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Forslag til Lokalplan nr. 1124 
Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus C 

 

              
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det 
viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 70 til Kom-
muneplan 2017. Planen muliggør, at området fortættes med etagebebyggelse, i 
form af kontorvirksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbib-
lioteket - Dokk1. 
 
fra torsdag den 2. juli 2020 
 
Mindretalsudtalelse 
Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalelse med-
sendt: "Dansk Folkeparti er meget kritisk over for det foreslåede byggeri i lokal-
planen. Vi anser det for en beskidt proces, at man i 2017 afviste at medtage denne 
grund i et tillæg til højhuspolitikken, netop for at friholde området mod havnen for 
høje byggerier, for nu alligevel at foreslå en dispensation til et højhus på grunden. 
En godkendelse af denne lokalplan vil være med til at genskabe den adskillelse 
af by og vand, som byrådet i ti år ellers har kæmpet for at bryde ned, men som 
desværre så småt er begyndt at komme tilbage i form af stål, glas og beton.” 
 
Miljøvurdering 
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 lo-
vens 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 samme periode som forslag til lokalplanen og forslag til kom-
muneplantillæg. 
 
Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan 
påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til 
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via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du 
logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kom-
mune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive frita-
get 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.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse 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 for-
slaget, 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 afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 27. august 
2020. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. 
 
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er om-
fattet 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 be-
handling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre 
personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgæn-
gelig. 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 forsy-
ning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, 
hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny be-
byggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndig-
heder. 
  
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 ind-
holdet af den endelige plan. En eksisterende 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 offentlig-
gørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offent-
ligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en 
ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokal-
planforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke 
er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde. 
 
 
 
 

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 hus-
standen og/eller virksomheden, der har behov for at have kendskab til 
dette brev, bedes du orientere dem herom. 
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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 ved Europaplads og Mindegade i Aarhus 
Midtby. 
 
Lokalplanområdet indgår i et område, som de senere år er fornyet med fritlæggelsen 
af Aarhus Å og med omdannelsen af havnen. Tæt på området er der opført mar-
kante byggerier som Dokk1, ligesom der er anlagt flere nye byrum i tilknytning hertil. 
 
Lokalplanområdet omfatter flere mindre ejendomme og afgrænses mod nordøst af 
Mindegade, mod øst af Europaplads og Dynkarken og mod syd af Ridderstræde og 
politistationen. Mod vest afgrænses området af politistationens parkeringsarealer 
og af eksisterende bebyggelse øst for Fredensgade. Mod nordvest afgrænses om-
rådet af forhusbebyggelse mod Mindegade og tilhørende baghusbebyggelse. 
 
Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbej-
delse privat ejet og beliggende i byzone. 
 

    
 
Luftfoto af lokalplanområdet og dets nære omgivelser. Lokalplanområdet er vist med orange af-
grænsning. 
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Foto af eksisterende bebyggelse mod Europaplads. Mindegade 10 og Mindegade 12 anes i sidega-
den. 
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet anvendes i dag til cityformål med butikker, liberale erhverv og 
etageboliger.  
 
Området indgår i gadebilledet med randbebyggelse i varierende højder mod Minde-
gade, Dynkarken og Europaplads samt med baghuse til disse bebyggelser. Byg-
ningshøjderne er i dag højest mod hjørnet af Mindegade/Europaplads. 
 
I lokalplanområdet er Mindegade 10 udpeget som bevaringsværdig med bevarings-
værdi 2 i Kommuneplan 2017. Forhuset fremstår med en karakteristisk facade mod 
Mindegade og er i 2 etager med høj kælder. Forhuset blev opført i 1879-1880 og 
blev opført samtidig med baghusene. Baghusene består af to sammenbyggede byg-
ninger i 2 og 3 etager og én nyere mellemsektion, som forbinder forhuset med bag-
husene. 
 
Forhuset på Mindegade 12A er ligeledes udpeget som bevaringsværdig i kommu-
neplanen, hvor den er optaget med bevaringsværdi 3. Denne bygning er i 2 etager 
og afviger i bygningsudtryk og -højde fra den øvrige bebyggelse mod Mindegade.  
 
Desuden er de to huse på Europaplads 6 og 8 vurderet som bevaringsværdige med 
bevaringsværdi 5 og indgår ikke som bevaringsværdige i kommuneplanen. 
 
De ubebyggede arealer fremstår som baggårde og er indrettet med parkering for-
trinsvist med offentligt tilgængelige parkeringspladser med adgang fra Mindegade, 
dog har bebyggelsen mod Europaplads vejadgang fra Ridderstræde. Terrænet in-
den for området er forholdsvist plant. 
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Der er ingen karakteristisk beplantning inden for lokalplanområdet. På Ridder-
stræde langs lokalplanområdet er der en række markante platantræer, som er med 
til at give området et grønt islæt. Desuden er beplantningen med markante træer på 
politiets parkeringsplads udenfor lokalplanområdet et særligt grønt træk på Ridders-
træde. 
 
Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at 
muliggøre fortætning med etagebebyggelse, primært kontorerhverv o. lign. 
 
Mål  

Etablering af etagebebyggelse i lokalplanområdet understøtter kommunens over-
ordnede mål om fortætning, hvor bykvalitet og liveability indarbejdes i planlægnin-
gen. Lokalplanen understøtter bl.a. muligheden for at styrke bymidten med mere 
byliv i og omkring Dokk1. 
 
Med planlægningen er det desuden målet at styrke den byarkitektoniske oplevelse 
af området, hvor ny bebyggelse og byrum ved foden af den nye bebyggelse styrker 
det visuelle miljø og oplevelsen af byrummene, dvs. dels det visuelle miljø mod Min-
degade og Europaplads og dels det visuelle miljø langs stiforløbet ved Ridders-
træde. Dette skal ske i sammenhæng med de omkringliggende bygninger. 
 
Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for ny be-
byggelse. 
 

 
Foto af skitsemodel/volumenstudie for ny bebyggelse inden for lokalplanområdet og eksisterende 
bebyggelse i nærområdet. Fotoet viser et eksempel på, hvordan ny bebyggelse kan fremstå. 
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Planens hovedtræk 
 
Lokalplanområdet omfatter både ny etagebebyggelse mod Mindegade, Euro-
paplads, Dynkarken og Ridderstræde samt eksisterende bebyggelse mod Minde-
gade som angivet på illustrationsplanen på side 13. Den eksisterende bebyggelse 
mod Europaplads/Dynkarken, Mindegade 12A og baghusbebyggelse inden for lo-
kalplanområdet planlægges nedrevet. 
 
Lokalplanområdet skal anvendes til cityformål med mulighed for kontorvirksomhed, 
liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer 
på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder. 
 
Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering 
af bebyggelse, bl.a. ved lokalplanbestemmelser om maksimalt etageareal og ved 
udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring 
af forhuset på Mindegade 10. 
 
Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m². Ved opgørelse af eta-
gearealet medregnes ikke kolonnade, orangeri, tagterrasser, altaner, teknikrum, af-
faldsrum, overdækkede arealer i portåbninger og under udhæng samt de etageare-
aler, som i henhold til bygningsreglementet ikke medregnes i øvrigt. 
 
Med fortætningen vil ny bebyggelse fremstå i varierende bygningshøjder mod om-
givelser og udformes med en bygningsbase og en bygningstop.  
 
Bygningsbasen skal opføres i 3-4 etager i skala og rytme med eksisterende bygnin-
ger langs Mindegade.  
 
Bygningstoppen skal gradvist stige i etageantal fra de bagvedliggende arealer ved 
politigårdens parkeringsareal til 9 etager mod Europaplads og indgå i skala med 
eksisterende bebyggelse ved Europaplads. Derudover kan taget på den øverste 
etage anvendes til tagterrasse, ligesom bebyggelsens øvrige tage kan fremstå med 
tagterrasser ud over det maksimale etageantal. Desuden giver lokalplanen mulig-
hed for at opsætte solceller o. lign., som kan placeres på tagflader af de øverste 
tagflader og på facader. 
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Princip for opdeling af ny bebyggelse i en bygningsbase og en bygningstop. 
 
Bebyggelsens udseende 
 
Den nye bebyggelse skal med sin bygningsbase og bygningstop opdeles i forskel-
lige bygningsmæssige udtryk, både materiale- og farvemæssigt. 
 
Bygningsbasen skal ved udformning og ved valg af materialer og farver fremstå i et 
formsprog, der indpasses i den omkringliggende og sammenbyggede bebyggelse 
og udformes under hensyntagen hertil. Den sammenbyggede bebyggelse er ken-
detegnet ved en varieret arkitektur med forskellige bygningshøjder og -forskydnin-
ger, herunder forskellige gesimshøjder, vinduesbånd og tagafslutninger. Overordnet 
er den eksisterende randbebyggelse mod Mindegade, som den nye bebyggelse 
indgår i forlængelse af, kendetegnet af lyse, pudsede facader. Desuden skal faca-
derytmen i den eksisterende bebyggelse, som ønskes nedrevet ved realisering af 
den nye bebyggelse, danne grundlag for udformningen af bygningsbasen. 
 
Dette sikres med lokalplanbestemmelser om, at bygningsbasen skal fremstå som 
en tung bygning i skala med eksisterende bygninger langs Mindegade og under-
lægge sig de eksisterende bygningers facaderytme. Dette sker ved en opdeling af 
bygningsbasen i 3 bygningsmæssige udtryk, der afspejler den bymæssige skala 
mod Mindegade og Ridderstræde samt den store skala mod Europaplads og hav-
nerummet. Fælles for de 3 bygningsmæssige udtryk er det primære facademateri-
ale, som skal være natursten i grålige og sandfarvede farver/nuancer. I fremtonin-
gen skal den overordnede farvenuance af naturstenene fremstå forskellig på hver 
af de 3 bygningsmæssige udtryk. Desuden skal de 3 bygningsmæssige udtryk frem-
stå med gridstruktur i facadeopdelingerne. Udover tydelige forskelle i farvenuan-
cerne mellem de 3 bygningsmæssige udtryk sikrer lokalplanen bestemmelse om 
tilbagetrukne vindues- og facadepartier og variationer i facadeforløbet i øvrigt som 
forskellige vindueshuller. Som sekundære facadematerialer i de tilbagetrukne vin-
dues- og facadepartier åbnes mulighed for materialer som træ og metal. Derudover 
må facader begrønnes. 
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Princip for facaderytme, gesimshøjder og tagafslutninger ved eksisterende og ny bebyggelse mod 
Mindegade. Ikke målfast. 
 
Bygningstoppen skal fremstå som en let bygning, der klart adskiller sig materiale-
mæssigt fra basen. Facaderne på bygningstoppen skal udføres med glas i kombi-
nation med lameller og lette pladematerialer, begge i form af aluminium, zink o. lign., 
i princippet som vist på facadeopstalterne på side 8 og 9. 
 
Tage på ny bebyggelse skal udformes som flade tage. De flade tage skal indrettes 
som tagterrasser og/eller begrønnes med plantevækst, for eksempel græs eller se-
dum, dog kan den øverste tagflade udføres med overflader af tagpap og/eller tagdug 
ligesom tagfladen over atriet midt i bebyggelsen kan udføres som glastag. 
 
I stueetage mod de omgivende veje, skal bebyggelsen udformes med aktive facader 
med transparente vinduespartier og med en stor andel af visuel kontakt mellem 
stueetagen og de omgivende veje. Stueetagen skal fremstå med en særlig arkitek-
tonisk bearbejdning i samspil med den øvrige del af bebyggelsens arkitektoniske 
principper og med en høj grad af variation og detaljering, i princippet som vist på 
facadeopstalterne på side 8 og 9. De aktive facader skal fremme bylivet i området 
og medvirke til attraktive og trygge forløb. 
 
Mod Europaplads og Mindegade skal ny bebyggelse opføres med kolonnade i stue-
etage mod Mindegade og Europaplads/Dynkarken. Kolonnaden skaber god pas-
sage for fodgængere og åbner – som de aktive facader – bebyggelsen mod omgi-
velserne. 
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Samtidig indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset i Minde-
gade 10. Om- og tilbygning samt renovering af den bevaringsværdige bygning skal 
ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. 
 
Der tillades ikke altaner på byggeriet, bortset fra at lokalplanen åbner mulighed for 
altaner mod gårdsiden af den bevaringsværdige bygning i Mindegade 10. Dette skal 
ses i lyset af, at bebyggelsen er belastet af trafikstøj på facaderne, og at opholds-
arealer ønskes etableret som tagterrasser. 
 
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. 
 

 

Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Mindegade, hvor det bevaringsværdige forhus 
Mindegade 10 indgår i bebyggelsen. Mål 1:1.500.  

 

 

Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Europaplads. Mål 1:1.500. 
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Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Ridderstræde. Mål 1:1.500. 
 
 

 

Illustration af facadeudtryk af ny bebyggelse mod Fredens Torv. Mål 1:1.500. 
 
Opholdsarealer og beplantning 
 
Inden for lokalplanområdet skal der etableres opholdsarealer for bebyggelsen, dvs. 
opholdsarealer for både ansatte og for beboere i Mindegade 10, hvis der indrettes 
boliger i Mindegade 10.  
 
Opholdsarealerne skal etableres som udendørs opholdsarealer som tagterrasser. 
Opholdsarealer til boliger i Mindegade 10 vil desuden kunne etableres som opholds-
arealer på færdsels- og pladsarealet og som altaner mod gårdsiden. Etablering af 
altaner skal ske under hensyntagen til bygningens status som bevaringsværdig. 
 
Opholdsarealerne på tagterrasserne skal bidrage til et godt fællesskab i bebyggel-
sen. Opholdsarealerne skal indrettes med rekreativ karakter og med siddeophold. 
Der må desuden opsættes drivhuse/væksthuse til understøtning af den rekreative 
karakter.  
 
Indretningen af opholdsarealerne på tagterrasserne skal fremstå med en høj grad 
af beplantning, så der opnås et grønt miljø af høj kvalitet, og den yderste halve meter 
af tagterrassernes kant ud mod gadeniveau skal begrønnes, så det synes fra gade-
plan. Lokalplanen sikrer, at der skal plantes mindst 8 træer på tagterrasserne af 8. 
etage og 9. etage. Øvrig beplantning kan udføres som beplantning i plantekasser, 
nedfældede bede og krukker. For træer og buske gælder særligt, at disse skal sikres 
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tilstrækkelige vækstbetingelser i forhold til rodvenlig befæstelse/bærelag og plante-
huller, ligesom øvrig beplantning, herunder græsser, stauder og sedum, skal sikres 
tilstrækkelige vækstbetingelser i forhold til muldlagsdybde/vækstlag. 
 
Nedenfor er vist referencer og stemningsbilleder af, hvordan tagterrasserne påtæn-
kes indrettet. 
 

 
Referencer og stemningsbilleder på indretning af tagterrasser. 

Kantzone 
Mod Ridderstræde udlægges kantzone. Kantzonen ligger i overgangen mellem be-
byggelsen og strædet. 
  
Kantzonen sikrer og styrker overgangen mellem bebyggelsen og det offentlige rum 
samt støtter muligheden for, at passagen udformes som en attraktiv og tryg rute for 
fodgængere fra strøggaderne til Dokk1. Dette sker bl.a. med lokalplanbestemmelser 
om, at bebyggelsen skal fremstå med aktive facader i stueetagen, og at der ikke må 
placeres skure, affaldsstativer o. lign. i kantzonen. 
 
Kantzonen skal fremstå med fast belægning, eventuelt brudt med beplantning og 
udeservering. Desuden må der ikke opsættes hegn mod Ridderstræde, hverken 
omkring eller inden for kantzonen. 
 
Vej og parkeringsarealer 
 
Vejadgang til området vil ske fra Mindegade.  
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Der må ikke fra lokalplanområdet være direkte kørende adgang til Europaplads, 
Dynkarken og Ridderstræde, bortset fra brandredning, som må benytte de omgi-
vende veje i forhold til brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse un-
der hensyntagen til redningsberedskabets indsatsmuligheder. 
 
Med lokalplanen udlægges et mindre færdsels- og pladsareal i gårdrummet ved 
Mindegade 10. Dette areal er tiltænkt varelevering til restaurant og kantine i bebyg-
gelsen samt parkering, herunder cykelparkering. Desuden skal der ved indretning 
af boliger forhuset på Mindegade 10 etableres opholdsareal i gårdrummet. 
 
Håndtering af erhvervsaffald skal ske fra Mindegade. Håndtering af husholdnings-
affald fra husstande, som lokalplanen åbner mulighed for i Mindegade 10, skal ske 
i Mindegade, hvor der er nedgravet affaldscontainere. 
 
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. Disse retningslinjer gælder både bil- og cykelparkering. 
 
Lokalplanen sikrer, at bilparkering inden for lokalplanområdet skal ske i bebyggel-
sen og i parkeringskælder med adgang fra Mindegade. Dette kan ske ved parkering 
i parkeringsreoler, ved parkering i flere parkeringsniveauer eller lignende. Desuden 
kan bilparkering i mindre omfang ske på udlagt plads- og færdselsareal i gårdrum-
met ved Mindegade 10. 
 
For cykelparkering gælder, at dette skal ske som underjordisk parkering, parkering 
i bebyggelsen og/eller som parkering på terræn i gårdrummet ved Mindegade 10. 
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Illustrationsplan. Mål 1:500. 
Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Planen viser samtidig, hvordan tagene kan disponeres.  
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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 bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden fastlægges med 
henblik på at opnå en god byplanmæssig og arkitektonisk helhedsvirkning 
med områdets umiddelbare omgivelser, 
 

- at bebyggelsen relateres til eksisterende bebyggelse i Mindegade, Ridder-
stræde og Fredens Torv med gradvise stigninger i etageantal fra Mindegade 
og fra de bagvedliggende arealer ved politigårdens parkeringsareal mod Eu-
ropaplads, 
 

- at bebyggelsen udformes med en opdeling i en bygningsbase og i en byg-
ningstop,  
 

- at der i udvalgte dele af bebyggelsens stueetage indrettes publikumsoriente-
rede erhverv og funktioner, eventuelt i kombination med liberale erhverv, og 
 

- at det bevaringsværdige forhus på matr.nr. 94b Århus Bygrunde bevares. 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1, og omfatter jf. 

matrikelkortet følgende matrikelnumre: 82a, 86, 87, 88, 89 og 94b, alle af 
Århus Bygrunde samt alle parceller, der efter den 26. juni 2019 udstykkes 
i området. Se fodnote1. 

 

 
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort 
 
§ 3. Anvendelse 
 
3.1 Området er udlagt til cityformål i form af kontorvirksomhed, liberale er-

hverv, butikker, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i 
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Aarhus City samt offentlig og privat service såsom lægevirksomhed, 
tandlægevirksomhed, revisorvirksomhed, advokatvirksomhed o. lign. 

 
 Den bevaringsværdige bygning, der bevares, og som er markeret på kort-

bilag 1, kan desuden anvendes til boligformål i form af etageboliger med 
tilhørende fællesfaciliteter og opholdsarealer. Derudover kan der ikke 
etableres boliger i området. Se endvidere fodnote2.  

 
3.2 Anvendelse til erhvervsformål må ikke give anledning til miljøpåvirkninger 

af omgivelserne og skal opføres eller indrettes til eller udøves som ikke 
forurenende erhvervsvirksomheder inden for virksomhedsklasse 1. 

 
 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 under virksomhedsklasse 1, og 
virksomhederne er forenelige med lokalplanens formål, jf. § 1. 

 
3.3 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 2.000 m².  
 
 Der kan alene etableres udvalgsvarebutikker inden for lokalplanområdet. 
 
 Den enkelte udvalgsvarebutik må have et bruttoetageareal til butiksfor-

mål på højst 2.000 m². 
 
3.4 Stueetage i ny bebyggelse mod Mindegade, Europaplads og Ridders-

træde skal anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede ser-
viceerhverv og/eller offentlige formål, eventuelt i kombination med libe-
rale erhverv/kontorvirksomhed. 

 
3.5 Forhuset på matr.nr. 94b Århus Bygrunde skal bevares. Bygningen frem-

går af kortbilag 1 som bevaringsværdig bygning, der bevares. 
 
3.6 Forhuset på matr.nr. 82a Århus Bygrunde tillades nedrevet med lokalpla-

nen, når det er nødvendigt for opførelsen af bebyggelse som nævnt i § 
3, stk. 1 og § 8, stk. 4. Bygningen fremgår af kortbilag 1 som bevarings-
værdig bygning, der tillades nedrevet. 

 
3.7 Der må ikke etableres erhverv i etager over boliger i den bevaringsvær-

dige bygning, der bevares, og som fremgår af kortbilag 1. 
 
3.8 Mindre bygninger/anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning og af-

faldshåndtering skal placeres i konstruktion eller byggeri inden for byg-
gefelterne. 

 
2  I henhold til byggelovgivningen er erhverv tilladt i egen bolig, når erhvervet udøves af beboerne uden 

fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. En forud-
sætning er dog, at virksomheden ikke giver anledning til ulemper for de omboende ved væsentlig øget 
parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør, 
advokat-, revisor-, tegnestue- og lægevirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lig-
nende. 
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3.9 Der kan placeres anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) i lokalplan-

området. 
 
§ 4.  Udstykning 
 
4.1  Der må ske udstykning og sammatrikulering inden for lokalplanområdet. 

Der gælder ingen mindste grundstørrelse. 
 
4.2  Udstykning der indebærer, at den underjordiske fælles parkeringskælder 

ligger over et eller flere matrikelskel, kan alene ske på betingelse af, at 
der forinden udstykning på de berørte ejendomme tinglyses en deklara-
tion med en fælles brandstrategi. Se fodnote3. 

  
4.2  Tekniske anlæg må udstykkes separat som sokkeludstykninger. 
 
§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Mindegade ad overkørsler i 

princippet som vist på kortbilag 1. 
 
 Der må ikke fra lokalplanområdet være direkte kørende adgang til Euro-

paplads, Dynkarken og Ridderstræde. 
  
 Udlæg af trafikarealer 
5.2  På kortbilag 1 er vist areal udlagt til færdsels- og pladsareal i varierende 

bredde. Se fodnote4. 
 
5.3 Adgang til varelevering skal ske fra Mindegade. 
 
5.4 Fra vejadgang fra Mindegade skal der via rampe sikres adgang til parke-

ring under terræn. Ud- og indkørsel til parkeringskælder skal placeres i 
princippet som vist på kortbilag 1. 

 
 Adgang til cykelparkering i kælder skal enten etableres som en rampe 

eller som en elevator med en størrelse, der uproblematisk kan medtage 
cykler. Se fodnote5. 

 
Adgangen til cykelparkering i kælder skal ske direkte fra det fri enten fra 
færdsels- og pladsarealet eller fra Mindegade.  
 

 
3  Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt. udstyk-

ning blive stillet yderligere betingelser. 
4  Der skal jf. vejlovgivningen fremsendes et projekt for private fællesveje og private fællesstier til godken-

delse hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Før vejprojektet er approberet, kan der ikke udstedes 
byggetilladelse. 

5  Rampe til underjordisk parkering, der betjener både bilister og cyklister, skal udformes i henhold til gæl-
dende vejregler, herunder udformes med lyssignal ved ned- og opkørsel til rampe, såfremt rampen ind-
rettes med ét kørespor.  
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5.5 Fortovsarealer i kolonnade i byggeriets stueetage skal udformes således, 
at der sikres tilgængelighed for alle. 

 
5.6  Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. 

gældende vejregler. 
 
 Bil- og cykelparkering 

5.7 Der skal sikres areal til bilparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Ret-
ningslinjer for anlæg af parkeringsarealer”. Se note6. 

 
 Det betyder, at der skal sikres følgende: 
  
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ................ 1 p-plads pr. 150 m² 
 Restauranter ...................................................... 1 p-plads pr. 100 m² 
 Udvalgsvarebutikker ........................................... 1 p-plads pr. 100 m² 
 Lagerfunktioner .................................................. 1 p-plads pr. 300 m² 
  
 For den bevaringsværdigebygning, som er markeret på kortbilag 1, bety-

der det derudover, at der for boligformål skal sikres følgende: 
 
 Etageboliger  ...................................................... 0,5 plads pr. bolig 
 Boliger mindre end 60 m² ................................... 0,25 plads pr. bolig 
 Boliger mindre end 40 m² ................................... 0,125 plads pr. bolig 
  
5.8 Inden for lokalplanområdet skal bilparkering etableres i parkeringskælder 

under terræn, i bebyggelsen og/eller parkering inden for det på kortbilag 
1 udlagte færdsels- og pladsareal. 

