundvand KP Klaus Petersen 

Landbrug AMA Anne-Mette Andersen 

DRIFT OG ANLÆG: 

Drift HLST Hanne Lund 

Anlæg   

VIRKSOMHEDER OG JORD: 

Virksomheder LH Lars Stenvang 

Jord MEEH Mette Erbou Hansen 

ØVRIGE: 

Aarhus Vand BSJ Bo Snediker Jacobsen 

Østjyllands Brandvæsen LM Lone Mossin 

AffaldVarme, Affald Xx Xx 

AffaldVarme, Fjernvarme  Xx Xx 
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Tjekliste til afgørelse af behov for miljøvurdering 
 

Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger Ansvar 

A. Kan projektgruppen udelukke, at pla-
nen kan påvirke et internationalt na-
turbeskyttelsesområde væsentligt - et 
Natura 2000-område? 

X  Hvis ikke, er planen pr. definition omfattet af krav om miljøvurdering 
samt miljøkonsekvensvurdering efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1383 
af 26. nov. 2016.  
 

Plan/KG, 
via kon-
fliktsøg-
ning i 
GIS. 
Vand og 
Natur 
vurderer 
(Ibkn). 

B. Kan projektgruppen udelukke, at pla-
nen kan beskadige, ødelægge eller 
påvirke yngle- og rastesteder for bilag 
IV – arter? 

X   Ved registrering af bilag IV er planen omfattet af krav om miljøkon-
sekvensvurdering i hh til § 7 i bekendtgørelse nr. 1383 af 26. no-
vember 2016.  
Der skal screenes for arterne også uden for habitatområderne. 

Vand og 
Natur 
samt 
Plan 
VogN 
(Ibkn) 
 

C. Er planen omfattet af lovens (nr. 448 
af 10. maj 2017) bilag 1 og/eller 2? 

 X Anlæg på denne lovs bilag 1 og 2 er også omfattet af lovens afsnit 
III om konkrete projekter og kan dermed være VVM pligtige. 
 
Udarbejdes lokalplanen for et konkret projekt, og er der tidsmæssige 
sammenfald, er der enten krav om VVM eller VVM-screening. Væ-
sentlighedsvurdering efter VVM og MV-lovgivning skal være ens 
(Dronninglund-sagen tages i erindring – kontakt VVM-teamet) 

Plan/KG 

D. Andet, 
f.eks. Højhuspolitik 

X  Højhuse er omfattet af lovens § 2, stk. 1, idet Aarhus Kommune jf. 
Højhuspolitikken vurderer, at projekter med bebyggelse på mere 
end 6 etager eller 20 – 25 meter eller en overskridelse af kommune-
planens maksimale etageantal med mindst 2 etager kan have en 
væsentlig påvirkning på omgivelserne. 

Plan/KG 
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Beskrivelse af lokalplanens indhold                          
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1. Natur- og naturbeskyttelse 

1.1 NBL. § 3 - beskyttede naturtyper  X       Uden § 3 vandløb, som vurderes under pkt. 
1.19 

Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

1.2 NBL § 15, 16, 17 og 18 
 Bygge- og beskyttelseslinjer 

 X       Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

 
Samt 
Plan 

1.3 Natura 2000, Habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder (berørt el. i 
nærheden eller nedstrøms)  

   X     Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand 
Sø med omgivelser (H233), som ligger ca. 7 
km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundla-
get for området er fem naturtyper: Nærings-
rig søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks, rigkær, bøgeskov på muld-
bund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og 
væld, samt egeskov og blandskove på mere 
eller mindre rig jordbund og tre arter: stor 
vandsalamander, damflagermus og odder. 

Vand og 
Natur/ 
Ibkn  
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1.4 Habitatdirektivets bilag IV arter 
(artikel 12), rødliste- og fredede 
arter 

 X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

1.5 Registreret skov  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 
 

1.6 Træbevoksning evt. fredskov  X       Drift og 
An-
læg/hlst 

1.7  Naturnetværk  X       Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

 Økologiske forbindelser  X       Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

 Spærringer  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

 Spredningskorridorer  X       Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

 Muligt naturområde  X       Vand og 
Natur/ 
Ibkn 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1.8 Biologisk mangfoldighed/biodiver-
sitet herunder fauna og flora som 
ikke varetages under pkt.  1.1 til 
1.7 

 X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

1.9 Særlige landskabsinteresser, rum-
lig oplevelse af landskabet 

  X     Skal belyses i forbindelse med konsekvens-
vurderingen. Se i øvrigt supplerende bemærk-
ninger i koordinerende svarskema under 
’Landskabelige forhold’ og vedlagte besigtigel-
sesnotat dateret 18.02.2019. 

Vand og 
Natur/ 
AMA 

1.10 Særlige geologiske interesser og 
værdier 

 X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

1.11 Særlige terrænforhold  X      Se supplerende bemærkninger i koordine-
rende svarskema under ’Landskabelige for-
hold’ og vedlagte besigtigelsesnotat dateret 
18.02.2019. 

Vand og 
Natur 
/AMA 

1.12 Skovrejsningsområde  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

1.13 Skovrejsning ikke ønsket  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1.14 Bynære landskaber  X        Vand og 
Na-
tur/Ibkn 

1.15 Bevaringsværdige beplantningse-
lementer 

 X      Se supplerende bemærkninger i koordine-
rende svarskema under ’Landskabelige for-
hold’ og vedlagte besigtigelsesnotat dateret 
18.02.2019. 

Vand og 
Natur / 
AMA 

1.16 Vandløb generelt    X    Der er ikke åbne vandløb i lokalplanområdet, 
ligesom der ikke er kendskab til rørlagte 
strækninger eller drænledninger.  
 
Nærmeste åbne vandløb er Egå, der er et of-
fentligt vandløb. Lokalplansforslaget vurderes 
ikke at påvirke Egå.  

Vand og 
Natur / 
Thaj 

1.17 Lavbundsarealer (mulighed for at 
genskabe el. etablere nye vådom-
råder) 

 X       Vand og 
Natur / 
Thaj 

1.18 Okkerpotentielle områder  X      Området er ikke udpeget som okkerpotentielt.  Vand og 
Natur / 
Thaj 

1.19 Andet          
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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2. Overfladevand – Normal situation  (10 års hændelse jf. spildevandsplanen) 

2.1 Afledning af spildevand    X    Området er separatkloakeret. Spildevand afle-
des til Egå Renseanlæg, og området er omfat-
tet af tilladelsen for renseanlægget. 

Spilde-
vand/EBA 

2.2 Afledning af overfladevand    X    Det fremsendte billedmateriale antyder, at der 
er planer om at beklæde facader mm. på byg-
ningerne med kobber. Selve teksten i det 
fremsendte materiale nævner dog ikke noget 
om dette. Det er en forudsætning for krydsets 
placering i neutral, at der ikke anvendes kob-
ber, tombak eller andre tungmetalholdige ma-
terialer i byggeriet, der kan give uacceptable 
miljømæssige konsekvenser for Egåen. Hvis 
det senere i projektet skulle vise sig, at man 
ønsker at anvende sådanne materialer, skal 
krydsets placering ændres til væsentligt nega-
tiv, så konsekvenserne heraf kan belyses. 
 

Spilde-
vand/EBA 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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Regnvand ledes via Aarhus Vands ledninger til 
et nedstrøms permanent vådt regnvandsbas-
sin med udledning til Egåen. 
 
Overstiger afløbskoefficienten for området 
0,60, skal den ekstra regnvandsafledning fra 
området som udgangspunkt holdes lokalt og 
bør nedsives, hvor det er muligt. I det omfang 
det ekstra regnvand ikke nedsives, skal det i 
stedet forsinkes. Der skal til dette formål di-
mensioneres anlæg, der kan forsinke op til en 
klimafremskrevet 10 års regnhændelse med 
maksimalt afløb på 3 l/s/ha. Der skal i øvrigt 
tages hensyn til lokale forhold, herunder 
eventuel jordforurening og jordens nedsiv-
ningsevne. 

2.3 Tilslutning til spildevandsledning    X    Spildevand skal tilsluttes spildevandslednin-
gen i Graham Bells Vej. 

Aarhus 
Vand/BSJ 

2.4 Tilslutning til regnvandsledning    X    Regnvandet og vand fra omfangsdræn skal til-
sluttes regnvandsledningen i Graham Bells 
Vej. Hvis afløbskoefficienten for området ikke 
overstiger 0,60, jf. 2.2. Vurderes tilslutningen 

Aarhus 
Vand/BSJ 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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ikke at have nogen væsentlig negativ betyd-
ning. 

2.5. Regnvandsbassiner  X      Aarhus Vand vil ikke få behov for at etablere 
bassinanlæg inden for området (men der skal 
etableres privat forsinkelse ved for høj befæ-
stelsesgrad, se punkt 2.2) 

EBA 

2.5 Andet          

 
 

 

3. Overfladevand – Ekstrem situation 
3.1 Planområdets følsomhed/ ro-

busthed overfor overfladevand fra 
omgivelserne (øgede nedbørs-
mængder) 

   X    Området modtager ifølge Scalgo ikke eller kun 
i meget begrænset grad overfladevand fra 
omgivelserne. 

Spilde-
vand/EBA 

3.2 Omgivelsernes følsomhed/ ro-
busthed overfor overfladevand fra 
planområdet (øgede nedbørs-
mængder) 

   X    Ved ekstremregn vil vandet fra området 
strømme mod nord ad Graham Bells Vej og 
videre mod øst ad Robert Fultons Vej. Disse 
veje er ikke registreret som hotspots / kritiske 
veje. Herfra vil vandet løbe ned i ådalen til 

Spilde-
vand/EBA 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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Egåen. Der vil ifølge Scalgo ikke ske over-
svømmelse af ejendomme eller andet af værdi 
på vej til Egåen. 
 
Herudover gælder det, at området i dag kun 
opmagasinerer en meget begrænset vand-
mængde under ekstremregn. 
 
Alt i alt vurderes det derfor ikke nødvendigt 
med sikringsanlæg mod ekstremregn for 
denne lokalplan. 

3.3. Planområdets følsomhed/ ro-
busthed overfor højere vandstand 
i havet. 

 X      Ikke aktuelt givet områdets placering. Spilde-
vand/EBA 

3.4. Sikringsanlæg ift. klimaændringer 
herunder skybrud og havvands-
stigninger (skal der anvendes are-
aler til beskyttelse mod over-
svømmelse). 

   X    Ikke nødvendigt med deciderede sikringsan-
læg, se 3.1 og 3.2. Byggeriet skal dog opføres 
fornuftigt med tanke for at lede vandet væk – 
og der skal tages højde for, at vandet ved 
ekstremregn og tøbrud ledes væk fra kældre 
og øvrige sårbare elementer, og i stedet ledes 
til områder, hvor det gør mindst mulig skade. 

Spilde-
vand/EBA 

3.5 Andet          
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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4. Grundvand 

4.1 Særlige drikkevandsinteresser 
(OSD, NFI og indvindingsoplande 
hertil) 

 X      Området er beliggende uden for OSD og ind-
vindingsoplande. 

Grund-
vand / KP 

4.2 Vandindvinding inkl. forsynings-
vandværk (Indvindingsopland) 

 X      Området er beliggende uden for OSD og ind-
vindingsoplande. 

Grund-
vand / KP 

4.3 Vandforbrug (Ved særlige funktio-
ner, f.eks. en golfbane) 

   X    Der forventes ikke særlige vandforbrugende 
aktiviteter   

Grund-
vand / KP 

4.4 Grundvandssænkning  X      Ikke relevant at forholde sig til på dette ni-
veau i processen, da det ikke kan besvares på 
det foreliggende grundlag. Men hvis grund-
vandssænkning er påkrævet, skal denne 
screenes efter miljøvurderingsloven senest i 
forbindelse med byggesagen.  
Desuden vil det kunne kræve en tilladelse ef-
ter vandforsyningsloven.  

Grund-
vand / KP 

4.5 Infiltration af grundvand  X      Ikke relevant at forholde sig til på dette ni-
veau i processen, da det ikke kan besvares på 
foreliggende grundlag. Men hvis infiltration af 
grundvand er påkrævet, skal denne screenes 

Grund-
vand / KP 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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efter miljøvurderingsloven senest i forbindelse 
med byggesagen. 
Desuden vil det kunne kræve en tilladelse ef-
ter miljøbeskyttelsesloven. 

4.6 Andet           

 

5. Landbrug  
5.1 Landbrug/husdyr/pelsdyrfarme 

m.v. 
 X       Vand og 

Natur/ 
AMA 

5.2  Lugtgenekriteriet  X       Vand og 
Natur/ 
AMA 

5.3 Andet          

 

6. Virksomheder 

6.1 Virksomhedsstøj, afstand m.v.   X X     Konfliktsøgningen i Mapview viser ca. 18 virk-
somheder inden for et cirkelslag på 500 m fra 
planområdets periferi, som der føres pligtigt 
miljøtilsyn med. Det drejer sig primært om 

Virk/LH/ 
Rev. AMA 
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autobranchevirksomheder, maskinværksteder 
og vognmænd.  
Der er ingen virksomheder med meget stø-
jende aktiviteter inden for 500 m. 
Nærmeste miljøgodkendte virksomhed ligger i 
en afstand af 300 m. 
Er miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for støj fra nærmeste miljøgodkendte virk-
somhed Graham Bells Vej 15-19 – en auto-
branchevirksomhed overholdt? 

6.2 Natstøj fra virksomheder   X     Jf. besvarelsen under pkt. 6.1 Virk/LH 

6.3 Vibrationer    X     Ingen kendte permanente kilder. 
 
I anlægsfasen skal bygherre være opmærk-
som på, at der kan blive stillet vilkår for bl.a. 
forboring ved ramning. Teknik og Miljø kan 
kræve, at der anvendes mindst generende 
metoder ved fundering, dvs. at pæle fx vibre-
res/presses ned eller, at der forbores. Der 
henvises til kommunens hjemmeside omkring 
anmeldepligtige midlertidige aktiviteter. Det 
anbefales at gå tidligt i dialog med Aarhus 

Virk/LH 
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Kommune, Teknik og Miljø omkring bygge- og 
anlægsaktiviteterne. 
Krav herom kan i medfør af miljøaktivitetsbe-
kendtgørelsen fastsættes af hensyn til fx nær-
liggende beboelse eller anden følsom arealan-
vendelse. 

6.4 Luftforurening, lugt, støv og andre 
emissioner 

   X    Lisbjerg forbrændingsanlæg ligger i en af-
stand af godt 3 km. Luftforurening herfra vur-
deres ubetydelig. 
På Graham Bells Vej 15-19 ligger én og 
samme autobranchevirksomhed. Bygherre har 
fremlagt dokumentation for, at der gennemfø-
res foranstaltninger på autolakereriet som sik-
rer, at Miljøstyrelsens grænseværdier for af-
kastluft herfra overholdes ved nybyggeriet 
(OML-beregninger og tinglyst deklaration), 
samtidig med at virksomheden ikke bliver stillet 
overfor skærpede krav som konsekvens af plan-
lægningen. 

Virk/LH/ 
Rev. AMA 

 

Sikkerhed 



 

Skytower_Screeningsskema_samlet - endelig     Side 20 af 35 

Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
 
 
 
 

Miljøparametre 

R
EG

IS
TR

ER
IN

G
 A

F:
 

Indvirkning Periode Bemærkninger 
 
 
 
 
 
Begrund vurdering af planlægningens på-
virkning på miljøet og placering af 
”kryds”. Mulige afværgeforanstaltninger 
kan beskrives. A

ns
va

rl
ig

 a
fd

el
in

g/
 

S
ig

na
tu

r 

Ik
ke

 r
el

ev
an

t 

V
æ

se
nt

lig
 n

eg
at

iv
 

U
væ

se
nt

lig
/n

eu
tr

al
 

V
æ

se
nt

lig
 p

os
iti

v 

A
nl

æ
gs

pe
ri
od

e 

D
ri
ft

sp
er

io
de

 

6.5 Risikovirksomheder  X       I henhold til BEK 371 af 2016 skal planlæg-
ningen tage hensyn til risikoen fra risikovirk-
somheder inden for 500 meters planlægnings-
zonen. Lokalplanområdet ligger mindre end 
500 m fra AAKs risikoanlæg. 
 
Nærmeste risikovirksomhed ligger på havnen i 
en afstand af ca. 8 km. 

Virk/LH 

6.6 Brand, eksplosion  X      Der er ingen risiko for brand og eksplosion, som kræ‐
ver særlige hensyn 

Østjyl-
lands 
Brandvæ-
sen/ LM 

6.7 Giftpåvirkning  X      Der findes ingen tilsynspligtige virksomheder 
inden for 500 m, der kan give anledning til 
giftpåvirkning fra kemikalieoplag. 
 

Virk/LH 

6.8 Andet  X      Intet at tilføje. Virk/LH 

 

7. Jord 

7.1 Jordforurening    X    Intet at tilføje Jord/ 
MEEH 
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7.2 Jordhåndtering/flytning    X    Da hele lokalplanområdet er områdeklassifice-
ret, skal evt. jordflytning fra matriklen forud-
gående anmeldes til Teknik og Miljø. 
 
Eventuel genanvendelse/genindbygning af 
forurenet jord kræver særlig tilladelse fra Tek-
nik og Miljø. 
 

Jord/ 
MEEH 

7.3 Andet          

 
 
 
 
8. Trafik 

8.1 Trafikafvikling/belastning og veja-
dgang i anlægsfasen 

   X    Vedadgang og betjening af området skal i an-
lægsfasen foregå via de i lokalplanen forud-
satte adgange. Benyttes disse forventes det 
ikke at give gener. Bemærk at adgangen til 
Karl Krøyers Vej kun kan benyttes hvis stiun-
derførslen er anlagt. 
 

Mobilitet/ 
sarn 
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Der er eksisterende ejendomme der i dag be-
nytter samme adgang fra Graham Bells Vej. 
Der skal indgås aftale med dem om benyttel-
sen, det fremtidige og i byggemodningsfasen. 

8.2 Trafikafvikling/belastning og veja-
dgang i driftsfasen 

   X    Der er i dag en eksisterende privat fællesvej 
mod Graham Bells vej og den anden er en ny 
tilslutning til Karl Krøyers Vej. Der må ikke 
være kørende forbindelse mellem de to områ-
der således at der opstår mulighed for at køre 
mellem Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej 
via lokalplanområdet.  
 
I forhold til adgangen til Karl Krøyers Vej skal 
lokalplanen indeholde samme bestemmelser 
og krav som adgangen i pkt. C. i lokalplan nr. 
870 indeholder. Det vil sige at der som krav 
fra vejmyndigheden til en ny tilslutning stille 
krav om at bygherre omlægger/ombygger cy-
kelstien langs Karl Krøyers Vej over en læn-
gere strækning og at cykelstien føres under 
den nye adgang til lokalplanområdet. Det skal 

Mobilitet/ 
sarn 
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fremgå af lokalplanens ibrugtagningsbestem-
melse at dette skal etableres inden bebyggel-
sen kan tages i brug. 
 
Lokalplanområdet forventes at genere 2.000 
ture pr. dag og disse fordeler sig ligeligt mel-
lem de to adgange. Dette forventes at kunne 
afvikles på det eksisterende vejnet. 
 

8.3 Støjgener fra veje og jernbaner    X    Der er udarbejdet en støjredegørelse der an-
giver at på 3 ud af 4 facader opfylder projek-
tet kommuneplanens støjbestemmelser. Da 
der er tal om byggeri til hotel og kontor kan 
dette accepteres under forudsætning af at 
bygningsreglementets krav til indendørsstøj 
opfyldes. 
 
Dette gøres med baggrund i områdets place-
ring og højden på byggeriet. 

Mobili-
tet/sarn 

8.4 Natstøj fra veje og jernbaner  X      Natstøj er en del af støjberegningen Mobilitet/ 
sarn 
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8.5 Vibrationer fra vej, bane og an-
lægsarbejder 

   X    Der vil formodentlig være vibrationer fra den 
nuværende trafik. Samtidig vil byggeriet med-
føre vibrationer på de omkringliggende ejen-
domme – hvis der f.eks. skal piloteres. 

Mobilitet/ 
sarn 

8.6 Emissioner fra eventuel trafik til 
og fra området 

   X    Den forøgede trafikmængde vil medføre øget 
udledning af emissioner. Dog er den forrøgede 
trafikmængde så lille set i forhold til den trafik 
der er der i dag at det vil ikke kunne måles el-
ler mærkes. 

Mobilitet/ 
sarn 

8.7 Trafiksikkerhed    X    Under forudsætning af at nedenstående hånd-
teres i lokalplanen forventes lokalplanen ikke 
at medføre trafiksikkerhedsmæssige udfor-
dringer: 
I forhold til adgangen til Karl Krøyers Vej skal 
lokalplanen indeholde samme bestemmelser 
og krav som adgangen i pkt. C. i lokalplan nr. 
870 indeholder. Det vil sige at der som krav 
fra vejmyndigheden til en ny tilslutning stille 
krav om at bygherre omlægger/ombygger cy-
kelstien langs Karl Krøyers Vej over en læn-
gere strækning og at cykelstien føres under 
den nye adgang til lokalplanområdet. Det skal 

Mobilitet/ 
sarn 
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fremgå af lokalplanens ibrugtagningsbestem-
melse at dette skal etableres inden bebyggel-
sen kan tages i brug. 
 
Og der etableres stiadgang til stien langs 
Skejby Nordlandsvej. 
 

8.8 Kumulative konsekvenser  X      Der er ikke aktuelle projekter i området som 
sammen med dette projekt der forventes at 
medføre problemer i det umiddelbare nærom-
råde. 

Mobilitet/ 
sarn 

8.9 Andet          

 
 
 
9. Klimatiske forhold – se endvidere pkt. 3 

9.1 Sol/skyggevirkning        Der skal udarbejdes et skyggediagram - af-
venter 

Plan/KG 

9.2 Vindforhold        Der skal udarbejdes en vindklimaanalyse - af-
venter 

Plan/KG 
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9.3 Andet          

 
10. Kulturarv  
Kulturmiljø  

10.1 Udpegede kulturmiljøer  X       Plan/KG 

10.2 Potentielle kulturmiljøer  X       Plan/KG 

10.3 Endnu ikke kendte kulturmiljøer  X       Plan/KG 

10.4 Andet          

 

Bevaringsværdige bygninger 
10.5 Fredede eller bevaringsværdige 

bygninger (jf. Kommuneplan) 
 X       Plan/KG 

10.6 Potentielt bevaringsværdige byg-
ninger 

 X       Plan/KG 

10.7 Andet          

 

Oplevelsen af kirken 
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10.8 Exner Fredning  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

10.9 Kirkebyggelinje NBL § 19  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

10.10 Kirkeindsigtsområder  X       Plan/KG 

10.11 Andet          

 

Forhistorisk tid og fredninger 

10.12 Arkæologiske værdier        Fx på baggrund af svar fra Moesgård Museum Plan 

10.13 Beskyttede sten- og jorddiger og 
beskyttede fortidsminder. Muse-
umslovens § 29a og 29e 

 X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

10.14 Fredninger  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

10.15 Fortidsminder  X        Vand og 
Natur/ 
Ibkn 

10.16 Andet          
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11. Arkitektoniske forhold – ny bebyggelse 

11.1 Arkitektonisk tilpasning til omgi-
vende bebyggelse 

    X   Bebyggelsen vil markere overgangen mellem by og 
land og profilere byen kvalitativt og orienterings-
mæssigt ved ankomst fra Djurslandmotorvejen og 
fra Nordjyske Motorvej (E45). 
Netop nærhed og synlighed mod indfaldsvejene Søf-
tenvej og Randersvej er et 
vigtigt parameter for den påtænkte højhusbebyg-
gelse i bymæssig sammenhæng. 
 
Bebyggelsen er beliggende i et byområde, som over-
vejende består af erhvervsbygninger i 1-2 etager 
med store bygningsvolumener. Særligt Unicon A/S' 
betonvarefabrik markerer sig i byprofilet, da produk-
tionsanlæggets tårn er højere end de øvrige er-
hvervsbygninger i området. Desuden fremstår IKEA 
markant med sin arkitektur og synlighed mod ind-
faldsvejene Søftenvej og Randersvej. 
 
Højhusbebyggelsen vil som et vartegn formidle 
overgangen fra det eksisterende til det åbne bakke-
landskab på kanten af Egådalen. 

Plan/KG 

11.2 Bygningsmæssig tilpasning til ter-
ræn, omgivende landskab og be-
plantning 

    X   Fra Egådalen, hvor lokalplanområdet opleves som 
beliggende lavt i landskabet, vil højhusbebyggelsen 
i den landskabelige sammenhæng indtegne sig i 

Plan/KG 
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byens silhuet og markere overgangen fra landom-
råde til byområde i samspil med IKEA og AUH (Aar-
hus Universitetshospital), der ligeledes fremstår 
markante i byens silhuet set fra Egådalen. Bebyg-
gelsen vil med nedtrapningen af bebyggelsens høj-
der mod nord skabe en neddrosling af bebyggelsen 
mod Egådalen. Denne neddrosling bidrager positivt 
til oplevelsen af byen som et bylandskab med vari-
erende bygningshøjder og grønne islæt set fra Egå-
dalen. 
 
Der er ingen bevaringsværdig beplantning inden for 
lokalplanområdet. 

11.3 Visuel påvirkning af den bynære 
del af kystnærhedszonen (Planlo-
ven § 16, stk. 3 og 4) 

 X       Plan/KG 

11.4 Kystnærhedszonen (uden for by-
zone) 

 X       Plan/KG 

11.5 Visuel påvirkning af skyline     X   Højhuset vil i mørke aftegne to lysende vindues-
bånd mod nattehimlen. Det ene vinduesbånd skal 
aftegne den øverste etage af det højeste hus i be-
byggelsen og afrunde bebyggelsen mod himmel-
rummet. Det andet vinduesbånd skal bryde faca-
derne på samme høje hus.  
 

Plan/KG 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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Tagene på højhusbebyggelsen skal udformes som 
”flade” tage, dog skal dele af tagfladen på bebyg-
gelsens højeste hus udformes med hældning. Dette 
vil i samspil med de to markante vinduesbånd pro-
filere bebyggelsen i det åbne bakkelandskab på 
kanten af Egådalen og lade bebyggelsen stå som et 
vartegn for Aarhus. 

11.6 Lys og/eller refleksioner    X    Der kan ikke etableres digital skiltning inden for lo-
kalplanområdet, herunder opsætning af LED-
skærme. 
 
Belysning på bebyggelsens facader mod omgivende 
veje og færdsels- og parkeringsarealer skal tilpas-
ses bebyggelsens arkitektur og placeres med en 
farve og en lysstyrke, der ikke generer omkringlig-
gende virksomheder. 
Bygningen må ikke belyses i sin helhed og må ikke 
belyses med lyskegler.   
Udendørs belysning skal være afskærmet og ned-
adrettet. 
 
Til facadebeklædning må ikke benyttes reflekte-
rende materialer, som kan give anledning til væ-
sentlige gener for omgivelserne. 

Plan/KG 

11.7 Andet          
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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12. Ressourcer og affald 

12.1 Arealforbrug 
jf. kommuneplanens målsætning 

   X    Positivt at et ekstensivt anvendt erhvervsareal 
omdannes til tæt by. 

Plan/KG 

12.2 Energiforbrug (særligt energifor-
brugende eller energibesparende 
foranstaltninger) 

   X    Det er muligt at etablere energiproducerende 
anlæg i form af solceller og solfangere 

Plan /KG 

12.3 Forbrug af andre materialer, rå-
stoffer 

   X    Der stilles ikke særlige krav Plan/KG 

12.4 Forbrug af kemikalier, miljøfrem-
mede stoffer 

   X    Der forventes ikke indgå usædvanlige stoffer. Plan/KG 

12.5 Genanvendelse af affald    X    Der forventes ikke særlige initiativer. Affald-
Varme 

12.6 Andet          

 
13. Befolkning og sundhed 

13.1 Friluftsliv/rekreative interesser 
- internt i planområdet 

   X    Der er tale om hotel, hvor der ifølge projekt-
materialet etableres opholdsarealer på tagter-
rasse. Se i øvrigt supplerende bemærkninger i 

Vand og 
Natur/ 
AMA 
samt 
Plan 
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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koordinerende svarskema under ’Landskabe-
lige forhold’ og vedlagte besigtigelsesnotat 
dateret 18.02.2019. 

13.1 Friluftsliv/rekreative interesser 
- i omgivelserne i øvrigt 

   X    Der findes grønne områder i en afstand af 
godt 700 – 900 mod nord og øst 

Vand og 
Natur/ 
AMA 
Plan 

13.2 Begrænsninger og gener over for 
befolkningen i øvrigt 

 X       Vand og 
Natur/ 
AMA 
og Plan 

13.3 Kontakt mellem mennesker     X   Hotel- og konferencefunktionen muliggør at 
mange mennesker samles og understøtter so-
ciale relationer. 

Plan/KG 

13.4 Natstøj (WHO)    X    Der kan være mindre støjpåvirkning i senere 
aftentimer i og med hotelfunktionen, men idet 
området ligger i et erhvervsområde uden om-
kringliggende boliger er det ingen konsekven-
ser. 

Plan/KG 

13.5 Andet          
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Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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14. Socioøkonomi / materielle goder 

14.1 Påvirkning af sociale forhold     X   Planlægningen for hotel- og konferencefunk-
tion samt servicelejligheder lever op til kom-
munens mål om fleksible og gode fysiske 
rammer og varierede bo- og livsformer. 

Plan /KG 

14.2 Beboersammensætning  X      Lokalplanen indeholder ikke boliger Plan/KG 

14.3 Påvirkning af erhvervsmæssige 
interesser 

    X   De erhvervsmæssige interesser styrkes ved 
muligheden til 10.000m2 kontorerhverv i byg-
ningskomplekset. 

Plan /KG 

14.4 Andet          
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Konklusion 
Loven kan ses på linket herunder: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer gælder for 3 plantyper, som er angivet herunder. Nummer ud for plantypen 
svarer til nummer ud for afgørelsen: 
 
1. Lokalplaner for anlæg omfattet af lovens bilag 1 og 2 (der er altid krav om miljøvurdering med mindre, der ikke påvises en 

væsentlig miljøpåvirkning, og der er tale om et mindre område på lokalt plan.) 
2. Lokalplaner, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (krav om miljøvurdering). 
3. Andre planer. 
 
Endelig vedtagelse af lokalplan, DER ER MILJØVURDERET 
(Efter den offentlige fremlæggelse af lokalplanforslaget skal der indarbejdes en sammenfattende redegørelse i henhold til § 13 i 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Redegørelsen erstatter det ikke tekniske resumé.) 
 
 
Indledende tekst til alle planer: 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, foretages en scree-
ning. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af en tjekliste til vurdering af lokalplanens ind-
virkning på miljøet. Lokalplanen vurderes i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 2 
samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra 
et bredt miljøbegreb. I afgørelsen indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens karakteristika 
samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt). 
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3. Andre lokalplaner 
 
Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg (§ 8, stk.1, nr. 3 – andre planer) 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen (eller: lokalplanen 
og kommuneplantillægget) er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  
 

b. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden 
som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.  

 



ADRESSE COWI A/S 
Visionsvej 53 
9000 Aalborg 

TLF +45 56 40 00 00 
FAX +45 56 40 99 99 

WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

A106822 OML-2019-01 

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

1.0 28-08-2019 OML Notat JEVR MMK MLJE

INDHOLD 
1 Baggrund 3 

2 Modellen 3 

3 Retningsbestemt / konservativ tolkning 3 

4 Forudsætninger for spredningsberegningerne 4 

5 Resultater 7 

6 Immissionsbegrænsende foranstaltninger 9 

7 Konklusion 10 

AUGUST 2019 
NA SKEJBY APS 

IMMISSIONSBIDRAG FRA 
AUTOLAKERI VED SKY 
TOWER BEBYGGELSE 

Bilag 2



 

     
 2  IMMISSIONSKONCENTRATIONSBIDRAG FRA AUTOLAKERI VED SKY TOWER BEBYGGELSE 

BILAG 
Bilag A OML udskrifter 
A.1 Receptorhøjde på 1,5 m 
A.2 Receptorhøjde på 5 m 
A.3 Receptorhøjde på 7,5 m 
A.4 Receptorhøjde på 10 m 
A.5 Receptorhøjde på 20 m 
A.6 Receptorhøjde på 30 m 
A.7 Receptorhøjde på 40 m 
A.8 Receptorhøjde på 50 m 
A.9 Receptorhøjde på 60 m 
A.10 Receptorhøjde på 70 m 
A.11 Receptorhøjde på 80 m 
A.12 Receptorhøjde på 85 m 
A.13 96 m afkast, receptorhøjde 85 m 
A.14 66 m afkast, receptorhøjde på 55 m 
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1 Baggrund 
I forbindelse med planlægning for højhusbebyggelsen SKY TOWER i op til 20 etager (kote 
110 m) på matr.nr. 10bq Skejby, Århus Jorder ønsker Aarhus Kommune, at miljøstyrelsens 
grænseværdier for lugt og luft er overholdt i forhold til ny bebyggelse med kontorerhverv 
og hotel.  

Aarhus Kommune har foretaget en screening af, hvilke virksomheder, som har de mest kri-
tiske afkast. Aarhus Kommune har på denne baggrund ønsket, at der foretages beregnin-
ger af påvirkningerne fra autolakereriet beliggende på matr.nr. 10bn Skejby, Århus Jorder. 
Beregningerne omfatter immissionskoncentrationsbidrag fra denne virksomhed i relevante 
højder for placeringen af den planlagte bebyggelse.  

På baggrund af oplysninger i forbindelse med etableringsanmeldelsen indsendt af Poul Ras-
mussen i 2003, vurderes immissionskoncentrationsbidraget med OML-beregninger som 
funktion af højde over terræn med henblik på at vurdere, i hvilke højder immissionsgræn-
seværdien (B-værdien) for relevant stof overskrides.  

Overskridelse kan betyde anvendelsesbegrænsninger for byggeriet og i tilfælde af at im-
missionsgrænserne ikke overholdes i relevante højder ved SKY TOWER området, skal COWI 
skitsere forslag til afværgeforanstaltninger.  

2 Modellen 
OML-beregningerne følger gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen Luftvejledningen, Nr. 2, 
2001. Til beregning af immissionskoncentrationsbidraget i udvalgte receptorpunkter benyt-
tes OML (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel 6.2). De beregnede værdier for de 
enkelte stoffer i afkastet angives som maksimale månedlige 99%-fraktiler, som alle skal 
overholde immissionsgrænsen / B-værdien.  

Til OML-beregning anvendes parametrene: kildestyrke (G), røggasmængde (Q), røggas-
temperatur (T), skorstenens indre diameter, skorstenens ydre diameter, skorstenens 
højde, terrænforhold (herunder skorstenens placering), omkringliggende bygninger samt 
meteorologiske data fra Kastrup år 1976. 

3 Retningsbestemt / konservativ tolkning 
DCE anbefaler generelt, at når der anvendes 1-års meteorologiske data fra Kastrup, at der 
bruges den højeste forekommende immissionskoncentration i alle retninger (konservativ 
model) i en given afstand. Der findes dog undtagelser, f.eks. i de tilfælde hvor immissions-
koncentrationen påvirkes af retningsbestemte bygningseffekter, terræn eller andet eller 
som i dette tilfælde med en virksomhed med flere afkast, hvor der er en tydelig geografisk 
fordeling af immissionsbidraget som ikke skyldes variationer i vejrforholdet men placering 
af afkast og receptornetværkets centrum. I netop disse tilfælde påpeger DCE, at det kan 
være nødvendigt med en skarp retningsfortolkning.  

I tidligere OML-beregninger i forbindelse med højhusbyggerier i Aarhus, hvor forholdene for 
forureningsbelastningen ønskes belyst i bestemte punkter, har Aarhus kommune accepteret 
brugen af skarp retningsfortolkning.  
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På baggrund af ovenstående er der anvendt både skarp retningsfortolkning og konservativ 
retningsfortolkning i nærværende vurdering.  

Det planlagte byggeri vurderes at ligge i retning syd til sydvest, dvs. 180–280° fra det un-
dersøgte afkast. Mindste afstand fra afkast til facade på det planlagte byggeri er vurderet 
til ca. 32 m.  

 

Figur 1 Oversigtskort med placering af SKY TOWER markeret med et rødt rektangel. Afkastet 
fra autolakeriet er markeret med en gul cirkel. To hjørne punkter og et midtpunkt af 
SKY TOWER er markeret og nummeret (1), (2), (3) med hvid. Punktet (1) er placeret i 
den radiale afstand 36,9 m i vinklen 275,7° fra afkastet. Punktet (2) er placeret i den 
radiale afstand 100,7 m i vinklen 175,3° fra afkastet. Punktet (3) er placeret i den ra-
diale afstand 79,5 m i vinklen 211° fra afkastet.   

4 Forudsætninger for spredningsberegningerne 
Af Figur 2 - Figur 5 fremgår snitflader af SKY TOWER byggeriet med angivelse af koter. Det 
ses heraf at top af højhusbebyggelsen er i kote 110,0 m. Det aflæses ligeledes at laveste 
terrænkote er kote 26,0 m, hvilket giver en maksimal byggehøjde over terræn på 84 m. 
SKY TOWER skal anvendes til erhvervsformål skitseret med udendørs opholdsarealer i et 
gårdrum i kote 32,5 og en åben tagterrasse på byggeriets øverste etage. Bygningens 13. 
etage, kote 76,5-79,9 m (50-55 m over terræn), er udlagt til teknik.  

Der er regnet med receptorhøjder over terræn på 1,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 
40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m og 85 m i koncentriske cirkler omkring afkastet med de ra-
diale afstande 30 m, 32 m, 35 m, 37 m, 50 m, 79 m, 90 m, 100 m, 110 m, 120 m, 130 m 
og 150 m.  

Der regnes med en standard ruhedslængde på 0,3 m.  

UTM-32 koordinater for placering af afkast er aflæst med Google Earth. 
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Der er anvendt bygningskorrektioner for autolakeriets egne bygninger, som alle forudsæt-
tes at være 5 m over terræn. Der er dog ikke anvendt retningsafhængige bygningsdata, 
herunder data fra det undersøgte højhusbyggeri SKY TOWER, da en sådan korrektion vil re-
sultere i et unødigt konservativt tillæg ved SKY TOWER i den konservative retningsfortolk-
ning.  

Beregningerne er foretaget på det datagrundlag, som blev anmeldt og taget til efterretning 
af Aarhus Kommune i 2003 i forbindelse med etableringen af værkstedet med tilhørende 
autolakeri på Graham Bells Vej 19.  

Poul Rasmussen, indehaver af værkstedet, har i en e-mail til COWI den 5. august 2019 op-
lyst, at der siden etableringsanmeldelsen i 2003 ikke er sket nævneværdige ændringer i de 
produkter og mængder, der bruges på malerværkstedet.  

Af anmeldelsen fra 2003 fremgår det, at de begrænsende stoffer i luftafkastet fra autolake-
riet er C9-aromater (Solventnaphta let aromatisk, 1,2,4-Trimethylbenzen og Mesitylen) 
med en samlet B-værdi på 30 µg/m³. Det fremgår yderligere, at den maksimale kildestyrke 
af C9-aromater er 198,9 mg/s med en luftstrøm på 6,67 m³/s. Luftafkastet ses på Figur 6, 
dimensionerne på afkastet er anmeldt som værende 17,5 m over terræn med en indre dia-
meter af skorstenens lysning på 0,90 m.  

I nærværende OML-beregninger er der taget udgangspunkt i ovenstående, og derfor er der 
benyttet samme inputdata til OML-beregningerne som dem, der blev accepteret af Aarhus 
Kommune i 2003. COWI har ikke yderligere undersøgt baggrunden for datagrundlaget.      

 

Figur 2 Østvendt snit af SKY TOWER med angivelse af koter. 
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Figur 3 Vestvendt snit af SKY TOWER med angivelse af koter. 

 

Figur 4 Sydvendt snit af SKY TOWER med angivelse af koter. 
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Figur 5 Nordvendt snit af SKY TOWER med angivelse af koter. 

 

Figur 6 Luftafkast fra malerværksted m.m. 

5 Resultater 
Afkastet fra autolakeriet har radiale afstande fra ca. 32 m til ca. 130 m fra det planlagte 
byggeri SKY TOWER. Af Figur 7 og Figur 8 ses det beregnede immissionskoncentrationsbi-
drag af C9-aromater som funktion af den radiale afstand fra autolakeriet beregnet i recep-
torhøjder over terræn på 1,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 
80 m og 85 m. ved brug af henholdsvis konservativ retningsfortolkning og skarp retnings-
fortolkning.  

Med SKY TOWER byggeriet placeret i en afstand på ca. 32 m fra afkastet ved autolakeriet, 
ses det med en konservativ retningsfortolkning (jf. Figur 7), at den anvendte B-værdi for 
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C9-aromaterne er overholdt i receptorhøjder op til og med 5 m over terræn, men for den 
beregnede receptorhøjde på 7,5 m over terræn og i alle beregnede højder opefter overskri-
des B-værdien i de relevante afstande (ca. 32-130 m). 

Ved en skarp retningsfortolkning (jf. Figur 8), aflæses det maksimale immissionskoncentra-
tionsbidrag i vinkeludsnittet 180-280 grader i relevante afstande og receptorhøjder, hvor-
ved den anvendte B-værdi for C9-aromaterne igen er overholdt i receptorhøjder op til og 
med 5 m over terræn, men for en receptorhøjde på 7,5 m over terræn og i alle beregnede 
højder opefter overskrides B-værdien i de relevante afstande.  

For at finde en afkasthøjde, hvor B-værdien for C9-aromater kan overholdes ved projekt-
området for SKY TROWER i højden 85 m, er der benyttet en iterativ fremgangsmåde. Det 
er fundet, at skorstenens lysning skal hæves fra de eksisterende 17,5 m til 96 m over ter-
ræn. Med denne afkasthøjde ses det med en konservativ aflæsning såvel som en skarp ret-
ningsfortolkning af OML beregningerne at immissionsbidraget af C9-aromater ikke oversti-
ger 28,2 µg/m³ ved SKY TOWER projektområdet i højden 85 m, hvorved immissionsgræn-
sen (B-værdien) på 30 µg/m³ er overholdt. 