 
 Inden for færdsels- og pladsarealet må der etableres op til 4 bilparke-

ringspladser. Ved anvendelse af den bevaringsværdige bygning, som er 
markeret på kortbilag 1, til boligformål må der alene etableres op til 2 
bilparkeringspladser på færdsels- og pladsarealet. 

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

hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus. 
Se note6.  

 
 Det betyder, at der skal sikres følgende: 
 
 Kontorformål, liberale erhverv o. lign.  ................ 1 p-plads pr. 50 m² 
 Restauranter ...................................................... 1 p-plads pr. 50 m² 
 Udvalgsvarebutikker ........................................... 1 p-plads pr. 50 m² 
  
 For den bevaringsværdigebygning, som er markeret på kortbilag 1, bety-

der det derudover, at der for boligformål skal sikres følgende: 
 

 
6  Ved opgørelse af areal til parkering medregnes ikke kolonnade, orangeri, tagterrasser, altaner, teknik-

rum, affaldsrum samt overdækkede arealer i portåbninger og under udhæng. 
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 Etageboliger: ...................................................... 4 p-pladser til cykler pr. 
100 m² bruttoetageareal og 2 p-pladser til specialcykler/ladcykler pr. 
1.000 m² bruttoetageareal. 

 
5.10 Cykelparkering skal etableres som parkering i kælder, parkering i kon-

struktion og/eller som parkering på terræn. På færdsels- og pladsarealet 
må der etableres op til 40 cykelparkeringspladser. 

 
§ 6.     Teknisk forsyning og anlæg 
  
 Ledninger, kabler mv.  
6.1 Lokalplanområdet varmeforsynes med kollektiv varmeforsyning. Se fod-

note7. 
 
 Belysning  
6.2 Belysning på bebyggelsens facader mod omgivende veje og færdsels- 

og pladsareal skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og placeres med en 
farve og en lysstyrke, der ikke generer omkringboende. 

   
6.3 Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, så belysnin-

gen generer omkringboende mindst muligt.  
 
§ 7. Terrænregulering 
 
7.1  Det er kun tilladt at terrænregulere indtil +/- 0,5 m i forhold til eksiste-

rende terræn, bortset fra terrænregulering i kantzone, hvor terræn skal 
tilpasses omkringliggende terræn. 

 
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
  
 Omfang 
8.1 Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige 

16.820 m² bruttoetageareal. 
 
 Ved opgørelse af etagearealet medregnes ikke kolonnade, orangeri, tag-

terrasser, altaner, teknikrum, affaldsrum samt overdækkede arealer i 
portåbninger og under udhæng, jf. desuden § 8, stk. 14. Se fodnote8. 

 

 
7  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 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 
kW. 
 

8  Der henvises derudover til bygningsreglementets beregningsregler for etageareal. 
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8.2 Der må placeres parkeringskælder inden for lokalplanområdet. Se fod-
note9.  

 
8.3 Eksisterende bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet må ned-

rives, jf. dog § 10, stk. 1. 
 
8.4 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter. 
 
 Der kan uden for byggefelterne etableres kældre og parkeringskældre, 

ligesom flugtvejstrapper, luftindtag, afkast og ventilationsriste fra under-
jordisk parkering kan opføres uden for byggefelterne. 

  
8.5 Dele af byggefelter, der ikke bebygges, skal indrettes til parkering, her-

under cykelparkering, rekreative formål, fortov eller kantzone, jf. § 11. 
 
8.6 Bebyggelse i stuetage langs Mindegade og Europaplads/Dynkarken skal 

indrettes med kolonnade med en fribredde på mindst 1,5 m og med en 
udstrækning som vist på kortbilag 1. 

  
8.7 Bebyggelse i byggefelterne skal opføres i hele byggefeltets bredde og 

bygges sammen med tilstødende nabobyggefelter. Se fodnote10.  
 
8.8 Altaner på den bevaringsværdige bygning, der bevares, må maksimalt 

udkrage 1,5 m fra facaden og må alene placeres på facade mod færd-
sels- og pladsarealet. 

 
 Såfremt der ønskes en større dybde på altanen end angivet ovenfor, kan 

den etableres som delvis indeliggende altan.  
 
 Over færdsels- og pladsarealet skal underkant af altaner placeres mindst 

4,0 m over terræn.  
 
 I stueetagen må der kun etableres franske altaner med en maksimal ud-

kragning på 0,3 m fra facaden.  
 
8.9 Der gælder ingen begrænsninger for bygningsafstande i forhold til interne 

skel. 
 
8.10 I den bevaringsværdige bygning, der bevares, skal boliger med facade 

mod Mindegade af støjmæssige hensyn udformes, så de enkelte boliger 
får minimum én side med oplukkelige vinduer, som ikke er påvirket af et 
støjniveau, der overstiger den vejledende grænseværdi jf. § 12. 

 

 
9  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. 
 
10  Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bebyggelsen inden for et byggefelt kan opføres i etaper, blot der 

i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse redegøres for, hvordan det endelige omfang kommer 
til at se ud. Det ansøgte må ikke være til hinder for, at lokalplanens bestemmelser om samlet karrébe-
byggelse kan gennemføres. Der må eksempelvis ikke etableres hovedindgang i en gavl, der ifølge lo-
kalplanen skal sammenbygges med næste etape. 
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 Højder og etageantal 
8.11 Inden for byggefelterne skal ny bebyggelse opføres i varierende byg-

ningshøjder og med gradvise stigninger i etageantal fra Mindegade og 
fra de bagvedliggende arealer ved politigårdens parkeringsareal mod Eu-
ropaplads i princippet som illustreret på skitsen nedenfor og i princippet 
som vist på facadeopstalterne på kortbilag 2 og 3. 

 
 

 
  
 Skitse med angivelse af maksimalt etageantal for ny bebyggelse inden for lokalplanom-

rådet, foruden kælder, elevator- og trappehus samt tagterrasse. Eksisterende bebyg-
gelse inden for lokalplanområdet er Mindegade nr. 10. Ikke målfast. 

 
8.12 Den maksimale gulvkote for stueetage er kote 3,4 m (DVR90). 
 
8.13 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimal 

bygningskote og minimum/maksimalt etageantal, jf. §§ 8, stk. 14 og stk. 
15.  

 
 Maksimal bygningskote uden værn.  
 

Byggefelt Maksimal 
bygningskote DVR90 

Se fodnote11. 

Minimum antal 
etager 

Maksimalt antal 
etager 

B1 43,0 8 9 
B2 35,1 3 7 
B3 30,9 4 6 
B4 35,1 4 7 

 
11  Maksimal bygningskote i kote 43,0 m (DVR90) svarer til en maksimal bygningshøjde på 40,0 m. 
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B5 35,1 4 7 
B6 39,3 8 8 
B7 43,0 8 9 

 
 For byggefelterne B2, B3, B4 og B5 gælder, at bebyggelsen skal opføres 

med et varieret etageantal gående fra det angivne minimum etageantal 
til det angivne maksimale etageantal. Dette skal ske gradvist i princippet 
som vist på skitsen under § 8, stk. 11.  

 
8.14 Over maksimalt etageantal må der på tagflader etableres tagterrasser, 

som angivet på kortbilag 1.  
 
 Tagterrasser på byggefelt B7 skal tilbagerykkes mindst 2,6 m fra facade 

mod Ridderstræde. 
 
 Orangerier og overdækninger på tagterrasser må højst udgøre 30 % af 

tagfladerne inden for byggefelterne B6 og B7, og den maksimale højde 
på orangerier og overdækninger er 3 m over topkote. Orangerier og over-
dækninger på tagterrasser må ikke placeres nærmere facade end 1 m. 
Opbevaringsarealer skal integreres i bebyggelsen. 

 
8.15 Elevator- og trappehus skal placeres på tagflade af byggefelt B7 som vist 

på kortbilag 1 og må opføres med maksimal bygningshøjde i kote 47,0 m 
(DVR90). Elevator- og trappehus skal integreres i bebyggelsens arkitek-
toniske udtryk. 

 
 Ud over ovennævnte elevator- og trappehus må der på tagfladerne inden 

for byggefelterne B6 og B7 etableres ovenlys og energiproducerende an-
læg i form af solceller eller lignende med en maksimal højde under byg-
ningssternkanter. 

  
 Energiproducerende anlæg m.v. på tage må ikke placeres nærmere fa-

cade end 1 m. 
 
 Tekniske anlæg og installationer i øvrigt skal placeres inden for bygge-

felterne og integreres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk, dog kan ven-
tilationsafkast indgå i tilknytning til elevator- og trappehus og fremstå med 
et maksimalt omfang på 2,0 m x 3,0 m (bredde x dybde). 

 
8.16 Det skal sikres, at bygningers og parkeringskældres udformning og kon-

struktion kan bære jorddække og beplantning på tagterrasse som be-
skrevet i § 11. 

  
8.17 Mindre bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning skal placeres 

inden for byggefelterne. 
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§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 

Bebyggelsens arkitektur 

9.1 Ny bebyggelse skal udformes med en bygningsbase og en bygningstop 
i princippet som vist på illustrationen på side 24 samt på facadeopstal-
terne på kortbilag 2 og 3, der viser bebyggelsens grundprincipper. 

 
 Bygningsbasen skal fremstå i 3-4 etager som en tung bygning i skala 

med eksisterende bygninger langs Mindegade.  
 
 Bygningstoppen skal fremstå som en let bygning, der gradvist stiger i 

etageantal med op til 9 etager mod Europaplads foruden tagterrasse 
og/eller tekniske anlæg på tag af 9. etage. 

 
 Opdelingen af ny bebyggelse i en bygningsbase og en bygningstop skal 

afspejles ved valg af materialer og farver. 
 

  
 Princip for opdeling af ny bebyggelse i en bygningsbase og en bygningstop. 
 
9.2 Bygningsbasen skal ved udformning og valg af materialer og farver frem-

stå og udformes i et formsprog, der indpasser sig i den eksisterende om-
kringliggende sammenbyggede bebyggelse i nærområdet.  

 
 Bygningsbasen skal opdeles i 3 bygningsmæssige udtryk benævnt kate-

gori A, B og C som vist på illustrationen neden for. 
 
 De tre bygningsmæssige udtryk skal fremstå med gridstruktur i facade-

opdelingerne i princippet som vist på kortbilag 2 og 3, hvor facadefrem-
toningen fremstår med tilbagetrukne vindues- og facadepartier og med 
variationer i facadeforløbet i øvrigt såsom forskellige vindueshuller. 
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 Princip for opdeling af ny bebyggelse i 3 bygningsmæssige udtryk; A, B og C. 
 
9.3 Bebyggelsens udformning af stueetager mod Mindegade, Europaplads, 

Dynkarken og Ridderstræde skal udformes som aktive facader med 
transparente vinduespartier med en høj grad af visuel kontakt mellem 
stueetagen og de omgivende veje i princippet som vist på facadeopstal-
terne på kortbilag 2 og 3, jf. desuden § 9, stk. 18. 

 
9.4 Vinduer i butikker og andre erhvervslokaler i stueetage må ikke tilmures 

eller blændes ved tildækning og lignende således, at det får karakter af 
facadebeklædning. 

 
9.5 Varegårde og affaldsrum skal være integreret i bebyggelsen eller være 

afskærmede mod omgivelserne. 
 

Facadematerialer   
9.6 Facader på bygningsbasen af ny bebyggelse skal hovedsageligt udfø-

res med natursten, herunder granit, i princippet som vist på facadeop-
stalterne på kortbilag 2 og 3: 

  
 Natursten skal fremtræde i grålige eller sandfarvede farver/nuancer.  
 
 De 3 bygningsmæssige udtryk benævnt kategori A, B og C skal fremstå 

med tydelige forskelle i farvenuancerne mellem disse 3 bygningsmæs-
sige kategorier. 

 
 Herudover skal tilbagetrukne vindues- og facadepartier på de 3 byg-

ningsmæssige udtryk benævnt kategori A, B og C som vist på illustrati-
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onen på side 25 og i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 bestå af en-
ten/og/eller:  
 

• beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-
ger og farveændring, 

• fiberbeton i mat fremtoning, 
• træ 
• glas, 
• aluminium, herunder anodiseret aluminium, 
• stål, 
• kobber, zink, cortenstål, tombak, se fodnote12, 
• begrønnede facader. Se fodnote13. 

 
 Endvidere må der på tilbagetrukne vindues- og facadepartier anvendes 

energiproducerende paneler, som er integreret i facadedesignet. 
 
9.7 Facader på bygningstoppen af ny bebyggelse skal udføres med glas i 

kombination med lameller i form af aluminium, zink o. lign. og lette pla-
dematerialer i form af aluminium, zink o. lign. i princippet som vist på fa-
cadeopstalterne på kortbilag 2 og 3. 

 
 Bortset fra glas, skal disse materialer fremtræde i hvide, grålige eller 

sandfarvede farver/nuancer. 
 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler, 

som er integreret i facadedesignet. 
 
9.8 Bygninger til lokalplanområdets tekniske forsyning og overdækninger til 

cykler kan fremstå i andre materialer og farver end ny bebyggelse, men 
skal udføres som konstruktioner tilpasset den øvrige bebyggelse inden 
for lokalplanområdet. Alle bygninger inden for hver bygningskategori skal 
have et ensartet præg og fremstå som en integreret del af den samlede 
arkitektoniske udformning. 
 

9.9  Elevator- og trappehus skal udføres som konstruktion tilpasset den øvrig 
bebyggelse inden for lokalplanområdet. 

 
 Facader på elevator- og trappetårn skal bestå af: 
 

• træ, 
• beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp,  

alger og farveændring, 
• fiberbeton i mat fremtoning, 

 
12  Ved anvendelse af kobber, zink, cortenstål og tombak, som er tungmetalholdige materialer, kan der 

eventuelt stilles krav om rensning af overfladevand. 
 
13  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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• tombak, se fodnote12, og/eller 
• begrønnede facader. Se fodnote13. 

 
9.10 Til facadebeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, som 

kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 
 Tagmaterialer 
9.11 Tagflader på ny bebyggelse skal udformes som ”flade” tage i princippet 

som vist på facadeopstalterne på kortbilag 2 og 3. 
 
 De flade tage skal indrettes som tagterrasser og/eller begrønnes med 

plantevækst, for eksempel græs eller sedum, dog kan tagfladen inden for 
byggefelt B7 desuden udføres med overflader af tagpap og/eller tagdug 
ligesom tagfladen inden for byggefelt B1 desuden kan udføres som glas-
tag. 

 
 Mindre dele af bebyggelsens tage, herunder ovenlyskonstruktioner, må 

fremstå i træ, glas og metal. 
 
 Afvanding af tage skal være indeliggende, dog må afvandingen ske ude-

liggende, hvis afvandingen skal dække dilatationsfuger.  
 
 Tagflader kan tillige fremstå med solceller og/eller solfangere, jf. § 9, stk. 

13-17. 
 
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. 

 
9.14  Anlæg til indvinding af solenergi på tagflader skal placeres inden for 

byggefelterne B6 og B7. 
 
9.15  Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektang-

ler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. 
 
9.16 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. 

 
9.17  Anlæg til indvinding af solenergi må ikke rage op over bygningsstern-

kanter, og anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra tagkant. 
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Vinduer 
9.18 Vinduer og døre i stueetagen mod Mindegade, Europaplads, Dynkarken 

og Ridderstræde skal gå fra gulv til loft. Samtidig skal de optage 60-70 
% af stueetagernes facader. 

 
9.19 Vinduer over stueetagen i bygningsbasen skal placeres i samme højde, 

så overkanten danner en lige horisontal linje. 
 
9.20 Vinduer må kun fremtræde med klar, transparent, plane/glatte glas 

uden spejlende virkning. Undtaget er dog vinduer til sekundære funktio-
ner. 

  
 Elevator- og trappehuse 
9.21 Elevatortårne og trappehuse skal udformes, så disse integreres i byg-

ningens udtryk i princippet som vist på kortbilag 2 og 3. 
  
9.22 Elevator- og trappehus til tagterrasse skal udformes og beklædes såle-

des, at det fremtræder som en integreret del af bygningens arkitektur, jf. 
§ 9, stk. 9. 

 
 Skiltning  
9.23 Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og faca-

dens bygningsdetaljer. 
 
9.24 Skiltning og reklamering på den bevaringsværdige bygning må kun 

finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivnin-
gen kan drives fra egen bolig, og skiltet må alene bestå af ét skilt med 
firmanavn og bomærke med en størrelse på maksimum 0,25 m2. 

 
9.25 Skiltning i tilknytning til butikker og andre erhverv skal ske på bygnings-

facade og ikke over tagplan. Skiltningen skal begrænses til firmaets 
navn og/eller logo. 

 
9.26 Der må ikke etableres sammenhængende skiltning, der strækker sig 

over flere bygningsafsnit. 
 
9.27 Butiksruder i facaden må ikke tilklæbes. Dog kan skiltning ved opklæb-

ning af f.eks. enkeltstående og løse bogstaver eller en smal, matteret 
streamer uden reklamer i vinduernes kant ske, når det dækker en min-
dre del af vinduet. Enkeltstående og løse bogstaver må ikke være hø-
jere end 0,8 m. 

 
9.28 Udhængsskilte skal placeres i en højde, så færdslen ikke generes og 

ikke over etageadskillelse mellem 1. etage og 2. etage. 
 
9.29 Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Marki-

ser, der kan sammenfoldes, skal i deres udformning tilpasses bygnin-
gens arkitektur og vinduesopdeling. 
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9.30  Der må ikke opsættes flagstænger, pyloner, bannere, beachflag eller 
lignende i lokalplanområdet. 
 

9.31 Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud ly-
sende. 

 
 Antenner, paraboler mm.   
9.32  Almindelige udendørs radio- og tv-antenner – herunder parabolanten-

ner med en diameter på indtil 100 cm – skal, hvis de anbringes på byg-
ninger, placeres så diskret som muligt, under hensyntagen til bebyggel-
sens udtryk og må ikke være synlige set fra de omkransende veje og 
pladser, og må højst rage 100 cm op over bygningens højeste 
punkt/ikke rage op over facadens brydning med taget. 

 
§ 10 Bevaringsværdig bygning 
  

Bevaringsværdig bygning, der tillades nedrevet 
10.1 Den bevaringsværdige bygning, der tillades nedrevet, og som er marke-

ret på kortbilag 1, tillades nedrevet med lokalplanen, når det er nødven-
digt for opførelsen af bebyggelse som nævnt i § 3, stk. 1 og § 8, stk. 4. 
 
Bevaringsværdig bygning, der bevares 

10.2 Den bevaringsværdige bygning, der bevares, og som er markeret på 
kortbilag 1, må ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse. 

 
 Ombygning og renovering af den bevaringsværdige bygnings ydre 

fremtræden skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byg-
geskik. 

 
10.3 Alle ændringer af den bevaringsværdige bygnings ydre fremtræden, 

herunder ombygninger, må kun ske med byrådets tilladelse, bortset fra 
ændring af tagkonstruktion mod gårdrum. 

 
10.4 Ved ombygning eller renovering af den på kortbilag 1 viste bevarings-

værdige bygning gælder følgende: 
 

• Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform ombygges 
til sadeltag mod gårdrum og opretholdes mod Mindegade. Valg 
af tagmateriale skal tilpasses bygningens øvrige arkitektoniske 
udtryk. 
 

• Der må ikke anvendes blanke, spejlende eller reflekterende tag-
materialer, der kan give anledning til væsentlige gener for omgi-
velserne. 
 

• Facader skal fremstå som konstruktive helheder fra sokkel til 
tag. 
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• Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik skal be-
vares. 
 

• Mindre ændringer af bygningernes ydre fremtræden, f.eks. min-
dre ændringer i forbindelse med mindre tilbygninger, skal ske 
med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik, herun-
der facaders oprindelige vandrette og lodrette opdeling. Vin-
dues- og dørhuller må ikke tilmures eller på anden måde blæn-
des eller tildækkes. 
 

10.5 Hvis den bevaringsværdige bygning totalskades ved brand eller lig-
nende, skal der opføres en ny bygning med en ydre fremtræden som 
den bevaringsværdige bygning. 

 
10.6 Der må på facade mod færdsels- og pladsarealet etableres altaner o. 

lign. på den bevaringsværdige bygning, ligesom der i tagfladen mod 
færdsels- og pladsarealet må etableres tagterrasse. 

 
 Altaner må ikke placeres i overgangen mellem tag og facade. 
 
 
 
 Altaner, der opføres uden for facaden, 

skal have en minimumsafstand til skæring 
mellem facade og tag på minimum 1,50 
meter.  
 
Indeliggende altaner/tagterrasser i tag 
med hældning skal ligge over skæring mellem facade og tag og må ikke 
rage ud over husets facade eller taglinje. 

 
 Altaner må ikke opsættes på søjler, eller på strækstænger/barduner, 

der går højere op på facaden end højden på altanrækværket, eller med 
fastholdelsessøjler synlige på facaderne for at støtte altanerne.   

 
10.7 Der må ikke opsættes energiproducerende anlæg eller lignende på den 

bevaringsværdige bygning. 
 
§ 11.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
 
 Opholdsarealer 
11.1  Inden for lokalplanområdet skal der etableres egnede opholdsarealer 

svarende til mindst 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal og 20 % af 
etagearealet for nye boliger i den eksisterende bygning. Se fodnote14. 
 

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

lede bruttoareal, dog medregnes ikke tagterrasser (helt eller delvist inddækkede), altaner, parkerings-
arealer for biler og cykler, eventuelle sekundære rum (teknikrum, affaldsrum, depotrum og lign.) samt 
overdækkede arealer i portåbninger og under udhæng. 
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Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 12. 
 

Opholdsarealer skal etableres på tagterrasser og altaner.  
 
Energiproducerende anlæg placeret inden for de på kortbilag 1 angivne 
principielle placeringer for opholdsarealer, kan ikke medregnes i opholds-
arealet. 
 
Såfremt der etableres boliger i den bevaringsværdige bygning, der beva-
res, skal der etableres private opholdsarealer til den enkelte bolig, her-
under etableres opholdsareal inden for færdsels- og pladsarealet. 
 

11.2 Opholdsarealerne skal have en rekreativ karakter og indrettes med vari-
erede muligheder for ophold, herunder siddeophold. Mindre dele af op-
holdsarealerne kan desuden indrettes med drivhuse. 

 
 Kantzone 
11.3 Det på kortbilag 1 udlagte areal til kantzone skal fremstå med urban ka-

rakter og udformes i samspil med bebyggelsens arkitektoniske udform-
ning samt stueetagens anvendelser. Areal til kantzone skal desuden 
indgå i en rekreativ helhed med Ridderstræde. 

 
 Kantzonen skal primært fremstå med belægninger, eventuelt brudt med 

beplantning og anlæg til udeservering. 
  
 I kantzonen må der ikke placeres skure, affaldsstativer o. lign.  
 
 Areal udlagt til kantzone må krydses af adkomstarealer til bebyggelsen. 
 
 Vindafskærmning 
11.4 Til sikring af et acceptabelt vindmiljø skal der etableres vindafskærmning 

på tagterrasser inden for byggefelterne B6 og B7. Materialer og udform-
ning skal tilpasses øvrige elementer på opholdsarealerne, og skal frem-
stå som beplantning, begrønnede perforerede skærme (1/3 åbne og 2/3 
tætte), glasskærme eller kombinationer heraf. 

 
Færdsels- og pladsareal  

11.5  Det på kortbilag 1 udlagte færdsels- og pladsareal skal fremstå med fast 
belægning. 

 
 Beplantning 
11.6 Tagterrasser skal indrettes med plantekasser, nedfældede bede, kruk-

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

 
11.7  På tagterrasser ud mod gade skal der etableres beplantning i et mindst 

0,5 m bredt bed. Beplantningen skal kunne synes fra gadeniveau og kan 
bestå af høje prydgræsser, stauder, buske og træer.  
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Herudover skal min. 20% af tagterrassens areal skal fremstå begrønnet.    
 
11.8 På tagfladerne inden for byggefelterne B6 og B7 skal der plantes mindst 

8 træer. 
 
11.9  Træer skal bestå af hjemmehørende arter.  
 
11.10 For træer plantet i befæstede arealer eller på etagedæk skal der være 

mindst 12 m³ rodvenligt bærelag pr. træ. Dybden af plantehullet skal 
være mindst 1,0 m. Overkant af bedet må højst placeres 1,0 m over de 
befæstede arealer. 

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

lign. skal sikres et jorddække på mindst 0,5 meters tykkelse. 
 
 Hegn 
11.12 Der må ikke hegnes i lokalplanområdets afgrænsning mod Ridderstræde 

eller inden for kantzonen mod Ridderstræde, ligesom der ikke må hegnes 
i lokalplanområdets afgrænsning mellem færdsels- og pladsarealet og 
matr.nr. 72i Århus Bygrunde. 