Som en alternativ løsning er der søgt en afkasthøjde, hvor B-værdien for C9-aromater kan 
overholdes ved projektområdet for SKY TROWER i højden 55 m, hvilket vil tillade et cen-
tralt placeret luftindtag på bygningens tekniketage (13. etage, kote 75-79 m). Det er fun-
det, at skorstenens lysning skal hæves fra de eksisterende 17,5 m til 66 m over terræn. 
Med denne afkasthøjde ses det med en konservativ aflæsning såvel som en skarp retnings-
fortolkning af OML beregningerne, at immissionsbidraget af C9-aromater ikke overstiger 
28,8 µg/m³ ved SKY TOWER projektområdet i højden 55 m, hvorved immissionsgrænsen 
(B-værdien) på 30 µg/m³ er overholdt. 

OML udskrifter for beregningerne er vedhæftet som bilag.   

  

Figur 7  Konservativt retningsfortolkning af immissionskoncentrationsbidraget fra autolakeri som funktion af den ra-
diale afstand beregnet i receptorhøjderne (1,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m og 
85 m). Den radiale afstand til de 3 punkter for SKY TOWER markeret på Figur 1 er angivet med lodrette stiplede lin-
jer. B-værdien for C9-aromater er markeret med en vandret stiplet linje.  
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Figur 8  Skarp retningsfortolkning i vinkeludsnittet 180-280° af immissionskoncentrationsbidraget fra autolakeri som 
funktion af den radiale afstand beregnet i receptorhøjderne (1,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 
m, 70 m, 80 m og 85 m). Den radiale afstand til de 3 punkter for SKY TOWER markeret på Figur 1 er angivet med 
lodrette stiplede linjer. B-værdien for C9-aromater er markeret med en vandret stiplet linje 

  

6 Immissionsbegrænsende foranstaltninger 
Afværgeforanstaltning 1: Den mest nærliggende afværgeforanstaltning vil være at redu-
cere emissionen fra autolakeriet. Konkrete tiltag hertil er tidligere opstillet i notat af juni 
2008 udarbejdet af Orbicon A/S og omfatter rensning i et aktivt kulfilter. 

Afværgeforanstaltning 2: Som afskærmningsforanstaltning forslås det i nærværende no-
tat, at facaden af SKY TOWER lukkes for direkte indkommende luft udefra i højder over 5 m 
over terræn. Bygningen skal da forsynes med frisk luft via et centralt luftsystem til håndte-
ring af både indtag og udtag af luft til bygningen. Denne løsning vil kræve, at luftindtaget 
placeres maksimalt 5 m over terræn, hvor immissionsbidraget er under B-værdien for C9-
aromater, eller at luften i luftindtaget renses, før det føres videre ind i bygningen. Denne 
foranstaltning vil naturligvis kræve, at tagterrassen (i kote 110) ligeledes gøres lukket. 

Afværgeforanstaltning 3: Afkastet hæves til 96 m over terræn, herved er der ingen over-
skridelser af B-værdien ved SKY TOWER projektet i højden 85 m over terræn. Denne løs-
ning vil tillade en åben tagterrasse med udendørs opholdsareal på højhusbebyggelsens 
øverste etage. 

Afværgeforanstaltning 4:  Afkastet hæves til 66 m over terræn. Samtidigt lukkes facader 
for direkte indkommen luft udefra på etager fra og med etage 14 (55 m og op). Etagerne 
fra 55 m og op skal da forsynes med luft fra et centralt luftindtag placeret i bygningens 
teknik etage (etage 13) eller en etage herunder. Denne foranstaltning vil naturligvis kræve, 
at tagterrassen (kote 110 m) ligeledes lukkes. 
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7 Konklusion 
Der er på baggrund af oplysninger i etableringsanmeldelsen fra 2003 af værkstedet på Gra-
ham Bells Vej 19, lavet vurderinger af immissionskoncentrationsbidraget af C9-aromater 
ved det planlagte SKY TOWER byggeri. Med en konservativ aflæsning såvel som en skarp 
retningsfortolkning af OML beregningerne er det fundet, at immissionsgrænsen (B-værdien) 
for C9-aromater overholdes ved SKY TOWER projektområdet i højder til og med 5 m over 
terræn. I de undersøgte højder 7,5 m til 85 m over terræn er der fundet overskridelser af 
B-værdien. 

Der er i nærværende notat skitseret følgende forslag til afværgeforanstaltninger: 

› Emissionen fra autolakeriet reduceres med et aktivt kulfilter mv. som opstillet i notat 
af juni 2008 udarbejdet af Orbicon A/S.   

› Højhusbyggeriets facader lukkes for indkommende luft udefra i højder over 5 m over 
terræn og i stedet forsynes med luft fra et centralt luftindtag placeret i en højde på 
maksimalt 5 m over terræn. Denne løsning vil ikke tillade en åben tagterrasse på høj-
husbebyggelsens øverste etage. 

› Afkastet hæves til 96 m over terræn hvorved B-værdien for C9-aromater på 30 µg/m³ 
overholdes i højden 85 m over terræn ved projektområdet 

› Afkastet hæves til 56 m over terræn hvorved B-værdien for C9-aromater på 30 µg/m³ 
overholdes i højden 55 m over terræn ved projektområdet. Samtidigt skal højhusbyg-
geriets facader lukkes for indkommende luft i højder over 55 m over terræn og forsy-
nes med luft fra et centralt luftindtag placeret i bebyggelsens 13. etage. Denne løsning 
vil ikke tillade en åben tagterrasse på højhusbebyggelsens øverste etage. 
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Bilag A OML udskrifter 

A.1 Receptorhøjde på 1,5 m 
Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   
1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =   1.5 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0        1.7   2.0   2.4   3.0   8.8  14.1  14.5  14.9  15.3  15.5  15.7  16.0 
      10        1.7   2.1   2.7   3.1   7.1  13.2  13.9  14.2  14.2  14.9  15.1  15.7 
      20        1.7   2.0   2.5   2.9   5.3  12.0  13.3  13.7  14.9  16.1  17.0  17.3 
      30        1.5   1.7   2.2   2.5   5.0  12.5  13.8  13.9  15.0  15.8  16.3  16.6 
      40        1.8   2.2   2.6   2.8   5.3  14.8  16.2  15.6  15.6  16.5  17.1  17.4 
      50        2.0   2.5   3.1   3.5   6.6  15.8  16.1  15.8  15.7  16.5  17.2  17.3 
      60        2.0   2.4   3.0   3.4   6.6  14.2  14.3  13.9  15.0  16.0  16.6  17.3 
      70        2.1   2.4   2.9   3.2   5.2  13.7  15.0  15.4  15.8  16.6  16.9  16.9 
      80        1.8   2.1   2.6   3.0   5.2  13.7  16.2  16.8  17.4  17.9  17.7  18.7 
      90        1.5   1.8   2.4   2.7   5.5  14.0  17.0  18.8  19.5  19.4  20.2  19.7 
     100        1.7   2.0   2.8   3.1   5.0  14.5  17.7  19.2  20.1  20.0  20.0  19.0 
     110        1.4   1.7   2.3   2.7   5.6  14.8  18.3  20.0  20.0  19.8  19.3  19.3 
     120        1.5   1.7   2.2   2.5   5.6  13.0  15.6  17.4  19.0  19.4  19.8  19.1 
     130        1.2   1.4   1.9   2.3   4.9  12.7  14.8  17.1  18.0  17.2  16.9  16.2 
     140        1.3   1.5   1.9   2.2   4.4  13.2  14.7  18.1  19.4  19.7  19.9  19.8 
     150        1.2   1.5   1.8   2.1   5.0  11.8  13.3  15.6  18.8  19.3  19.0  18.7 
     160        1.2   1.5   2.0   2.6   6.0  11.7  14.5  16.1  17.5  17.8  18.2  18.6 
     170        1.5   1.8   2.9   3.5   9.2  14.1  15.7  17.0  19.0  19.6  20.0  19.1 
     180        1.9   2.5   3.8   4.8  11.6  18.3  19.4  21.0  22.0  22.1  22.3  21.5 
     190        2.2   3.1   4.5   5.7  12.4  20.9  21.7  22.1  22.2  22.3  22.1  21.8 
     200        2.0   2.5   3.7   5.2  12.7  19.4  21.1  22.8  22.5  21.8  21.1  20.2 
     210        2.0   2.7   4.3   4.9  11.1  15.7  17.9  20.1  19.9  19.6  18.9  17.7 
     220        1.9   2.6   4.0   4.9  11.8  17.2  18.0  20.6  21.8  22.1  21.9  21.2 
     230        2.4   2.7   3.5   4.4   9.4  15.6  17.2  19.9  20.2  21.1  21.1  21.5 
     240        2.4   2.8   3.4   4.1  11.3  18.1  18.5  18.5  20.8  21.3  21.7  20.8 
     250        2.3   3.0   4.1   5.1  13.6  17.8  16.7  17.5  18.6  19.2  20.1  18.9 
     260        2.1   2.7   3.5   4.1  13.0  17.6  16.6  17.5  19.0  19.4  19.8  19.6 
     270        1.8   2.4   3.6   4.3  11.3  15.0  15.0  16.4  18.1  19.3  19.0  18.0 
     280        1.5   1.9   2.8   3.5   7.5  11.4  14.1  15.7  16.3  17.5  17.8  17.2 
     290        1.1   1.3   1.8   2.6   6.0  10.7  13.6  14.3  15.6  16.4  17.1  17.0 
     300        1.0   1.2   1.8   2.4   7.4  12.2  14.1  15.1  15.8  16.7  17.3  17.6 
     310        1.2   1.4   1.7   2.1   7.4  12.2  13.7  14.2  15.6  16.3  16.6  17.1 
     320        1.5   1.8   2.2   2.5   5.7  12.2  13.2  13.9  15.3  16.1  16.4  16.6 
     330        1.6   1.8   2.2   2.4   6.8  14.0  14.9  15.7  16.3  16.5  16.3  16.5 
     340        2.1   2.5   3.0   3.0   8.2  16.4  18.1  18.2  17.4  17.3  17.2  17.2 
     350        1.7   2.0   2.4   2.8   7.7  15.1  16.6  16.6  15.4  15.1  14.8  15.3 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    22.80 i afstand   100 m og retning 200 grader i måned  8. 
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A.2 Receptorhøjde på 5 m 
Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   
1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =   5.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0        4.0   4.3   4.9   6.0  11.6  15.4  15.8  16.5  17.4  17.8  17.8  17.0 
      10        4.3   4.5   5.3   5.7   9.1  14.9  16.3  16.8  17.2  17.1  17.5  16.8 
      20        3.4   3.8   4.7   5.1   8.6  15.1  16.7  17.9  18.8  19.2  19.2  18.5 
      30        3.9   4.1   4.6   4.9   8.7  15.1  17.1  17.9  18.2  18.5  18.5  18.4 
      40        4.4   4.7   5.1   5.3   9.3  17.1  17.5  18.5  19.2  19.5  19.4  18.7 
      50        4.4   4.9   5.8   6.4  10.5  16.8  17.5  18.5  19.0  19.4  19.2  18.4 
      60        4.4   4.9   5.6   5.9   9.0  17.4  19.2  18.1  18.3  18.9  19.2  18.6 
      70        4.4   4.9   5.6   5.9   8.2  18.9  20.6  19.8  19.0  19.1  18.9  18.4 
      80        4.3   4.7   5.2   5.5   9.3  19.9  22.6  21.3  20.8  20.4  19.7  20.2 
      90        4.1   4.4   5.0   5.4  11.7  20.0  21.7  22.7  22.0  21.6  21.2  21.0 
     100        4.1   4.5   5.8   6.2  13.4  20.5  22.0  22.4  22.4  21.5  21.0  19.9 
     110        3.6   4.0   5.2   6.2  13.9  19.9  21.7  22.3  21.6  21.4  21.8  20.5 
     120        3.9   4.2   4.7   6.0  11.4  19.8  20.5  21.1  22.3  21.9  21.7  20.1 
     130        4.2   4.5   5.1   5.6   9.6  16.9  18.3  19.3  18.7  18.4  18.5  16.9 
     140        3.8   4.1   5.0   5.6  10.1  18.7  19.9  21.9  21.8  21.3  21.3  20.7 
     150        3.2   3.4   3.8   4.3   8.1  17.0  19.4  20.7  21.9  21.1  20.7  20.0 
     160        3.4   3.6   4.1   4.7   8.6  16.7  18.9  20.6  20.7  20.9  20.4  19.9 
     170        3.7   4.1   5.6   6.3  12.0  19.5  20.4  20.7  21.9  22.1  21.5  20.4 
     180        4.7   5.3   7.2   8.4  15.4  21.4  22.9  23.8  25.2  24.7  24.1  22.5 
     190        4.8   5.7   8.0   9.1  15.9  23.1  23.7  23.9  24.1  24.7  24.3  22.8 
     200        4.9   5.7   7.4   8.8  15.0  22.6  23.7  24.7  24.1  23.4  22.8  21.0 
     210        5.7   6.1   6.5   6.2  13.5  18.2  20.8  21.2  20.9  20.1  19.6  18.5 
     220        4.7   5.1   6.4   7.4  13.6  22.9  24.8  25.3  25.4  24.9  23.7  22.1 
     230        5.1   5.5   5.9   6.4  11.0  20.2  22.9  24.7  24.1  23.9  23.7  22.9 
     240        5.2   5.6   6.0   6.3  13.5  20.1  20.8  22.7  24.3  23.8  23.5  21.8 
     250        4.5   5.5   6.7   7.3  14.9  19.3  19.9  21.5  22.0  22.2  22.3  20.7 
     260        4.8   5.7   6.5   7.0  14.4  19.0  21.2  22.1  22.6  22.4  22.2  20.9 
     270        4.1   4.7   6.2   7.1  12.2  18.3  20.0  21.3  21.8  21.7  20.9  19.5 
     280        3.2   3.6   4.6   5.1   8.9  17.3  19.8  19.9  19.4  20.0  19.6  18.2 
     290        2.5   2.8   3.5   4.1   7.8  16.4  19.1  18.5  18.9  19.0  18.9  18.4 
     300        2.6   2.7   3.5   4.3  10.4  16.1  17.7  18.6  19.4  19.5  19.6  18.9 
     310        3.2   3.4   3.7   4.5   9.9  15.6  17.5  18.4  18.7  18.8  18.9  18.7 
     320        4.1   4.4   4.8   4.9   8.1  15.1  17.2  18.2  18.5  18.4  18.3  17.8 
     330        4.5   4.8   5.4   5.6  10.4  15.7  16.7  17.6  17.6  17.8  18.0  17.5 
     340        5.5   5.9   6.5   6.2  12.6  18.6  19.5  18.9  19.0  19.1  19.0  18.6 
     350        4.4   4.7   5.1   5.5  12.0  17.2  18.0  16.6  16.7  17.1  17.0  17.2 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    25.39 i afstand   110 m og retning 220 grader i måned 11. 
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A.3 Receptorhøjde på 7,5 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =   7.5 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0        8.4   9.5  10.5  10.7  15.2  21.5  22.5  22.5  21.9  20.9  20.0  18.4 
      10        9.3   9.4  10.1  11.1  17.1  22.8  22.6  22.1  21.7  21.0  20.4  19.0 
      20        7.0   7.6   8.8  10.0  15.9  23.6  24.8  24.1  23.5  22.8  22.0  20.6 
      30        9.5   9.6   9.7  10.0  16.0  24.4  23.8  23.5  22.9  22.4  21.7  20.0 
      40       10.2  10.6  10.6  11.0  18.5  24.8  25.1  24.9  24.1  23.2  22.2  20.3 
      50       10.4  10.7  11.0  11.2  18.2  24.8  24.6  24.4  23.7  22.7  21.7  19.7 
      60        8.5   9.2  10.4  10.2  18.7  26.0  26.8  24.0  23.6  22.7  22.0  21.1 
      70        9.8  10.1  10.4  11.1  19.6  28.9  28.4  25.7  23.5  22.7  21.9  20.0 
      80        9.7  10.4  11.4  11.5  21.8  30.5  31.0  27.7  25.8  24.3  22.7  22.0 
      90        8.7   9.3  11.2  12.1  25.5  29.9  28.7  27.8  26.1  25.2  24.5  22.7 
     100       11.9  14.3  19.6  21.3  28.8  28.9  28.7  26.9  26.0  24.7  23.8  22.2 
     110       11.5  13.4  18.2  20.4  30.4  28.3  28.1  27.5  26.8  25.7  24.7  22.0 
     120       11.8  12.0  14.6  16.0  27.4  28.7  27.7  26.6  26.4  25.1  23.6  21.8 
     130       11.4  11.9  13.3  15.0  20.3  23.3  23.2  23.3  22.3  20.9  19.9  18.0 
     140       11.7  12.9  14.7  15.3  22.7  25.3  24.6  24.7  24.7  24.3  24.1  23.0 
     150        8.6   9.0   9.5   9.8  16.3  27.5  27.1  26.1  26.2  24.8  23.7  22.1 
     160        8.1   8.3   9.4  10.7  15.8  26.4  25.7  26.6  25.6  24.4  23.3  21.5 
     170        8.3   8.9  11.2  13.3  23.0  27.4  27.3  26.3  26.1  25.1  24.4  22.9 
     180       10.6  11.4  15.2  17.1  27.9  32.5  31.4  29.7  29.3  27.7  26.3  23.6 
     190       11.8  13.7  15.8  18.0  28.5  31.8  31.1  29.8  28.9  28.2  26.7  24.3 
     200       11.4  11.9  12.6  14.6  22.8  30.3  29.8  29.8  28.2  26.4  24.9  22.1 
     210       11.9  12.2  12.3  11.2  20.9  24.4  25.6  24.5  24.4  24.2  23.5  21.7 
     220       11.2  11.5  11.8  12.0  18.4  33.9  33.3  31.5  29.7  27.9  26.2  23.8 
     230        9.4   9.6   9.7  10.8  18.4  30.7  31.6  31.8  29.7  28.5  26.8  24.4 
     240       10.0  10.3  10.5  10.6  18.7  29.1  30.3  29.3  29.2  27.5  26.1  23.7 
     250        8.9   9.3  10.4  11.1  18.8  28.0  27.6  27.6  27.5  26.7  26.3  22.9 
     260        8.9   9.7  12.4  14.1  24.6  29.1  29.2  28.5  27.5  26.3  25.1  22.9 
     270        7.7   9.6  12.4  14.0  24.1  27.7  28.0  27.2  26.5  25.6  24.0  21.3 
     280        6.7   8.0  10.6  12.4  21.3  26.9  26.8  25.3  23.6  23.1  22.0  19.7 
     290        6.5   6.9   7.2   8.3  17.2  25.6  26.3  24.0  23.3  22.4  21.7  19.9 
     300        6.4   6.8   7.6   8.5  17.4  25.0  25.1  24.8  24.1  23.3  22.3  20.6 
     310        7.0   7.1   7.2   7.8  15.9  24.6  24.2  23.9  23.5  22.8  22.0  20.4 
     320        8.4   8.5   8.7   8.5  13.6  23.9  23.5  23.4  22.5  21.9  21.2  19.7 
     330        9.8  10.0  10.3  10.3  14.2  22.1  21.6  22.0  21.7  21.7  20.8  19.1 
     340       11.3  11.6  12.0  11.3  17.6  22.1  23.6  23.8  23.3  22.4  21.4  19.7 
     350        9.3   9.6   9.8  10.4  16.3  21.1  21.9  21.8  21.2  20.8  20.4  19.1 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    33.92 i afstand    79 m og retning 220 grader i måned 11. 
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A.4 Receptorhøjde på 10 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  10.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  Side til advarsler. 
 