 
 Tekniske anlæg og affald 
11.13  Anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning skal afskærmes af be-

plantning. 
 
§ 12. Støjforhold 
 

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

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

 
 Såfremt det udendørs støjniveau på facader mod Ridderstræde, Dyn-

karken, Europaplads og Mindegade overstiger Lden 63 dB henvises til § 
12, stk. 6. 

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

påfører bebyggelse til boligformål i den bevaringsværdige bygning, der 
bevares, og som er angivet på kortbilag 1, ikke overstiger Lden 58 dBz
  

12.3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 

 
Vejtrafikstøj – indendørs 

12.4 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 
boliger ikke overstiger Lden 33 dB, målt med lukkede vinduer og døre og 
med åbne udeluftventiler. 
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12.5 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vej-
trafikstøj i sove- og opholdsrum med ensidig facade til Mindegade ikke 
overstiger Lden 46 dB med åbent vindue. 

 
12.6 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i 

kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv ikke overstiger Lden 
38 dB, målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler. 

 
Virksomhedsstøj 

12.7 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. 

 
12.8 Ved etablering af støjfølsom anvendelse, herunder boliger, skal det sik-

res, at de ikke er påvirkede af støj fra eksisterende virksomheder i eller 
uden for lokalplanområdet, i en grad der overstiger Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for virksomhedsstøj. 

 
§ 13. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse 
 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 
 

• Vejadgange er anlagt, som beskrevet i § 5, stk. 1, 
 

• Bilparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte dele-
tape, 
 

• Cykelparkering er anlagt, som angivet i § 5, for den enkelte de-
letape, 
 

• Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret for den enkelte 
deletape med et omfang nødvendigt for den enkelte bebyggelse, 
jf. § 11, stk. 1 samt etableret og beplantet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i § 11, se fodnote15, 
 

• Det ved beregning er eftervist, at de i § 12 nævnte støjgrænse-
værdier er overholdt, både i forhold til bebyggelse og udendørs 
opholdsarealer.  

 
 
 
 
 

 
15  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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§ 14. Grundejerforening 
 
14.1  Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i 

lokalplanområdet.  Se fodnote16. 
 
14.2  Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø, optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 
 
14.3 Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger 
for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstæn-
dige foreninger. 

 
§ 15. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20: 
 
 På matr.nr. 82a Århus Bygrunde: 
 Ophævelse af servitut nr. 10, Dok om at den del af gårdkælderen, der 

skal anvendes som lager, senere skal indgå i garageanlæg, med dato/lø-
benummer 17.06.1963-913036-63. 

 
 Ophævelse af servitut nr. 11, Dok om bebyggelse skal ske i overens-

stemmelse med bebyggelsesplanen, om underjordisk parkeringsanlæg 
og gårdfællesskab, med dato/løbenummer 06.08.1963-3711-63. 

 
 Ophævelse af servitut nr. 12, Dok om at stueetagen ikke må anvendes til 

beboelse, med dato/løbenummer 19.01.1967-326-63. 
 
 

 
16  Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er ud-

arbejdet for lokalplanområdet. 
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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 rammeområde 01.02.04 CY 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 01.02.04 CY fast-
lagt til cityformål og beliggende i byzone. 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvad angår mak-
simalt etageantal og maksimal bebyggelsesprocent.  
 
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. 70 
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag. 
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Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
 
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. 
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Aarhus Byråd vedtog den 7. februar 2018 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017, Tillæg 
til Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Tillægget til højhuspolitikken er et supplement 
til og en konkretisering af Højhuspolitik for Aarhus Kommune og omfatter et område 
i midtbyen, der strækker sig fra Dokk1 i nord til og med Slagtehusområdet i syd, fra 
og med Bruuns Galleri i vest til havnen i øst. 
 
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 ikke i overensstemmelse med højhuspolitikken, da 
lokalplanområdet ligger uden for de arealer, hvor høje huse ikke som udgangspunkt 
afvises. På trods af dette er den konkrete planlægning placeret tæt ved og i sam-
menhæng med bebyggelse mod Europaplads, hvor bebyggelser over 6 etager ikke 
er fremmede. Derfor foreslås det med ændret planlægning for området, at bebyg-
gelse i op til 9 etager tillades ud mod Europaplads. 
 
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. 
 
Retningslinjer for kulturmiljøer 
Lokalplanområdet ligger inden for det i kommuneplanen udpegede kulturmiljø "By-
miljø" og er omfattet af retningslinjer for kulturmiljøer, hvor de kulturhistoriske vær-
dier skal sikres, styrkes og anvendes aktivt ved ændringer i kulturmiljøet. Inden for 
kulturmiljøet "Bymiljø" ligger lokalplanområdet desuden inden for afgrænsningen af 
købstadskernen i Aarhus.  
 
Lokalplanområdet indgår i et område ved Mindegade og Fredens Torv, hvor den 
første bydannelse uden for byens voldanlæg blev etableret, og hvor købstadsstruk-
turen den dag i dag er genkendelig i bymiljøet med forhuse, sidebygninger og bag-
huse. 
 
Mindegade blev anlagt i 1600-talllet i forlængelse af gadenettet fra middelalderen 
og er den første havnegade i Aarhus. Gadenavnet refererer til gadens placering. 
Ordet 'minde' betyder munding, åens munding.  
 
I Mindegade etablerede flere købmænd deres gårde, bl.a. Hans Broge, der etable-
rede sin store købmandsgård i Mindegade 8. Købmandsgårdene bestod af beboel-
ser, kontorer, pakhuse m.m. med forhuse mod gaden, sidehuse og baghuse som 
større, langstrakte bebyggelser på de bagvedliggende arealer. 
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Kort over området ved Fredens Torv og Mindegade, 1899. Kilde: Spatial Map, Aarhus Kommune. 
 
Mindegade 10 og 12 var oprindelig to købmandsgårde, som fra slutningen af 1700-
tallet blev drevet sammen, indtil der blev indrettet kaserne på Mindegade 10-12. 
Kasernen var Mindegades Kaserne, også kaldet Lewerk-huusens Kaserne. Den 
fungerede som kaserne fra 1823-1875 og husede regimentets dragoner. Drago-
nerne, som er de ridende soldater, lagde navn til vejadgangen fra Dynkarken til ka-
sernen, hvor Ridderstræde lå (oprindelig Ridestræde) som en blind vej. I midten af 
1870'erne flyttede regimentet til Vester Allés Kaserne, hvorefter Hans Broge overtog 
nogle af bygningerne og indlemmede dem i sin købmandsvirksomhed. 
 
Siden er bymiljøet i området udviklet med større bebyggelser mod Europaplads og 
ved åens munding, ligesom havnemiljøet er udviklet mod øst og syd til et moderne 
havnemiljø med nyere infrastruktur. Købstadsmiljøet er fortsat kendetegnende for 
den del af Mindegade, der ligger tættest på Mindebrogade, men er ikke markant 
mod Europaplads. Købmandsgårdenes tidligere bagvedliggende gårdspladser og 
haver indgår i dag i politistationens arealer, ligesom Ridderstræde danner vejad-
gang til arealerne bag bebyggelserne langs Mindegade. 
 
Med planlægningen indgår ny bebyggelse i sammenhæng med de karaktergivende 
forhuse til de tidligere købmandsgårde i Mindegade. Planlægningen underlægger 
sig facadernes rytme i Mindegade og indgår i gadens gesimshøjder, fagopdeling 
m.m.  
 
De kulturhistoriske værdier vurderes dermed sikret, styrket og anvendt ved plan-
lægning for ny bebyggelse i kulturmiljøet. 
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Planskitse efter sadelmager Gøtke, trykt i De jysk – fynske styrker domiciler: Århus, 1976. Skitsen 
viser Mindegades Kaserne. 
 
Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger 
En bygning udpeges som bevaringsværdig, hvis den er af væsentlig betydning for 
området, og hvis den kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie. Udpeg-
ning som bevaringsværdig gælder alene bygningens ydre udformning. 
 
I kommuneplanen er der medtaget registrerede bygninger med bevaringsværdier 
på 1-4, og disse bygninger er omfattet af retningslinjer for bevaringsværdige byg-
ninger. 
 
Inden for lokalplanområdet er følgende to bygninger registreret med bevaringsværdi 
på 1 – 4:  
 

• Mindegade 10 – bevaringsværdi 2 
• Mindegade 12A – bevaringsværdi 3 

 
Registreringerne er foretaget forbindelse med udarbejdelse af Århus Kommuneat-
las, hvor bygninger opført før 1940 er registreret. I kommuneatlasset er de byarki-
tektoniske kvaliteter desuden beskrevet. 
 
Mindegade 10 
 
Mindegade 10 (bevaringsværdi 2) er opført i 1879-1880 for grosserer Hans Broge. 
Mindegade 10 udgør en del af den gamle bykerne og er opført i tegl, kalk-sands- og 
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cementsten. Forhuset mod Mindegade er opført med dekorative detaljer som bånd 
og relief over port. Bygningens facade har 2 bygningsfremspring indrammet af eta-
geadskilte vægpiller samt søjlemarkeringer mellem 1. sals vinduer. Baghusene be-
står af to sammenbyggede bygninger i 2 og 3 etager og én nyere mellemsektion, 
som forbinder forhuset med baghusene. Med lokalplanen udlægges alene beva-
ringsbestemmelser for forhuset på Mindegade 10. 
 

 
 
Foto af forhuset i Mindegade 10.  
 
Mindegade 12A 
 
Mindegade 12A (bevaringsværdi på 3) er registreret opført i 1800 ved udarbejdelse 
af Århus Kommuneatlas.  
 
Bygningen fremstår med pudsede facader, herunder fritlagt bindingsværk på gavlen 
og mod gården, hvor felterne er oppudsede med cementholdige materialer. Bin-
dingsværket på gavlen anses for nyere end oprindeligt, både i forhold til trædelenes 
overflader og i forhold til præg af maskinel bearbejdning, ligesom gavltrekanten over 
det pudsede bindingsværk er fra nyere tid. Ligeledes er indgangsdøre og vinduer af 
nyere dato uden bevaringsmæssige kvaliteter. Taget er omlagt, rettet op og dækket 
af moderne røde maskintagsten uden særlige kvaliteter eller sammenhæng med 
husets oprindelige byggeskik. 
 
Grundet ombygninger og renoveringer med manglende respekt for bygningens op-
rindelige og ældre disponering samt manglende vedligehold af bygningen vurderes 
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det, at Mindegade 12A ikke kan tilbageføres til sin oprindelige værdi. Det er vurde-
ret, at Mindegade 12A udvendigt alene er kulturhistorisk interessant ift. højde og 
dybe. 
 
Med lokalplanen tillades Mindegade 12A nedrevet og erstattet af ny bebyggelse, 
når det er nødvendigt for opførelse af den samlede nye bebyggelse. 
 

 
 
Foto af Mindegade 12A. 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Hidtidig lokalplanlægning i området 
 
Lokalplaner 
Området er omfattet af Lokalplan nr. 591 - Temaplan om strøggadernes anvendelse 
og bygningers ydre fremtræden og skiltning. Centrale dele af Århus Midtby.  
 
Lokalplanområdet vil fortsat være omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 591.  
 
Detailhandel 
 
Lokalplanen giver mulighed for at etablere detailhandel med et samlet bruttoetage-
areal på op til 2.000 m² og et bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik på 
op til 2.000 m².  
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Der kan ikke etableres en dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. 
 
Butiksbebyggelsens 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 cityformål og muliggør primært etagebebyggelse med 
kontorvirksomhed, liberalt erhverv o. lign. samt i mindre omfang butikker. Set i for-
hold til det samlede butiksmiljø i Midtbyen udgør butiksandelen alene en mindre del 
af Midtbyens butiksudbud. Set i forhold til Midtbyen generelt sikrer lokalplanen, at 
butikker skal placeres i den nye bebyggelses stueetage. Dette vil understøtte lokal-
planens krav om aktive facader i stueetage, hvor publikumsorienterede funktioner 
såsom butikker, restauranter eller caféer i stueetagen vurderes at medvirke til, at 
bylivet i området styrkes. Dette vil bidrage til et levende bymiljø ved Dokk1 og vil 
ligeledes bidrage til at gøre passagen ved Ridderstræde til en attraktiv og tryg rute 
for fodgængere. 
 
Bebyggelsen indgår i nuværende vejnet i Aarhus Midtby, hvor vejadgangen til/ fra 
det nye byggeri kommer til at foregå alene via Mindegade. Mindegade er en ens-
rettet gade på hele strækningen fra krydset Fiskergade/Mindebrogade/Fredens 
Torv/Mindegade og videre frem til signalkryds mellem Mindegade og Europaplads. 
Med en realisering af ny etagebebyggelse 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 som opholds-
arealer på bebyggelsens tage. Det vurderes, at opholdsarealerne vil bidrage med 
et rekreativt og grønt miljø i byen og påvirke det omgivende bymiljø positivt. 
 
Det vurderes derfor, at butiksbebyggelsen giver anledning til væsentlig positiv på-
virkning af det omgivende bymiljø. 
 
Overordnede vejforhold 
 
Vejadgang skal ske via Mindegade, der er ensrettet for bilister. 
 
Der må ikke fra lokalplanområdet være direkte kørende adgang til Europaplads, 
Dynkarken og Ridderstræde, bortset fra brandredning, som må benytte de omgi-
vende veje i forhold til brandredningsareal og tilkørselsmulighed til bebyggelse un-
der hensyntagen til redningsberedskabets indsatsmuligheder. 
 
Fra lokalplanområdet er der via lokale veje i Midtbyen forbindelse til det overordnede 
vejnet i Aarhus. 
 
Den samlede trafikmængde til og fra ny bebyggelse i lokalplanområdet vurderes 
ikke at have et omfang, der adskiller sig væsentligt fra øvrig bebyggelse i nærområ-
det og vil heller ikke adskille sig væsentligt fra den eksisterende trafikmængde til og 
fra lokalplanområdet. 
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Der er i dag 30 offentligt tilgængelige p-pladser på Mindegade 12. Desuden er der 
10 p-pladser på Mindegade 10. Disse parkeringsmuligheder fjernes ved realisering 
af ny bebyggelse.  
 
I forhold til eksisterende forhold vurderes ny bebyggelse at give et fald i trafikken, 
dog forventes en mindre stigning i spidstimebelastningen. 
 
På denne baggrund vurderes den samlede trafik fra ny bebyggelse inden for lokal-
planområdet ikke at ændre trafikafviklingen eller trafiksikkerheden markant i Midt-
byen. 

 
Vejbeplantning 
 
Langs Ridderstræde er der plantet platantræer som vejtræer. Disse træer indgår i 
gadebilledet og skal løbende beskæres for at sikre, at træerne fremstår i en bymæs-
sig helhed.  
 
Vejtræerne kan beskadiges ved jordbearbejdning, f.eks. i forbindelse med bygge-
riet. Det er derfor nødvendigt at beskytte træerne under byggeri- og anlægsarbej-
derne. Dette skal ske i samarbejde med Teknik og Miljø. Se fodnote17. 
 

 
 
Foto af vejtræer langs Ridderstræde. 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der findes ingen naturbeskyttelsesinteresser inden for lokalplanområdet. 
 

 
17  Der henvises til publikation "Pas på træerne i Aarhus"  
 https://aarhus.dk/media/3423/pas_paa_traeerne_i_aarhus_2016.pdf 
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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. 
 
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). 
 
Arkæologisk set er området kun dårligt kendt. Da der er tale om et relativt stort om-
råde, vil Moesgård Museum anbefale, at der forud for anlægsarbejder foretages ar-
kæologiske forundersøgelser på arealet, for på den måde at undgå eventuelle se-
nere standsninger af anlægsarbejderne. Museet vil herefter vurdere om der skal 
foretages yderligere arkæologiske undersøgelser på området. 
 
Det anbefales, at bygherre i god tid inden arbejdets udførelse kontakter Moesgård 
Museum, således at en arkæologisk forundersøgelse kan sættes i værk. 
 
Udgifterne til en arkæologisk forundersøgelse påhviler bygherre (jf. Museumslovens 
§ 26 stk. 2). Hvis der ved forundersøgelsen påtræffes væsentlige arkæologiske levn, 
skal der herefter foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse af disse, hvis byg-
herre fortsat ønsker anlægsarbejdet udført.   
 
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 inden for den kystnære del af byzonen. Ifølge Lov om plan-
lægning § 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kyst-
nære dele af byzonen redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Såfremt be-
byggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse 
i området, skal der gives en begrundelse herfor. 
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Lokalplanområdet er beliggende ca. 150 m fra kysten. Med denne lokalplan plan-
lægges der for opførelse af bebyggelse med høje bygninger på op til 9 etager, for-
uden tekniske anlæg og tagterrasse. 
 
For at belyse bebyggelsens visuelle påvirkning af kysten er der udarbejdet en visu-
alisering med standpunkt set fra stranden ved Strandvejen ved Oddervej. Visuali-
seringen kan desuden ses i den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med 
lokalplanlægningen, og som offentliggøres sammen med planforslagene. 
 
Visualiseringen viser både eksisterende bebyggelse og planlagte byggerier, herun-
der de planlagte højhusbyggerier på Frederiks Plads og Lighthouse på Aarhus Ø, 
som er væsentligt højere end nærværende projekt.  
 
Det vurderes, at ny bebyggelse i lokalplanområdet fremstår lav sammenlignet med 
de andre bygninger i Aarhus Midtby, og at det nye byggeri med dets højde og volu-
men vil indgå i byens skyline sammen med øvrig eksisterende og planlagt bebyg-
gelse som en fortætning af byen. Da ny bebyggelse ikke afviger fra højden af den 
eksisterende bys skyline, vil ny bebyggelse ikke medføre en væsentlig ændret visuel 
påvirkning af kysten. 
 
Som følge af lokalplanområdets placering omgivet af bymæssig bebyggelse vil lo-
kalplanen ikke have indflydelse på kystlandskabets karakter eller forringe offentlig-
hedens adgang til kysten, jf. Naturbeskyttelseslovens § 22. 
 

 
 
Visualisering af skyline set fra standpunkt på stranden ved Strandvejen ved Oddervej. 
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Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse har mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning på forsynin-
gens til enhver tid gældende betingelser. 
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 21. november 2018 ikke registreret 
potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområ-
det.  
 
Region Midtjylland har tidligere vurderet matrikel nr. 86, 89 og 94b, Århus Bygrunde 
i henhold til jordforureningsloven ((LBK nr. 282 af 27/03/2017 om forurenet jord) og 
har ikke registreret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. 
 
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.   
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.  
 
Da hele lokalplanområdet er områdeklassificeret, skal eventuel jordflytning herfra 
forudgående anmeldes til Center for Miljø og Energi. 
 
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.  
 
Ved byggeaktiviteter omkring kote 0 m bør der være opmærksomhed på risiko for 
højtstående grundvand og/eller indtrængning af havvand. 
 
Ved grundvandssænkning kan der være krav om tilladelse efter vandforsyningslo-
ven. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

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 
 55 45 40 55 

 
Naboområder med 
cityformål 
 

55 45 40 55 

 
Erhvervs- og indu-
striområde. 70 70 70 - 

Erhvervs- og indu-
striområde med for-
bud mod generende 
virksomhed.  

60 60 60 - 

 
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 på havnearealerne. 
 
På den baggrund er der i forbindelse med lokalplanlægningen foretaget en scree-
ning af, hvilke virksomheder som er identificeret til at have de mest kritiske afkast. 
Der er derfor foretaget beregninger af påvirkningerne fra virksomhederne ATR Fa-
brik, AAK (AarhusKarlshamn), DLG og Aarhusværket. Beregningerne omfatter im-
missionskoncentrationsbidrag fra disse 4 virksomheder. 
 
Beregningerne viser, at ATR Fabrik ved immissionsgrænse 5 LE/s (cityområde) er 
begrænsende for planlægningen. Her overskrides immissionsgrænsen i en højde 
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på 41-42 meter over terræn. Denne højde over terræn er højere end den planlagte 
bebyggelse.  
 
Efter beregningerne og den tilhørende afrapportering er foretaget, er lugtvilkårene 
lempet for ATR Fabrik til en immissionsgrænse på 10 LE/s. Det er således ikke ATR 
Fabrik, som er dimensionerende, men DLG. Her viser beregningerne, at immissi-
onsgrænsen overskrides i højden 60-65 meter over terræn, hvilket ligger betragteligt 
over den maksimale højde af den planlagte bebyggelse. Lugt- og luftforureningen 
fra virksomhederne på havnearealerne er således ikke begrænsende for planlæg-
ningen. 
 
Vejtrafikstøj 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Ifølge kommuneplanens støjbestemmelser må det udendørs støjniveau, som vej-
trafikstøj påfører 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 Dynkarken, 
Havnegade og Mindegade.  
 
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 kontorfacader mod de omkringliggende veje.  
 
Grundet områdets placering og udformning er der i lokalplanen optaget bestemmel-
ser om, at ved overskridelse af det udendørs støjniveau på facader mod Ridders-
træde, Dynkarken, Europaplads og Mindegade skal det sikres, at det konstante in-
dendørs 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. 
 
Med hensyn til udendørs opholdsarealer viser beregningerne, at de udendørs op-
holdsarealer på tagene ikke er påvirket af trafikstøj over støjgrænseværdien på Lden 
58 dB fra de omkringliggende veje, på nær tagterrassen mod syd på bygningshjør-
net ved Ridderstræde/Dynkarken. På dette hjørne vil værn med en højde på 1,7 m 
kunne reducere støjniveauet til under Lden 58 dB. 
 
Trafikstøj og vibrationer fra letbane  
Området vil i begrænset omfang være belastet af trafikstøj fra letbanen. 
 
Dette vil være af et omfang, der ikke overstiger den vejledende støjgrænse  
på Lden 69 dB for kontorer, liberalt erhverv o. lign. 
 
Området vurderes ikke at være omfattet af vibrationer fra letbanen. 
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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) 
• Støj fra trafik 
• Byarkitektur - påvirkning af byens skyline 
• 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 planen 
i forhold til den aktuelle miljøstatus. Der foretages desuden en miljøvurdering af 0-
alternativet, der svarer til den situation, hvor planen ikke gennemføres. I 0-alterna-
tivet fastholdes anvendelsen til henholdsvis cityformål og tekniske anlæg. 
 
Kollektiv trafik 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af den eksisterende kollektive tra-
fik i City. Området er placeret ca. 100 meter fra letbanestop ved DOKK1 og ca. 200 
meter til Aarhus Rutebilstation. 
 
Skoleforhold 
 
Lokalplanområdet er beliggende i Samsøgade skoledistrikt.  
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Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende instituti-
oner:  
 
Samsøgades skolen med SFO på adressen: 

• Ny Munkegade 17 
 
Privatskoler på følgende adresser: 

• Hjelmensgade 12 
• Ny Munkegade 13 

 
Midtbyens Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 

• Falstergade 17 
• Falstergade 35 
• Graven 19 
• Knudrisgade 7 
• Knudrisgade 7B 
• Langelandsgade 62 
• Mindegade 8 
• Nørre Boulevard 1 A 
• Sølystgade 30 
• Østboulevarden 9-11 

 
De selvejende dagtilbud (DST) på følgende adresser: 

• Hjarnøgade 9 
• Klostergade 37 
• Thunøgade 22 

 
Klub- og fritidstilbud på følgende adresser: 

• Nørre Alle 30B 
• Thunøgade 2A 

 
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:  
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  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
   
  Karen Blixens Boulevard 7 
  8220 Brabrand 
  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 
  Karen Blixens Boulevard 7 
  8220 Brabrand 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk 
 
Generelt 
 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kom-
mune, ved Aarhus Vand A/S, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
 
Spildevand og regnvand 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland P001. 
Området er fælleskloakeret og omfattet af Aarhus Kommunes strategi for adskillelse 
af regn- og spildevand. Etablering af ny kloak og omlægning af eksisterende kloak 
inden for området skal derfor udføres, så regn- og spildevand afledes frem til skel i 
separate ledninger, i overensstemmelse med Aarhus Kommunes separeringsstra-
tegi. 
 
Spildevand 
Spildevand skal afledes til Marselisborg renseanlæg via eksisterende stik. Stik der 
ikke ønskes genanvendt skal afproppes efter anvisning fra Aarhus Vand. 
 
Regnvand og ekstremregn 
Håndtering af hverdagsregn og overfladevand ved større regnhændelser skal ske 
via udledning til eksisterende regnvandsledning i Mindegade. Der skal ikke ske for-
sinkelse af regnvand inden for lokalplanområdet. Regnvand fra lokalplanområdet 
skal afledes i renset stand til regnvandsledningen. 
 
Der henvises i øvrigt til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og ret-
ningslinjerne formuleret i denne. 
 
Øvrigt og tilladelser 
Ved udledning via regnvandskloak skal Aarhus Vand søge om udledningstilladelse 
hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, vandmiljo@mtm.aarhus.dk. 
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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. 
 
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 
 



 

Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 1124 

54 

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. 
 
Ifølge planlovens § 49 kan en ejer kræve, at kommunen overtager bebyggelsen, 
hvis kommunen i medfør af en bevarende lokalplan giver afslag på en ansøgning 
om tilladelse til nedrivning. Det er dog en forudsætning, at der er et væsentligt mis-
forhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for andre sam-
menlignelige ejendomme, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. 
 
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. 
 
§ 15 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. 
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MILJØRAPPORT – ikke-teknisk resumé 
til Lokalplan nr. 1124 og Tillæg nr. 70 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) 
• Støj fra trafik 
• Højhuspolitikken 

- Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
- 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) 
Planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og liberale erhverv og mu-
lighed for boliger i det bevaringsværdige forhus i Mindegade 10 sker uden, at der 
opstår en miljøkonflikt i forhold til lugt- og luftforurening (emissioner). 
 
Det aktuelle planområde og naboområderne er generelt påvirket af lugt og luft fra 
virksomhederne AAK (AarhusKarlshamn), ATR Fabrik og DLG på Aarhus Havn 
samt Aarhusværket sydøst for planområdet. 
 
COWI A/S har i juni 2019 lavet en redegørelse for immissionsbidrag fra disse virk-
somheder for at undersøge, om grænseværdierne for lugt- og luftforurening i lokal-
planområdet kan overholdes. 
 
Beregningerne er udført som OML-beregninger og viser, at ved lempelse af lugtvil-
kår for ATR Fabrik, vil der ikke være overskridelser af de vejledende lugtgrænser 
før i en højde af 60 meter over terræn. 
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Lokalplanlægningen muliggør ikke bebyggelse over 60 meter over terræn, hvorfor 
lugt- og luftforurening (emissioner) på denne baggrund ikke vurderes at have en 
væsentlig betydning for miljøet. 
 
Støj fra trafik 
Da den nye bebyggelse kan være påvirket af vejtrafikstøj, er der udarbejdet en re-
degørelse for den miljømæssige påvirkning af støj i form af vejtrafikstøj. Bebyggel-
sen vurderes ikke at være påvirket væsentligt af trafikstøj fra jernbane eller letbane. 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Støjredegørelsen omfatter beregning af støjbidrag fra trafik på de nærmeste veje, 
bl.a. Mindegade, Dynkarken og Havnegade, samt støjbidrag fra forventet trafikfor-
øgelse til/fra den nye bebyggelse. 
 
Støjen (Lden) fra vejtrafik vil ved mange facader være højere end grænseværdien 
på Lden 63 dB gældende for kontorer mv. Særligt de nederste 5 etager mod Euro-
paplads vil være støjbelastede over grænseværdien. Det primære støjbidrag er fra 
trafik på Dynkarken, Havnegade og Sønder Allé. 
 
Da planlægningen sker i et område med blandende funktioner i bymæssig bebyg-
gelse, kan der i planlægningssituationen fraviges de normale støjbestemmelser. 
Ved overskridelse af det udendørs støjniveau på facader skal det derfor ved faca-
deisolering sikres, at det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger 
Lden 38 dB i kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme formål. 
 
I forhold til udendørs opholdsarealer viser beregninger, at de udendørs opholdsare-
aler på tagene ikke er påvirket af trafikstøj over grænseværdierne, på nær på mindre 
tagflader mod syd på bygningshjørnet ved Ridderstræde/Dynkarken. På dette 
hjørne vil værn kunne reducere støjniveauet til under grænseværdien. 
 
Støj fra trafik vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig betydning for 
miljøet. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
Planlægningen åbner mulighed for ny bebyggelse med høje huse på op til 40 meter 
over terræn svarende til 9 etager foruden tagterrasser og elevator- og trappetårn.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for nye be-
byggelser med høje huse. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige visuelle forbindelser 
og landmarks samt de høje huses integrering i et bymæssigt perspektiv. Bl.a. må 
den visuelle forbindelse fra Viborgvej mod rådhustårnet ikke blokeres, ligesom der 
fra Dronning Margrethes Vej fortsat skal sikres udsyn mod skovene i syd over den 
lave og ældste del af byen. 
 
Visualiseringerne af den planlagte bebyggelse viser, at byens skyline ikke påvirkes 
væsentligt af bebyggelsens høje huse. Samtlige visuelle forbindelser og udsyn op-
retholdes ved planlægningen for ny bebyggelse.  
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Der skal desuden ved vurdering af byarkitekturen vurderes på bebyggelsens ind-
pasning i stedets bebyggelsesmønstre. Det vurderes, at bebyggelsens byarkitekto-
niske udtryk vil bidrage positivt i nærområdets bebyggelsesmønstre. Det vurderes, 
at bebyggelsen vil indgå med et fornyet udtryk i overgangen mellem købstadskernen 
og havnerummet ved Europaplads. Samtidig vurderes bebyggelsens byarkitektoni-
ske udtryk at blive et aktiv i samspillet med øvrige høje bebyggelser i Aarhus Midtby. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at udvikle ste-
dets bebyggelsesmønstre med en ny arkitektur, der tager afsæt i stedets karakteri-
stika og samtidig fornyer det byarkitektoniske udtryk.  
 
Planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig negativ be-
tydning for byarkitekturen i nærområdet og i byens skyline. 
 
Byrum ved foden af det høje hus 
Den planlagte bebyggelse med høje huse vil tilføre nye byrum og bylivs-skabende 
aktiviteter i tilknytning til de nærtliggende byrum langs den fritlagte Aarhus Å, ved 
Dokk1 og de nye pladser langs havnen. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af en kolonnade i stueetage mod 
Mindegade, Europaplads og Dynkarken og en kantzone mod Ridderstræde og po-
litistationen.  
 
Kolonnaden vil skabe god passage for fodgængere og give mulighed for udeserve-
ring i en zone mellem ude og inde. Kolonnaden placeres ved bebyggelsens aktive 
facader med transparente vinduespartier og indgange til bebyggelsen mod Minde-
gade, Europaplads og Dynkarken.  
 
Kantzonen mod Ridderstræde og politistationen udgør en forholdsvis lille zone, som 
sikrer og styrker overgangen mellem bebyggelsen og det offentlige rum. Kantzonen 
må ikke fremstå med bagsidekarakter. 
 
Med planlægningen reguleres desuden, at stueetagen mod de omgivende veje skal 
anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede serviceerhverv m.m. Disse 
anvendelser i stueetagen vil bidrage positivt til bylivet i området. 
 
Bygningens åbne facader vil ligeså styrke oplevelsen og trygheden som fodgænger, 
og således opfylde højhuspolitikkens bylivskriterie om beskyttelse (Beskyttelse mod 
kriminalitet og vold) og komfort (Interessante facader, opholdszoner og kanteffekt), 
f.eks. vil udlæg af kantzonen mod Ridderstræde understøtter muligheden for, at 
Ridderstræde udformes som en tryg og attraktiv rute for fodgængere fra strøgga-
derne til Dokk1. 
 
Det vurderes samlet, at byrummene ved foden af de høje huse vil bidrage positivt 
til byplanlægningen i området. 
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Trafikale forhold 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mindegade, der er ensrettet mod Eu-ropaplads. 
Der må ikke være direkte kørende adgang til Europaplads, Dynkarken og Ridders-
træde. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en estimering af 
trafikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte bebyggelse. 
 
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse forventes at give et fald i trafikken på i 
omegnen af 90-100 bilture i døgnet. Der vil dog være en mindre stigning på i omeg-
nen af 60 bilture i spidstimen for den planlagte bebyggelse på grund af anvendelsen 
til kontorformål. 
 
Trafikbetjeningen og -mængden vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ på-
virkning, da den forventede mertrafik i spidstimen kan betjenes uden problemer i 
lyskrydset ved Havnegade/Mindebrogade og i lyskrydset ved Mindegade/Euro-
paplads samt uden forværring af trafikafviklingen i området. Det forventes desuden, 
at ændring i spidstimetrafikken ikke giver anledning til en forværring af trafiksikker-
heden i de to lyskryds. 
 
Desuden vurderes, at der til den planlagte bebyggelse kan sikres bil- og cykelpar-
kering i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg af parkeringsarea-
ler”, og at eksisterende offentligt tilgængelige parkeringspladser i lokalplanområdet 
nedlægges. 
 
De trafikale forhold vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig negativ 
betydning for miljøet. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
Vindmiljøet er analyseret med henblik på at afklare, om der opstår uhensigtsmæs-
sige vindforhold i og omkring lokalplanområdet. 
 
Vindkomforten er analyseret ud fra fire typer aktiviteter: 'Hurtig gang', 'Slentren', 'Stå 
eller sidde i kort tid' og 'Stå eller sidde i længere tid'. 
 
Vindanalysen viser, at de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 9. etage 
af den planlagte bebyggelse er vindeksponeret. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger i forhold til at skabe 
acceptable vindforhold på de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 9. 
etage. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vindkomforten, er 
at indrette vindafskærmning på de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 
9. etage. Vindafskærmningen skal ske med lægivende beplantning, begrønnede 
perforerede skærme, glasskærme eller kombinationer heraf.  
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanen bestemmelse om vindaf-
skærmning på de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 9. etage. 
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Det lokale klima omkring byggeriet – skyggeforhold 
Den planlagte bebyggelses skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer er vur-
deret på baggrund af en række skyggestudier. 
 
Skyggestudierne viser, at den planlagte bebyggelse vil medføre en forholdsvis be-
grænset skyggepåvirkning af omgivelserne. Dette skyldes primært, at der er mar-
kante skyggeafkast fra de eksisterende bebyggelser i omgivelserne, og at disse 
skygger falder både ved fritlægningen af Aarhus Å nord for planområdet og ved 
Dokk1 øst for planområdet. Ligeledes vurderes skyggepåvirkningen for boligformål 
at være meget begrænset. Her er særligt Mindegade Kollegiet på Mindegade 7-9 
og kollegiets tagterrasser vurderet til ikke at være påvirket væsentligt. 
 
Ny bebyggelse indpasses i den eksisterende bystruktur. Skyggepåvirkningerne fra 
den nye bebyggelse vurderes ikke er mere omfattende, end man almindeligvis må 
forvente i en midtby med tæt og høj bebyggelse. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig påvirk-
ning for miljøet. 
 
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 eksisterende platantræer i Ridderstræde beskyttes 
særligt i byggeri- og anlægsfasen, og dette skal ske i samarbejde med Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Desuden foreslås, at den generelle udvikling af området 
overvåges af Aarhus Kommune med periodiske trafiktællinger som en del af den 
generelle overvågning af trafikudviklingen i Midtbyen. Desuden vil Aarhus Kom-
mune sikre, at de tiltag, der er sikret med lokalplanbestemmelser, sker ved bebyg-
gelse og anlæg. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
Kommuneplantillægget omhandler et nyt rammeområde 010213CY. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1124 udskilles et nyt rammeom-
råde 010213 CY fra rammeområde 010204CY, hvis anvendelse er fastlagt til city-
formål. 
 
Denne ændring sker for at muliggøre opførelse af ny etagebebyggelse mod Euro-
paplads og Mindegade. Med de nye rammer ændres den maksimale bebyggelses-
procent og det maksimale etageantal i forhold til de eksisterende konkrete rammer 
for det udskilte område. I det eksisterende rammeområde 010204CY er den mak-
simale bebyggelsesprocent fastlagt til 165, og det maksimale etageantal er fastlagt 
til 5 etager. Med kommuneplantillægget ændres dette til en maksimal bebyggel-
sesprocent på 580 og maksimalt 10 etager, hvor den øverste etage kun må bru-
ges til en tagterrasse, med mulighed for orangerier, teknikerrum mv. for det ud-
skilte rammeområde. Samtidig tilføjes en maksimal bygningshøjde for byggeri in-
den for det nye rammeområde. 
 
Endvidere justeres Højhuspolitik for Århus Kommune i forhold til afgrænsningen af 
udpegningsområdet, hvor høje huse som udgangspunkt ikke kan afvises. 
 
I Højhuspolitik for Århus Kommune er der udpeget områder, hvor høje huse er 
uønskede, og områder, hvor høje huse ikke som udgangspunkt udelukkes. I Aar-
hus defineres en bygning som høj, hvis den overskrider den fastlagte norm på 6 
etager. 
 
Lokalplanen udlægger bebyggelse i op til 10 etager og er således umiddelbart ikke 
i 
overensstemmelse med højhuspolitikken, da området ligger uden for de arealer, 
der er udpeget som områder, hvor der kan være høje huse. 
 
Lokalplanen er placeret i en overgang mellem den gamle købstadskerne med en 
bebyggelse under 6 etager og området omkring Europaplads og havnen, hvor be-
byggelsen flere steder er over 6 etager. Herudover planlægges der for at skabe 
mulighed for endnu flere høje huse over 6 etager i området fra Europaplads ned til 
Sydhavnskvarteret. 
 
Da lokalplanen er indrettet på en sådan måde, at der max. må opføres bebyggelse 
i op til 9 etager, der gradvis nedtrappes fra Europaplads ned mod Mindegade, 
samt der er taget hensyn til bl.a. skygge- og indbliksgener i forhold til den omkring-
liggende bebyggelse, vurderes det at være i overensstemmelse med højhuspolitik-
ken. 
 
Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede 
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strategi for byudvikling, som en løbende fornyelse og fortætning af den eksiste-
rende by. Desuden er den i overensstemmelse med kommuneplanens strategi 
med at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og 
samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. 
 
Med kommuneplantillægget tilføjes desuden en note under de konkrete rammebe-
stemmelser for det eksisterende rammeområde 010204CY. Noten omhandler, at 
der skal sikres en markant stiforbindelse fra Ridderstræde til Fredensgade samt et 
rekreativt område/lommepark i forbindelse med den eksisterende beplantning og 
op mod tilstødende bebyggelse mod Mindegade (Mindegade 6-10). 
 
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. 
 
Rammebestemmelser 
 
Eksisterende rammeområde 010204CY 
Anvendelsen er fastlagt til cityformål (anvendelseskategori 21 – Cityområde). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 5 etager. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 165 for området under ét. 
 
Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje 
med nabobebyggelsen.  
 
For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning kan der i forbindelse med 
opførelse af ny bebyggelse samt ved ombygningsprojekter, der vedrører bebyg-
gelsens ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, 
tagkviste, materialevalg mv. 
 
Der er ud over den maksimale bebyggelsesprocent mulighed for ny bebyggelse i 
form af parkeringshus ved Sønder Allé øst for Fredensgade. 
 
Ved planlægning for ny bebyggelse skal der sikres en markant stiforbindelse fra 
Ridderstræde til Fredensgade samt et rekreativt område/lommepark i forbindelse 
med den eksisterende beplantning og op mod tilstødende bebyggelse mod Minde-
gade (Mindegade 6-10). 
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Rammebestemmelserne for det nye rammeområde 01.02.13 CY har følgende ord-
lyd: 
 
Rammeområde 010213CY 
Anvendelsen er fastlagt til cityformål (anvendelseskategori 21 – Cityområder). 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 10 etager, den øverste etage må kun 
bruges til en tagterrasse, med mulighed for orangerier, teknikrum mv. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 43 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 580 for området under ét. 
 

 
 
Rammekort til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 
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Generelle rammebestemmelser for – 21. Cityområder 
Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål. 
 
Cityformål omfatter funktioner til handel, kultur og service, (f.eks. butikker, kon-
torer, hoteller, biografer, udstillingslokaler), offentlige funktioner og sådanne an-
dre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, og 
endelig boliger, der kan forenes med cityfunktionen. Som hovedregel må boliger 
ikke placeres i stueetagen. Så-fremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne, 
kan der i forhold til en samlet ramme for butiksarealtilvækst i City etableres dag-
ligvarebutikker på indtil 5.000 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på ind-
til 2.000 m² i området. 
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Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1124

Bebyggelse til cityformål på Europaplads, Aarhus C
samt tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.

Miljørapporten er sammen med lokalplanen og kommuneplantil-
lægget offentlig fremlagt fra den 22. juni til den 27. august 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 Århus C

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1124 
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 27. august 2020
Anfør venligst afsendernavn og -adresse på brev eller høringsportal.
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MILJØRAPPORT TIL LOKALPLAN NR. 1124 
 

Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8 samt Tillæg nr. 70 til Kom-
muneplan 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) 
• Støj fra trafik 
• Højhuspolitikken 

• Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
• 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) 
Planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og liberale er-
hverv og mulighed for boliger i det bevaringsværdige forhus i Mindegade 
10 sker uden, at der opstår en miljøkonflikt i forhold til lugt- og luftforure-
ning (emissioner). 
 
Det aktuelle planområde og naboområderne er generelt påvirket af lugt 
og luft fra virksomhederne AAK (AarhusKarlshamn), ATR Fabrik og DLG 
på Aarhus Havn samt Aarhusværket sydøst for planområdet. 
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COWI A/S har i juni 2019 lavet en redegørelse for immissionsbidrag fra 
disse virksomheder for at undersøge, om grænseværdierne for lugt- og 
luftforurening i lokalplanområdet kan overholdes. 
 
Beregningerne er udført som OML-beregninger og viser, at ved lempelse 
af lugtvilkår for ATR Fabrik, vil der ikke være overskridelser af de vejle-
dende lugtgrænser før i en højde af 60 meter over terræn. 
 
Lokalplanlægningen muliggør ikke bebyggelse over 60 meter over ter-
ræn, hvorfor lugt- og luftforurening (emissioner) på denne baggrund ikke 
vurderes at have en væsentlig betydning for miljøet. 
 
Støj fra trafik 
Da den nye bebyggelse kan være påvirket af vejtrafikstøj, er der udar-
bejdet en redegørelse for den miljømæssige påvirkning af støj i form af 
vejtrafikstøj. Bebyggelsen vurderes ikke at være påvirket væsentligt af 
trafikstøj fra jernbane eller letbane. 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommunepla-
nens støjbestemmelser. 
 
Støjredegørelsen omfatter beregning af støjbidrag fra trafik på de nær-
meste veje, bl.a. Mindegade, Dynkarken og Havnegade, samt støjbidrag 
fra forventet trafikforøgelse til/fra den nye bebyggelse. 
 
Støjen (Lden) fra vejtrafik vil ved mange facader være højere end grænse-
værdien på Lden 63 dB gældende for kontorer mv. Særligt de nederste 5 
etager mod Europaplads vil være støjbelastede over grænseværdien. 
Det primære støjbidrag er fra trafik på Dynkarken, Havnegade og Sønder 
Allé. 
 
Da planlægningen sker i et område med blandende funktioner i bymæs-
sig bebyggelse, kan der i planlægningssituationen fraviges de normale 
støjbestemmelser. Ved overskridelse af det udendørs støjniveau på fa-
cader skal det derfor ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjni-
veau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 38 dB i kontorer og lokaler 
til lignende støjfølsomme formål. 
 
I forhold til udendørs opholdsarealer viser beregninger, at de udendørs 
opholdsarealer på tagene ikke er påvirket af trafikstøj over grænsevær-
dierne, på nær på mindre tagflader mod syd på bygningshjørnet ved 
Ridderstræde/Dynkarken. På dette hjørne vil værn kunne reducere støj-
niveauet til under grænseværdien. 
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Støj fra trafik vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig be-
tydning for miljøet. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
Planlægningen åbner mulighed for ny bebyggelse med høje huse på op 
til 40 meter over terræn svarende til 9 etager foruden tagterrasser og 
elevator- og trappetårn.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for 
nye bebyggelser med høje huse. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige 
visuelle forbindelser og landmarks samt de høje huses integrering i et 
bymæssigt perspektiv. Bl.a. må den visuelle forbindelse fra Viborgvej 
mod rådhustårnet ikke blokeres, ligesom der fra Dronning Margrethes 
Vej fortsat skal sikres udsyn mod skovene i syd over den lave og ældste 
del af byen. 
 
Visualiseringerne af den planlagte bebyggelse viser, at byens skyline 
ikke påvirkes væsentligt af bebyggelsens høje huse. Samtlige visuelle 
forbindelser og udsyn opretholdes ved planlægningen for ny bebyggelse.  
 
Der skal desuden ved vurdering af byarkitekturen vurderes på bebyggel-
sens indpasning i stedets bebyggelsesmønstre. Det vurderes, at bebyg-
gelsens byarkitektoniske udtryk vil bidrage positivt i nærområdets be-
byggelsesmønstre. Det vurderes, at bebyggelsen vil indgå med et forny-
et udtryk i overgangen mellem købstadskernen og havnerummet ved 
Europaplads. Samtidig vurderes bebyggelsens byarkitektoniske udtryk at 
blive et aktiv i samspillet med øvrige høje bebyggelser i Aarhus Midtby. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
udvikle stedets bebyggelsesmønstre med en ny arkitektur, der tager af-
sæt i stedets karakteristika og samtidig fornyer det byarkitektoniske ud-
tryk.  
 
Planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for byarkitekturen i nærområdet og i byens skyline. 
 
Byrum ved foden af det høje hus 
Den planlagte bebyggelse med høje huse vil tilføre nye byrum og bylivs-
skabende aktiviteter i tilknytning til de nærtliggende byrum langs den frit-
lagte Aarhus Å, ved Dokk1 og de nye pladser langs havnen. 
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Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af en kolonnade i stue-
etage mod Mindegade, Europaplads og Dynkarken og en kantzone mod 
Ridderstræde og politistationen.  
 
Kolonnaden vil skabe god passage for fodgængere og give mulighed for 
udeservering i en zone mellem ude og inde. Kolonnaden placeres ved 
bebyggelsens aktive facader med transparente vinduespartier og ind-
gange til bebyggelsen mod Mindegade, Europaplads og Dynkarken.  
 
Kantzonen mod Ridderstræde og politistationen udgør en forholdsvis lille 
zone, som sikrer og styrker overgangen mellem bebyggelsen og det of-
fentlige rum. Kantzonen må ikke fremstå med bagsidekarakter. 
 
Med planlægningen reguleres desuden, at stueetagen mod de omgiven-
de veje skal anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede ser-
viceerhverv m.m. Disse anvendelser i stueetagen vil bidrage positivt til 
bylivet i området. 
 
Bygningens åbne facader vil ligeså styrke oplevelsen og trygheden som 
fodgænger, og således opfylde højhuspolitikkens bylivskriterie om be-
skyttelse (Beskyttelse mod kriminalitet og vold) og komfort (Interessante 
facader, opholdszoner og kanteffekt), f.eks. vil udlæg af kantzonen mod 
Ridderstræde understøtter muligheden for, at Ridderstræde udformes 
som en tryg og attraktiv rute for fodgængere fra strøggaderne til Dokk1. 
 
Det vurderes samlet, at byrummene ved foden af de høje huse vil bidra-
ge positivt til byplanlægningen i området. 
 
Trafikale forhold 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mindegade, der er ensrettet mod Eu-
ropaplads. Der må ikke være direkte kørende adgang til Europaplads, 
Dynkarken og Ridderstræde. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en 
estimering af trafikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte be-
byggelse. 
 
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse forventes at give et fald i tra-
fikken på i omegnen af 90-100 bilture i døgnet. Der vil dog være en min-
dre stigning på i omegnen af 60 bilture i spidstimen for den planlagte be-
byggelse på grund af anvendelsen til kontorformål. 
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Trafikbetjeningen og -mængden vurderes ikke at udgøre en væsentlig 
negativ påvirkning, da den forventede mertrafik i spidstimen kan betjenes 
uden problemer i lyskrydset ved Havnegade/Mindebrogade og i lyskryd-
set ved Mindegade/Europaplads samt uden forværring af trafikafviklin-
gen i området. Det forventes desuden, at ændring i spidstimetrafikken 
ikke giver anledning til en forværring af trafiksikkerheden i de to lyskryds. 
 
Desuden vurderes, at der til den planlagte bebyggelse kan sikres bil- og 
cykelparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg 
af parkeringsarealer”, og at eksisterende offentligt tilgængelige parke-
ringspladser i lokalplanområdet nedlægges. 
 
De trafikale forhold vurderes på denne baggrund ikke at have en væ-
sentlig negativ betydning for miljøet. 
 
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 analyseret ud fra fire typer aktiviteter: 'Hurtig gang', 
'Slentren', 'Stå eller sidde i kort tid' og 'Stå eller sidde i længere tid'. 
 