 
 
  



 

     
 30  IMMISSIONSKONCENTRATIONSBIDRAG FRA AUTOLAKERI VED SKY TOWER BEBYGGELSE 

  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       19.5  19.5  19.3  20.4  31.5  34.2  31.8  29.0  26.7  24.9  24.1  22.3 
      10       19.6  20.5  25.9  29.2  34.5  33.9  32.2  30.4  28.5  26.5  24.7  21.8 
      20       19.0  20.1  26.8  29.6  37.0  37.1  34.6  32.6  30.4  28.4  26.5  23.1 
      30       21.8  22.5  25.8  28.5  37.3  36.2  33.6  31.6  29.3  27.5  25.5  22.1 
      40       24.7  28.2  31.4  34.6  38.7  38.2  35.5  32.6  30.1  27.8  25.7  22.2 
      50       23.3  26.4  29.9  32.7  40.6  37.0  34.5  31.6  28.9  26.7  24.8  22.0 
      60       20.0  22.1  27.9  29.6  40.9  39.9  37.7  31.7  29.7  28.8  27.0  23.9 
      70       24.2  26.5  30.2  32.8  41.0  43.0  39.1  33.7  29.5  27.5  26.0  23.2 
      80       26.0  29.1  32.7  33.6  44.4  45.9  42.4  36.3  32.5  29.5  26.8  24.5 
      90       29.4  31.6  34.6  36.4  49.5  41.8  38.6  36.0  32.3  30.5  28.6  25.6 
     100       48.0  50.2  57.1  57.2  54.8  40.9  38.0  35.4  32.9  30.3  27.7  23.8 
     110       45.7  48.4  56.1  57.0  55.2  39.6  38.9  36.8  33.1  30.0  27.9  23.8 
     120       36.4  39.2  44.7  47.7  55.3  41.5  36.5  34.4  33.8  32.0  29.9  26.3 
     130       33.0  34.4  36.5  38.1  45.1  35.1  30.6  28.9  26.5  23.8  21.9  19.1 
     140       35.0  37.0  40.2  42.7  49.2  34.7  34.2  33.8  32.4  30.4  28.8  25.8 
     150       24.7  26.5  28.2  28.9  40.1  40.5  36.4  34.2  33.0  30.5  28.1  24.7 
     160       23.4  23.8  25.7  26.5  39.4  39.1  36.4  34.9  31.6  28.5  26.2  23.4 
     170       31.1  33.0  39.4  41.2  50.8  40.9  36.8  34.3  34.0  32.2  30.5  26.2 
     180       38.9  42.0  49.7  52.2  55.2  46.3  41.2  36.9  34.7  31.6  29.4  25.2 
     190       40.7  44.9  52.6  54.4  56.9  46.3  41.2  37.9  35.0  33.1  30.6  26.4 
     200       27.9  29.4  33.8  39.6  49.6  43.5  39.5  36.6  33.0  29.9  27.4  23.3 
     210       23.5  27.6  33.1  30.5  40.9  35.2  38.6  35.5  32.6  30.7  28.6  24.7 
     220       22.2  22.0  21.6  24.5  45.6  48.6  43.5  39.5  36.0  33.2  30.3  26.2 
     230       19.6  19.5  21.2  27.6  40.5  45.5  44.0  41.0  36.7  33.7  30.8  26.8 
     240       20.0  21.2  23.9  24.2  42.1  44.9  41.2  37.5  35.7  32.8  30.5  26.3 
     250       19.9  19.9  21.1  23.5  37.0  41.4  38.3  37.2  35.2  32.7  30.7  25.5 
     260       34.4  37.9  42.1  44.0  47.9  43.1  39.7  37.0  34.8  32.1  29.8  25.6 
     270       34.4  36.5  39.3  40.6  47.0  40.7  38.2  35.7  32.9  30.4  27.9  24.0 
     280       29.9  33.3  36.4  38.2  42.0  38.8  36.2  32.1  28.7  27.5  26.0  22.5 
     290       18.0  21.6  26.2  28.8  39.3  38.0  35.9  31.3  29.1  26.9  25.0  22.1 
     300       18.1  21.2  25.5  28.4  39.9  38.1  35.3  32.5  29.9  27.5  25.7  22.5 
     310       16.6  19.5  22.4  26.0  37.7  36.7  34.6  32.2  29.8  27.6  25.6  22.6 
     320       17.2  18.3  19.1  20.1  34.7  35.4  32.8  30.7  28.2  26.5  24.8  21.7 
     330       20.4  20.4  20.2  22.2  33.8  32.8  31.6  30.0  28.1  26.1  24.2  21.4 
     340       21.6  21.4  21.1  21.3  33.2  35.0  33.7  31.6  29.8  28.0  25.9  22.6 
     350       19.2  18.9  20.1  21.0  31.1  33.6  31.8  30.0  28.3  26.6  24.9  22.1 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    57.20 i afstand    37 m og retning 100 grader i måned  1. 
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A.5 Receptorhøjde på 20 m 
Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   
1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  20.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
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    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
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  Side til advarsler. 
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    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0      453.9 406.1 346.6 312.3 191.7  94.3  76.0  63.8  55.6  49.3  45.1  38.3 
      10      467.9 431.9 370.0 344.2 220.7 102.3  80.3  66.0  57.7  52.1  47.7  40.5 
      20      528.1 473.8 407.6 372.2 220.8 101.0  81.7  69.7  61.5  55.6  50.6  42.4 
      30      515.1 464.4 397.2 363.3 218.3 101.3  84.9  75.4  67.5  61.1  55.6  46.9 
      40      516.6 462.4 396.5 358.8 207.7 102.4  85.7  75.7  67.5  60.8  55.0  46.0 
      50      497.6 443.5 379.5 349.3 205.9  92.4  75.9  64.9  57.2  51.4  46.9  39.8 
      60      523.1 473.7 423.0 386.7 244.8 112.3  91.4  75.1  63.6  56.5  49.2  40.3 
      70      514.2 461.4 396.4 368.3 230.8 109.3  92.8  77.3  65.3  58.9  53.4  44.8 
      80      542.3 490.6 424.8 389.4 232.1 116.6 101.6  83.7  72.5  63.1  55.7  49.8 
      90      458.1 412.5 369.6 347.3 239.9 122.4 103.9  90.9  78.1  69.2  62.8  53.4 
     100      477.2 433.1 380.1 351.3 233.9 130.3 115.1 100.6  88.8  78.5  70.3  57.7 
     110      477.0 435.1 386.0 355.8 221.6 130.6 116.1 103.6  91.5  81.5  73.9  60.7 
     120      479.5 439.3 387.5 358.2 240.4 129.9 110.4  98.0  87.8  78.6  70.7  58.1 
     130      406.6 370.4 325.9 299.1 201.7 111.0  94.6  85.4  77.0  68.7  63.2  53.3 
     140      457.9 422.2 377.6 346.9 224.4 126.4 108.1  97.3  87.4  78.1  71.1  59.7 
     150      470.8 429.3 370.1 343.5 214.3 113.9  99.3  87.3  78.8  70.4  63.3  53.7 
     160      447.9 404.7 351.5 322.8 204.7 107.5  91.0  84.1  75.1  67.5  61.2  52.4 
     170      480.1 447.6 390.2 359.1 248.6 135.3 114.3  99.3  88.1  78.2  69.6  56.4 
     180      497.4 451.9 400.0 372.8 268.2 160.0 134.5 116.5 102.0  90.1  80.3  65.4 
     190      526.7 476.4 417.1 381.9 228.3 128.3 109.2  95.3  85.1  77.6  69.9  58.0 
     200      487.3 436.2 372.6 335.3 205.8 119.7 103.5  94.4  84.4  75.4  68.3  56.6 
     210      420.1 378.7 335.7 302.4 203.9 119.1 106.0  94.6  84.2  75.9  68.4  57.0 
     220      522.1 472.5 410.6 373.6 231.5 111.8  99.0  86.8  75.9  66.9  59.6  49.3 
     230      537.0 490.0 420.9 389.1 235.9 107.1  86.3  75.3  63.5  56.0  50.2  42.5 
     240      539.8 488.8 426.7 388.0 233.5 108.2  87.6  74.0  64.2  55.9  50.9  42.1 
     250      510.0 469.1 411.9 376.6 237.0 107.5  88.1  79.2  69.5  62.4  57.3  45.4 
     260      537.1 485.3 426.0 394.0 246.6 112.7  94.2  82.5  73.7  66.0  60.0  49.7 
     270      518.8 470.1 408.6 373.5 242.5 116.3  91.6  75.4  63.3  54.6  48.0  37.1 
     280      480.8 432.1 375.2 345.2 206.4  99.5  78.9  64.7  54.7  50.9  44.9  35.4 
     290      497.4 459.7 395.3 361.5 227.8 103.1  86.4  70.6  59.7  51.2  46.0  38.7 
     300      504.4 452.3 387.1 352.1 211.8  96.4  76.5  63.5  55.6  50.4  45.6  39.0 
     310      499.8 448.3 388.7 354.2 218.2 103.0  84.2  70.6  60.3  53.0  48.3  40.7 
     320      468.4 429.6 373.0 338.5 203.8  98.7  80.2  71.1  62.5  56.6  51.5  43.5 
     330      503.6 456.5 393.4 361.8 227.9 107.6  85.7  72.9  63.4  56.8  51.3  42.4 
     340      525.7 482.2 421.6 388.0 243.0 112.8  95.4  82.1  70.0  60.2  52.6  41.2 
     350      504.3 456.5 396.8 365.0 223.4  99.0  80.4  68.7  59.2  52.7  48.1  40.7 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   542.28 i afstand    30 m og retning  80 grader i måned 12. 
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A.6 Receptorhøjde på 30 m 
 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  30.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0      344.7 318.4 297.0 283.4 207.0 122.1 104.7  92.2  81.9  73.5  66.3  55.1 
      10      377.5 361.2 336.5 320.6 215.7 123.0 105.2  92.3  81.7  72.9  66.1  55.3 
      20      360.3 336.0 301.2 278.6 186.3 112.6  96.8  85.5  76.3  68.6  62.2  52.0 
      30      384.8 361.7 330.6 312.4 213.1 126.5 108.3  95.3  84.9  76.2  68.7  57.3 
      40      369.3 346.7 317.1 299.5 217.1 126.3 107.8  94.8  84.1  75.4  67.8  56.3 
      50      421.4 394.0 355.5 331.4 216.4 121.0 103.6  91.7  81.8  73.6  66.6  55.6 
      60      428.8 396.1 352.0 326.6 218.7 125.7 107.3  95.9  85.2  76.3  68.9  57.7 
      70      439.8 406.6 360.9 333.5 220.9 129.2 110.4  97.9  86.9  78.0  70.5  58.8 
      80      425.6 393.7 354.2 331.2 238.7 134.5 113.8 102.7  92.2  83.0  75.4  61.2 
      90      420.1 391.5 355.3 334.1 223.6 135.1 116.0 101.9  90.9  81.6  73.5  60.8 
     100      392.8 369.4 335.5 317.6 227.4 134.2 112.4  98.6  87.6  78.6  71.1  59.1 
     110      395.0 365.5 326.4 303.4 211.2 123.6 106.0  93.4  82.9  74.2  67.1  55.8 
     120      352.5 327.0 292.7 273.6 191.9 115.6  99.5  87.9  78.4  70.5  63.9  53.4 
     130      406.7 376.8 337.6 313.5 210.0 110.1  95.9  85.3  76.4  69.0  62.6  52.5 
     140      391.4 360.6 321.9 299.3 202.3 107.4  93.2  82.9  74.7  67.7  61.4  51.3 
     150      336.2 317.9 291.7 274.4 185.4 101.0  87.3  76.8  68.7  62.1  56.4  47.5 
     160      341.5 322.3 294.7 275.6 189.8 104.5  90.6  80.8  72.5  65.5  59.5  50.2 
     170      305.4 283.3 249.8 231.1 163.2  95.0  81.0  71.2  61.1  54.4  49.1  42.0 
     180      314.8 292.5 261.1 243.1 171.5 104.1  90.7  79.9  71.0  63.9  57.3  47.1 
     190      399.7 369.6 328.8 306.9 206.7 124.3 107.1  94.7  84.4  75.6  68.5  57.1 
     200      361.2 338.5 306.3 283.8 201.9 121.9 104.2  89.9  80.2  72.3  65.6  54.9 
     210      364.0 338.8 309.7 297.6 208.4 122.0 104.3  92.0  82.0  73.1  65.5  55.2 
     220      362.6 337.3 306.0 289.5 207.4 123.6 105.8  93.0  82.7  74.3  67.3  55.7 
     230      362.1 338.7 304.7 281.9 198.8 117.9 100.2  87.7  78.5  70.6  64.0  53.3 
     240      377.7 356.1 323.1 300.7 204.3 107.2  89.1  78.4  70.4  63.6  58.0  48.7 
     250      393.1 359.9 322.5 301.7 204.4 113.2  97.3  85.2  75.6  68.0  61.1  52.3 
     260      361.6 331.7 303.5 285.5 205.4 114.3  98.6  86.9  77.5  70.1  63.4  51.8 
     270      351.9 331.8 302.1 283.4 186.2 104.9  89.7  79.7  71.5  64.6  58.7  49.8 
     280      367.6 344.2 303.3 281.0 183.9  99.4  86.3  76.9  69.5  62.6  57.0  48.2 
     290      385.9 363.4 337.2 320.3 231.3 131.1 108.0  94.4  83.6  74.7  67.3  55.6 
     300      361.4 340.1 311.8 298.1 220.4 132.2 113.2  99.6  88.5  79.3  71.6  59.4 
     310      393.8 365.7 331.5 310.7 220.8 130.7 111.7  98.1  87.0  77.9  70.2  58.2 
     320      385.4 354.1 314.5 294.3 205.6 118.8 103.1  91.2  81.3  73.2  66.3  55.4 
     330      331.4 308.7 279.7 264.5 192.2 114.4  98.2  86.3  76.5  68.9  62.4  52.1 
     340      382.1 353.0 324.1 306.4 229.2 140.2 118.9 104.0  91.9  82.0  73.6  60.7 
     350      382.7 358.6 331.0 314.7 221.4 133.9 114.1  99.8  87.9  78.1  70.1  57.4 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   439.81 i afstand    30 m og retning  70 grader i måned  4. 
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A.7 Receptorhøjde på 40 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  40.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0      262.3 246.8 225.7 213.5 159.4  99.1  86.1  76.6  68.8  62.2  56.7  47.9 
      10      291.3 272.6 248.1 234.4 158.6  97.2  84.6  75.3  67.6  61.0  55.6  46.8 
      20      270.4 250.3 224.5 208.6 141.1  88.3  77.2  68.6  61.3  55.3  50.7  43.5 
      30      269.2 255.7 233.2 218.8 143.1  87.3  72.6  64.1  57.5  52.2  47.7  40.8 
      40      296.4 276.1 253.7 242.0 162.5  96.7  80.1  71.1  63.1  57.2  52.3  44.5 
      50      310.3 290.9 262.5 245.6 165.6  97.0  84.1  74.6  66.9  60.5  55.1  46.5 
      60      267.3 253.5 232.8 222.3 164.9 100.0  85.9  77.8  69.9  63.3  57.7  48.7 
      70      287.1 269.7 247.2 234.6 183.3 105.2  91.1  81.1  72.7  65.9  60.0  50.7 
      80      287.0 269.3 247.1 234.3 171.8  99.6  84.5  77.6  70.5  64.1  58.9  47.8 
      90      291.4 277.3 257.0 244.4 171.7 102.0  88.0  77.2  70.0  63.1  56.9  47.2 
     100      257.1 240.4 218.1 206.6 153.6  96.5  81.0  71.5  63.8  57.9  52.7  44.0 
     110      244.8 233.9 211.2 200.9 151.2  89.6  78.2  70.0  63.2  57.5  52.1  44.3 
     120      194.1 191.8 178.6 172.8 132.8  81.4  70.7  60.9  54.6  49.7  45.5  38.8 
     130      210.6 206.0 190.3 179.5 140.2  92.0  79.5  68.8  61.1  55.6  50.1  42.0 
     140      183.1 177.3 167.0 161.2 129.3  88.7  78.4  69.7  62.5  56.8  51.0  42.2 
     150      157.7 146.7 144.1 140.3 119.9  79.5  69.4  62.0  54.3  49.3  45.1  37.9 
     160      183.4 167.7 152.8 142.7 126.3  80.0  69.5  60.6  54.5  49.5  45.3  37.9 
     170      221.8 198.1 168.4 151.4  99.4  66.9  58.4  52.2  46.5  42.3  38.7  32.5 
     180      216.0 197.6 185.6 180.3 127.7  73.2  59.7  51.7  44.9  41.0  37.6  32.0 
     190      262.7 241.8 207.7 194.9 163.2  94.7  77.4  67.0  59.6  52.4  47.9  39.7 
     200      269.5 251.8 226.2 211.2 150.8  91.0  78.9  68.2  61.0  55.4  50.4  42.8 
     210      260.1 247.2 231.2 213.9 149.5  87.0  72.3  64.2  57.8  52.4  48.0  41.0 
     220      285.9 264.5 235.4 221.0 147.2  81.1  69.0  62.3  56.4  51.8  48.3  40.9 
     230      222.3 207.6 193.6 181.2 141.0  82.3  69.2  60.7  55.1  50.1  46.0  38.5 
     240      244.0 238.6 223.9 209.5 150.7  85.1  73.8  65.8  59.4  53.9  48.9  41.7 
     250      269.2 260.0 240.5 225.0 160.5  85.0  74.4  65.2  56.7  51.7  47.8  40.5 
     260      229.1 217.2 201.8 194.9 146.2  80.7  71.5  62.6  56.4  51.1  46.2  39.5 
     270      204.1 190.4 169.6 159.3 121.6  73.6  62.4  54.9  47.7  41.5  37.0  31.8 
     280      190.4 175.8 156.2 146.5 107.2  69.6  60.2  54.4  50.0  44.8  41.2  35.5 
     290      228.4 213.3 190.2 177.7 121.4  75.0  64.9  59.8  54.2  49.6  45.7  39.4 
     300      229.0 208.2 190.6 183.3 140.8  77.1  68.9  62.3  55.5  50.3  45.1  38.9 
     310      269.1 244.1 233.0 224.3 159.1  94.6  83.2  71.9  64.7  58.3  51.2  43.2 
     320      303.8 286.2 253.4 236.9 182.5  96.8  85.3  76.6  69.1  62.9  57.4  49.6 
     330      316.9 299.8 275.1 260.4 191.4 121.5 106.4  95.5  86.6  79.0  72.7  62.4 
     340      402.2 373.0 335.0 311.6 244.3 165.9 146.0 130.8 117.9 106.9  97.6  82.3 
     350      335.9 321.6 299.6 284.2 213.0 136.5 121.0 107.0  96.7  87.9  80.7  68.9 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   402.17 i afstand    30 m og retning 340 grader i måned  2. 
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A.8 Receptorhøjde på 50 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  50.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0      250.9 237.3 209.3 203.5 152.5  99.1  87.5  78.7  71.4  65.4  60.2  51.9 
      10      239.6 228.9 212.1 201.7 144.4  86.6  76.8  69.4  62.7  56.9  52.0  44.1 
      20      232.8 219.6 201.4 190.6 138.3  89.9  79.3  71.4  64.8  59.2  54.3  46.6 
      30      204.7 195.9 183.9 174.0 128.5  82.0  69.8  62.3  56.1  50.9  46.5  39.5 
      40      162.8 156.2 159.3 158.6 132.3  85.8  75.1  66.9  60.1  53.4  47.1  39.7 
      50      204.8 194.5 180.5 171.3 130.9  86.4  75.3  66.8  59.9  54.1  49.2  41.5 
      60      205.3 195.4 178.2 168.2 119.1  78.0  66.7  61.3  55.0  49.7  45.3  38.4 
      70      205.1 193.1 177.7 167.9 136.0  85.3  75.3  68.1  61.9  55.6  49.0  39.7 
      80      181.1 171.8 159.0 152.4 131.3  83.2  72.6  65.8  59.5  54.3  50.0  42.2 
      90      168.9 161.4 153.6 151.1 122.0  72.3  63.6  57.4  52.3  47.9  44.2  37.9 
     100      148.2 148.3 138.2 131.5 104.7  68.3  58.7  52.4  46.9  40.6  36.8  30.7 
     110      129.6 130.1 125.0 123.9  89.6  57.3  49.2  44.2  40.2  36.9  33.4  28.6 
     120       95.4  90.3  87.9  85.4  66.6  51.6  45.6  40.6  36.0  32.7  30.0  25.8 
     130      121.5 118.6 108.0  97.2  73.9  59.0  51.8  46.3  41.8  38.2  34.8  29.3 
     140      120.8 119.0 109.7 104.4  87.0  55.7  47.3  40.5  35.7  32.5  29.5  25.6 
     150      155.5 152.0 149.7 143.4  88.5  42.0  36.5  33.2  31.2  29.3  27.5  24.7 
     160      159.5 148.3 139.2 132.9  89.2  43.7  38.8  36.4  33.9  31.5  29.4  26.1 
     170      153.4 140.9 129.3 123.4  96.7  53.5  43.6  37.9  36.4  34.1  31.9  28.1 
     180      156.8 153.4 151.0 149.4 115.8  62.7  52.5  44.5  40.0  37.0  34.2  29.7 
     190      155.9 145.1 140.7 137.0 116.9  71.3  62.2  55.6  49.5  43.6  39.7  33.1 
     200      164.9 169.2 168.4 161.6 126.2  68.2  58.5  50.1  44.7  41.0  37.3  31.7 
     210      204.6 195.3 183.5 177.5 121.1  72.2  61.2  54.5  48.1  43.9  40.3  34.6 
     220      193.4 189.1 186.8 182.8 139.5  78.0  66.5  58.0  51.0  46.1  42.6  35.9 
     230      195.6 184.0 167.8 157.0 106.3  56.6  49.1  43.8  40.0  37.0  33.4  29.0 
     240      200.9 189.2 172.2 162.0 116.0  68.0  60.1  55.7  49.3  44.0  39.8  34.2 
     250      186.9 171.4 155.1 146.3 108.8  74.3  64.9  57.3  51.3  46.5  42.0  36.9 
     260      187.8 171.9 155.1 146.2 102.9  61.1  53.8  48.4  43.5  39.7  36.4  31.3 
     270      152.6 142.2 129.0 118.9  78.5  41.9  34.5  30.6  28.1  26.1  23.8  20.6 
     280      157.5 142.6 123.9 113.8  69.8  39.5  34.7  32.0  28.6  25.7  23.7  21.4 
     290      184.8 169.1 157.0 145.8 103.4  61.0  53.2  49.5  45.7  42.5  39.9  35.5 
     300      189.3 181.7 162.6 163.3 130.3  86.8  77.4  70.0  62.8  52.5  43.8  33.7 
     310      240.1 230.3 215.3 205.3 152.0  90.2  80.0  72.1  65.3  59.5  54.4  46.2 
     320      306.0 282.1 251.9 238.8 170.8 105.0  92.1  83.4  76.2  70.1  64.8  56.4 
     330      369.8 348.6 315.1 295.1 216.5 150.4 133.6 120.6 109.4  99.7  91.3  77.4 
     340      430.2 420.9 406.4 383.3 301.8 205.5 179.1 159.6 143.3 129.6 118.0  99.4 
     350      391.3 364.6 331.0 312.6 231.3 154.4 135.2 121.3 109.7  99.7  91.6  78.1 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   430.23 i afstand    30 m og retning 340 grader i måned  2. 
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A.9 Receptorhøjde på 60 m 
Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  60.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0      105.0 104.9  99.1  97.2  77.8  50.4  44.2  39.8  36.2  33.2  30.6  26.5 
      10      136.0 137.5 132.1 128.0 110.8  68.3  62.0  56.8  52.2  48.0  44.3  37.8 
      20      148.9 149.5 141.1 139.7 109.1  59.3  51.0  46.4  42.4  38.9  35.8  30.9 
      30      128.6 129.5 126.0 120.4  97.3  58.8  52.3  47.6  43.6  40.3  36.6  29.8 
      40      145.7 142.7 128.4 120.2  78.4  62.0  55.9  52.0  46.5  43.1  39.7  33.2 
      50      143.9 140.4 126.3 117.9  91.0  57.7  50.3  44.7  40.1  36.3  33.0  28.0 
      60      115.8 114.9 110.4 110.9  90.6  55.4  47.2  44.2  39.6  35.9  32.7  27.7 
      70      107.5 108.7 109.9 109.6  88.9  55.5  48.5  46.3  45.2  40.0  34.9  29.4 
      80      107.2 103.2  96.3  92.2  81.9  55.9  48.9  44.6  40.7  37.2  34.3  29.0 
      90      107.9  98.2  97.5  96.4  79.8  56.8  50.6  45.5  41.7  38.1  34.9  29.7 
     100       76.4  75.7  73.8  73.2  61.7  42.1  36.4  32.7  29.7  27.3  25.3  22.0 
     110       69.3  61.6  53.5  50.1  55.5  43.3  35.5  29.9  26.3  23.7  21.1  17.8 
     120       41.8  39.0  41.2  43.8  37.2  28.4  24.9  21.8  18.9  17.0  15.6  13.4 
     130       31.3  36.5  43.2  44.2  38.8  30.3  26.3  22.8  20.3  18.7  16.7  14.1 
     140       33.1  34.8  36.8  40.2  42.8  35.9  31.3  27.5  24.6  22.6  20.6  17.5 
     150       42.7  44.7  47.4  48.8  49.7  25.7  22.3  20.0  17.7  16.2  15.0  12.9 
     160       76.3  70.6  62.6  58.3  55.3  30.9  26.1  22.9  20.8  19.0  17.5  15.0 
     170       66.9  61.4  56.1  61.0  57.1  34.5  29.7  27.3  24.6  21.8  19.4  16.7 
     180       83.0  78.7  75.0  74.9  69.8  34.5  30.2  28.0  25.8  23.5  20.5  16.0 
     190       92.6  88.7  81.9  76.9  63.9  42.8  37.5  34.5  31.0  26.6  23.7  20.3 
     200      125.7 114.8 102.3  95.8  71.1  42.6  36.1  33.0  29.0  25.8  23.5  20.2 
     210      145.1 138.9 125.7 122.3  95.2  59.5  51.0  49.5  43.3  38.5  34.5  28.4 
     220      164.4 159.8 151.2 144.0 101.2  68.0  56.6  48.2  43.0  38.3  34.5  29.6 
     230      162.5 155.7 144.0 137.6  97.9  53.7  47.0  43.1  39.8  37.1  34.3  29.6 
     240      166.0 163.6 153.2 145.0  99.1  58.2  51.1  45.9  40.7  37.7  35.1  30.8 
     250      174.5 173.2 161.2 150.8 100.9  50.8  45.0  42.3  40.2  38.0  36.1  31.6 
     260      150.4 147.9 144.3 138.4 100.9  48.8  43.9  41.7  39.5  37.2  35.1  31.1 
     270      105.5 103.2  96.9  91.3  70.1  37.1  32.0  29.0  26.5  24.4  21.9  18.2 
     280      105.2 103.5  95.3  85.7  75.4  35.4  30.6  27.8  25.4  23.4  21.6  18.7 
     290       96.0  84.9  73.4  77.5  72.5  46.1  36.0  31.4  26.7  22.9  19.9  17.0 
     300       99.5  91.7  81.1  75.0  79.7  46.0  37.4  30.2  26.8  24.6  22.7  18.8 
     310      108.4 101.4  92.5  87.0  74.9  44.5  39.5  35.7  32.6  30.0  27.9  23.8 
     320      106.4 106.3 105.1 102.9  77.0  43.4  37.8  33.7  30.8  28.3  26.0  21.5 
     330       81.1  79.7  76.6  74.4  63.5  34.1  29.7  25.9  23.6  21.7  20.0  17.4 
     340       47.1  50.7  52.5  51.5  57.6  31.2  25.2  22.3  20.7  20.1  19.0  16.4 
     350       69.2  68.3  62.5  61.6  54.8  33.5  29.5  26.5  24.3  22.3  20.7  18.1 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   174.50 i afstand    30 m og retning 250 grader i måned  3. 
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A.10 Receptorhøjde på 70 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  70.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       42.8  45.0  46.2  48.1  51.8  37.3  32.7  29.4  26.7  24.4  22.5  19.5 
      10       51.5  56.4  62.6  65.7  73.5  48.6  42.9  39.0  35.4  32.3  29.8  25.7 
      20       55.9  61.2  66.7  70.5  82.7  54.5  48.5  44.0  39.8  36.2  33.1  28.5 
      30       51.8  54.6  60.0  62.8  70.1  46.5  41.2  37.2  33.6  30.6  28.0  23.9 
      40       60.4  65.9  68.7  72.3  79.3  43.3  43.3  40.5  36.8  33.7  31.0  27.1 
      50       59.7  65.2  71.3  74.5  77.8  36.7  35.1  33.0  30.4  28.2  26.2  22.0 
      60       48.1  47.6  51.6  54.6  60.3  40.8  36.2  32.6  28.4  24.7  21.5  17.9 
      70       47.7  48.1  45.9  47.6  51.0  34.6  30.3  27.9  25.9  25.2  26.0  25.5 
      80       67.0  66.6  64.0  60.1  54.3  37.4  34.7  33.3  31.0  28.7  26.8  22.5 
      90       65.4  69.0  71.9  68.0  47.8  36.8  34.0  31.2  29.0  26.7  24.5  21.0 
     100       52.3  56.7  51.5  52.4  37.6  29.6  26.5  23.7  21.5  19.9  18.4  16.0 
     110       40.5  41.5  43.1  43.6  26.5  27.6  22.8  19.2  16.9  15.5  14.0  12.1 
     120       22.4  21.7  22.5  22.8  19.6  17.4  14.1  12.4  11.0  10.0   9.1   7.8 
     130       17.1  15.3  13.4  12.1  20.4  17.4  14.3  12.0  10.2   9.1   8.2   6.9 
     140       15.6  15.0  14.2  13.8  18.1  20.5  17.8  15.5  13.8  12.6  11.4   9.6 
     150       24.8  23.2  22.0  21.4  24.0  22.7  17.4  15.3  13.5  12.1  11.0   9.2 
     160       42.7  41.0  39.5  40.1  32.7  26.9  23.1  19.2  17.3  15.8  14.5  11.8 
     170       43.6  40.6  37.5  36.7  30.1  29.3  24.6  19.6  16.8  15.1  13.7  11.7 
     180       65.4  58.7  50.3  48.2  40.7  36.0  29.5  24.3  20.2  18.1  16.3  13.5 
     190       86.1  77.6  66.6  60.7  43.7  32.2  27.0  24.0  21.4  19.1  17.8  15.2 
     200       96.1  87.0  80.2  76.9  58.0  36.5  30.6  27.2  24.4  22.3  20.3  16.3 
     210      100.5  91.9  83.3  86.2  76.6  52.2  45.9  42.4  39.1  35.3  31.7  27.8 
     220      118.0 108.6  96.9  93.3  91.7  56.0  51.4  47.8  44.2  40.7  37.4  31.8 
     230      145.1 134.6 120.6 112.0  87.9  51.1  45.2  41.8  38.9  36.2  33.8  29.4 
     240      158.3 148.7 134.5 126.7  93.8  54.3  48.5  44.7  41.9  39.4  37.2  32.9 
     250      137.4 127.5 114.1 108.7 100.9  55.5  50.1  47.7  45.2  42.7  40.4  35.6 
     260      110.9 101.9  91.7  88.8  82.9  53.2  47.3  43.7  40.5  37.1  34.5  30.1 
     270       83.2  75.2  65.6  62.5  52.2  34.5  29.3  25.4  22.6  20.6  19.1  16.8 
     280       58.4  55.2  52.0  53.2  52.9  36.2  31.3  28.5  26.3  23.5  21.5  18.6 
     290       65.9  70.6  71.8  65.6  42.6  36.5  30.3  26.9  23.8  21.4  18.8  14.9 
     300       64.0  62.2  66.3  67.5  42.8  40.1  34.4  29.2  24.6  20.8  18.6  16.3 
     310       66.4  72.0  77.2  73.5  51.5  36.6  32.2  28.9  26.2  23.9  22.5  19.3 
     320       52.8  56.9  59.6  59.7  58.5  38.8  34.3  30.8  26.8  24.8  23.1  20.1 
     330       42.4  42.7  42.2  38.7  39.0  33.2  29.4  26.2  22.4  19.4  17.2  15.1 
     340       34.6  30.6  27.3  26.8  25.1  28.8  24.7  20.8  17.7  15.2  13.2  11.6 
     350       39.3  37.0  34.0  32.3  30.0  21.7  18.9  17.0  15.6  14.4  13.4  12.0 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   158.31 i afstand    30 m og retning 240 grader i måned  3. 
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A.11 Receptorhøjde på 80 m 
  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY 
TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  80.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   
Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       
Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   
0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/23                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       16.0  16.2  17.2  19.2  26.2  23.0  20.2  18.2  16.6  15.2  14.1  12.3 
      10       14.8  17.3  20.9  23.1  36.4  35.0  30.4  26.7  23.7  21.2  19.1  15.8 
      20       14.2  17.0  21.0  23.9  40.2  39.2  34.4  30.8  28.6  26.4  24.2  20.3 
      30       14.5  17.5  22.1  25.0  36.2  34.9  33.0  29.6  26.8  24.4  22.4  19.1 
      40       21.3  20.5  24.8  28.0  41.5  39.5  33.0  29.3  27.4  27.4  25.0  21.3 
      50       32.2  30.5  28.4  27.3  44.1  38.5  33.6  29.5  26.2  24.2  22.4  19.8 
      60       28.2  27.2  25.8  25.3  29.4  27.8  25.4  25.3  23.4  21.3  19.2  15.5 
      70       20.7  20.5  20.6  22.6  26.0  29.6  25.7  22.9  20.6  18.6  16.9  15.7 
      80       20.9  24.7  30.3  33.7  35.9  28.9  27.0  25.0  22.4  20.3  18.7  16.7 
      90       24.0  28.2  34.6  38.7  41.4  22.7  19.4  17.0  15.7  14.6  13.5  11.7 
     100       31.8  29.7  27.9  28.2  30.0  20.1  16.0  13.7  12.3  11.5  10.8   9.6 
     110       24.2  23.0  20.9  21.2  23.9  14.4  11.9  10.3   9.2   8.4   7.6   6.6 
     120        6.5   7.7   9.5  10.4  11.7  11.0   9.8   8.5   7.1   6.3   5.6   4.6 
     130       11.1   9.9   8.5   7.8   5.7  11.3   8.8   7.0   5.7   5.1   4.5   3.7 
     140        9.7   8.8   7.9   7.4   7.3  10.5   9.1   7.9   7.0   6.2   5.3   4.2 
     150       13.2  15.1  13.6  12.8  11.0  13.7  11.9  10.6   9.1   8.3   7.1   5.1 
     160       21.4  20.2  20.0  20.9  23.0  16.6  15.3  13.9  12.5  11.3   9.8   6.9 
     170       34.9  31.9  27.6  25.2  19.8  20.6  17.2  14.8  13.0  11.8  10.5   7.4 
     180       52.7  49.5  44.0  40.7  26.7  27.5  22.2  17.8  14.8  12.6  11.3   8.1 
     190       74.2  70.6  62.2  57.6  34.5  28.3  25.3  22.1  18.4  15.2  12.9  11.5 
     200       83.6  79.2  71.1  65.8  46.7  28.6  25.2  22.3  19.8  16.9  15.3  13.1 
     210       87.6  83.7  75.0  70.0  50.5  40.9  37.5  33.9  31.0  28.5  26.3  22.7 
     220      105.9  99.6  90.6  84.9  58.8  50.6  45.0  41.1  37.3  34.2  31.8  27.1 
     230      127.0 120.2 112.8 106.5  73.6  48.0  42.3  37.8  34.9  32.0  29.5  25.0 
     240      133.0 129.3 122.4 117.8  85.5  54.0  48.5  44.5  39.8  36.6  33.7  29.1 
     250      114.7 110.5 104.2  99.4  70.1  58.9  53.1  47.8  43.3  39.7  36.1  31.8 
     260       91.8  88.1  81.4  76.9  54.8  47.2  41.7  37.6  34.1  31.3  28.9  24.9 
     270       69.0  65.1  58.9  54.8  35.6  27.1  24.1  21.6  19.2  17.2  15.6  13.8 
     280       48.2  44.4  39.1  36.0  30.2  21.6  16.7  15.1  13.5  12.3  11.5  10.2 
     290       31.2  28.4  29.3  32.7  36.2  29.3  26.0  24.6  22.2  18.6  15.9  13.2 
     300       21.3  25.3  31.2  35.0  38.9  27.2  26.7  24.6  22.0  19.4  16.9  12.9 
     310       19.1  22.8  28.3  31.8  43.2  26.9  25.2  22.6  19.8  17.1  16.9  15.2 
     320       15.2  18.0  22.0  24.6  32.4  32.2  28.6  25.5  22.2  20.2  18.5  16.2 
     330       13.4  15.9  18.1  20.1  20.8  27.4  24.0  21.5  19.6  18.0  16.6  13.3 
     340       18.3  16.2  15.7  16.5  12.4  13.2  15.2  16.7  16.9  14.7  13.0  10.3 
     350       12.5  14.2  16.9  18.9  16.4  14.8  15.3  13.0  11.2   9.8   8.8   7.9 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   132.98 i afstand    30 m og retning 240 grader i måned  3. 
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A.12 Receptorhøjde på 85 m 
  

Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      Side   
1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
                 C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER 001.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 gra-
der). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  85.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   
Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  17.5  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   
0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0        9.9  11.5  11.3  11.6  17.7  17.5  14.8  13.4  12.1  11.1  10.3   8.9 
      10        7.0   9.0  11.2  12.8  23.0  25.1  22.1  19.8  17.9  16.3  14.9  12.7 
      20        6.7   8.2  10.5  12.3  25.4  28.2  24.7  23.3  22.2  20.7  18.9  16.0 
      30        6.4   8.1  11.1  13.1  23.7  27.8  24.5  22.0  19.8  18.5  16.8  14.4 
      40       16.3  15.6  14.8  15.0  27.1  31.4  27.7  24.9  21.6  20.6  18.7  16.0 
      50       25.9  24.8  23.3  22.2  28.7  31.8  28.1  25.2  22.4  19.0  17.4  16.2 
      60       21.9  21.1  19.9  19.5  18.8  21.3  19.6  20.8  20.2  18.9  17.5  14.5 
      70       14.7  14.4  14.5  13.6  18.3  24.2  22.4  21.3  20.1  18.3  16.8  14.3 
      80       10.6  12.8  16.9  19.5  27.2  22.7  21.7  20.1  18.4  16.9  15.8  13.4 
      90       16.6  15.5  19.3  22.4  28.9  22.3  19.4  17.1  14.4  12.1  10.9   9.5 
     100       26.2  24.6  22.0  20.8  22.8  16.4  16.0  13.2  11.0   9.7   8.9   7.6 
     110       20.4  19.4  17.7  16.9  16.3  11.2  10.7   9.2   7.7   6.7   6.1   5.3 
     120        2.9   3.6   4.8   5.5   7.7   7.8   6.7   5.8   5.1   4.5   4.1   3.4 
     130        6.2   7.8   7.1   6.5   4.3   7.1   6.0   4.8   4.0   3.7   3.0   2.3 
     140        7.0   7.2   6.3   5.8   5.1   7.3   6.3   5.4   4.8   4.4   4.0   3.1 
     150        6.4   8.0  10.6  10.4   8.4   9.7   8.4   7.5   6.4   5.9   5.4   4.5 
     160       17.8  16.5  14.3  14.1  16.0  13.5  12.2  11.1  10.2   9.5   8.7   7.1 
     170       29.1  27.3  24.3  22.6  15.5  16.2  15.6  12.9  10.8   9.6   8.8   7.7 
     180       44.2  42.4  38.9  36.7  22.7  21.6  21.6  17.4  14.4  12.2  10.5   8.8 
     190       63.0  61.2  57.3  54.5  34.1  20.5  22.2  21.0  18.3  15.2  12.7   9.6 
     200       69.6  68.7  66.6  62.3  40.6  26.7  21.3  19.0  18.7  16.5  15.0  11.8 
     210       75.5  72.3  70.1  66.6  43.2  38.8  32.3  29.7  27.4  24.4  22.3  19.1 
     220       96.8  92.3  85.3  80.7  55.5  44.9  39.3  34.1  31.0  29.3  27.6  23.4 
     230      110.2 109.5 103.9  98.5  72.7  45.5  39.9  34.2  31.4  28.7  26.4  22.4 
     240      115.3 114.4 111.3 108.4  84.1  47.0  42.0  38.2  34.7  32.0  29.5  25.6 
     250       99.4  97.4  93.8  91.1  67.9  52.1  47.1  42.4  38.5  35.3  32.2  28.5 
     260       78.8  76.8  73.1  70.3  49.5  40.3  35.4  31.8  28.7  26.4  24.4  21.1 
     270       58.6  56.6  52.9  50.1  32.3  24.2  20.8  18.4  16.6  15.1  14.1  11.9 
     280       40.8  38.5  35.1  32.8  21.4  23.0  16.7  13.4  12.2  10.7   9.5   8.1 
     290       26.3  24.6  21.5  19.8  33.2  23.6  23.5  22.2  20.0  17.7  16.1  11.9 
     300       11.5  14.1  17.0  19.8  27.8  20.7  22.1  21.5  20.0  18.1  16.1  12.6 
     310        9.1  11.5  15.0  17.6  33.2  22.6  21.6  20.2  18.2  16.1  14.2  12.7 
     320        8.0   9.1  11.8  13.6  24.4  25.2  22.5  20.4  18.7  17.3  16.0  13.5 
     330        6.2   7.7  10.3  12.0  16.6  19.1  19.0  17.1  15.5  14.3  13.2  11.6 
     340       16.3  14.4  11.6  11.0   9.6   9.8   9.8  11.6  12.9  12.8  11.9  10.2 
     350        8.5   7.6   9.5  10.8  13.2  10.7  11.5  12.3  10.7   9.3   8.3   6.7 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=   115.27 i afstand    30 m og retning 240 grader i måned  3. 
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A.13 96 m afkast, receptorhøjde 85 m 
  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
           C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER ny 
skorsten 002.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  85.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   2 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   3 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
 
 
 
  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  96.0  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   4 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  Side til advarsler. 
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  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   5 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
 
 
  
  
  
  
  
    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       12.4  13.2  13.9  14.5  15.3  14.8  14.1  13.6  12.7  12.2  12.5  12.0 
      10       13.8  13.6  13.4  14.2  14.6  15.0  14.7  14.0  12.9  12.7  12.6  11.8 
      20       14.7  14.3  14.2  13.7  14.0  13.4  12.9  13.6  14.0  14.5  14.6  14.0 
      30       13.3  12.8  12.1  11.3  13.1  11.5  12.9  13.5  14.5  14.7  14.7  13.9 
      40       14.2  14.1  13.5  13.4  14.3  13.4  14.7  15.9  16.1  16.3  16.1  15.0 
      50       15.0  14.9  14.7  14.9  15.9  15.6  15.2  15.3  15.6  15.7  15.2  14.4 
      60       16.2  15.3  15.4  14.9  14.2  14.7  16.3  14.3  15.0  14.8  14.4  13.8 
      70       16.3  15.1  15.1  14.8  14.1  18.1  19.8  18.3  16.9  16.5  15.6  14.1 
      80       16.3  15.3  15.1  14.9  14.3  20.6  23.5  20.0  19.3  19.1  18.2  19.0 
      90       16.6  15.7  15.5  15.3  16.0  21.3  23.3  23.4  20.9  20.2  19.7  18.7 
     100       18.0  17.6  18.0  17.5  17.1  22.5  26.6  25.4  24.9  22.9  21.0  18.2 
     110       14.8  14.6  16.2  17.4  18.3  21.6  24.5  24.6  22.0  21.6  20.7  17.9 
     120       15.7  15.7  15.6  16.2  17.6  20.2  18.3  20.5  22.3  23.1  22.5  19.3 
     130       14.2  13.8  13.5  13.8  15.2  18.3  17.4  17.4  16.9  15.2  14.8  12.7 
     140       15.2  15.1  15.3  15.1  16.1  18.0  17.9  19.9  20.4  20.3  20.5  19.4 
     150       13.7  13.5  13.1  12.8  13.1  18.3  18.9  20.9  24.5  22.8  20.7  18.8 
     160       11.0  11.1  11.4  12.2  12.9  17.0  17.4  18.9  18.8  18.2  17.1  15.7 
     170       14.7  15.4  15.7  15.6  17.1  20.9  20.3  19.1  20.1  19.5  17.9  15.7 
     180       18.0  19.2  21.7  21.8  20.1  23.5  22.7  23.3  27.8  25.9  24.2  21.2 
     190       19.6  20.8  22.8  22.9  21.5  24.6  24.0  22.8  23.7  25.6  24.0  21.5 
     200       19.1  19.7  20.2  20.8  19.5  22.4  23.6  25.8  25.5  23.3  21.6  17.7 
     210       15.0  14.5  15.1  14.0  17.3  18.3  21.8  21.0  19.6  18.2  16.5  13.3 
     220       17.7  17.2  16.5  16.0  16.1  25.8  28.2  27.3  26.6  25.2  22.3  19.8 
     230       15.2  15.3  15.2  15.9  14.5  18.6  22.5  26.8  24.0  23.4  22.2  20.5 
     240       18.2  17.5  16.6  16.0  17.5  19.6  22.3  23.0  26.1  24.3  23.4  20.3 
     250       18.3  17.7  16.9  16.3  17.1  18.6  19.5  20.3  21.5  20.9  21.5  17.2 
     260       14.6  15.1  15.8  16.2  17.4  19.2  20.9  21.5  21.5  20.0  20.1  18.8 
     270       14.1  14.1  14.0  13.8  15.5  16.7  18.3  19.2  19.6  19.8  19.0  17.3 
     280       12.2  12.6  12.9  13.0  11.3  16.5  18.4  18.1  17.3  17.8  17.0  14.9 
     290       11.1  11.1  11.1  10.9   9.9  14.1  17.2  16.1  16.3  16.8  16.3  14.7 
     300        9.8  10.1   9.8   8.8  10.3  13.4  15.7  16.8  17.3  17.2  16.8  15.6 
     310        8.4   8.9   7.9   8.6  12.7  15.0  15.7  16.5  16.7  16.9  16.5  14.9 
     320        9.5   9.6   9.8  10.1  11.3  13.5  13.0  14.5  15.2  15.3  15.0  14.2 
     330        9.7   9.8   9.6   9.4  12.4  15.7  15.6  15.4  14.6  14.2  13.7  12.9 
     340        9.9   9.5   9.2   9.9  15.8  17.0  16.4  15.4  15.2  14.7  14.0  12.4 
     350       11.9  12.1  12.8  13.3  16.5  15.9  15.5  14.5  14.2  14.0  13.9  13.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    28.20 i afstand    90 m og retning 220 grader i måned 11. 
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A.14 66 m afkast, receptorhøjde på 55 m 
  Dato: 2019/08/24                      OML-Multi PC-version 20180321/6.20                      
Side   1 
                          DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tet 
                             Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C  
     C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\SKY TOWER\OML filer\SKY TOWER ny skor-
sten 55m teknik 003.prj 
  
 
 
 
  Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard 
tid): 
 
    Start af beregningen        =  760101 kl.  1 
    Slut på beregningen (incl.) =  761231 kl. 24 
 
 
 
  Meteorologiske data er fra: Kastrup      
 
 
 
  Koordinatsystem. 
 
    Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod 
nord (0 grader). 
    Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges 
frit, fx. i 
    skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet. 
 
 
 
  Receptordata. 
 
    Ruhedslængde, z0       = 0.300 m 
 
    Største terrænhældning =    11 grader 
 
    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 12 koncentriske cirkler 
    med centrum x,y:     573123.,   6229668. 
    og radierne (m):         30.         32.         35.         37.         50. 
                             79.         90.        100.        110.        120. 
                            130.        150. 
 
    Terrænhøjder er ikke alle ens. 
 
    Alle receptorhøjder  =  55.0 m. 
 
    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Terrænhøjder [m] 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       24.6  24.6  24.6  24.6  24.5  23.0  22.7  22.6  22.5  22.5  22.3  21.7 
      10       25.1  25.1  25.1  25.1  24.6  24.3  22.7  22.9  22.6  22.3  21.8  20.9 
      20       25.1  25.1  25.3  25.3  24.7  24.4  24.3  23.3  23.0  22.6  22.4  21.5 
      30       25.3  25.3  25.3  25.3  25.0  24.4  23.8  23.8  23.2  22.4  21.4  21.1 
      40       25.3  25.3  25.2  25.2  25.0  24.7  24.3  24.2  23.0  21.6  20.9  20.6 
      50       25.2  25.2  25.2  25.2  25.0  25.0  25.0  23.9  23.2  22.6  22.4  21.8 
      60       25.1  25.1  25.2  25.1  25.3  25.7  26.0  24.3  24.2  24.0  24.2  21.9 
      70       25.1  25.1  25.1  25.1  25.3  26.3  26.3  25.6  24.5  24.1  24.3  23.4 
      80       25.1  25.1  25.1  25.1  25.6  26.9  27.3  26.2  25.8  25.6  25.3  26.1 
      90       25.1  25.1  25.1  25.1  26.4  27.2  27.5  27.8  27.2  27.2  27.4  27.9 
     100       26.1  26.1  26.5  26.5  26.7  27.3  28.3  28.4  28.6  28.4  28.3  28.6 
     110       26.1  26.1  26.5  26.5  27.1  27.3  28.5  29.2  29.2  29.1  29.6  29.4 
     120       26.6  26.6  26.6  26.8  27.3  27.4  27.3  27.9  29.3  30.0  30.4  30.7 
     130       26.6  26.6  26.6  26.8  27.1  27.5  27.7  28.6  29.3  29.2  30.2  31.2 
     140       26.7  26.7  26.8  26.8  27.4  27.8  28.1  28.9  29.5  29.5  30.1  31.2 
     150       26.7  26.7  26.7  26.7  27.3  27.8  28.1  28.4  30.1  30.2  30.2  31.5 
     160       26.6  26.6  26.7  27.0  27.2  28.0  28.3  29.9  30.1  30.1  30.2  31.9 
     170       26.6  26.6  26.9  26.9  27.2  28.0  28.3  28.5  30.2  30.8  31.3  32.1 
     180       26.5  26.5  26.9  26.9  27.1  27.9  28.1  28.3  30.3  30.7  31.3  32.5 
     190       26.5  26.5  26.9  26.9  27.0  27.8  28.0  28.3  29.0  30.6  30.9  32.0 
     200       26.5  26.5  26.5  26.8  27.0  27.6  28.3  30.1  30.6  30.6  31.0  31.1 
     210       26.5  26.5  26.5  25.9  27.0  27.4  29.5  30.2  30.4  30.7  30.7  30.9 
     220       25.9  25.9  25.9  25.9  26.7  29.1  29.8  30.0  30.4  30.4  29.7  30.2 
     230       25.6  25.6  25.6  25.9  26.0  27.4  28.5  29.7  28.9  29.0  28.9  29.6 
     240       25.6  25.6  25.6  25.6  26.0  26.9  27.2  27.3  28.5  28.4  28.6  28.3 
     250       25.3  25.3  25.3  25.3  25.7  26.5  26.6  27.2  27.6  27.7  28.2  26.9 
     260       25.3  25.3  25.3  25.3  25.6  26.3  26.6  26.9  27.1  27.0  27.0  26.8 
     270       25.0  25.0  25.0  25.0  25.5  25.9  26.2  26.3  26.5  26.7  26.4  25.9 
     280       25.0  25.0  25.0  25.0  25.2  25.6  25.9  25.7  25.4  25.7  25.7  25.5 
     290       24.9  24.9  24.9  24.9  24.9  25.3  25.6  24.3  24.3  24.4  24.5  24.7 
     300       24.5  24.5  24.6  24.6  24.9  23.8  23.8  23.6  23.6  23.7  23.7  23.5 
     310       24.5  24.5  24.5  24.6  24.8  23.6  23.6  23.6  23.6  23.5  23.6  23.6 
     320       24.5  24.5  24.5  24.6  24.5  23.6  23.6  23.6  23.7  23.6  23.6  23.7 
     330       24.4  24.6  24.6  24.6  24.5  23.3  23.5  23.7  23.6  23.8  23.7  23.5 
     340       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  23.2  23.4  23.5  23.6  23.6  23.4  22.9 
     350       24.6  24.6  24.6  24.6  24.3  22.9  22.7  22.4  23.3  22.4  22.4  22.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Forkortelser benyttet for kildeparametrene: 
 
    Nr.....:   Internt kildenummer 
    ID.....:   Tekst til identificering af kilde 
    X......:   X-koordinat for kilde [m] 
    Y......:   Y-koordinat for kilde [m] 
    Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m] 
    HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m] 
    T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius] 
    VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek] 
    DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m] 
    DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m] 
    HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m] 
    Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek] 
 
 
  Punktkilder.   
  ------------ 
 
   Kildedata: 
                                                                               Stof 1   Stof 2   Stof 3 
    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 
     1 Autolak    573123.  6229668.  25.1  66.0  20.   6.67  0.90  0.90   5.0   0.1989   0.0000   0.0000 
 
 
   Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder. 
 
    Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant. 
 
 
   Afledte kildeparametre: 
 
         Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft) 
                               m/s                  (omtrentlig) m4/s3 
             1                11.3                       0.8 
 
 
   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 
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    Stof 1   Periode: 760101-761231 
    ------------------------------------------------------------------------ 
  
    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Retning                                        Afstand (m)  
    (grader)     30    32    35    37    50    79    90   100   110   120   130   150 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
       0       11.5  12.0  12.9  13.4  14.8  14.4  14.4  14.1  13.5  13.3  13.2  12.5 
      10       14.1  13.8  13.3  13.3  14.0  15.3  14.7  14.1  14.4  14.1  13.8  12.7 
      20       16.0  15.9  15.9  15.6  13.8  13.6  14.7  15.3  15.6  16.1  16.3  15.1 
      30       14.4  14.1  13.7  13.4  13.9  13.0  14.7  15.8  16.2  15.7  15.7  14.4 
      40       13.8  13.6  13.1  12.9  13.3  14.9  16.8  17.5  18.0  17.9  17.3  15.8 
      50       14.8  14.8  14.6  14.4  15.1  16.0  16.6  17.2  17.0  16.8  16.5  14.8 
      60       15.5  15.2  15.0  14.7  14.2  15.7  18.1  16.0  16.2  15.7  15.5  15.1 
      70       16.2  16.0  15.5  15.2  14.0  19.1  20.6  18.7  17.3  17.1  16.3  14.7 
      80       14.9  14.7  14.3  14.2  13.6  21.2  24.1  20.8  19.8  19.4  18.4  18.4 
      90       14.4  14.4  14.2  14.0  15.4  22.0  23.7  24.1  21.8  21.2  19.8  18.1 
     100       16.1  15.9  16.3  15.8  16.2  23.6  25.7  24.9  24.5  22.4  20.3  18.1 
     110       13.7  14.0  14.8  14.3  16.9  23.0  24.0  23.6  21.5  20.0  20.2  16.9 
     120       13.7  13.6  13.8  14.3  17.6  21.1  20.5  21.3  23.2  23.4  22.5  20.4 
     130       13.6  13.5  13.2  13.6  15.2  19.1  18.6  18.1  16.8  15.6  15.0  12.7 
     140       14.1  14.2  14.1  13.9  15.3  19.5  19.7  21.0  21.2  20.9  21.4  20.4 
     150       11.7  11.3  10.8  10.6  13.2  17.6  19.0  21.0  24.4  22.9  20.8  18.5 
     160       11.3  11.2  11.1  12.6  13.4  18.2  19.1  20.1  19.4  18.7  18.0  17.0 
     170       11.9  13.0  14.5  14.4  17.1  21.0  20.3  19.4  20.5  19.3  18.5  16.1 
     180       15.1  16.3  18.5  19.0  19.1  23.8  24.9  24.6  26.8  25.2  23.8  20.9 
     190       16.3  17.2  19.5  19.9  20.8  25.0  24.4  24.1  24.5  25.0  23.5  20.5 
     200       15.6  16.5  17.2  18.2  18.8  22.2  23.9  26.4  25.6  23.1  21.6  18.1 
     210       15.6  15.1  14.2  13.6  16.9  20.0  22.8  21.9  20.1  18.7  17.6  15.2 
     220       15.7  15.6  15.0  14.7  16.0  26.4  28.8  27.1  25.7  24.2  21.8  19.8 
     230       13.7  13.6  13.6  14.2  13.5  19.2  24.1  27.5  24.6  23.8  22.2  20.4 
     240       17.3  16.9  16.2  15.8  17.7  22.2  23.4  24.1  26.4  25.0  23.7  20.4 
     250       14.4  14.1  13.9  13.7  17.1  19.7  20.4  21.1  21.7  21.1  21.3  17.2 
     260       13.9  13.9  14.7  15.2  16.7  21.1  21.8  22.5  22.8  22.2  21.2  19.0 
     270       12.1  12.2  12.3  12.2  15.1  18.9  20.1  20.4  21.4  21.2  19.7  17.2 
     280       10.0  10.6  11.4  11.4  11.1  18.0  20.1  19.6  18.6  18.9  18.0  15.7 
     290        9.7   9.6   9.8   9.6  10.4  16.5  19.1  17.7  18.1  17.6  17.0  15.3 
     300        9.1   9.4   9.8  10.0  13.3  16.0  17.9  18.7  19.0  18.5  18.1  16.4 
     310        9.5   9.2   9.6  10.1  12.5  15.7  17.7  18.4  18.2  17.6  17.0  15.6 
     320       10.8  10.6  10.3  10.0  11.3  13.6  15.4  16.4  16.3  16.1  15.9  15.0 
     330        9.6   9.5   9.5   9.9  11.7  15.8  15.9  16.2  15.5  14.9  14.5  13.9 
     340       10.0   9.9  10.0  10.4  15.7  17.2  16.4  16.1  15.8  15.0  14.2  12.9 
     350       10.9  11.5  12.5  13.1  16.8  16.0  15.3  14.9  14.6  13.7  13.4  12.6 
    ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Maksimum=    28.84 i afstand    90 m og retning 220 grader i måned 11. 
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1 Indledning 

I forbindelse med lokalplanlægning for højhusbebyggelsen Sky Tower beliggende 
på Graham Bells Vej 17a, 8200 Aarhus N skal der i henhold til Aarhus Kommunes 
Højhuspolitik blandt andet laves en konsekvensanalyse af de trafikale forhold. Høj-
husbebyggelsen planlægges anvendt til hotel-, kursus og kontorformål. 

Denne konsekvensanalyse skal indeholde en vurdering af adgang til overordnet 
vejnet med en trafiksikkerhedsvurdering af vejadgange i nærområdet, en vurdering 
af trafikbelastning ud fra den trafik, der generes til/fra byggeriet, samt en fastlæg-
gelse af parkeringsbehov med en dertilhørende parkeringsløsning. 

Der er i forvejen udarbejdet en separat parkeringsredegørelse, dateret 5. juli 2018, 
som indeholder en udregning af det forventede parkeringsbehov til de angivne 
formål, ud fra Aarhus Kommunes "Parkeringspolitik 2018", samt en efterfølgende 
anvisning af parkeringsløsning, der kan tilgodese det forventede parkeringsbehov 
ved dobbeltudnyttelse. Ud fra dette er det besluttet, at der i forbindelse med høj-
husbyggeriet skal etableres 466 parkeringspladser. 
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Med baggrund i dette vil trafikanalysen alene indeholde en beregning af den mer-
trafik, der genereres til/fra højhusbebyggelsen i henhold til anvendelser og tilgæn-
gelige turrater, samt en vurdering af trafiksikkerhed og adgang til det overordnet 
vejnet. 

2 Forudsætninger 

Grundlaget for trafikanalysen er: 
› Lokalplan nr. 870 for højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby med tilhø-

rende miljørapport, 2010. 

› Skitseprojekt fra Luplau og Poulsen for området, dateret 29.01.2018. Udsnit 
fra projekt med højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby er vist på Figur 1. 
I tabel 1 er der en opsamling af den forventede anvendelse af området. 

› Der tages udgangspunkt i, at højhusbebyggelsen "SKY TOWER" i Skejby vil 
indgå i det nuværende vejnet med adgang til og fra området via Karl Krøyers 
Vej og Graham Bells Vej. Se markering af vejadgang med blå cirkel i figur 1. 

 

Figur 1 Skitse for etablering af kontorerhverv og hotelfaciliteter på lokalplanområdet. 

 

Parkeringsfaciliteter i projektet: Krav om 466 parkeringspladser. 

Erhverv anvendelse i projektet: Der indgår 10.000 m² til kontorerhverv 

Hotel  / konference i areal (m²) Opgjort til ca. 23.500 m² i skitseprojekt fra Luplau og Poulsen. 

Hotelfaciliteter opgjort i værelser 100 hotel-lejligheder. 275 standard hotelværelser. 

Tabel 1 Anvendelse af areal til kontorerhverv samt til hotel- / konferenceaktivitet.  
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Trafikgenering 

Med baggrund i den forventede anvendelse af arealerne ved byudviklingsprojekter 
kan der laves en beregning af den forventede trafikgenerering ved brug af turrate-
erfaringstal. Disse erfaringstal er fremkommet via løbende registreringer og ud fra 
den nyeste viden om forskellige byfunktioners forventede trafikgenerering. 

I tabel 2 ses resultatet for denne beregning i forhold til hushøjbyggeriet i Skejby, 
hvor det endvidere fremgår, at de byfunktioner, der etableres på lokalplanområdet, 
har samme forventede turrate på 5,9 ture om døgnet pr. opført m². 

Det skal dog bemærkes, at der i dette tilfælde vil være nogen forskelle i, hvornår 
de enkelte ture foretages. Det er i forhold til, at kørsel til hotel- og konference-
erhverv vil være fordelt ud over hele døgnet, mens kørsel til kontorerhvervet for-
mentligt er mere koncentreret omkring morgen- og eftermiddagstimerne. 

"Turgenerering" Turrate pr. m² ud fra erfaringstal Antal ture pr. døgn 

Hotel- og konferenceerhverv (23.500 m²) 5,9 1.400 

Kontorerhverv (10000 m²) 5,9 600 

Total turgenerering ved Sky Tower med baggrund i angivne arealer i tabel 1: 2.000 

Tabel 2 Udregning af forventet turgenerering pr. døgn ud fra de angivne arealer i tabel 1. 

3 Trafikanalyse 

I henhold til fremsendte skitseprojekt og oplysninger fra Luplau og Poulsen om, at 
der er planlagt etablering af 10.000 m² erhvervskontor og 23.500 m² areal til hotel- 
og konferenceaktiviteter i Sky Tower, giver det som angivet i tabel 2 en turgenere-
ring i forbindelse med lokalplanområdet på ca. 2.000 bilture om døgnet. Til den 
videre vurdering af kommende trafikforøgelse på vejnettet ved højhusbyggeriet 
forudsættes det, at de generede bilture fordeles ligeligt mellem de to vejadgange. 

Med baggrund i disse oplysninger og med udgangspunkt i det nuværende vejnet 
og trafikmængder ved Sky Tower er der i det følgende foretaget en vurdering af de 
trafikale konsekvenser ved højhusbyggeriet. 

3.1 Trafikstruktur 
Lokalplanområdet vil som nævnt blive betjent fra både Karl Krøyers Vej og Graham 
Bells Vej og herfra videre til Skejby Nordlandsvej (adgange er vist i figur 1). 

Områdets placering i den nordlige del af Aarhus i Skejby er tæt på flere større vej-
anlæg og letbanen, hvilket giver rigtig gode koblinger med trafikstrukturen i nær- og 
fjernområdet, det være sig for både bilister, busser, brugere af den kollektive trafik 
(inkl. letbanen), bløde trafikanter mv.  
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3.1.1 Overordnet vejnet 
Af figur 2 fremgår det, at der fra Skejby Nordlandsvej stort set er direkte forbindelse 
til den store indfaldsvej Randersvej/Søftenvej og med meget nem adgang til både 
Djurslandmotorvejen og Østjyske Motorvej (E45) via motorvejskryds Aarhus Nord. 

Med den gode og nemme opkobling til det overordnede vejnet, særligt forbindelsen 
til motorvejsnettet, forventes det, at vejnettet uden de store problemer kan optage 
den mertrafik på ca. 2.000 bilture/døgn, som genereres fra højhusbyggeri i Skejby. 

 

Figur 2 Placering af lokalplanområdet i forhold til overordnet trafikstruktur med nem adgang til Djurslandmotorvej og 
Østjyske Motorvej (E45). Afstanden fra Sky Tower til Mortorvejskryds Aarhus Nord er ca. 5 km. 
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3.1.2 Lokal vejnet 
Opkobling til de lokale veje fremgår af figur 3, hvor det bliver muligt at komme til og 
fra området ved Graham Bells Vej og Karl Krøyers Vej. 

Som nævnt forudsættes det, at den trafik, der generes af højhusbyggeri, fordeles 
ligeligt mellem de to vejadgange, og det forventes, at de 1.000 turture uden pro-
blemer kan afvikles ved de to vejadgange og herfra videre på vejnettet i Skejby. 

 

Figur 3 Det forudsættes, at trafikken fordeles ligeligt mellem de to vejadgange ved hhv. Graham Bells Vej og Karl 
Krøyers Vej. Der forventes ingen problem med afvikling af de 2.000 bilture, der genereres til/fra området. 