Vindanalysen viser, at de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 
9. etage af den planlagte bebyggelse er vindeksponeret. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger i forhold 
til at skabe acceptable vindforhold på de øvre tagterrasser på tagflader-
ne af 8. etage og 9. etage. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vind-
komforten, er at indrette vindafskærmning på de øvre tagterrasser på 
tagfladerne af 8. etage og 9. etage. Vindafskærmningen skal ske med 
lægivende beplantning, begrønnede perforerede skærme, glasskærme 
eller kombinationer heraf.  
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanen bestemmelse 
om vindafskærmning på de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage 
og 9. etage. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 
Den planlagte bebyggelses skyggepåvirkning af de omkringliggende 
arealer er vurderet på baggrund af en række skyggestudier. 
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Skyggestudierne viser, at den planlagte bebyggelse vil medføre en for-
holdsvis begrænset skyggepåvirkning af omgivelserne. Dette skyldes 
primært, at der er markante skyggeafkast fra de eksisterende bebyggel-
ser i omgivelserne, og at disse skygger falder både ved fritlægningen af 
Aarhus Å nord for planområdet og ved Dokk1 øst for planområdet. Lige-
ledes vurderes skyggepåvirkningen for boligformål at være meget be-
grænset. Her er særligt Mindegade Kollegiet på Mindegade 7-9 og kolle-
giets tagterrasser vurderet til ikke at være påvirket væsentligt. 
 
Ny bebyggelse indpasses i den eksisterende bystruktur. Skyggepåvirk-
ningerne fra den nye bebyggelse vurderes ikke er mere omfattende, end 
man almindeligvis må forvente i en midtby med tæt og høj bebyggelse. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsent-
lig påvirkning for miljøet. 
 
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 eksisterende platantræer i Ridderstræde 
beskyttes særligt i byggeri- og anlægsfasen, og dette skal ske i samar-
bejde med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Desuden foreslås, at den 
generelle udvikling af området overvåges af Aarhus Kommune med peri-
odiske trafiktællinger som en del af den generelle overvågning af trafik-
udviklingen i Midtbyen. Desuden vil Aarhus Kommune sikre, at de tiltag, 
der er sikret med lokalplanbestemmelser, sker ved bebyggelse og an-
læg. 
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1. Planforslagets formål og indhold  
 

1.1 Formål og baggrund 
Forslag til Lokalplan nr. 1124 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 70 
har til formål at åbne mulighed for etagebebyggelse med primært konto-
rerhverv o. lign. mod Mindegade, Europaplads, Dynkarken og Ridders-
træde i Aarhus Midtby. Projektet 'C Aarhus' danner grundlag for plan-
lægningen. 
 
Ønskerne til ny etagebebyggelse, hvoraf dele udgør høje huse i varie-
rende bygningshøjder med op til 9 etager foruden tagterrasser og eleva-
tor- og trappetårn, kan ikke rummes inden for den gældende planlæg-
ning. 
 
Lokalplanforslaget understøtter kommunens overordnede mål om bl.a. 
"Klog vækst" ved at udvikle Aarhus som en tættere by, hvor bykvalitet og 
liveability indarbejdes i planlægningen. Lokalplanforslaget understøtter 
også muligheden for at styrke bymidten med mere byliv i og omkring 
DOKK1. Desuden er det målet med planlægningen at understøtte og 
profilere byen kvalitativt og at styrke den byarkitektoniske oplevelse af 
området, ligesom det er målet med planlægningen at understøtte kom-
munens ønske om at mindske transportbehovet i Aarhus og opfordre 
flere til at gå, cykle og benytte kollektiv trafik. 
 
Den nye bebyggelse vil i kraft af sin arkitektoniske udformning styrke det 
visuelle miljø og oplevelsen af byrummene, dvs. dels det visuelle miljø 
mod Mindegade og Europaplads og dels det visuelle miljø langs stiforlø-
bet ved Ridderstræde. Dette vil ske i sammenhæng med de omkringlig-
gende bygninger. 
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Figur 1: Illustration af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet. 

Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg, der fast-
lægger konkrete rammer for ny bebyggelse. 
 
Lokalplanforslaget omfatter følgende område Mindegade, Europaplads, 
Dynkarken og Ridderstræde i Aarhus Midtby: 
 

 
Figur 2: Luftfoto med afgrænsning af lokalplanplanområdet. 

 



13/94 

1.2 Hovedindhold 
Lokalplanen indeholder følgende hovedelementer, der skal sikre: 

• at området anvendes til cityformål, herunder kontorvirksomheder, 
liberale erhverv, butikker og restauranter, 

• 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 bebyggelsen relateres til eksisterende bebyggelse i Mindegade, 
Ridderstræde og Fredens Torv med gradvise stigninger i etagean-
tal fra Mindegade og fra de bagvedliggende arealer ved politigår-
dens parkeringsareal mod Europaplads, 

• at bebyggelsen udformes med en opdeling i en bygningsbase og i 
en bygningstop 

• at der i udvalgte dele af bebyggelsens stueetage indrettes publi-
kumsorienterede erhverv og funktioner, 

• at dele af bevaringsværdige bygninger bevares, 
 

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 samt bevaring af forhuset 
på Mindegade 10 på matr.nr. 260 Århus Bygrunde. Det maksimale brut-
toetageareal må ikke overstige 16.820 m². 
 
Lokalplanområdet er omgivet af bygninger i varierende udtryk og højde 
og indgår i et område, som de senere år er fornyet med fritlæggelsen af 
Aarhus Å og med omdannelsen af havnen. Tæt på området er der opført 
markante byggerier som Dokk1, ligesom der er anlagt flere nye byrum i 
tilknytning hertil. 
 
Ny bebyggelse vil fremstå i varierende bygningshøjder mod omgivelser 
og udformes med en bygningsbase og en bygningstop. Bygningsbasen 
vil fremstå i 3-4 etager som en tung bygning med variation i facadebear-
bejdning og -materialer, der afspejler forskelle og ligheder i forløbet med 
de eksisterende bygninger langs Mindegade. Bygningstoppen skal grad-
vist stige i etageantal fra de bagvedliggende arealer ved politigårdens 
parkeringsareal til 9 etager mod Europaplads og indgå i skala med eksi-
sterende bebyggelse ved Europaplads. Ny bebyggelse vil således frem-
stå som en naturlig overgang mellem etagebebyggelse i Mindegade og 
byggerierne med høje huse ved Europaplads. 
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Figur 3: Princip for opdeling af ny bebyggelse i en bygningsbase og en bygningstop. 

 
Figur 4: Princip for facaderytme, gesimshøjder og tagafslutninger ved eksisterende og ny bebyggelse mod 
Mindegade. Ikke målfast. 

Den nye bebyggelse skal med sin bygningsbase og bygningstop opdeles 
i to forskellige bygningsmæssige udtryk, både materiale- og farvemæs-
sigt.  
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Bygningsbasen skal ved udformning og ved valg af materialer og farver 
fremstå i et formsprog, der indpasses i den omkringliggende sammen-
byggede bebyggelse og udformes under hensyntagen hertil. Bygnings-
basen skal fremstå som en tung bygning i skala med eksisterende byg-
ninger langs Mindegade og underlægge sig de eksisterende bygningers 
facaderytme. Dette sker ved en opdeling af bygningsbasen i 3 byg-
ningsmæssige udtryk, der afspejler den bymæssige skala mod Mindega-
de og Ridderstræde samt den store skala mod Europaplads og havne-
rummet. Fælles for de 3 bygningsmæssige udtryk er det primære faca-
demateriale, som skal være natursten i grålige eller sandfarvede far-
ver/nuancer. I fremtoningen skal den overordnede farvenuance af natur-
stenene fremstå forskellig på hver af de 3 bygningsmæssige udtryk. 
Desuden skal de 3 bygningsmæssige udtryk fremstå med gridstruktur i 
facadeopdelingerne og med tilbagetrukne vindues- og facadepartier 
samt forskellige vindueshuller. 
  
Trods bygningsbasens tunge udtryk, skal stueetagen mod de omkring-
liggende veje udformes med aktive facader med transparente vindues-
partier, der giver en stor andel af visuel kontakt mellem stueetagen og de 
omgivende veje. 
 
Bygningstoppen skal fremstå let og tydeligt adskille sig fra bygningsba-
sen. Derfor skal facaderne på bygningstoppen udføres med glas i kom-
bination med lameller og lette pladematerialer, begge i form af alumini-
um, zink o. lign., i princippet som vist på facadeopstalterne på Figur 4. 
 
Tage på ny bebyggelse skal udformes som flade tage, hvilke skal indret-
tes som tagterrasser og/eller begrønnes med plantevækst. 
 
Opholdsarealerne på tagterrasserne skal bidrage til et godt fællesskab i 
bebyggelsen. Opholdsarealerne skal indrettes med rekreativ karakter og 
med siddeophold. Desuden skal tagterrasserne begrønnes med træer og 
beplantning som prydgræsser, stauder og buske, ligesom tagterrasserne 
mod de omkringliggende gader skal begrønnes i kanten af tagprofilet.  
 
Trafikbetjeningen af området vil ske med vejadgang fra Mindegade. Med 
lokalplanen udlægges et mindre færdsels- og pladsareal i gårdrummet 
ved Mindegade 10. Dette areal er tiltænkt varelevering til restaurant og 
kantine i bebyggelsen samt parkering, herunder cykelparkering. 
 
Der stilles med lokalplanen krav om antal af parkeringspladser for be-
byggelsen i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkerings-
arealer i Aarhus Kommune. Disse retningslinjer gælder både bil- og cy-
kelparkering. Bilparkering inden for lokalplanområdet skal ske i bebyg-
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gelsen og i parkeringskælder med adgang fra Mindegade. Dette kan ske 
ved parkering i parkeringsreoler, ved parkering i flere parkeringsniveauer 
eller lignende. Desuden kan bilparkering ske på udlagt plads- og færd-
selsareal i gårdrummet ved Mindegade 10. For cykelparkering gælder, at 
dette skal ske som underjordisk parkering, parkering i bebyggelsen 
og/eller som parkering på terræn i gårdrummet ved Mindegade 10. 
 
1.3 Planforslagets forhold til andre planer 
 
Forslag til Lokalplan nr. 1124 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 
70 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget 
har primært været Kommuneplan 2017. 
 
Lokalplan nr. 1124 er på nogle punkter ikke i overensstemmelse med 
Kommuneplan 2017, og derfor er Kommuneplantillæg nr. 70 udarbejdet. 
Ændringerne omfatter: 
 

• Lokalplanen muliggør bebyggelse med høje huse ved, at Højhus-
politik for Århus Kommune justeres i forhold til afgrænsningen af 
udpegningsområdet, hvor høje huse som udgangspunkt ikke kan 
afvises. 
 

• Lokalplanen berører kommuneplanens rammeområde 01.02.04 
CY.  
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammeområde 
01.02.04 CY, hvad angår de konkrete rammer for maksimalt eta-
geantal og maksimal bebyggelsesprocent.  
 
Derfor udskilles et nyt rammeområde 01.02.13 fra rammeområde 
01.02.04 CY. Med det nye rammeområde fastlægges nye konkre-
te rammebestemmelser. 
 

• I kommuneplanens rammeområde 01.02.04 CY indarbejdes en 
note om, at der ved planlægning for ny bebyggelse skal sikres en 
stiforbindelse fra Ridderstræde til Fredensgade samt udlæg af en 
lommepark op mod tilstødende bebyggelse mod Mindegade. 

 
Bevaringsværdige bygninger 
I lokalplanområdet er forhuset og baghusene på Mindegade 10 udpeget 
som bevaringsværdig med bevaringsværdi 2 i Kommuneplan 2017. For-
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huset fremstår med en karakteristisk facade mod Mindegade og er i 2 
etager med høj kælder. Bebyggelsen blev opført i 1879-1880.  
 
Forhuset på Mindegade 12A er ligeledes udpeget som bevaringsværdig i 
kommuneplanen, hvor den er optaget med bevaringsværdi 3. Denne 
bygning er i 2 etager og afviger i bygningsudtryk og -højde fra den øvrige 
bebyggelse mod Mindegade.  
 
Desuden er de to huse på Europaplads 6 og 8 vurderet som bevarings-
værdige med bevaringsværdi 5 og indgår ikke som bevaringsværdige i 
kommuneplanen. 
 
Med lokalplanen tillades Mindegade 12A nedrevet og erstattet af ny be-
byggelse, når det er nødvendigt for opførelse af den samlede nye be-
byggelse. 
 
1.4 Relevante miljømål 
 
Internationale mål 
Danmark har tilsluttet sig EU’s mål om luftkvalitetskrav. Disse vil blive 
betragtet som miljømål, der indgår som basis for vurderingerne af miljø-
emnet "Lugt - og luftforurening (emissioner)". Det skal sikres, at plan-
lægningen ikke modarbejder de fastlagte mål. 
 
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 (tillæg nr. 1)1: 

• Høje huse skal vurderes i henhold til Højhuspolitik for Aarhus 
Kommune, tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001. Høje huse inden-
for det område i Midtbyen, som er omfattet af Tillæg til Højhuspoli-
tik for Aarhus Kommune for et område i Midtbyen, tillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2017, skal tillige vurderes i henhold til dette, idet 
der skal være særlig fokus på overholdelse af kvalitetskravene i 

 
1 https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-
lokalplanlaegning/kommuneplantillaeg/#2 



18/94 

forhold til bykvalitet og byliv, byrum, sigtelinjer og skyline, mobilitet 
og forbindelser, kulturmiljø og miljøforhold. 

 
Den konkrete planlægning er ikke i overensstemmelse med højhuspoli-
tikken, da lokalplanområdet ligger uden for de arealer, hvor høje huse 
ikke som udgangspunkt afvises. På trods af dette er den konkrete plan-
lægning placeret tæt ved og i sammenhæng med bebyggelse mod Euro-
paplads, hvor bebyggelser over 6 etager ikke er fremmede. Derfor fore-
slås det med ændret planlægning for området, at bebyggelse i op til 9 
etager tillades ud mod Europaplads. 
 
I overensstemmelse med højhuspolitikken er der derfor udarbejdet en 
konsekvensanalyse, hvori påvirkningen af byens skyline, byarkitekturen 
på kvartersniveau, byrummene ved foden af det høje hus, det lokale kli-
ma (fx skygge og vindforhold), trafikstrukturen m.v. beskrives. Konse-
kvensanalysen indgår i nærværende miljørapport. 



19/94 

2. Hvordan forventes området at udvikle sig, hvis 
planforslaget ikke vedtages? 

2.1 Eksisterende miljøforhold 
Lokalplanområdet anvendes i dag til cityformål med butikker, liberale er-
hverv og etageboliger. Desuden anvendes en mindre del af området 
midlertidigt til varmestue for hjemløse. 
 
Området indgår i gadebilledet med randbebyggelse i varierende højder 
mod Mindegade, Dynkarken og Europaplads samt med baghuse til disse 
bebyggelser. Bygningshøjderne er i dag højest mod hjørnet af Mindega-
de/Europaplads. Dele af den eksisterende bebyggelse er udpeget med 
høj bevaringsværdi og indgår som bevaringsværdige i kommuneplanen. 
 
De ubebyggede arealer fremstår som baggårde og er indrettet med par-
kering fortrinsvist med offentligt tilgængelige parkeringspladser med ad-
gang fra Mindegade, dog har bebyggelsen mod Europaplads vejadgang 
fra Ridderstræde. 
 
De berørte områder vurderes primært at være lokalplanområdet og de 
nære omgivelser, hvilket omfatter øvrig bebyggelse i Mindegade, Dokk1 
og politigården samt havnevirksomheder på Aarhus Havn. 
 
I forhold til de nuværende anvendelser af de berørte områder er der ikke 
kendskab til miljøkonflikter. 
 
Forholdene vedrørende de nære omgivelser berører miljøemnerne 
"Byarkitektur - påvirkning af byens skyline" og "Det lokale klima omkring 
byggeriet – skyggeforhold", hvor bebyggelsens omfang og skyggepå-
virkning vurderes. Forholdene vedrørende havnevirksomheder berører 
miljøemnet "Lugt - og luftforurening (emissioner)", hvor bebyggelsens 
anvendelse og udlæg af opholdsarealer vurderes. Dette belyses og kon-
kretiseres under kapitel 3 "Miljøvurdering". 
 
2.2 Referencescenariet (0-alternativet) 
Referencescenariet (0-alternativet) svarer til situationen, hvor: 

• Planerne ikke gennemføres, og 

• Gældende planforhold ikke ændres. 



20/94 

Planområdet er ved udarbejdelsen af planforslagene omfattet af Lokal-
plan nr. 591 - Temaplan om strøggadernes anvendelse og bygningers 
ydre fremtræden og skiltning. Centrale dele af Århus Midtby. Lokalplan-
området vil fortsat være omfattet af bestemmelserne i temalokalplanen, 
hvorfor temalokalplanen ikke indgår i referencescenariet. 

Planområdet er desuden beliggende i kommuneplanens rammeområde 
01.02.04 CY. Rammeområdet åbner mulighed for bebyggelse i op til 5 
etager og en bebyggelsesprocent på 165 for området (rammeområdet) 
under ét. Desuden fastlægger rammeområdet, at bebyggelse som ho-
vedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobe-
byggelse. 

På denne baggrund vurderes referencescenariet (0-alternativet), hvor 
planerne ikke realiseres at svare til eksisterende forhold. 

De relevante aspekter i forhold til de vurderede emner samt den sand-
synlige og forventede udvikling som følge af dette belyses og konkretise-
res under de enkelte miljøemner i kapitel 3 "Miljøvurdering". 
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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 fra den 13. marts til den 7. april 2020 
gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og indhold hos 
følgende berørte myndigheder: 

• Erhvervsstyrelsen 
• Miljøstyrelsen 

 
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. 1124 med tilhørende Tillæg nr. 
70 til Kommuneplan 2017.  
 
Det eneste alternativ, der indgår i vurderingen, er derfor 0-alternativet, 
hvor planerne ikke gennemføres, og hvor gældende planforhold ikke 
ændres. 
 
Emner til miljøvurdering 
Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1124 og Kommuneplan-
tillæg nr. 70 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet grundet ny 
højhusbebyggelse. 
 
Derfor skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen i forhold til: 

• Lugt- og luftforurening (emissioner) 
• Støj fra trafik 
• Højhuspolitikken 

• Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
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• Byrum ved foden af det høje hus 
• Trafikale forhold 
• Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
• 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 planerne ikke gen-
nemføres, og gældende planforhold ikke ændres. 
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3.2 Lugt- og luftforurening (emissioner)  
 
Konklusion 
Planlægningen for følsomme erhverv som kontorerhverv og liberale er-
hverv og mulighed for boliger i det bevaringsværdige forhus i Mindegade 
10 sker uden, at der opstår en miljøkonflikt i forhold til lugt- og luftforure-
ning (emissioner). 
 
Det aktuelle planområde og naboområderne er generelt påvirket af lugt 
og luft fra virksomhederne AAK (AarhusKarlshamn), ATR Fabrik og DLG 
på Aarhus Havn samt Aarhusværket sydøst for planområdet. 
 
COWI A/S har i juni 2019 lavet en redegørelse for immissionsbidrag fra 
disse virksomheder for at undersøge, om grænseværdierne for lugt- og 
luftforurening i lokalplanområdet kan overholdes. 
 
Beregningerne er udført som OML-beregninger og viser, at ved lempelse 
af lugtvilkår for ATR Fabrik, vil der ikke være overskridelser af de vejle-
dende lugtgrænser før i en højde af 60 meter over terræn. 
 
Lokalplanlægningen muliggør ikke bebyggelse over 60 meter over ter-
ræn, hvorfor lugt- og luftforurening (emissioner) på denne baggrund ikke 
vurderes at have en væsentlig betydning for miljøet. 
 
Beskrivelse af lugt- og luftforureningen 
Lokalplanområdet ligger ved Europaplads tæt ved Aarhus Havn og er 
beliggende i et område udlagt til cityformål i kommuneplanens ramme-
område 01.02.04 CY.  
 
En række virksomheder er vurderet til at være de væsentligste nuvæ-
rende forureningskilder med hensyn til lugt- og luftforurening i området 
omkring den planlagte bebyggelse med høje huse. De pågældende virk-
somheder er: 

• AAK (AarhusKarlshamn) 
• ATR Fabrik 
• DLG 
• Aarhusværket 

 
AAK (Aarhus Karlshamn) er en oliemølle med en kraftcentral. For AAK er 
Ni (nikkel) identificeret som det begrænsende stof set i forhold til luftforu-
rening. Fra planområdet til AAKs afkast er der ca. 790 meter. 
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ATR Fabrik er en foderstoffabrik med en 45 meter høj skorsten med af-
kast fra kølere og mølle. Fra planområdet til ATR Fabriks afkast er der 
ca. 1500 meter. 
 
DLG på Aarhus Havn favner en bulkterminal, hvor lugt er det begræn-
sende stof. Fra planområdet til DLGs afkast er der ca. 390 meter. 
 
Aarhusværket fungerer som et varmeproducerende spids- og reserve-
lastanlæg og er omfattet af bekendtgørelse om store fyringsanlæg og 
BAT-konklusioner. Aarhusværket må udelukkende anvende fyringsolie 
og bioolie som brændsel. Fra planområdet til Aarhusværkets skorsten er 
der ca. 200 meter. 
 
Hvordan forventes lugt- og luftforureningen at udvikle sig, hvis 
planforslagene ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, må forventes samme fremtidige lugt- 
og luftforurening som i dag. Dette er uafhængigt af planforslagene, da 
immissionsbidrag skyldes aktiviteter uden for lokalplanområdet.  
 
Lugt- og luftforurening i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Hvis planerne ikke gennemføres, og gældende planforhold ikke ændres,  
vurderes referencescenariet (0-alternativet) at svare til eksisterende for-
hold. Ved eksisterende forhold er alle grænseværdier op til 60 meter 
over terræn overholdt. 
 
Sammenlignes lugt- og luftforureningen i nærværende planforslag med 
0-alternativet, forventes samme lugt- og luftforurening i området, ligesom 
hverken nærværende planforslag eller 0-alternativet vil skærpe kravene 
for emissioner fra de pågældende virksomheder. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Planområdet og naboområderne er generelt påvirket af lugt- og luftforu-
rening fra virksomheder på og ved Aarhus Havn. 
 
COWI A/S har i juni 2019 lavet en redegørelse for immissionsbidrag, in-
klusiv OML-beregninger, fra virksomhederne AAK (AarhusKarlshamn), 
ATR Fabrik, DLG og Aarhusværket, da disse virksomheder er vurderet til 
at være de væsentligste nuværende forureningskilder med hensyn til 
lugt- og luftforurening i området omkring den planlagte bebyggelse med 
høje huse. 
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Formålet med redegørelsen var at undersøge, om grænseværdierne for 
lugt- og luftforurening i lokalplanområdet kan overholdes. Derudover var 
formålet med redegørelsen at fastlægge om lugt- og luftforureningen vil 
kunne medføre krav til udformningen af byggeri inden for lokalplanområ-
det, herunder i hvilke højder grænseværdierne kan overholdes. 
 
COWI A/S har desuden i 2018 udarbejdet en omfattende kortlægning af 
luftforurening ved Aarhus havnefront og midtby, for at kortlægge lugt- og 
luftforurening iht. § 15b i Planloven. COWIs redegørelse fra juni 2019 
tager afsæt i kortlægningen fra 2018 og er opdateret med nye data fra 
påbud m.v. 
 
Beregningerne er udført som OML-beregninger og viser, at ATR Fabrik 
umiddelbart er dimensionsgivende for planområdet. Her overskrides 
lugtgrænsen i højder over 41 meter. Dertil skal tilføjes, at Aarhus Kom-
mune siden har lempet lugtkravet for ATR Fabrik, hvorfor DLG bliver den 
begrænsende faktor. Her overholdes alle lugtgrænser op til 60 meter 
over terræn. 
 
Lokalplanlægningen muliggør ikke bebyggelse over 60 meter over ter-
ræn. Dermed sker planlægningen for følsomme erhverv som kontorer-
hverv og liberale erhverv og mulighed for boliger i det bevaringsværdige 
forhus på Mindegade 10 uden, at der opstår en miljøkonflikt i forhold til 
lugt- og luftforurening, og de pågældende virksomheders drifts- og udvik-
lingsmuligheder berøres ikke. De pågældende virksomheder har dermed 
mulighed for at fastholde og overholde deres nuværende miljøkrav som 
følge af planlægningen, ligesom vilkårene for de pågældende virksom-
heder ikke skærpes som følge af planlægningen. 
 
Lugt- og luftforurening (emissioner) vurderes på denne baggrund ikke at 
have en væsentlig betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 
lugt- og luftforurening (emissioner), da der ikke muliggøres bebyggelse 
over 60 meter over terræn inden for lokalplanområdet. 
 