 

Trafiksikkerhed 

Der vil være gode oversigtsforhold (se figur 4 og 5) fra begge vejadgange, og med 
en placering i nær tilknytning af to rundkørsler på Skejby Nordlandsvej forventes 
der ikke de høje hastigheder på hverken Graham Bells Vej eller Karl Krøyers Vej. 
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Figur 4 Vejadgang på Graham Bells Vej er på en lige strækning. Afstanden til rundkørsel 
med Skejby Nordlandsvej, som kan ses i periferier på foto, er på ca. 100 m. 
 

 

Figur 5 Vejadgang på Karl Krøyers Vej er i en blød kurve. Da det er i ydersiden af kur-
ven, er oversigten i orden. Cykelruten fra Lisbjergområdet føres med Sky Tower 
under vejadgangen og følger samme princip for underføring, som angivet i den 
gældende Lokalplan nr. 870. 

Den vestlige del af lokalplanområdet grænser op mod en af Aarhus Kommunes 
primære cykelruter, der fortsætter videre mod et større område med "Byvækst i 
nye byer" nord for lokalplanområdet. 

Cykelruten forbindes bl.a. til Lisbjerg, som er et af Danmarks største byudviklings-
områder og ikke mindst et af de vigtigste i Aarhus Kommune de næste mange år, i 
forhold til, at det fuldt udbygget kommer til at huse op imod 25.000 nye indbyggere. 
Endvidere er der gode cykelforbindelser mod Søften/Hinnerup i vest. 

Ved etablering af højhusbyggeriet skal der, med baggrund i ovenstående betragt-
ning, laves en underføring af denne cykelrute ved vejadgangen til Karl Krøyers Vej. 
Denne underføring fremgår af skitseprojektet for højhusbyggeriet (figur 1) og følger 
samme princip for underføring, som angivet i den gældende Lokalplan nr. 870. 
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Kollektiv trafik 

Området ligger med kort afstand til den kollektive trafikbetjening med standsnings-
sted for busser inden for få 100 meter. Samtidig forløber letbanetracéet vest for 
området (vist på figur 2) med under 1 km til nærmeste standsningssted og med 
dertilhørende god adgang mod Aarhus bymidte samt mod Lisbjerg i nord mv. 

 

Figur 6 Letbanestandsningssted "Hummelhuse" er beliggende ca. 1 km fra Sky Tower. 

3.2 Trafikgenering 
Den trafik, der genereres fra højhusbyggeriet med 1.000 bilture på de to adgangs-
veje, forudsættes at fortsætte videre mod rundkørslerne ved Skejby Nordlandsvej. 

I rundkørslerne vurderes det, at trafik fra Graham Bells vej fordeles med 400 bilture 
mod hhv. vest og øst samt 200 bilture mod syd, mens fordelingen fra Karl Krøyers 
Vej vurderes til 400 bilture mod øst og syd samt resterende 200 bilture mod vest. 

Med baggrund i dette er der i figur 8 vist en oversigt af, hvordan den beregnede 
trafikgenerering fra Sky Tower er vurderet til fordeling videre ud på Graham Bells 
vej og Karl Krøyers Vej gennem de to rundkørsler og ud på vejnettet i nærområdet. 
Trafiktallene i figur 8 er summeret med nuværende trafikmængder, som er vist med 
gule cirkler i figur 9, for at finde frem til kommende årsdøgntrafik. 

I figur 9 er nye trafiktal inkl. mertrafik fra Sky Tower vist i hvide rammer. Der er en 
bemærkning til trafikken på Karl Krøyers Vej, da der forestår etablering af en stor 
udvalgsvarebutik og fastfood restauranter ("Lokalplan nr. 1049" – se foto i figur 7). 
Hvad dette byggeri generer af trafik er ikke vurderet i trafikanalysen for Sky Tower. 
I figur 10 ses nuværende trafiktal på vejnettet i periferien af Sky Tower samt en 
markering af det område der omhandler Lokalplan nr. 1049 ved Karl Krøyers Vej. 
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Figur 7 For enden af Karl Krøyers Vej er der etableret to fastfood restauranter (begge 
åbnede primo oktober 2018) og en stor udvalgsvarebutik i form af Elgiganten. 

 

 

Figur 8 Vurdering af fordeling af trafikken fra Sky Tower på vejnettet i nærområdet. 
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Figur 9 Kommende trafikmængder i nærområdet ud fra 2.000 bilture fra Sky Tower. 

  

 

Figur 10 Trafiktal på kommunale veje i omegnen af Sky Tower. Trafik i hvid ramme er års-
døgntrafik på Randersvej (Statsvej). Endvidere ses en figur til markering af det 
område der omhandler Lokalplan nr. 1049 ved Karl Krøyers Vej. 
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3.2.1 Hastighed 
I figur 11 ses nuværende hastighedsgrænser for vejnettet i omegnen af Sky Tower. 
Heraf fremgår det, at alle tilstødende veje i nærområdet har hastighedsbegræns-
ning på 50 km/t. Det være sig fx. Graham Bells Vej, Karl Krøyers Vej og Skejby 
Nordlandsvej. Dog er hastighedsbegrænsningen på Randersvej lige vest for lokal-
planområdet skiltet med en hastighedsgrænse på 70 km/t, og endvidere er der på 
rampeanlæggene til netop Randersvej en teoretisk hastighedsgrænse på 80 km/t. 

 

Figur 11 Skiltede hastighedsgrænser på vejnettet i omegnen af Sky Tower i Skejby. 

Der er ikke gennemført hastighedsmålinger på disse veje, men ud fra placering af 
lokalplanområdet tæt ved to rundkørsler til Skejby Nordlandsvej og med baggrund i 
de øvrige aktiviteter i nærområdet vurderes det, at hastighedsniveauerne generelt 
ikke er højere end de tilladte hastigheder. 

4 Vurdering 

Denne trafikanalyse indeholder en gennemgang af de trafikale konsekvenser ved 
lokalplanlægning for højhusbebyggelsen Sky Tower er beliggende på Graham 
Bells Vej 17a, 8200 Aarhus N. Højhusbyggeriet vil genere ca. 2.000 bilture/døgnet, 
som forventes fordelt ligeligt mellem de to vejadgange ved hhv. Graham Bells Vej 
og Karl Krøyers Vej. 

Det forventes, at den øgede trafikbelastning til/fra lokalplanområdet ikke vil belaste 
trafiksituationen i nærområdet væsentligt. Samtidig vurderes det at adgangsvejene 
ikke giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. 
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1 Indledning 
Som led i lokalplanarbejdet for Sky Tower, Graham Bells Vej i Aarhus, er der ud-
ført computersimuleringer af vinden i nærmiljøet omkring Sky Tower med henblik 
på at identificere problematiske eller uhensigtsmæssige vindforhold. Dette notat 
beskriver resultatet af disse simuleringer og forslag til eventuelle afværgeforan-
staltninger. 

Fokus er lagt på komfort for rekreativt (stillesiddende) ophold og for fodgængere. 
For at få et billede af det lokale vindklima på årsbasis er simuleret 12 vindretninger 
kompasset rundt. Det overordnede vindklima er baseret på tilgængelige data fra 
DMI, Ref. /1/, og the European Wind Atlas, Ref. /2/. 

I februar 2019 er udført yderligere simuleringer for vestenvind for at undersøge ef-
fekten af forslag til afværgeforanstaltninger, og disse simuleringer er beskrevet i 
rapporten, ligesom rapporten indeholder anbefalinger baseret på supplerende en-
keltsimuleringer og generelle erfaringer. 
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2 Sammenfatning 
For at undersøge de fremtidige vindforhold omkring Sky Tower er der udarbejdet 
en vindanalyse på baggrund af 3D CAD model pr. oktober 2018 samt principfor-
slag til afværgeforanstaltninger pr. februar 2019.  

Til brug for dette udførtes CFD-simuleringer af 12 vindretninger dækkende hele 
kompasset. Simuleringerne er lavet med basis i kommunens 3D bymodel og arki-
tektens CAD model. Afværgeforanstaltningerne testes kun for vestenvind. 

Ud fra disse simuleringer er der, baseret på tilgængelig information om vindklimaet 
i Tirstrup, udarbejdet såkaldte vindkomfortkort, der viser, hvor tit en given vindha-
stighed overskrides for et gennemsnitsår i fodgængerniveau. 

Det bemærkes at vindkomfort, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en 
absolut størrelse; men afhængig af lokale forhold. Det kan f.eks. tænkes at beboere 
i områder, der generelt er blæsende (åbne landområder), er mindre følsomme for 
vind end beboere i relativt stille områder (byområder), ligesom temperatur spiller 
en stor rolle. 

Der knytter sig naturligvis en statistisk usikkerhed til disse kort og til repræsentati-
onen af de overordnede vindforhold i Skejby ved forholdene i Tirstrup, udover 
selve simuleringsusikkerheden. Det vurderes dog, at kortene giver et godt estimat 
af og indsigt i de lokale vindforhold omkring bebyggelsen sammenligneligt med 
hvad man kan opnå ved tilsvarende vindtunnelforsøg. 

Der er set på følgende typer aktiviteter: 

Siddende (aktivitet F): vindhastigheden i fodgængerhøjde må ikke overskride 5,4 
m/s i mere end 1% af tiden. Fokus er på det afskærmede opholdsområde i bebyg-
gelsen. 

Gang/slentren (aktivitet C): vindhastigheden i fodgængerhøjde må ikke overskride 
7,9 m/s i mere end 4% af tiden. Fokus er på ankomstarealet mod Skejby Nord-
landsvej og indgangsområdet.  

P-arealer, rask gang med formål (aktivitet A og B): vindhastigheden i fodgæn-
gerhøjde må ikke overskride 10,7 m/s i mere end 2%, hhv. 6% af tiden. Fokus er på 
ankomstarealet mod Skejby Nordlandsvej. Dette kun for vestenvind. 

Figur 2.1 og Figur 2.2 viser komfortkortene for aktivitet F og C, dvs. hvor hyppigt 
grænserne på 5,4 m/s og 7,9 m/s overskrides for gennemsnitsåret.  
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Figur 2.1 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4 m/s. Årsmiddelbil-
lede. 1,5 m over terræn.  

 

Figur 2.2 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Årsmiddelbil-
lede. 1,5 m over terræn.  
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Det afskærmede opholdsareal (gårdrummet) 

Vindkomforten for stillesiddende aktivitet er ud fra de udførte simuleringer ret dår-
lig. Arealet udsættes både for vind fra den vestlige og sydvestlige sektor, der pres-
ses rundt om tårnet og ned i gården, og for vind der kommer mere direkte ind fra 
østlig retning gennem portåbningen. Det sidste kan modvirkes ved at forhindre den 
direkte vindadgang gennem portåbningen til opholdsstederne med beplantning, 
skærme osv., så vinden ikke har frit løb. Beplantning har den fordel, at det er gen-
nemstrømmeligt, således at vinden ikke blot blokeres og presses rundt om eller 
over og skaber andre problemer, men trækker energi ud af vinden. 

Når vinden i stedet kommer fra den vestlige og sydvestlige sektor, og det er de 
mest hyppige vindretninger på årsbasis, presses den nord om tårnet, henover den 
lavere sidebygning, ind i den halvhøje bygning bagved og derefter ned i gårdområ-
det hvor den fanges, dvs. den kommer mere eller mindre oppefra. Beplantning i op-
holdsrummet forventes derfor ikke at være effektivt her. Under forudsætning af at 
den overordnede arkitektur er fastlagt, kunne det være en ide at arbejde med hel el-
ler delvis overdækning af arealet, skærme/markisestrukturer e.l., så vinden ikke bli-
ver til gene for gæster i området. Ønskes dette ikke, kunne en ide være måske at ar-
bejde med en form for gennemstrømmelig afskærmning på den lave bygning, men 
hvorvidt det løser problemet kan ikke afgøres uden yderligere simuleringer. Dette 
er i februar 2019 udført for vestenvind for en solid barriere, se nedenfor. 

Ankomstarealet 

For ankomstarealet kan man eventuelt gøre vindmiljøet bedre ved at opsætte af-
skærmning mod vest. For at undgå at vinden ikke bare forstærkes yderligere bag 
om en sådan afskærmning, og danner bagsidehvirvler, der ikke ønskes, vil det være 
en fordel, hvis afskærmningen ikke er solid, men porøs/diffusiv. Dette kan være en 
meget effektiv løsning. Afskærmning kan både være i form af beplantning eller 
konstruktiv (læmur). 

Afværgeforanstaltninger (februar 2019): 

De modtagne afværgeforanstaltninger, se Figur 2.3, er simuleret for vestenvind. 
Afskærmningen på ankomstarealet er åbent mod nord pga. adgang for biltrafik. 



  
VINDSIMULERINGER, SKY TOWER, AARHUS 

Vindsimulering_SkyTower_v3.0.docx 

11

 

Figur 2.3 Forslag til afværgeforanstaltninger, modtaget 21. februar 2019 (grå/sorte ele-
menter, markeret ved de røde pile). 

Det konkluderes med hensyn til disse tiltag at: 

› Det afskærmede opholdsareal (gårdrummet): 

Afskærmningen på taget af den lave bygning (a) forværrer vindforholdene i 
det afskærmede opholdsareal, 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vindkomfor-
ten i det afskærmede opholdsareal, kan være en hel eller delvis overdækning 
af gårdområdet (øst-vest). Det primære formål er at forhindre at den vind, der 
fra vest og sydvest sendes rundt om højhuset og rammer den halvhøje bygning 
på østsiden af gården, sendes ned i gården. Enkelte prøvesimuleringer med en 
sådan delvis overdækning bekræfter forbedret vindkomfort i opholdsarealet. 
Graden af overdækning (pergolastil, skydetag e.l.) kan evt. undersøges yderli-
gere, skulle behovet være der. Alternativt kan det afskærmede opholdsareal 
(gårdrummet) overdækkes helt, f.eks. som et orangeri. 

› Ankomstarealet: 

Lukningen af indgangspartiet mod vest (b) giver en markant forbedring af 
vindkomforten i indgangspartiet (Figur 2.4), 

Hegn langs vestsiden af pladsen (c) giver en smule forbedrede vindforhold på 
ankomstarealet, men da området er åbent mod nord, hvor vinden kommer 
rundt om bygningens hjørne, ses ikke en meget stor forbedring for vestenvin-
den. Dette forstærkes en smule af lukningen af indgangen mod vest (øget tun-
neleffekt rundt om bygningens hjørne). 

 

a 
b c 
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Figur 2.4 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Vestenvind. 1,5 
m over terræn. Uacceptabel hyppighed for gang/slentren > 4%. Øverst: uden 
afværgeforanstaltning, nederst: med. Indgangspartiet markeret i den røde cir-
kel. 
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3 Baggrund og data 

3.1 Område og projekt 
Figur 3.1 viser et satellitfoto af området med projektområdet markeret med grønt. 
Området kan betegnes som blandet åbent land og forstadsbebyggelse. 

 

Figur 3.1 Luftfoto. Nord opad. Projektområdet markeret med grønt. 

Figur 3.2 viser et billede fra 3D CAD modellen af nærområdet inklusive Sky To-
wer, set fra syd.  
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Figur 3.2 3D CAD model af nærområdet omkring Sky Tower (grå bygning), set fra syd. 
Model pr. medio oktober 2018. 

Figur 3.3 viser nærområdet med træer inkluderet. Der udføres ikke simuleringer 
med disse træer i modellen, da det øgede krav til beregningskraft og –tid vil være 
væsentlig, og vurderes ikke at bidrage tilsvarende mere til vindvurderingen, da der 
kun er få træer. 

 

Figur 3.3 3D CAD model af nærområdet omkring Sky Tower, set fra syd. Model pr. me-
dio oktober 2018 med træer inkluderet. 

3.2 Vindforhold 
I de følgende figurer er vist vindroser fra DMI fra målestation i Tirstrup (flyveplad-
sen) og fra målestationen i Ødum for et gennemsnitligt år (baseret på 10-årsperio-
den 1989-1998). Målingerne refererer til 10 min-middelvinden 10 m over terræn i 
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åbent terræn. Vindhastighederne er her angivet i klasserne under 5 m/s, mellem 5 
m/s og 11 m/s og over 11 m/s. 

Der er ikke væsentlig forskel mellem vindroserne fra de to målestationer, dog med 
en smule højere vindhastigheder i Tirstrup. Ødum ligger kun ca. 12 km nordligere 
end Sky Tower. 

Det ses, at vestlige vinde er meget dominerende og nordlige vinde relativt sjældne. 

 

Figur 3.4 Vindrose Tirstrup, hele året. Fra DMI. 
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Figur 3.5 Vindrose Ødum II, hele året. Fra DMI. 
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Den statistiske fordeling af vindretninger og hastigheder kan beskrives ved den så-
kaldte Weibull-fordeling. Fordelingens tre parametre A, k og f er i European Wind 
Atlas, Ref. /2/, bestemt for Tirstrup lufthavn, Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Estimerede Weibull-parametre for Tirstrup lufthavn, z0 = 0,03. 

Vindretning Middelvind A Formfaktor k Frekvens f 
0 4,8 1,59 0,048 
30 5,0 1,66 0,047 
60 5,3 1,66 0,054 
90 5,5 1,62 0,068 
120 6,3 1,60 0,086 
150 5,6 1,60 0,077 
180 5,8 1,59 0,085 
210 6,3 1,79 0,108 
240 6,2 1,88 0,131 
270 7,4 1,85 0,150 
300 6,8 1,77 0,103 
330 4,8 1,36 0,042 

 

Med kendskab til Weibull-parametrene er det muligt mere præcist end ud fra 
DMI's vindroser at estimere hyppigheden af overskridelser af en bestemt vindha-
stighed, f.eks. U, fra en given vindretning ved brug af følgende formeludtryk: 

ℎ 𝑉 𝑈 𝑓 1 1 𝑒𝑥𝑝
𝑈
𝐴

 

Ovenstående udtryk gælder for én vindretning, for hvilken Weibull-parametrene er 
kendt. Hvis vinden kommer fra flere forskellige vindretninger, findes den samlede 
hyppighed ved at summere hyppighederne fra de forskellige vindretninger. Herved 
kan man danne et årsmiddelbillede. 

Da DMI's vindroser viser, at vindforholdene i Ødum er nogenlunde som i Tirstrup, 
og idet mere detaljerede data (såsom Weibullfordelingerne) er ønskelige for at 
kunne estimere et årsbillede af det lokale vindklima omkring Sky Towers, bruges 
Tirstrup-dataene angivet i Tabel 3.1 i analysen. 
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4 Vindkomfort 

4.1 Almindelig komfort 
Fodgængerkomforten vurderes ud fra Lawsons kriterier (Ref. /3/). Disse er baseret 
på mange års erfaring opbygget på University of Bristol. De anvendtes i let modifi-
ceret form for London Docklands. Der eksisterer også en række andre kriterier for 
vindkomfort i litteraturen, af grundlæggende samme tilsnit men med vekslende 
grad af detaljering og med andre grænseværdier, men en samlet konsensus er 
endnu ikke etableret. Lawsons kriterier ligger nogenlunde i midten af gruppen af 
kriterier, og er således hverken særligt konservative eller særligt bløde. 

Lawson opererer med tre niveauer: 

› Uacceptabelt (forebyggende foranstaltninger er nødvendige) 

› Tåleligt (man er bevidst om vinden, men finder sig i forholdene, da det ikke 
opleves som noget der sker særlig tit. Kræver ikke forebyggende foranstaltnin-
ger, men man kan vælge at gøre det, hvis økonomi og øvrige forhold taler for 
det) 

› Acceptabelt (der føles intet ubehag). 

For forskellige aktivitetsniveauer defineres grænserne til tålelige og uacceptable 
vindforhold for fodgængere som angivet i følgende skema. Oprindeligt er disse kri-
terier angivet i Beaufort men er her omregnet til m/s ifølge DMI's oplysninger (der-
for de skæve værdier). Skemaet bruges som følger: 

For rask gang fås uacceptable forhold hvis det blæser mere end 10,7 m/s i 2% af ti-
den (eller mere). Stillesiddende aktivitet i længere tid går fra acceptabelt til tåleligt, 
hvis det blæser mere end 3,3 m/s i 4% af tiden. 

Tåleligt (frem for acceptabelt) bruges ofte som kriterium for et givet byggeri, da 
tests og/eller beregninger ofte laves uden træer eller andre mindre elementer (køre-
tøjer, skilte o.l.), som kan virker skærmende. Forholdene kan derfor ofte i virke-
ligheden være lidt bedre end målt i forsøg eller simuleret. Dette gælder således 
også de her udførte simuleringer, og det er derfor denne grænse, der anvendes. 
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Tabel 4.1 Lawsons kriterier for fodgængerkomfort, Ref. /3/. 

Område/Aktivitet (forventet/foreskrevet) Kriterium for vindhastighed og 
overskridelse 

Beskrivelse Betegnelse Uacceptabelt Tåleligt 
Veje, p-arealer A 6% > 10,7 m/s 2% > 10,7 m/s 
Rask gang med et formål, 
cykling B 2% > 10,7 m/s 2% > 7,9 m/s 

Gang, slentren C 4% > 7,9 m/s 6% > 5,4 m/s 
Stående D 6% > 5,4 m/s 6% > 3,3 m/s 
Indgangsområder, døre E 6% > 5,4 m/s 4% > 3,3 m/s 
Siddende F 1% > 5,4 m/s 4% > 3,3 m/s 

 

Vindhastighederne angives som den største værdi af middelvindhastigheden og den 
såkaldte "Gust equivalent mean wind speed", som tager hensyn til turbulensni-
veauet i vinden. En relativt svag men meget turbulent vind kan godt føles ubehage-
ligere end en stærkere men ikke særlig turbulent vind, og det tages der højde for på 
denne måde. 

"Gust equivalent mean wind speed" Ueq er den største værdi af 10 min. middelvin-
den U10 eller 3 sek. vindstød Ug /1,85. 

Vindkomfort er, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en absolut størrelse; 
men afhængig af lokale forhold. Det kan f.eks. tænkes at beboere i områder der ge-
nerelt er blæsende (åbne landområder), er mindre følsomme for vind end beboere i 
relativt stille områder (byområder), ligesom temperatur spiller en stor rolle. Kon-
klusionerne skal ses i lyset heraf. 

4.2 Farlige forhold 
Grænsen for hvornår vinden bliver så stærk, at der kan være fare for fodgængere og 
cyklister, er heller ikke entydig, da det i sagens natur afhænger af hvem man ser på: 
er det en voksen, stærk person, en ældre, gangbesværet person, eller en cyklist? 
Skal grænsen gå hvor det bliver svært at gå eller hvor man kastes omkuld? 

Forskellige kriterier for farlige forhold er samlet nedenfor. De fleste er baseret på 
observationer/praktisk erfaring, da det i sagens natur er svært at udføre kontrolle-
rede forsøg uden at udsætte forsøgspersonerne for unødig risiko: 

1 London Docklands: Umiddel, 1time = 15 m/s i 0,025% af tiden ("en gang årligt"), 
dog 20 m/s i områder for cyklister og sårbare fodgængere ikke kommer (Ref. 
/3/). 

2 Isymov & Davenport: Uvindstød = 15.2 m/s i mere end 0,02 % af tiden (årligt) 
(Ref. /4/). 
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3 Melbourne: Uvindstød = 23 m/s i mere end 0,025 % af tiden ("en gang årligt") 
(Ref. /4/). 

4 Bottema: Uvindstød = 15 m/s farligt for ældre og gangbesværede, 20-23 m/s for 
almindelige voksne, baseret på oversigt over flere kriterier (Ref /5/). 

Det anbefales, at følge konklusionerne samlet i Bottema, Ref. /5/, dvs. farlige for-
hold haves ved vindstød på over 15 m/s for ældre og andre sårbare, og 20 m/s for 
raske voksne mennesker, optrædende mere end "en gang årligt" (0,025%). 

4.3 Sky Tower 
For området omkring Sky Tower ses på to typer aktiviteter: 

Siddende (aktivitet F): vindhastigheden i fodgængerhøjde må ikke overskride 5,4 
m/s i mere end 1% af tiden. Fokus er især på det afskærmede opholdsområde i be-
byggelsen. 

Gang/slentren (aktivitet C): vindhastigheden i fodgængerhøjde må ikke overskride 
7,9 m/s i mere end 4% af tiden. Fokus er på de nærmeste omgivelser, især an-
komstarealet mod Skejby Nordlandsvej. 

Vindsimuleringerne bruges til at give forholdet mellem de reelle, oplevede vindha-
stigheder i området i forhold til vindhastighederne repræsenteret i vindrosen (som 
er gældende i 10 m højde ved målestationen). Hyppigheden for overskridelse af en 
given grænse (f.eks. 5,4 m/s i fodgængerhøjde) beregnes dernæst vha. Weibull-for-
delingerne. 
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5 Fremgangsmåde 
Simuleringerne er lavet med det kommercielle CFD software Star CCM+ (version 
13.04.011). CFD = Computational Fluid Dynamics. 

5.1 Model 
3D bymodellen for Aarhus danner udgangspunkt for beregningsmodellen. Hele be-
regningsmodellen har størrelsen 7200 m x 5900 m x 400 m (henholdsvis øst-vest, 
nord-syd og opad). Heri indsættes arkitektens 3D CAD model i let forenklet form: 
utilsigtede huller er lukket, meget små detaljer er fjernet. Ankomstområdet svæ-
vede over terræn, og er ført ned til kontakt med dette. 

5.2 Model set-up 
Beregningerne er udført som tidsmidlede simuleringer af vind og turbulens. 

Turbulensmodellen er en k-ε model (realizable, two-layer model). Luften modelle-
res under antagelse af konstant densitet (1,25 kg/m3), dvs. uden temperaturlagde-
ling. 

Der sættes logaritmiske profiler for vindhastighed og turbulensintensitet på sva-
rende til terrænklasse II og med en vindhastighed på 10 m/s i 10 m højde over ter-
ræn. Det logaritmiske hastighedsprofil er angivet nedenfor. 
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hvor kt = 0,19, v = 10 m/s samt z0 = 0,05. 

Forholdet mellem vindhastigheden i 10 m højde for profilet, der sættes på randen af 
modellen, og vindhastigheden i 10 m højde i Tirstrup beregnes som 

 UTirstrup (z=10 m) = 1,06 · Urand(z=10 m) 

idet Ref. /2/ angiver z0 = 0,03 for Weibull-parametrene i Tirstrup. 

Det anvendte beregningsnet indeholder 10,5 millioner celler (hexaheder). Da mo-
dellen dækker så stort et område geografisk set, er nettet bygget op med et ydre 
område i grov opløsning og et lille område i fin opløsning. 

Det grove net opløser ikke bygningerne i detaljer, men bygningerne heri kommer 
til at virke som ruhedselementer opstrøms til udviklingsområdet, så den samlede 
effekt af byen på vindmiljøet modelleres. 

Figur 5.1 viser nettet på bygningernes overflade i det fine lokalområde, udstræk-
ningen af dette samt overgangen til yderområdet. 
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Figur 5.1 Beregningsnet. 



  
VINDSIMULERINGER, SKY TOWER, AARHUS 

Vindsimulering_SkyTower_v3.0.docx 

23

6 Resultater 
I det følgende vises kort over den årlige hyppighed for overskridelse af komfort-
grænserne i nærområdet omkring Sky Tower. Disse kort repræsenterer gennem-
snitsåret baseret på vindrosen fra Tirstrup som beskrevet i det foregående. Kortene 
er dannet ved at summere bidragene for hver af de 12 simulerede vindretninger. 

Der knytter sig naturligvis en statistisk usikkerhed til disse kort og til repræsentati-
onen af de overordnede vindforhold i Skejby ved forholdene i Tirstrup, udover 
selve simuleringsusikkerheden. Det vurderes dog, at kortene giver et godt estimat 
af og indsigt i de lokale vindforhold omkring bebyggelsen sammenligneligt med 
hvad man kan opnå ved tilsvarende vindtunnelforsøg. 

Der ses på forholdene 'i gadeplanet', defineret som forholdene 1,5 m over terræn 
(dvs. ikke en vandret flade, men følger terræn-/gårdrum-/gadeniveaukonturerne, 
blot 1,5 m over). Vindforholdene i denne højde giver erfaringsmæssigt et godt bil-
lede af påvirkningen af fodgængere. 

Overskrider hyppigheden 1% for vindhastigheder højere end 5,4 m/s er forholdene 
uacceptable for siddende aktivitet, overskrider hyppigheden 4% for vindhastighe-
der højere end 7,9 m/s er forholdene uacceptable for gang/slentren. 

Appendikset indeholder resultaterne for de 12 vindretninger hver for sig. 

6.1 Komfortkort 
Figur 6.1 og Figur 6.2 viser komfortkortene for henholdsvis aktivitet F (siddende) 
og aktivitet C (gang/slentren). 
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Figur 6.1 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4 m/s. Årsmiddelbil-
lede. 1,5 m over terræn. Uacceptabel hyppighed for siddende aktivitet > 1%. 

 

Figur 6.2 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Årsmiddelbil-
lede. 1,5 m over terræn. Uacceptabel hyppighed for gang/slentren > 4%. 
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Det ser umiddelbart voldsomt ud, især for stillesiddende aktivitet, men det Figur 
6.1 viser er at det afskærmede gårdmiljø bag (øst for) tårnet har et vindkomfortni-
veau som ikke er bedre end på 'bar mark', altså i det åbne terræn, undtagen i det 
sydlige og nordlige hjørne af gårdområdet. 

For ankomstområdet mod Skejby Nordlandsvej ses det, at den vestlige og sydlige 
del er meget udsat, og komfortgrænsen for gang/slentren (det må ikke blæse mere 
end 7,9 m/s i mere end 4% af tiden) overskrides her væsentligt. Udover dette, tyder 
simuleringerne ikke på at nærmiljøet omkring Sky Tower byder på væsentlige ge-
ner for aktiviteten 'gang/slentren'. 

6.2 Årsager 
For at kunne give bud på hvordan vindmiljøet ville kunne forbedres i det afskær-
mede opholdsarealet og i ankomstområdet er det interessant at se på, hvilke vind-
retninger, der bidrager mest negativt til de dårlige vindforhold, og hvordan vinden 
opfører sig helt lokalt de nævnte steder. 

For det afskærmede opholdsareal, gårdmiljøet, er det vind fra sydvestlige og vest-
lige retninger, der bidrager mest til det dårlige vindmiljø: vind fra 210°, 240°, 270° 
og 300°. Men også vind fra 120° (østsydøst) har betydning.  

For ankomstarealet er det primært de vestlige vinde, der bidrager negativt. Se også 
Appendiks A. 

En god måde at illustrere hvordan vinden forløber rundt om bebyggelsen, er at af-
bilde et udvalg af strømlinjer, som viser den vej, et blad vil følge, hvis det slippes i 
starten af strømlinjen. Det understreges, at det ikke er det komplette vindbillede, 
der derfor vises (det ville give et kaos af strømlinjer), da det afhænger af hvor, 'bla-
det' slippes og hvor mange, der vælges. 

I det følgende vises illustrative strømlinjer for de to fokusområder. Farveskalaen på 
strømlinjerne går fra blå (lav vindhastighed) over grøn og gul til rød (høj vindha-
stighed). 

6.2.1 Det afskærmede opholdsareal 
Figur 6.3 viser et bundt strømlinjer, der frigives langs en lodret linje vest for Sky 
Tower i vestenvind. De rammer vestsiden af bebyggelsen, og tvinges nord om tår-
net og henover den lavere sidebygning, hvor vinden så ses at dykke ned i gården 
bagved med forøget hastighed. Når den rammer bygningen bagved, drejes vinden 
mod den sydlige del af arealet. Vinden tvinges så at sige ned i opholdsarealet, hvor 
den til dels fanges. 

Figur 6.4 viser et nærbillede set fra østsiden, hvor man kan se, at vindhastigheden 
er forøget tæt på terræn, og altså ikke kun i højden. 
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Figur 6.3 Strømlinjer, vind fra vest. 

 

 

Figur 6.4 Strømlinjer, vind fra vest. Nærbillede taget fra østsiden. 

Figur 6.5 viser et overbliksbillede af strømningsmønstret nord om tårnet for vesten-
vind, og de hvirvler, der dannes på bagsiden af Sky Towers. 

vinden 
kommer  
herfra

bemærk den for-
øgede vindhastighed 
nær terræn 
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Figur 6.5 Strømlinjer, vind fra vest. Overbliksbillede, set fra nord. Vind der passerer 
nord om Sky Tower. 

Figur 6.6 viser tilsvarende strømlinjer for vind der drejer syd om Sky Tower, stadig 
for vestenvind. Her sker også en forstærkning af vinden rundt om bebyggelsen, og 
endda en returvind tilbage mod tårnet, hvor der dannes en moderat hvirvel i vinklen 
mellem de to højere bygninger og ned på opholdsarealet. 

 

Figur 6.6 Strømlinjer, vind fra vest. Overbliksbillede, set fra nord. Vind der passerer syd 
om Sky Tower. 

Figur 6.7 og Figur 6.8 viser samme mønster når vinden kommer fra sydsydvest, 
210°. Vinden der passerer nord om tårnet rammer bygningen overfor, og presses 
ned og rundt i det afskærmede opholdsareal. 

vinden kommer herfra 
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Figur 6.7 Strømlinjer, vind fra 210°. Set oppefra. Vind der passerer begge veje om Sky 
Tower. 

 

Figur 6.8 Strømlinjer, vind fra 210°. Set fra vest. Vind der passerer begge veje om Sky 
Tower. 

Når vinden blæser fra østsydøst, vindretning 120°, er vindens vej ind i opholdsare-
alet mere direkte. Figur 6.9 og Figur 6.10 viser strømlinjer for denne vindretning 
der, når de møder Sky Tower, deles i strømlinjer der passerer syd om bebyggelsen 
(dem i lav højde) og strømlinjer, der rammer bebyggelsen og afbøjes nedad og mod 
nord, hvor de så løber ind i gården. 
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Figur 6.9 Strømlinjer, vind fra 120°. Overbliksbillede, set fra øst. Vind der passerer syd 
om Sky Tower. 

 

 

Figur 6.10 Strømlinjer, vind fra 120°. Nærbillede, set fra øst. Vind der passerer syd om 
Sky Tower. 

6.2.2 Ankomstarealet 
For ankomstarealet er billedet mere ligetil, idet de dårlige vindforhold skabes af 
vestlige vinde, der, når de møder bebyggelsen, presses rundt om siderne. Bebyggel-
sen er både høj og bred i vindens retning, og den forstærkning af vinden, der altid 
sker rundt om hjørnerne i sådan en situation, bliver kraftig. Figur 6.11 til Figur 6.13 
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illustrerer mekanismen i dette. Dette ændres ikke af om hjørnet er åbent for passage 
eller ej (Figur 6.12). 

 

Figur 6.11 Strømlinjer, vind fra vest. Set fra syd. Vind der passerer syd om Sky Tower. 

 

 

Figur 6.12 Strømlinjer, vind fra vest. Nærbillede, set fra syd. Vind der passerer syd om Sky 
Tower. 

 

vinden kommer herfra 
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Figur 6.13 Strømlinjer, vind fra vest. Set oppefra. Vind der passerer syd om Sky Tower. 

6.3 Afværgeforanstaltninger 
Det afskærmede opholdsareal, som altså ikke ser ud til at have god vindkomfort, 
udsættes både for vind fra den vestlige og sydvestlige sektor, der presses rundt om 
tårnet og ned i gården, og for vind der kommer mere direkte ind fra østlig retning 
gennem portåbningen. Det sidste kan modvirkes ved at forhindre den direkte vind-
adgang gennem portåbningen til opholdsstederne med beplantning, skærme etc, så 
vinden ikke har helt frit løb. Beplantning har den fordel, at det er diffusivt, således 
at vinden ikke blot blokeres og presses rundt om eller over og skaber andre proble-
mer, men trækker energi ud af vinden. 

Det er ikke helt så let at forhindre de vestlige og sydvestlige vinde i at nå opholds-
arealet. Vinden her kommer nord om tårnet, henover den lavere sidebygning og 
ned i gårdområdet hvor den fanges, dvs. den kommer mere eller mindre oppefra 
som illustreret i det foregående. Beplantning i opholdsrummet forventes derfor 
ikke her at være effektiv. Under forudsætning af at den overordnede arkitektur er 
fastlagt, tyder simuleringerne på, at det kan være en ide at arbejde med hel eller 
delvis (vandret) overdækning af arealet, markisestrukturer e.l., så vinden ikke bli-
ver til gene for gæster i området. Ønskes dette ikke, kunne en ide være måske at ar-
bejde med en form for diffusiv afskærmning på den lave bygning, men hvorvidt det 
løser problemet kan ikke afgøres uden yderligere simuleringer. Dette kunne evt. 
anbefales udført for 1-2 valgte foranstaltninger. 

For ankomstarealet kan man gøre vindmiljøet bedre ved at opsætte afskærmning 
mod vest. For at undgå at vinden ikke bare forstærkes yderligere syd om en sådan 
afskærmning, og danner bagsidehvirvler, der ikke ønskes på selve opholdsarealet, 
vil det være en fordel, hvis afskærmningen ikke er solid, men porøs/diffusiv. Dette 
kan være en meget effektiv løsning. Afskærmning kan både være i form af beplant-
ning eller konstruktiv (læmur). 
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Om læskærme generelt kan det siges at: 

Solide mure/beplantning (dvs. uden huller) kan være meget effektive tæt på men 
virkningen aftager hurtigt med afstanden fra afskærmningen. I en afstand af ca. 6-8 
gange dens højde er hvirveldannelsen betydelig, og vindmiljøet kan blive uaccepta-
belt. Derfor foretrækkes porøse lægivere generelt. For en porøsitet på 35% og der-
over (dvs. mindst 35% 'hulareal') dannes ikke større hvirvler bag afskærmningen. 
En mellemtæt vegetation har en porøsitet på ca 50-65%. 

Porøse afskærmninger reducerer ikke vindhastigheden helt så meget tæt på skær-
men, men har til gengæld effekt over en længere afstand. Som tommelfingerregel 
giver en afskærmning med 50% porøsitet en hastighedsreducering på 50% i en af-
stand af 10 gange afskærmningens højde.   

6.3.1 Yderligere simuleringer (februar 2019) 
Figur 6.14 viser et forslag til afværgeforanstaltninger til forbedring af vindforhol-
dene i det afskærmede opholdsareal samt på ankomstarealet og i indgangspartiet, i 
en simpel udformning. Det består af en hæk (modelleret som en mur, 2 m høj) 
langs vestsiden af ankomstarealet, og en trekantformet cylinder på taget af den la-
vere del af byggeriet mod vest med lodret bagside (tættest på gården). Endvidere er 
åbningen ved indgangshjørnet mod vest lukket. 

 

Figur 6.14 Forslag til afværgeforanstaltninger, modtaget 21. februar 2019 (grå/sorte ele-
menter, markeret ved de røde pile). 

Der er lavet en simulering med vestenvind, som er en af de problematiske vindret-
ninger. Figur 6.15, Figur 6.16, Figur 6.17 og Figur 6.18 viser resultatet i form af re-
lative vindhastigheder (i forhold til uforstyrret vindhastighed i 10 m højde) og hyp-
pighed af vindhastigheder over henholdsvis 5,4 m/s, 7,9 m/s og 10,7 m/s. 

Den sidste vindhastighed er tilføjet som særlig relevant for ankomstarealet væk fra 
indgangspartiet, jf. Tabel 4.1, hvor vindkomforten angives at blive uacceptabel på 
'veje, p-arealer', hvis vindhastigheden overskrider 10,7 m/s i mere end 6% af tiden, 
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og uacceptabel for 'rask gang med et formål' hvis denne vindhastighed overskrides 
i mere end 2% af tiden. 

 

 

Figur 6.15 Relative vindhastigheder samt vindretninger. Vestenvind. 1,5 m over terræn. 
Øverst: uden afværgeforanstaltning, nederst: med. 
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Figur 6.16 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4 m/s. Vestenvind. 1,5 
m over terræn. Uacceptabel hyppighed for siddende aktivitet > 1%. Øverst: 
uden afværgeforanstaltning, nederst: med. 

Det ses ved sammenligning med de tilsvarende figurer uden disse ekstra foranstalt-
ninger, at skærmen på taget af den lave bygning ikke har nogen gavnlig effekt på 
vindforholdene nede i gården for vestenvind, tværtimod. Når vinden presses rundt 
om højhuset og rammer det høje hus bagved, presses den ned i gården. 
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Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vindkomforten i 
det afskærmede opholdsareal, kan være en hel eller delvis overdækning af gårdom-
rådet (øst-vest). Det primære formål er at forhindre at den vind, der fra vest og syd-
vest sendes rundt om højhuset og rammer den halvhøje bygning på østsiden af går-
den, sendes ned i gården. Enkelte prøvesimuleringer med en sådan delvis overdæk-
ning bekræfter forbedret vindkomfort i opholdsarealet. Graden af overdækning 
(pergolastil, skydetag e.l.) kan evt. undersøges yderligere, skulle behovet være der. 
Alternativt kan de afskærmede opholdsareal (gårdrummet) overdækkes helt, f.eks. 
som et orangeri.  
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Figur 6.17 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 7,9 m/s. Vestenvind. 1,5 
m over terræn. Uacceptabel hyppighed for gang/slentren > 4%. Øverst: uden 
afværgeforanstaltning, nederst: med. Indgangspartiet markeret i den røde cir-
kel. 

I selve indgangspartiet er vindforholdene blevet markant bedre på grund af luknin-
gen mod vest, og er ikke længere at anse for uacceptable. 
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Figur 6.18 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 10,7 m/s. Vestenvind. 1,5 
m over terræn. Uacceptabel hyppighed for p-arealer > 6%, og for rask gang > 
2%. Øverst: uden afværgeforanstaltning, nederst: med. 

På ankomstarealet giver hækken/hegnet ikke en voldsom forbedring længere væk 
fra indgangspartiet, da der er fri adgang mod nord, og det er her vinden kommer 
rundt om hjørnet. Men som p-område/område med primært 'rask gang med formål' 
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betragtet (hvor grænsen er 10,7 m/s), er området ikke uacceptabelt, på nær i en 
tunge fra hjørnet af bygningen, som med hegnet mod vest forbedres lidt. 
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Appendiks A – resultater for hver 
vindretning 

Alle figurerne viser hastigheder og komfortkort i niveau 1,5 m over terræn/gade-
plan. Vindhastighederne vises relativt til den uforstyrrede vindhastighed i 10 m 
højde. 
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