Metode og manglende viden 
Lugt- og luftforureningspåvirkningen er fastlagt ved hjælp af OML-
beregninger, se fodnote2. En OML-beregning bruges til beregning af et 

 
2  OML står for Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller. 
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stofs atmosfærisk spredning, 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), skorstenenes indre diameter, skor-
stenenes ydre diameter, skorstenenes højde, terrænforhold (herunder 
skorstenenes placering), omkringliggende bygninger samt meteorologi-
ske data fra Kastrup år 1976.   
 
OML-beregningerne følger gældende vejledning fra Miljøstyrelsens vej-
ledninger3. 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 virksomhederne AAK (AarhusKarlshamn), ATR 
Fabrik, DLG og Aarhusværket. Beregningerne er sket med udgangs-
punkt i de inputdata, der er givet i de gældende miljøgodkendelser for 
virksomhederne. Der er regnet på receptorhøjder over terræn ved brug 
af konservativ retningsfortolkning eller skarp retningsbestemt tolkning. 
  
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af lugtpåvirkning og luftforurening. 
 

 
3   Luftvejledningen, Nr. 2, 2001 med tilhørende supplementer. 
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3.3 Støj fra trafik 
 
Konklusion 
Da den nye bebyggelse kan være påvirket af vejtrafikstøj, er der udar-
bejdet en redegørelse for den miljømæssige påvirkning af støj i form af 
vejtrafikstøj. Bebyggelsen vurderes ikke at være påvirket væsentligt af 
trafikstøj fra jernbane eller letbane. 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommunepla-
nens støjbestemmelser. 
 
Støjredegørelsen omfatter beregning af støjbidrag fra trafik på de nær-
meste veje, bl.a. Mindegade, Dynkarken og Havnegade, samt støjbidrag 
fra forventet trafikforøgelse til/fra den nye bebyggelse. 
 
Støjen (Lden) fra vejtrafik vil ved mange facader være højere end grænse-
værdien på Lden 63 dB gældende for kontorer mv. Særligt de nederste 5 
etager mod Europaplads vil være støjbelastede over grænseværdien. 
Det primære støjbidrag er fra trafik på Dynkarken, Havnegade og Sønder 
Allé. 
 
Da planlægningen sker i et område med blandende funktioner i bymæs-
sig bebyggelse, kan der i planlægningssituationen fraviges de normale 
støjbestemmelser. Ved overskridelse af det udendørs støjniveau på fa-
cader skal det derfor ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjni-
veau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 38 dB i kontorer og lokaler 
til lignende støjfølsomme formål. 
 
I forhold til udendørs opholdsarealer viser beregninger, at de udendørs 
opholdsarealer på tagene ikke er påvirket af trafikstøj over grænsevær-
dierne, på nær på mindre tagflader mod syd på bygningshjørnet ved 
Ridderstræde/Dynkarken. På dette hjørne vil værn kunne reducere støj-
niveauet til under grænseværdien. 
 
Støj fra trafik vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig be-
tydning for miljøet. 
 
Beskrivelse af støjniveauet 
Planområdet er i dag bebygget med randbebyggelse med butikker, libe-
rale erhverv og etageboliger. Randbebyggelsen fremstår i varierende 
højder mod Mindegade, Dynkarken og Europaplads samt med baghuse 
til disse bebyggelser, Bygningshøjderne er i dag højest mod hjørnet af 
Mindegade/Europaplads. 
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Den primære støjkilde i planområdet er støj fra trafikken på de større ve-
je Dynkarken, Europaplads, Havnegade, Mindegade og Sønder Allé, der 
omgrænser planområdet. Med en afstand på ca. 300 m til havnesporet 
ved Spanien vurderes jernbanestøj herfra ikke relevant at undersøge. 
Letbanen er beliggende ca. 100 m fra planområdet. Støjen fra letbanen 
er ligeledes ikke vurderet relevant, da letbanen er en støjsvag trafikform 
drevet på elektricitet. Støjen fra letbanen ligger generelt betragtet på 
mellem 40 og 50 dB (gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- 
og natperioden) ved støjfølsomme formål langs letbanen. Niveauet er 
under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, der er 64 dB ved bebo-
elser og 69 dB ved kontorer i forhold til jernbanestøj. 
 
Der er på denne baggrund lavet beregninger for vejtrafikstøjen for angi-
velse af støjniveauet, jf. afsnit om metode og manglende viden. Støjbe-
regningerne er foretaget på baggrund af et projektforslag med bebyggel-
seshøjder på op til 8 etager samt tagterrasser. Den aktuelle planlæglæg-
ning for byggeri på op til 9 etager samt tagterrasser på bebyggelsens 
tage er modelleret med lavere bygningsetager end projektforslaget i op til 
8 etager og svarer i overvejende grad til det volumen, der er udført be-
regninger for. 
 
Grænseværdier for støj er indarbejdet i Aarhus Kommunes gældende 
Kommuneplan 2017, hvilket tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier. Grænseværdierne fra vejtrafikstøj for kontorer 
m.v. er gengivet i tabellen nedenfor. 
 
Områdetype Grænseværdi, vejtrafikstøj 

Kontorer mv. Lden = 63 dB 

Udendørs opholdsarealer i tilknyt-
ning til støjfølsomme funktioner  

Lden = 58 dB 

Tabel 1: Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

De vejledende grænseværdier svarer til Miljøstyrelsens vejledning. 
 
Resultaterne for støjpåvirkningen er angivet i Tabel 2 og Figur 5-Figur 7. 
 
Som det fremgår af beregningsresultaterne, så vil støjen fra vejtrafik ved 
størstedelen af facaderne være højere end grænseværdien på Lden 63 
dB for kontorer mv. 
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Grænseværdien på Lden 58 dB for udendørs opholdsarealer på tagene 
overskrides ikke, på nær på mindre tagflader mod syd på bygningshjør-
net ved Ridderstræde/Dynkarken. 
 
Etage Retning Støjniveau, Lden [dB] 

1. etage Ridderstræde 

Dynkarken 

Mindegade 

67 

73 

70 

4. etage Ridderstræde 

Dynkarken 

Mindegade 

66 

71 

67 

8. etage 

(7. etage) 

Ridderstræde 

Dynkarken 

Mindegade 

64 

66 

63 

Tabel 2: Resultat, støjniveau i udvalgte facadepunkter ca. midt på bebyggelsen. 
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Figur 5: Beregnet facadestøj på ny bebyggelse, set fra øst. 

 
Figur 6: Beregnet facadestøj på ny bebyggelse, set fra syd. 
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Figur 7: Beregnet støjniveau Lden i dB på tagterrasser og støjkonturer udendørs. 

Hvordan forventes støjniveauet at udvikle sig, hvis planforslagene 
ikke vedtages? 
Hvis planerne ikke vedtages, forventes fremtidig støj fra trafik at ske med 
et støjniveau svarende til en fremskrivning af eksisterende trafikmæng-
der på vejene uden for lokalplanområdet tillagt en generel vækstrate på 
1 % pr. år. 
 
Støj i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Ved referencescenariet (0-alternativet) vil støj fra trafik svare til eksiste-
rende forhold tillagt en generel vækstrate på 1 % pr. år. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Støjberegningerne er foretaget på baggrund af et projektforslag med be-
byggelseshøjder på op til 8 etager samt tagterrasser. Den aktuelle plan-
læglægning for byggeri på op til 9 etager samt tagterrasser på bebyggel-
sens tage er modelleret med lavere bygningsetager end projektforslaget i 
op til 8 etager og svarer i overvejende grad til det volumen, der er udført 
beregninger for. Det samlede billede af facadestøjen og støjniveauerne 
på tagterrasserne vurderes derfor fortsat at være i princippet som angi-
vet i støjberegningerne. 
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Grænseværdien på Lden=63 dB for kontorer mv. overskrides ved største-
delen af facaderne mod Ridderstræde, Dynkarken, Europaplads og Min-
degade. Den vestlige del af bebyggelsen – dvs. den del af bebyggelsen, 
der ligger længst væk fra Dynkarken og Mindegade – vil ikke være støj-
belastet over grænseværdierne. 
 
Grundet områdets placering og bebyggelsens udformning er der i lokal-
planforslaget indsat bestemmelser om sikring af overholdelse af det in-
dendørs støjniveau i kontorer o. lign. ved facader mod Ridderstræde, 
Dynkarken, Europaplads og Mindegade. Ved overskridelse af det uden-
dørs støjniveau ved disse facader må det konstante indendørs støjni-
veau fra vejtrafikstøj i kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme er-
hverv ikke overstige Lden 38 dB, målt med lukkede vinduer og døre. Lige-
ledes skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafik-
støj i sove- og opholdsrum i boliger i det bevaringsværdige forhus på 
Mindegade 10 ikke overstiger Lden 33 dB, målt med lukkede vinduer og 
døre.  
 
Dette kan opnås ved anvendelse af lydisolerende facadematerialer, 
f.eks. vindueskonstruktioner med særlig god lydreduktion, herunder lav-
frekvent lydreduktion, og/eller mekanisk ventilation, der hindrer, at der 
kommer støj gennem vinduer og friskluftsventiler. Dette skal sikre, at det 
indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 dB for 
boliger og Lden 38 for kontorerhverv. 
 
Med hensyn til udendørs opholdsarealer viser beregningerne, at der på 
tage er mulighed for at indrette udendørs opholdsarealer, der ikke er på-
virket af trafikstøj over støjgrænseværdien på Lden 58 dB fra de omkring-
liggende veje.  
 
Med implementeringen af bestemmelse i lokalplanforslaget om overhol-
delse af det indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i kontorer og lokaler til 
lignende støjfølsomme erhverv samt i sove- og opholdsrum i boliger i det 
bevaringsværdige forhus på Mindegade 10 vurderes støj fra trafik ikke at 
have en væsentlig negativ betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Miljøkonflikten i projektet i forhold til facader mod Ridderstræde, Dynkar-
ken, Europaplads og Mindegade imødegås ved tiltag fastlagt i lokalplan-
forslaget. 
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Metode og manglende viden 
Beregningerne af støj fra vejtrafik er foretaget ved hjælp af SoundPLAN 
version 7.4. Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk 
model omfattende terræn, bygninger og vejtrafik. 
 
Beregning af støjniveauer er udført ved anvendelse af beregningsmeto-
den NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens og Vejdirekto-
ratets vejledninger4. Der er i beregningerne med NORD2000 anvendt 4 
meteorologiske klasse. 
 
Beregning af støj fra vejtrafik er baseret på trafikmængder (ÅDT) jf. tra-
fikanalyse udført af COWI januar 2019. I henhold til NORD2000-
håndbogen er trafikken fremskrevet 10 år med en generel vækstrate på 
1% pr. år. 
 
Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren Lden, som er årsmiddelværdi-
en for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, 
idet der bruges et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB 
til støjen i natperioden. 
 
Der er udført beregninger af støjniveauet ved alle facader og for alle eta-
ger og tagterrrasser af den nye bebyggelse. Støjniveauer beregnet i fa-
cadepunkter på bygninger er friholdt for refleksioner fra egen facade og 
er således fritfeltsværdier, der umiddelbart kan sammenlignes med 
grænseværdien. 
 
Usikkerheden på de beregnede værdier vurderes at ligge indenfor ± 2 dB 
og svarer til den ubestemthed, der kan opnås ved flere gentagne målin-
ger under gunstige målebetingelser. 
 

 
4  Vejledningerne nr. 4/2007 "Støj fra veje" og rapport nr. 434, "Håndbog - NORD2000 - Beregning af vejstøj 

i Danmark", Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen 2013. 
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Højhuspolitik 
 
3.4 Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
 
Konklusion 
Planlægningen åbner mulighed for ny bebyggelse med høje huse på op 
til 40 meter over terræn svarende til 9 etager foruden tagterrasser og 
elevator- og trappehus.  
 
I Højhuspolitikken stilles der krav om visualiseringer ved planlægning for 
nye bebyggelser med høje huse. Der skal bl.a. tages stilling til vigtige 
visuelle forbindelser og landmarks samt de høje huses integrering i et 
bymæssigt perspektiv. Bl.a. må den visuelle forbindelse fra Viborgvej 
mod rådhustårnet ikke blokeres, ligesom der fra Dronning Margrethes 
Vej fortsat skal sikres udsyn mod skovene i syd over den lave og ældste 
del af byen. 
 
Visualiseringerne af den planlagte bebyggelse viser, at byens skyline 
ikke påvirkes væsentligt af bebyggelsens høje huse. Samtlige visuelle 
forbindelser og udsyn opretholdes ved planlægningen for ny bebyggelse.  
 
Der skal desuden ved vurdering af byarkitekturen vurderes på bebyggel-
sens indpasning i stedets bebyggelsesmønstre. Det vurderes, at bebyg-
gelsens byarkitektoniske udtryk vil bidrage positivt i nærområdets be-
byggelsesmønstre. Det vurderes, at bebyggelsen vil indgå med et forny-
et udtryk i overgangen mellem købstadskernen og havnerummet ved 
Europaplads. Samtidig vurderes bebyggelsens byarkitektoniske udtryk at 
blive et aktiv i samspillet med øvrige høje bebyggelser i Aarhus Midtby. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
udvikle stedets bebyggelsesmønstre med en ny arkitektur, der tager af-
sæt i stedets karakteristika og samtidig fornyer det byarkitektoniske ud-
tryk.  
 
Planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for byarkitekturen i nærområdet og i byens skyline. 
 
Beskrivelse af byarkitekturen 
Planområdet er i dag beliggende i umiddelbar nærhed til Aarhus Havn og 
den fritlagte Aarhus Å, der begge har været igennem en større omdan-
nelsesproces.  
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I nærområdet er der opført markante byggerier som Dokk1 og anlagt nye 
byrum i tilknytning hertil. Nord for planområdet og umiddelbart nord for 
den fritlagte Aarhus Å ligger Europahuset, og vest for planområdet frem-
står den eksisterende bebyggelse ud mod Europaplads med større byg-
gerier mod havnebassinet. Dertil er der syd for området ved Værkme-
stergade opført højhusbyggeri i form af Aarhus City Tower, ligesom der 
med Lokalplan nr. 1099 og Lokalplan nr. 972 er planlagt for yderligere 
højhusbebyggelse ved henholdsvis Aarhus City Tower og Frederiks 
Plads. 
 
Den nye bebyggelse udformes med en bygningsbase og en bygningstop.  
 
Bygningsbasen vil fremstå i 3-4 etager som en tung bygning med variati-
on i facadebearbejdning og -materialer, der indpasses i forløbet med den 
omkringliggende og sammenbyggede bebyggelse. Dette sker ved en 
opdeling af bygningsbasen i 3 bygningsmæssige udtryk, der afspejler 
den bymæssige skala mod Mindegade og Ridderstræde samt den store 
skala mod Europaplads og havnerummet. Fælles for de 3 bygnings-
mæssige udtryk er det primære facademateriale, som skal være natur-
sten i grålige eller sandfarvede farver/nuancer, og at de 3 bygningsmæs-
sige udtryk fremstår med tydelig forskel i farvenuancen mellem hinan-
den. Desuden skal de 3 bygningsmæssige udtryk fremstå med gridstruk-
tur i facadeopdelingerne og med tilbagetrukne vindues- og facadepartier 
samt forskellige vindueshuller.  
 
Bygningstoppen vil fremstå som en let bygning, der gradvist stiger til 9 
etager foruden tagterrasser og elevator- og trappehus. Facaderne på 
bygningstoppen skal udføres med glas i kombination med lameller og 
lette pladematerialer, begge i form af aluminium, zink o. lign. 
 
Ny bebyggelse indgår således i skala med eksisterende bebyggelse ved 
Europaplads. 
 
Den nye bebyggelse vil desuden bidrage med flere træer og grønne 
vækster i bybilledet. Bebyggelsen skal indrettes med tagterrasser, som 
begrønnes med træer og beplantning som prydgræsser, stauder og bu-
ske. Desuden skal tagterrasserne mod de omkringliggende gader be-
grønnes i kanten af tagprofilet, så beplantningen er synlig fra gadeni-
veau. 
 
Byarkitekturen i nærområdet 
For at illustrere projektets indflydelse på byarkitekturen i nærområdet er 
der udarbejdet visualiseringer fra 5 standpunkter. 
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Et overblik over fotostandpunkterne ses på 

 
Figur 8. Visualiseringer er vist fra: 
 

1. DOKK1 
2. Sønder Allé/Spanien 
3. Politigården 
4. Fredens Torv 
5. Mindegade 

 
Visualiseringerne er vist på de næste sider, men kan ligeledes ses i stør-
re format i bilag til miljørapporten. 
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Figur 8: De 5 standpunkter i nærområdet. 
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Figur 9: Fra standpunkt 1 ved DOKK1 – illustreret med ny bebyggelse. 

Figur 10: Fra standpunkt 2 på Sønder Allé/Spanien – illustreret med ny bebyggelse. 
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Figur 11: Fra standpunkt 3 ved politigården - illustreret med ny bebyggelse. 

 

Figur 12: Fra standpunkt 4 på Fredens Torv - illustreret med ny bebyggelse. 
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Figur 13: Fra standpunkt 5 på Mindegade - illustreret med ny bebyggelse. 

Visualiseringerne set fra standpunkt 1 og 2 illustrerer, at ny bebyggelse 
indpasses i det arkitektoniske udtryk i området beliggende syd for pro-
jektområdet. 
 
Visualiseringerne set fra standpunkt 4 og 5 illustrerer, at bygningsbasen 
indgår i skala og rytme med eksisterende bebyggelse i Mindegade. 
 
Byarkitekturen i byens skyline 
Ny bebyggelse med høje huse inden for planområdet vil desuden indgå i 
byens skyline, hvor byens konturer afspejles, hvor kig mod landmarks 
såsom rådhuset og domkirken formes. 
 
For at vurdere bebyggelsens indflydelse på byarkitekturen og i særde-
leshed byens skyline er der lavet visualiseringer med volumenmodel af 
ny bebyggelse. Her ses den planlagte bebyggelse med høje huse fra 
forskellige punkter i byen. Volumenmodellen er ikke vist med facadema-
terialer og viser derfor alene omfanget af højhusbebyggelsen.  
 
Et overblik over fotostandpunkterne ses på Figur 14. Visualiseringer fra 
byens skyline er vist fra: 
 

1. Dronning Magrethes Vej 
2. Viborgvej 
3. Ringgadebroen 
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4. Strandvejen v. Oddervej 
5. Strandvejen v. Helnan 
6. Jyllands Allé 

 
Visualiseringerne er vist på de næste sider, men kan ligeledes ses i stør-
re format i bilag til miljørapporten. 
 

 
Figur 14: De 6 standpunkter i byens skyline. 
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Figur 15: Fra standpunkt 1 på Dronning Magrethes Vej  - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt projekt". 

Figur 16: Fra standpunkt 1 på Dronning Magrethes Vej - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt projekt". 

Set fra standpunkt 1 på Dronning Magrethes Vej fremstår det aktuelle 
projekt ikke markant i byens skyline, hverken i den ene eller anden vej-
side af vejen. Her indgår bebyggelsen som en del af den eksisterende 
bygningsmasse i Midtbyen.  
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Figur 17: Fra standpunkt 2 på Viborgvej - illustreret med ny bebyggelse - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt 
projekt". 

Set fra standpunkt 2 på Viborgvej vil det aktuelle projekt ikke kunne ses, 
da bebyggelsen er skjult af vejtræer og hække. 
 

Figur 18: Fra standpunkt 3 på Ringgadebroen mod rådhuset - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt projekt". 

Set fra standpunkt 3 fra Ringgadebroen er det aktuelle projekt ikke syn-
ligt, da bebyggelsen skjules bag andre høje bygninger. 
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Figur 19: Fra standpunkt 4 på Strandvejen ved Oddervej mod domkirken - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt 
projekt". 

Set fra standpunkt 4 på Strandvejen ved Oddervej fremstår det aktuelle 
projekt lavt sammenlignet med de andre bygninger i Aarhus Midtby. 
 

 
Figur 20: Fra standpunkt 5 på Strandvejen ved Helnan Marselis Hotel mod domkirken - ny bebyggelse er 
angivet "Aktuelt projekt". 

Set fra standpunkt 5 på Strandvejen ved Helnan Marselis Hotel er be-
byggelsen skjult af beplantning og byens øvrige bebyggelser.  
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Figur 21: Fra standpunkt 6 på Jyllands Allé mod domkirken - ny bebyggelse er angivet "Aktuelt projekt". 

Set fra standpunkt 6 på Jyllands Allé er det aktuelle projekt skjult bag 
vejtræer og hække. 
 
Som det ses af visualiseringerne af volumenstudierne af byens skyline, 
vil den planlagte bebyggelse med høje huse ikke fremstå markant i by-
ens skyline, ligesom bebyggelsen ikke vil sløre for kig mod landmarks 
som rådhuset og domkirken. 
 
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, som bl.a. ses ved nye 
bebyggelser på De Bynære Havnearealer og Sydhavnen. 
 
Hvis planforslagene ikke vedtages, vurderes byens skyline og byarkitek-
tur inden for planområdet at ske ud fra den gældende planlægning, dvs. 
0-alternativet. 
 
Byarkitekturen i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Hvis planerne ikke gennemføres, og gældende planforhold ikke ændres,  
vurderes referencescenariet (0-alternativet) at svare til eksisterende for-
hold. Ved eksisterende forhold er bebyggelse i planområdet ikke synlig i 
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byens skyline, ligesom bebyggelse i planområdet ikke slører for kig mod 
betydningsfulde landmarks. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Visualiseringerne af den planlagte bebyggelse viser, at byens skyline 
ikke påvirkes væsentligt af bebyggelsens høje huse. Samtlige visuelle 
forbindelser og udsyn opretholdes ved planlægningen for ny bebyggelse. 
 
I forhold til nærområdet fastlægger planforslagene, at den byarkitektoni-
ske indpasning i stedets bebyggelsesmønstre skal ske med en opdeling 
af den nye bebyggelse i en bygningsbase og en bygningstop. Bygnings-
basens tunge bygningsudtryk skal ske med variation i facadebearbejd-
ning og -materialer. Dette vurderes at indgå i de eksisterende bygningers 
forskelle og ligheder, ligesom bygningstoppens lette bygningsudtryk vur-
deres at indgå i skala med eksisterende bebyggelse ved Europaplads. 
Desuden skal tagflader begrønnes med træer og beplantning som bu-
ske, prydgræsser, stauder m.m. Dette vurderes at bidrage med et grønt 
landskabelig træk i den byarkitektoniske indpasning. Begrønningen vil 
indgå som en del af bebyggelsens arkitektur og afspejle årstidernes skif-
ten samt tilføre grønne elementer i bybilledet. 
 
Bebyggelsens byarkitektoniske udtryk i nærområdet vurderes på denne 
baggrund at bidrage positivt i nærområdets bebyggelsesmønstre og ind-
gå med et fornyet udtryk i overgangen mellem købstadskernen og hav-
nerummet ved Europaplads. Samtidig vurderes bebyggelsens byarkitek-
toniske udtryk at blive et aktiv i samspillet med øvrige høje bebyggelser i 
Aarhus Midtby. 
 
Det vurderes samlet, at bebyggelsen i bred forstand vil bidrage med at 
udvikle stedets bebyggelsesmønstre med en ny arkitektur, der tager af-
sæt i stedets karakteristika og samtidig fornyer det byarkitektoniske ud-
tryk. Ligeledes vurderes den byarkitektoniske udvikling af skyline af Aar-
hus at ske i positiv retning og i en retning, som er i overensstemmelse 
med kommunens overordnede mål. 
 
Planlægningen vurderes på denne baggrund ikke at have en væsentlig 
negativ betydning for byarkitekturen i nærområdet og i byens skyline. 
 
Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 
byarkitekturen.  
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Planforslagenes bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende 
tager afsæt i arkitekturen af det projektforslag, der danner grundlag for 
lokalplanlægningen. 
 
Metode og manglende viden 
Den visuelle påvirkning af byarkitekturen er illustreret med visualiserin-
gerne (fotostandpunkterne) fra nærområdet og fra byens skyline, 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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3.5 Byrum ved foden af de høje huse  
 
Konklusion 
Den planlagte bebyggelse med høje huse vil tilføre nye byrum og bylivs-
skabende aktiviteter i tilknytning til de nærtliggende byrum langs den frit-
lagte Aarhus Å, ved Dokk1 og de nye pladser langs havnen. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil bestå af en kolonnade i stue-
etage mod Mindegade, Europaplads og Dynkarken og en kantzone mod 
Ridderstræde og politistationen.  
 
Kolonnaden vil skabe god passage for fodgængere og give mulighed for 
udeservering i en zone mellem ude og inde. Kolonnaden placeres ved 
bebyggelsens aktive facader med transparente vinduespartier og ind-
gange til bebyggelsen mod Mindegade, Europaplads og Dynkarken.  
 
Kantzonen mod Ridderstræde og politistationen udgør en forholdsvis lille 
zone, som sikrer og styrker overgangen mellem bebyggelsen og det of-
fentlige rum. Kantzonen må ikke fremstå med bagsidekarakter. 
 
Med planlægningen reguleres desuden, at stueetagen mod de omgiven-
de veje skal anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede ser-
viceerhverv m.m. Disse anvendelser i stueetagen vil bidrage positivt til 
bylivet i området. 
 
Bygningens åbne facader vil ligeså styrke oplevelsen og trygheden som 
fodgænger, og således opfylde højhuspolitikkens bylivskriterie om be-
skyttelse (Beskyttelse mod kriminalitet og vold) og komfort (Interessante 
facader, opholdszoner og kanteffekt), f.eks. vil udlæg af kantzonen mod 
Ridderstræde understøtter muligheden for, at Ridderstræde udformes 
som en tryg og attraktiv rute for fodgængere fra strøggaderne til Dokk1. 
 
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 
Planområdet er i dag beliggende i umiddelbar nærhed af byrum ved Eu-
ropaplads, Dokk1 og den fritlagte Aarhus Å langs Åboulevarden samt 
ved nye byrum langs havnen i øvrigt. Desuden er planområdet beliggen-
de ud til Ridderstræde, hvor der er gangforbindelse fra Dynkarken til 
Østergade med videre forbindelse til strøggaderne i Midtbyen. 
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Ved Dokk1 er byrummene anlagt som forarealer til multikulturhuset og 
favner en bred vifte af opholdsmuligheder, fortrinsvis i niveau med ind-
gangsplan hævet over gadeplan. Langs Åboulevarden er byrummene 
anlagt med promenader langs åen samt med udeserveringer og op-
holdsmuligheder. 
  
Inden for planområdet fremstår den eksisterende bebyggelse som rand-
bebyggelse i flugt med gadelinje. Bebyggelsens stueetage/delvist sæn-
kede stueetage mod Europaplads er indrettet med butiksformål. Bebyg-
gelsens ubebyggede arealer fremstår som baggårde indrettet med par-
kering. Der er i dag ikke udlagt opholdsarealer inden for planområdet. 
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Figur 22: Foto af eksisterende bebyggelse i Mindegade set fra krydset Mindegade/Dynkarken. 
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Figur 23: Foto af eksisterende bebyggelse på Europaplads set fra Dokk1. 

 

Figur 24: Eksisterende bebyggelse på Europaplads set fra hjørnet mellem Ridderstræde og Dynkarken. 
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I kraft af både arkitektur og funktioner vil den nye bebyggelse tilføre ste-
det nye oplevelser og fremme bylivet i området. 
 
Byrummene ved foden af de høje huse vil med den nye planlægning be-
stå af en kolonnade i stueetage mod Mindegade, Europaplads og Dyn-
karken og af en kantzone mod Ridderstræde og politistationen.  
 
Både kolonnaden og kantzonen mod Ridderstræde udformes under hen-
syntagen til at sikre godt byliv. Bebyggelsens publikumsorienterede er-
hverv og funktioner, som f.eks. caféer, restauranter, butikker og foyer-
funktioner, samt fælles ankomstarealer placeres i stueetagen. Mod Min-
degade, Europaplads og Ridderstræde sikrer lokalplanen, at de publi-
kumsorienterede funktioner udformes med åbne facader mod kolonna-
den og mod Ridderstræde. Det vil skabe kontakt i gadeniveau mellem 
aktiviteterne i stueetagen og de forbipasserende. De åbne facader i 
stueetagen mod de omgivende veje og passager former derudover en 
bebyggelse uden bagsider og bidrager til at gøre Europaplads til et le-
vende og interessant sted for byens borgere. 
 
Planlægningen sikrer desuden, at indretningen af kantzonen skal ske 
med urban karakter og udformes i samspil med bebyggelsens arkitekto-
niske udformning samt stueetagens anvendelser. Areal til kantzone kan 
desuden indgå i en rekreativ helhed med Ridderstræde. 
 
Der udlægges ikke rekreative fælles opholdsarealer på terræn for be-
byggelsen. De rekreative fælles opholdsarealer skal indrettes på bebyg-
gelsens tagarealer. Indretningen af taghaverne skal ske med rekreativ 
karakter, med siddeophold og med beplantning, så der opnås et grønt 
miljø af høj kvalitet. 
 
Ved foden af de høje huse er der desuden ved Ridderstræde langs lo-
kalplanområdet (uden for lokalplanområdet) en række markante platan-
træer, som er med til at give området et grønt islæt og markere Ridder-
strædes forløb – se Figur 25. Disse træer berøres ikke af planlægningen, 
men vejtræerne kan beskadiges ved jordbearbejdning i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejderne. Det vil derfor være nødvendigt at beskytte 
disse træer under bygge- og anlægsarbejderne. 
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Figur 25: Foto af platantræer langs Ridderstræde. 

 
Hvordan forventes byrummene at udvikle sig, hvis planforslagene 
ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, vurderes byrum ved foden af bebyg-
gelsen at ske ud fra den gældende planlægning, dvs. 0-alternativet. 
 
Byrum i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
I planområdet er der i dag ingen egentlige byrum, bortset fra parkerings-
arealer i gårdrummene. I nærområdet forventes byrum at forblive som 
eksisterende, hvis planforslagene ikke vedtages.  
 
Vurdering af påvirkninger 
Den planlagte bebyggelses anvendelser understøtter mulighed for både 
byrum og bylivsskabende aktiviteter. Grundet bebyggelsens placering i 
Midtbyen vil kolonnaden i stueetagen mod Mindegade, Europaplads og 
Dynkarken samt kantzonen mod Ridderstræde og politistationen tilføje 
nye byrum og bylivsskabende aktiviteter i området. 
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Det vurderes, at bebyggelsen med kolonnaden med publikumsorientere-
de funktioner i stueetagen vil påvirke det omgivende bymiljø positivt med 
både aktive facader og byliv med et flow af besøgende og ansatte til/fra 
bebyggelsen. De aktive facader med butikker, restauranter og/eller café-
er i stueetagen vil medvirke til, at bylivet i området styrkes.  
 
Desuden vurderes kantzonen mod Ridderstræde at bidrage positivt til 
oplevelsen af bebyggelsen og understøtte, at fodgængerforbindelsen 
fremstår som en attraktiv og tryg rute for fodgængere fra strøggaderne i 
Midtbyen til aktiviteterne ved Dokk1.  
 
Det vurderes ligeledes, at tagterrasserne med lokalplanforslagets krav til 
rekreativ karakter, beplantning og siddeophold vil skabe indbydende op-
holdsarealer for bebyggelsens ansatte og gæster samt tilføre nye grønne 
islæt i byen. 
 
I forhold til de eksisterende platantræer, som kan beskadiges ved jord-
bearbejdning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne, vurderes 
træerne at kunne beskyttes under bygge- og anlægsarbejderne, så træ-
ernes vækstbetingelser sikres bedst muligt. Dette vil ske i samarbejde 
med Teknik og Miljø, ligesom behov for beskæring af træerne vurderes i 
den sammenhæng. På baggrund af dette vurderes træerne fortsat at 
indgå som et vigtigt landskabeligt træk i gadebilledet. 
 
Det vurderes samlet, at de kvalitetskrav med 12 byrumskriterier – se Fi-
gur 26, som ikke gælder for nærværende planområde, men som er ind-
arbejdet i et kommuneplantillæg for et afgrænset område i Midtbyen 
umiddelbart op til lokalplanområdet, vil kunne opfyldes ved den planlagte 
bebyggelse. Det være sig oplevelsen af trygge opholdsrum, muligheder 
for at gå, stå og sidde, muligheder for sol/skygge etc. 
 
For at fremme gode byrum og bylivsskabende aktiviteter ved foden af de 
høje huse stiller lokalplanforslaget krav om, at der skal placeres butiks-
formål og/eller publikumsorienterede serviceerhverv og/eller offentlige 
formål, eventuelt i kombination med liberale erhverv/kontorvirksomhed, 
i stueetagen mod Mindegade, Europaplads, Dynkarken og Ridderstræ-
de, og at disse stueetager skal indrettes med aktive facader. 
 
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, ligesom de eksisterende platantræer 
langs Ridderstræde og uden for lokalplanområdet vurderes at kunne sik-
res som en fortsat vigtig del af gadebilledet. 
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Afværgetiltag 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger ved foden 
af de høje huse ud over de tiltag, som er sikret med lokalplanforslaget. 
I forhold til de eksisterende platantræer langs Ridderstræde vurderes 
disse at kunne beskyttes under bygge- og anlægsarbejderne, så træer-
nes vækstbetingelser sikres bedst muligt. Dette vil ske i samarbejde med 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Metode og manglende viden 
Der vurderes ikke at mangle viden som grundlag for vurdering af de by-
rumsmæssige effekter. 

 
Figur 26: De 12 byrumskriterier fra tillæg til højhuspolitikken, som højhusprojekter skal efterleve. 
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3.6 Trafikale forhold   
 
Konklusion 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Mindegade, der er ensrettet mod Eu-
ropaplads. Der må ikke være direkte kørende adgang til Europaplads, 
Dynkarken og Ridderstræde. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en 
estimering af trafikmængden og parkeringsbehovet for den planlagte be-
byggelse. 
 
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse forventes at give et fald i tra-
fikken på i omegnen af 90-100 bilture i døgnet. Der vil dog være en min-
dre stigning på i omegnen af 60 bilture i spidstimen for den planlagte be-
byggelse på grund af anvendelsen til kontorformål. 
 
Trafikbetjeningen og -mængden vurderes ikke at udgøre en væsentlig 
negativ påvirkning, da den forventede mertrafik i spidstimen kan betjenes 
uden problemer i lyskrydset ved Havnegade/Mindebrogade og i lyskryd-
set ved Mindegade/Europaplads samt uden forværring af trafikafviklin-
gen i området. Det forventes desuden, at ændring i spidstimetrafikken 
ikke giver anledning til en forværring af trafiksikkerheden i de to lyskryds. 
 
Desuden vurderes, at der til den planlagte bebyggelse kan sikres bil- og 
cykelparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg 
af parkeringsarealer”, og at eksisterende offentligt tilgængelige parke-
ringspladser i lokalplanområdet nedlægges. 
 
De trafikale forhold vurderes på denne baggrund ikke at have en væ-
sentlig negativ betydning for miljøet. 
 
Beskrivelse af de trafikale forhold 
Trafikbetjening 
Lokalplanforslaget fastlægger, at trafikbetjeningen af lokalplanområdet vil 
ske fra Mindegade, som er ensrettet for biltrafik fra krydset Fiskerga-
de/Mindebrogade/Fredens Torv/Mindegade til lyskrydset ved Mindega-
de/Europaplads. Der må ikke være direkte kørende adgang fra lokal-
planområdet til Europaplads, Dynkarken og Ridderstræde. 
 
Trafikken til området ledes ind via lyskrydset ved Havnegade ad Minde-
brogade til Mindegade. 
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Trafikken fra området ledes ud ved lyskrydset ved Mindegade/ Euro-
paplads. Der er ikke i dag registreret afviklingsproblemer i lyskrydset ved 
Mindegade/Europaplads, udover den generelle forsinkelse som opleves i 
myldretiden i Aarhus Midtby. 
 
Alle veje i tilknytning til lokalplanområdet har en generel hastigheds-
grænse for byzone på 50 km/t. Ud fra den nuværende vejstruktur og de 
mange aktiviteter i Midtbyen vurderes det, at hastighedsniveauet ikke er 
højere end den tilladte hastighed. 
 

 
Figur 27: Placering af planområdet i Aarhus midtby med angivelse af de to lyskryds (signalanlæg), der skal 
varetage trafik til og fra bebyggelse i planområdet. 

 
Der vil desuden være adgang for cyklister til bebyggelsen fra Mindegade. 
 
I Mindegade er det tilladt at cykle i begge retninger, og gaden er forbun-
det med det centrale cykelrutenet, hvor bl.a. Mindebrogade er skiltet som 
cyklistzone med kørsel tilladt for bilister. Mindebrogade er desuden af-
mærket med tydelige cyklistsymboler på kørebanen og med hævede fla-
der, der skal skabe opmærksomhed i trafikken. 
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Lokalplanområdet ligger derudover med kort afstand til den kollektive 
trafikbetjening med ca. 100 m til letbanestandsningssted ved Dokk1 og 
ca. 200 m til Aarhus Rutebilstation. 
 
Trafikmængde 
Lokalplanområdet anvendes i dag delvist til offentligt tilgængeligt parke-
ringsområde. Trafikgenereringen og spidstimebelastningen til disse er 
opstillet i Tabel 3. 
 
Turgenerering - fradrag Turgenerering/spidstimeandel Antal ture 

pr. døgn 

Nuværende parkering i Mindegade 12 
er på 30 parkeringspladser svarende 
til 3000 m² udvalgsvarebutikker. 

28 bilture pr. 100 m² 840 

Nuværende parkering i Mindegade 10 
er på 10 parkeringspladser svarende 
til 1500 m² kontor og liberale erhverv. 

3,9 bilture pr. 100 m² ved aktu-
elle beliggenhed på < 500 m til 
station. 

58 

Total turgenerering for lokalplanområdet, nuværende forhold 898 

Spidstimeandel  
(30 parkeringspladser) 

Spidstimeandel af ÅDT er på  
12 % 

100 

Spidstimeandel  
(10 parkeringspladser) 

Spidstimeandel af ÅDT er på  
25 % 

14 

Tabel 3: Vurdering af fradrag på turgenerering i forhold til de nuværende parkeringsområder i lokalplanområ-
det. Der tages udgangspunkt i forudsætninger for anvendelse oplyst under planprocessen. 

Med baggrund i den forventede anvendelse af lokalplanområdet er der 
lavet en beregning af den forventede trafikgenerering ved brug af turra-
teerfaringstal. 
 
I Tabel 4 ses resultatet af beregningen for det planlagte byggeri belig-
gende i Aarhus midtby. For kontorerhverv og liberale erhverv er der an-
vendt en turrate svarende til 3,9 bilture pr. 100 m² med udgangspunkt i, 
at lokalplanområdet ligger tæt på letbanestandsningssted ved Dokk1 og 
tæt på rutebilstationen samt ca. 650 m til Aarhus hovedbanegård. I Tabel 
5 ses spidstimebelastning. 
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Turgenerering Turrate pr. 100 m²  
ud fra erfaringstal 

Antal ture 
pr. døgn 

Udvalgsvarebutik/restaurant (627 m²) 28 (øvrig detailhandel) 175 

Kontor og liberale erhverv (16.037 m²) 3,9 (kontorer < 500 m til station) 625 

Total turgenerering for lokalplanområdet med baggrund i angivne arealer 800 

Tabel 4: Turgenerering for lokalplanområdet. 

 
Spidstime Anvendt spidstime  

andel af ÅDT 
Antal ture 
spidstime 

Udvalgsvarebutik/restaurant (627 m²) 12 % 21 

Kontor og liberale erhverv (16.037 m²) 25 % 156 

Total spidstimebelastning ved lokalplanområdet ud fra anvendte andele 
af ÅDT 

177 

Tabel 5: Total spidstimebelastning ved lokalplanområdet ifm. nærværende planforslag. 

Parkering 
Inden for planområdet er der i dag etableret 10 parkeringspladser til Min-
degade 10 og 30 parkeringspladser til Mindegade 12. Disse parkerings-
pladser er offentligt tilgængelige. 
 
For lokalplanområdet skal der ved planlagt bebyggelse sikres areal til bil- 
og cykelparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for an-
læg af parkeringsarealer”. 
 
Med baggrund i den forventede anvendelse af lokalplanområdet er der 
lavet en beregning af det forventede parkeringsbehov for udvalgsvarebu-
tikker og kontorerhverv / liberale erhverv iht. Parkeringspolitik 2018.  
 
Ud fra den forventede anvendelse af byggeriet i lokalplanområdet kan 
der forventes et krav på 113 parkeringspladser for biler (maks. norm). 
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"PARKERINGSPOLITIK 2018" Bilparkeringsnorm,  
Zone 1 (maks. norm) 

Parkeringskrav, 
biler 

Udvalgsvarebutik/restaurant  
(627 m²) 

1 pr. 100 m² 6 

Kontor og liberale erhverv  
(16.037 m²) 

1 pr. 150 m² 107 

Totalt parkeringskrav for biler 113 

Tabel 6 Parkeringspolitik 2018. Bilparkeringsnorm for parkeringskrav i zone 1 i Aarhus Kommune. 

Tilsvarende er der lavet en beregning for cykelparkering med baggrund i 
den af Byrådet vedtagne Parkeringspolitik, herunder overdækningskrav, 
ud fra den forventede anvendelse mellem udvalgsvarebutikker og konto-
rerhverv/liberale erhverv. Af tabel 3 fremgår det, at kravet for bebyggel-
sen er 333 cykelparkeringspladser, heraf et overdækningskrav på mindst 
163 af disse cykelparkeringspladser. 
   
"PARKERINGSPOLITIK 2018" Cykelparkeringsnorm, 

Zone 1  
Parkeringskrav, 
cykler 

Udvalgsvarebutik/restaurant  
(627 m²) 

1 pr. 50 m²  
(overdækningskrav 25%) 

12  
(3) 

Kontor og liberale erhverv  
(16.037 m²) 

1 pr. 150 m²  
(overdækningskrav 25%) 

321 
(160) 

Totalt parkeringskrav for cykler 333 
(163) 

Tabel 7 Parkeringspolitik 2018. Cykelparkeringsnorm for parkeringskrav i zone 1 i Aarhus Kommune. 

Hvordan forventes de trafikale forhold at udvikle sig, hvis planfor-
slaget ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, vurderes de trafikale forhold at ske 
ud fra den gældende planlægning, dvs. 0-alternativet. 
 
De trafikale forhold i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
0-alternativet er en fastholdelse af de eksisterende forhold. Her bibehol-
des parkeringspladsen, der er den primære kilde til generering af trafik i 
lokalplanområdet.  
 
Nærværende planlægning formodes at generere trafikmængde stort set 
svarende til den for 0-alternativet. 
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Vurdering af påvirkninger 
Trafikbetjening og-mængde 
Det vurderes ud fra Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5, at fradrag i turgenere-
ring fra de eksisterende parkeringspladser vil medvirke til, at den plan-
lagte bebyggelse forventes at fastholde trafikmængden i området eller 
måske give anledning til et lille fald. Der forventes dog en mindre stigning 
i antallet af bilture i spidstimen på grund af anvendelsen til kontorformål. 
 
Trafikbetjeningen og -mængden vurderes ikke at udgøre en væsentlig 
negativ påvirkning, da den forventede mertrafik på i omegnen af 60 biltu-
re i spidstimen kan betjenes uden problemer i lyskrydset ved Havnega-
de/Mindebrogade og i lyskrydset ved Mindegade/Europaplads samt uden 
forværring af trafikafviklingen i området. Det forventes desuden, at æn-
dring i spidstimetrafikken ikke giver anledning til en forværring af trafik-
sikkerheden i de to lyskryds. 
 
Parkering 
Ved opførelse af planlagt bebyggelse i lokalplanområdet nedlægges de 
eksisterende offentligt tilgængelige parkeringspladser i lokalplanområdet. 
  
Det vurderes, at der til den planlagte bebyggelse kan sikres bil- og cy-
kelparkering i henhold til Aarhus Kommunes ”Retningslinjer for anlæg af 
parkeringsarealer”. 
 
Lokalplanen sikrer, at bilparkering inden for lokalplanområdet skal ske i 
bebyggelsen og i parkeringskælder med adgang fra Mindegade. Dette 
kan ske ved parkering i parkeringsreoler, ved parkering i flere parke-
ringsniveauer eller lignende. 
 
For cykelparkering gælder, at dette skal ske som underjordisk parkering, 
parkering i bebyggelsen og/eller som parkering på terræn i gårdrummet 
ved Mindegade 10. 
 
De trafikale forhold vurderes på denne baggrund ikke at have en væ-
sentlig negativ betydning for miljøet. 
 
Afværgetiltag 
Der vil ikke være behov for afværgetiltag, da det vurderes, at mertrafik-
ken kan betjenes uden problemer i lyskrydsene og uden forværring af 
trafikafviklingen. 
 
Metode og manglende viden 
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Der er i trafikanalysen taget udgangspunkt i, at den planlagte bebyggelse 
indgår i nuværende vejnet i Aarhus midtby og med adgang til/fra området 
via Mindegade. 
 
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 påvirkning for de trafikale forhold. 
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3.7 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 analyseret ud fra fire typer aktiviteter: 'Hurtig gang', 
'Slentren', 'Stå eller sidde i kort tid' og 'Stå eller sidde i længere tid'. 
 
Vindanalysen viser, at de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 
9. etage af den planlagte bebyggelse er vindeksponeret. 
 
Analysen angiver, at der skal foretages afværgeforanstaltninger i forhold 
til at skabe acceptable vindforhold på de øvre tagterrasser på tagflader-
ne af 8. etage og 9. etage. 
 
Det vurderes, at det mest effektive, der kan gøres for at forbedre vind-
komforten, er at indrette vindafskærmning på de øvre tagterrasser på 
tagfladerne af 8. etage og 9. etage. Vindafskærmningen skal ske med 
lægivende beplantning, begrønnede perforerede skærme, glasskærme 
eller kombinationer heraf.  
 
Som konsekvens af vindanalysen sikres med lokalplanen bestemmelse 
om vindafskærmning på de øvre tagterrasser på tagfladerne af 8. etage 
og 9. etage. 
 
Beskrivelse af vindforholdene 
Da lokalplanområdet i dag er bebygget, er vindforholdene undersøgt bå-
de for eksisterende vindforhold og for vindforhold ved planlagt bebyggel-
se. Undersøgelserne omfatter ud over lokalplanområdet de nære omgi-
velser med Europahuset, Dokk1, Europaplads, Mindegade og Ridders-
træde.  
 
Ved undersøgelsen er der analyseret på vindforhold, herunder vindkom-
fort, på gadeplan og på tagterrasser på den planlagte bebyggelse. I alle 
situationer er der simuleret i en højde på 1,5 m over niveau svarende til 
hovedhøjde for en gennemsnitlig person. 
 
Vindkomfort er, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en abso-
lut størrelse, men er afhængig af lokale forhold. Ud fra studier af folks 
opfattelse af vindmiljøet i forskellige områder har det ført til anbefalinger 
om vurdering af vindmiljø. 
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Undersøgelsen af vindkomfort tager udgangspunkt i 'SBi-anvisning 128 – 
Vindmiljø omkring bygninger'. I SBi-anvisningen karakteriseres vindmil-
jøet som værende meget ubehageligt til farligt, hvis vindhastighederne 
overstiger 5 m/s5 i mere end 53 % af året. I Tabel 8 er karakteristikken af 
vindmiljøet gengivet som vist i 'SBi-anvisning 128 – Vindmiljø omkring 
bygninger'. Karakteristikken af vindmiljøet er angivet i fire typer aktiviteter 
for fodgængerkomfort: 'Hurtig gang', 'Slentren', 'Stå eller sidde i kort tid' 
og 'Stå eller sidde i længere tid'. 
 
Aktivitet Områder Karakteristik af vindmiljøet 

Acceptabelt Ubehageligt Meget ubehage-
ligt til farligt 

Hurtig gang Fortove, stier 43 % 50 % 53 % 

Slentren Parker,  
butiksgader 

23 % 34 % 53 % 

Stå eller sid-
de i kort tid 

Parker, pladser 6 % 15 % 53 % 

Stå eller sid-
de i længere 
tid 

Udendørs restau-
rant, friluftsarealer 

0,1 % 3 % 53 % 

Tabel 8: God vindkomfort afhængigt af områdets anvendelse. 

Med undersøgelsen er der udarbejdet vindkomfortkort baseret på til-
gængelig information om vindklimaet i Tirstrup Lufthavn. Det fremgår, at 
lokalplanområdet og de nære omgivelser er særligt udsat for vind fra 
nord, øst og sydøst.  
 
På Figur 28 ses den procentmæssige overskridelse af vindhastighed på 
5 m/s svarende til komfortkriteriet beskrevet i 'SBi-anvisning 128 – Vind-
miljø omkring bygninger'. Det fremgår af simuleringerne for de nuværen-
de og fremtidige forhold, at området omkring Europaplads generelt vil 
have vindhastigheder over 5 m/s i ca. 5-20 % af tiden. 
  
Der ses, at vindhastighederne ved fremtidige forhold accelereres en 
smule på arealerne vest for Dokk1, i passagen ved Ridderstræde og i 
byrummet mellem Europahuset og Dokk1. Årsagen er, at vinden presses 
rundt om den planlagte bebyggelse i lokalplanområdet. 
 

 
5 5 m/s svarer til let vind, hvor blade og små kviste bevæger sig og vimpler løftes.   
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Figur 28: Hyppighed af vindhastighed over 5 m/s 
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Figur 29: Karakteristik af vindmiljø jf. SBi-anvisning 128 – Vindmiljø omkring bygninger. Mulig aktivitet ved 
acceptabelt vindmiljø. 

På Figur 29 ses vindmiljøet omkring Europaplads for nuværende og 
fremtidige forhold. Vindmiljøet er kategoriseret i forhold til hvilken brug 
området egner sig til. Vindforholdene i forhold til brugen af områderne er 
stort set uændrede ved de fremtidige forhold. Ved både nuværende og 
fremtidige forhold vil størstedelen af nærområdet have vindhastigheder 
over 5 m/s i over 6 % af tiden, og derfor kan vindforholdene i nærområ-
det kategoriseres som 'Acceptabelt' til en aktivitet som ’Slentren’. Dette 
drejer sig om pladsen ved Europahuset, arealerne foran Dokk1 og gade-
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rummet i Mindegade. Inde i gårdrummene ses der at være områder, som 
er egnet til at 'Stå eller sidde i længere tid'. 
 
Figur 30 illustrerer vindmiljøet på tagfladerne/tagterrasserne af den plan-
lagte bebyggelse. Vindmiljøet er simuleret i en højde på 1,5 m over ni-
veau svarende til hovedhøjde for en gennemsnitlig person. 
 

 
Figur 30: Vindmiljøet på tagterrasserne, der kategoriseres som 'Parker og pladser' svarende til ophold som at 
stå eller sidde i kortere tid. 

Tagterrasserne/tagfladerne kategoriseres som 'Parker, pladser' svarende 
til ophold som at 'Stå eller sidde i kortere tid'. På mange af tagfladerne er 
vindmiljøet 'Acceptabelt'. På andre af tagfladerne er vindmiljøet kategori-
seret som 'Ubehageligt'. 
 
Hvordan forventes vindforholdet at udvikle sig, hvis planforslaget 
ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, må der forventes vindforhold svaren-
de til de eksisterende forhold. 
 
Vindforholdet i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Ved 0-alternativet vil vindforholdene svare til de eksisterende forhold, 
hvor lokalplanområdet og nærområdet er særligt udsat for vind fra nord, 
øst og sydøst.  
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Det fremgår af simuleringerne for de nuværende forhold, at området om-
kring Europaplads generelt vil have vindhastigheder over 5 m/s i ca. 5-20 
% af tiden. 
 
Vurdering af påvirkninger 
Gadeplan 
Vindpåvirkningen på gadeplan karakteriseres som 'Acceptabelt' i forhold 
til ’Slentren’ på pladsen ved Europahuset, arealerne vest for Dokk1 og i 
gaderummet i Mindegade, ligesom vindpåvirkningen inde i gårdrum i 
nærområdet ikke hindrer aktivitet som at 'Stå eller sidde i længere tid'.  
 
Af vindanalysen fremgår det, at vindhastighederne i beregningerne med 
planlagt bebyggelse accelereres i mindre grad på arealerne vest for 
Dokk1, i passagen ved Ridderstræde og i byrummet mellem Europahu-
set og Dokk1. Årsagen er, at vinden presses rundt om den planlagte be-
byggelse i lokalplanområdet. De øgede vindhastigheder vurderes ikke at 
være kritiske i forhold til anvendelsen af disse områder. 
 
Tagterrasser 
På de lavere beliggende tagterrasser karakteriseres vindpåvirkningen 
som 'Acceptabelt'. Her vil der ikke være nødvendigt med lægivende for-
anstaltninger.   
 
På de øvre beliggende tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 9. eta-
ge vil vindpåvirkningen af tagterrasserne karakteriseres som 'Ubehage-
ligt' i forhold til at 'Stå eller sidde i kortere tid'. Hertil skal bemærkes, at 
der i ca. 75 % og 84 % af året er vindhastigheder, som er lavere end 5 
m/s på tagfladerne af 8. etage og 9. etage, hvilket er acceptabelt for de 
fleste. Evalueringen af vindmiljøet på de øvre tagterrasser skal desuden 
ses i lyset af, hvilke forventninger brugerne har til vindmiljøet. Når man 
træder ud på en tagterrasse med en høj beliggenhed i bymiljøet vil man 
ofte ubevidst forvente et vindudsat miljø og dermed typisk også accepte-
re højere vindhastigheder. Man vil på nogle tidspunkter måske nærmest 
foretrække at blive ”blæst igennem”. Med udgangspunkt i dette er vind-
miljøet derfor ikke nødvendigvis uacceptabelt på de højest placerede 
tagterrasser. 
 
Ved hjælp af diverse tiltag kan der imidlertid opnås mere acceptable 
vindforhold på de øvre tagterrasser. Dette 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. 
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Afværgetiltag 
Miljøkonflikten i projektet for den planlagte bebyggelse imødegås ved 
tiltag fastlagt i lokalplanforslaget. 
 
Til sikring af et acceptabelt vindmiljø på de øvre tagterrasser vurderes 
vindafskærmning at kunne afværge situationer med ubehagelig vindkom-
fort.  
 
For at forbedre vindmiljøet skal der på de øvre tagterrasser på tagflader-
ne af 8. etage og 9. etage arbejdes med placering af vindafskærmning i 
form af lægivende beplantning, begrønnede perforerede skærme, glas-
skærme eller kombinationer heraf.  
 
Desuden anbefales vindafskærmningen placeret, så vinde fra vest af-
skærmes, da de vestlige vinde har de højeste hastigheder og er de mest 
hyppige. 
 
På denne baggrund er der i lokalplanforslaget optaget bestemmelse om, 
at: 
 

• Til sikring af et acceptabelt vindmiljø skal der etableres vindaf-
skærmning på tagterrasser inden for byggefelterne B6 og B7 (sva-
rende til tagfladerne af etage 8 og 9). Materialer og udformning 
skal tilpasses øvrige elementer på opholdsarealerne, og skal 
fremstå som beplantning, begrønnede perforerede skærme (1/3 
åbne og 2/3 tætte), glasskærme eller kombinationer heraf. 

 
Metode og manglende viden 
For at vurdere det lokale vindmiljø, er der i analyserne for vindforhold 
blevet foretaget CFD-simuleringer af 12 vindretninger (sektorer af 30 °). 
Disse analyser gør det muligt at lokalisere regioner med lokale accelera-
tioner og recirkulationszoner ved at bestemme lokal strømningsha-
stighed. Når resultaterne sammenholdes med statiske data for vindret-
ningens hyppighed og styrke, er det muligt at vurdere vindmiljøet i for-
hold til antallet af timer, som denne forekommer i løbet af et år.  
 
CFD-simuleringer er udført i OpenFOAM version 1706. Programmet er 
en open source-beregningskerne, programmeret i C++ af CFD Direct.  
Softwaret er et værktøj, der benyttes til analyse af fluidstrømninger. Det 
er en computerbaseret metode, der løser de styrende ligninger for fluid-
bevægelser. Dette gøres i alle tre dimensioner.  
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3D-bymodellen for Aarhus danner udgangspunkt for beregningen. Heri 
er arkitektens 3D-CAD-model indsat. 
 
Træer og anden beplantning i den planlagte bebyggelse eller i by-
modellen er ikke medtaget CFD-simuleringen. 
 
Udover den planlagte bebyggelse vil omkringliggende bygningerne også 
påvirke vindmiljøet på Europaplads og skabe komplekse strømninger, 
hvorfor disse er medtaget i simuleringen. Bygninger inden for en radius 
af ca. 0,7 km er medtaget i den geometriske model. Vindens påvirkning 
af bygninger og terræn længere væk end 0,7 km håndteres via en ru-
hedsfaktor (z0).  
 
På trods af at 3D-bymodellen ikke er fuldstændig opdateret med bl.a. de 
nye bebyggelser ved Frederiks Plads, kan vindstudierne anvendes til 
beskrivelse af vindforholdene ved Europaplads, da indflydelsen af de 
manglede bygninger er minimal.  
 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af vindpåvirkning. 
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3.8 Det lokale klima omkring byggeriet - skyggeforhold 
 
Konklusion 
Den planlagte bebyggelses skyggepåvirkning af de omkringliggende 
arealer er vurderet på baggrund af en række skyggestudier. 
 
Skyggestudierne viser, at den planlagte bebyggelse vil medføre en for-
holdsvis begrænset skyggepåvirkning af omgivelserne. Dette skyldes 
primært, at der er markante skyggeafkast fra de eksisterende bebyggel-
ser i omgivelserne, og at disse skygger falder både ved fritlægningen af 
Aarhus Å nord for planområdet og ved Dokk1 øst for planområdet. Lige-
ledes vurderes skyggepåvirkningen for boligformål at være meget be-
grænset. Her er særligt Mindegade Kollegiet på Mindegade 7-9 og kolle-
giets tagterrasser vurderet til ikke at være påvirket væsentligt. 
 
Ny bebyggelse indpasses i den eksisterende bystruktur. Skyggepåvirk-
ningerne fra den nye bebyggelse vurderes ikke er mere omfattende, end 
man almindeligvis må forvente i en midtby med tæt og høj bebyggelse. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsent-
lig påvirkning for miljøet. 
 
Beskrivelse af skyggeforholdene 
Skyggestudier 
Der er foretaget studier af skyggepåvirkninger af mulighed for ny bebyg-
gelse i lokalplanområdet. Der er desuden foretaget skyggestudier af ek-
sisterende forhold. 
 
Skyggestudierne er foretaget for nærområdet den 21. marts, 21. april, 
21. maj, 21. juni, 21. juli, 21. august, 21. september og 21. december 
svarende til sommer- og vintersolhverv, forårs- og efterårsjævndøgn 
samt sommerperioden. På disse dage er skyggestudierne angivet for kl. 
9, 12, 15, 18 og 20, hvilket ses på Figur 31 - Figur 38 samt på bilag til 
miljørapporten. 
 
Ligeledes er der foretaget skyggestudier af skyggepåvirkningerne på 
Mindegade Kollegiet i Mindegade 7-9, hvor tagterrasser og facader mod 
Mindegade er i fokus, samt af skyggepåvirkninger ved Dokk1, hvor for-
arealer mod vest og syd er i fokus. Disse skyggestudier er set fra skrå 
vinkler og er vedlagt som bilag til miljørapporten. 
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Skyggestudierne angiver alle den maksimale skyggepåvirkning og der-
med den maksimale slagskygge på de udvalgte dage, og skyggens be-
vægelse hen over døgnet på udvalgte tidspunkter. 
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Figur 31: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. marts  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 32: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. april  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 33: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. maj  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 34: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. juni  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 35: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. juli  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 36: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. august  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 37: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. september  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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Figur 38: Skyggestudier, der angiver den maksimale slagskygge i tidsrummet kl. 9-20 den 21. december  
for eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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De nære omgivelser og skyggepåvirkning 
Ny bebyggelse i området omkranses af Dynkarken, Europaplads og 
Mindegade, eksisterende bebyggelse syd for Fredensgade samt politi-
stationen ved Ridderstræde. Disse omgivelser fremstår i dag primært 
som cityformål i form af erhvervsformål suppleret med publikumsoriente-
rede funktioner og enkelte boligformål såsom Mindegade Kollegiet i Min-
degade 7-9. 
 
Omgivelserne er fornyet med fritlæggelsen af Aarhus Å og med omdan-
nelsen af havnen, hvor der er opført markante byggerier som Dokk1 og 
anlagt byrum i tilknytning hertil. Nord for planområdet og umiddelbart 
nord for den fritlagte del af Aarhus Å ligger Europahuset, og vest for 
planområdet står den eksisterende bebyggelse ud mod Europaplads 
som større byggerier mod havnebassinet. Dertil er der syd for området 
ved Værkmestergade opført højhusbyggeri i form af Aarhus City Tower, 
ligesom der er planlagt for højhusbebyggelse ved Frederiks Plads. Der-
udover planlægges der for flere byggerier ved og omkring havnen. 
 
De eksisterende byggerier i omgivelserne påvirker i dag lys- og skygge-
forholdene og kaster markante skygger i omgivelserne.  
 
I lokalplanområdet kaster de eksisterende bygninger skygger om formid-
dagen i baggårde og om eftermiddagen/aftenen på Mindegade og Euro-
paplads. Dette er ligeledes illustreret på Figur 31 - Figur 38. 
 
Skyggepåvirkning fra den planlagte bebyggelse 
I forårs-, sommer- og efterårsmånederne vil den planlagte bebyggelse 
have meget begrænsede skyggepåvirkninger for de eksisterende bebyg-
gelser vest for den nye bebyggelse. Skyggepåvirkningen vil være be-
grænset til morgentimerne og berøre området op til Fredens Torv. 
  
Om foråret og efteråret vil skyggen kortvarigt berøre Mindegade Kollegiet 
i Mindegade 7-9 i mindre tidsrum. Her berører skyggen en lille del af den 
ene tagterrasse ved forårs- og efterårsjævndøgn og kun i mindre om-
fang. Mindegade Kollegiets tagterrasser berøres ikke af skygge fra den 
planlagte bebyggelse i sommermånederne. 
 
Ved forårs- og efterårsjævndøgn ligger skyggen foran Europahuset midt 
på eftermiddagen, hvor der alene er en mindre merskygge fra ny bebyg-
gelse sammenlignet med eksisterende forhold. 
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Figur 39: Illustration af placering af Mindegade Kollegiet på Mindegade 7-9 i forhold til ny bebyggelse ved 
Europaplads 6-8. 

 
Ved Dokk1 er der i sommerhalvåret fra maj til august mindre skyggepå-
virkninger fra ny bebyggelse på den øverste del af trappearealet. På 
Dokk1s legeområde mod vest er der ingen skyggepåvirkning i disse må-
neder, ligesom der på legeområdet mod syd ikke er selvstændige skyg-
ger fra den planlagte bebyggelse. Dette er opsummeret og illustreret  
på Figur 40 som en skematisk oversigt af skyggepåvirkningen på udpe-
gede arealer ved Dokk1. 
 
Mod Ridderstræde vil både kantzone inden for lokalplanområdet og Rid-
derstræde hovedsageligt fremstå solbeskinnet i morgen-, formiddags- og 
eftermiddagstimerne i sommerhalvåret.  
 
I vintermånederne vil skyggepåvirkningerne være størst, idet solen står 
lavt på himlen og derved får bygningerne til at kaste lange skygger. Dette 
gælder alle byens bygninger, og skyggestudierne viser, at området som 
helhed domineres af skygger i de fleste af dagtimerne, både med og 
uden den planlagte bebyggelse. I den sammenhæng skal det nævnes, at 
antallet af solskinstimer er lavest i vintermånederne. Dette har betydning 
i forhold til oplevelsen af skyggepåvirkningerne og det samlede mikrokli-
ma i de omkringliggende byrum, da antallet af dagtimer uden maksimale 
skyggeafkast udgør størstedelen af dagtimerne i vintermånederne. 
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Figur 40: Skematisk oversigt af skyggepåvirkning af udpegede arealer ved Dokk1 fra maj til august. De farve-
de afgrænsninger skal ses i sammenhæng med illustrationen øverst i billedet. 
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Hvordan forventes skyggeforholdene at udvikle sig, hvis planfor-
slaget ikke vedtages? 
Hvis planforslagene ikke vedtages, må der forventes samme fremtidige 
skyggeforhold svarende til de eksisterende forhold. 
 
Desuden kan eventuelle yderligere høje huse ved havnen påvirke omgi-
velserne og kaste skygger. 
 
Skyggeforholdene i forhold til referencescenarie (0-alternativ) 
Ved 0-alternativet vil skyggeforholdene i lokalplanområdet og nærområ-
det svare til de eksisterende forhold, hvor eksisterende bebyggelse på-
virker lys- og skyggeforholdene og kaster skygger i omgivelserne.  
 
Vurdering af påvirkninger 
Den planlagte bebyggelse vurderes ikke at påvirke omgivelserne med 
væsentlige negative skyggepåvirkninger. 
 
Skyggestudierne viser, at bebyggelsens størrelse og højder betyder, at 
der vil kastes skygger på omgivelserne. Sammenholdt med skygger fra 
de eksisterende byggerier i nærområdet vurderes det imidlertid, at den 
nye bebyggelses volumen medfører en forholdsvis begrænset skygge-
påvirkning af omgivelserne, hvilket primært skyldes, at der er markante 
skyggeafkast fra de eksisterende bebyggelser i nærområdet, og at disse 
skygger falder både ved fritlægningen af Aarhus Å og ved Dokk1. Lige-
ledes vurderes skyggepåvirkningen for boligformål i Mindegade Kollegiet 
på Mindegade 7-9 og kollegiets tagterrasser ikke påvirket væsentligt.  
 
Det vurderes, at ny bebyggelse indpasses i den eksisterende bystruktur, 
og at skyggepåvirkningerne ikke er mere omfattende, end man alminde-
ligvis må forvente i en midtby med tæt og høj bebyggelse. 
 
Skyggeforholdene vurderes på denne baggrund ikke at have en væsent-
lig påvirkning 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 be-
byggelse samt volumener af de omkringliggende eksisterende og 
kommende byggerier i kommunens 3D-model. 
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Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af skyggepåvirkning. 
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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 vindforholdene ved gadeplan ikke vil påvirke 
bykvalitet og byliv ved foden af de høje huse væsentligt. 
 
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 kolonnade er i sig selv 
skyggelagt. Kantzonen mod Ridderstræde vil hovedsageligt fremstå sol-
beskinnet i morgen-, formiddags- og eftermiddagstimerne i sommerhalv-
året. Skyggeforholdene vil dermed ikke påvirke miljøet negativt i forhold 
til bykvalitet og byliv.    
 
Der er samtidig vurderet, at der inden for planområdet ikke vil være øvri-
ge påvirkninger på tværs af de miljøvurderede emner, som kan medføre 
en væsentlig påvirkning af miljøet. For eksempel er det vurderet, at em-
net om byarkitektur i forhold til påvirkning af byens skyline ikke medfører 
en væsentlig påvirkning af miljøet på tværs af de andre miljøvurderede 
emner, som omhandler lugt- og luftforurening, støj fra trafik, byrum ved 
foden af de høje huse, 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. 1124 enkelte lokalplaner på vej i nærområdet; én lokalplan 
for et erhvervsområde med højhus ved Mindet, én lokalplan for et er-
hvervsområde ved Mellemarmen på Aarhus Havn og én lokalplan for et 
cityområde med højhus ved Frederiks Plads. 
 
Disse eventuelt fremtidige lokalplaner vurderes ikke at skabe miljømæs-
sige konflikter på tværs af de miljøvurderede emner, da bebyggelserne 
ligger i behørig afstand af nærværende planområde set i forhold til både 
anvendelse, byggeriets omfang og øvrige planmæssige aspekter. 
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Figur 41: Kortet angiver foruden nærværende lokalplanområde 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: 
 

• Stueetage mod Mindegade, Europaplads og Ridderstræde skal 
anvendes til butiksformål og/eller publikumsorienterede serviceer-
hverv og/eller offentlige formål, eventuelt i kombination med libe-
rale erhverv/kontorerhverv. 

 
• Bebyggelse i stueetage langs Mindegade og Europaplads/ Dyn-

karken skal indrettes med kolonnade med en fribredde på mindst 
1,5 m og med en udstrækning som vist på kortbilag 1 (lokalplan-
kortet i lokalplanforslaget). 
 

• Tagterrasserne skal indrettes med plantekasser, nedfældede be-
de, krukker o. lign. med en varieret beplantning med græsser, 
stauder, buske og træer, så der opnås et grønt udtryk af høj kvali-
tet. 
 

• På tagterrasser ud mod gade skal der etableres beplantning i et 
mindst 0,5 m bredt bed. Beplantningen skal kunne synes fra ga-
deniveau og kan bestå af høje prydgræsser, stauder, buske og 
træer. Herudover skal mindst 20 % af tagterrassers areal fremstå 
begrønnet. 
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• Overholdelse af det indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i konto-
rer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv. 
 

• Til sikring af et acceptabelt vindmiljø skal der etableres vindaf-
skærmning på tagterrasser inden for byggefelterne B6 og B7 (dvs. 
på tagterrasser på tagfladerne af 8. etage og 9. etage). Materialer 
og udformning skal tilpasses øvrige elementer på opholdsarealer-
ne, og skal fremstå som beplantning, begrønnede perforerede 
skærme (1/3 åbne og 2/3 tætte), glasskærme eller kombinationer 
heraf. 

 
6.1 Afværgetiltag 
Miljøkonflikter i projektet imødegås ved tiltag fastlagt i lokalplanforslaget. 
I lokalplanredegørelsen er der redegjort for disse tiltag. 
 
I forhold til emissioner fra virksomhederne på havnearealerne er disse 
virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder ikke begrænsede af plan-
lægningen. 
 
Dermed sker planlægningen for følsomme formål, uden at der opstår en 
miljøkonflikt i forhold til lugt- og luftforurening.  
 
6.2 Overvågning 
Aarhus Kommune vil som en integreret del af kommunens opgaver følge 
den generelle udvikling af området. 
 
Overvågningen vil omfatte de eksisterende platantræer langs Ridders-
træde, som ikke ønskes beskadiget ved byggeri- og anlægsarbejderne. 
 
Overvågningen vil desuden omfatte observationer af trafikudviklingen, så 
eventuelle trafikale problemer i og udenfor området opdages og løses. 
Trafikudviklingen vil blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger som en 
del af den generelle overvågning af trafikudviklingen i Midtbyen. 
 
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.  
 
På baggrund af de vurderede konsekvenser af planerne, er der foreslået 
afværgeforanstaltninger. Overvågningstiltagene er: 
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• At eksisterende platantræer i Ridderstræde ikke beskadiges ved 
jordbearbejdning i anlægsfasen. I byggeri- og anlægsfasen skal 
træerne beskyttes særligt, og dette skal ske i samarbejde med 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 

• Overvågning af trafikudviklingen med overvågningstiltag som alle-
rede udføres som f.eks. trafiktællinger. 
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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, LBK nr. 287 af 16/04/2018 

• Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25/10/2018 

• 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 

• Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 for et område i Midtbyen (Til-
læg til højhuspolitik for Aarhus Kommune) 

• Luftkvalitetsvurdering, COWI A/S, 19.06.2019 

• Støjredegørelse, COWI A/S, 21.01.2019 

• Visualiseringer, nærområdet, COWI A/S, 28.11.2019 

• Visualiseringer, byens skyline, COWI A/S, 16.05.2019 

• Trafikanalyse, COWI A/S, 23.04.2019 

• Vindsimuleringer, MOE A/S, 12.04.2019 
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• Vindsimuleringer, supplerende, MOE A/S, 02.12.2020 

• Skyggebilleder – nærområdet, COWI A/S, 07.11.2019 

• Skyggebilleder – Mindegade Kollegiet, COWI A/S, 07.11.2019 

• Skyggebilleder – Dokk1, COWI, 21.11.2019 
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8. Bilag  

 



Bilag 2.1-2.11
Bilag til miljørapport til Lokalplan nr. 1124



Bilag 2.1
Screening/afgrænsning af lokalplanen



Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 1. november 2018 
Revideret: den 6. februar 2019 
Plan/projekt: LP1124 Højhusbebyggelse på Europaplads 6-8  

Version: 36 
 

 
Screening og scoping af planforslag i medfør af planloven 

   
Lovbekendtgørelse nr. 448. af 10. maj 2017 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.  
 
 
 



 

  

Flowdiagram 



 

Vejledning til brug af skemaet: 

 
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.  

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 områder på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurde-

ring, 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 bkg. 1383/2016 om administration af planloven i internatio-
nale 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) 



 

Tjekliste til afgørelse af behov for miljøvurdering af lokalplanforslag for 1124, Højhusbebyggelse på Europaplads 6-
8 
 

Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger Ansvar 

A. Kan projektgruppen udelukke, at 
planen kan påvirke et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde væ-
sentligt - et Natura 2000-område? 

x  Hvis ikke, er planen pr. definition omfattet af krav om miljø-
vurdering samt miljøkonsekvensvurdering efter § 3 i bekendt-
gørelse nr. 1383 af 26. nov. 2016.  
 

PLAN. 
via kon-
fliktsøg-
ning i 
GIS. 
CME 
vurde-
rer 

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

x   Ved registrering af bilag IV er planen omfattet af krav om mil-
jøkonsekvensvurdering i hh til § 7 i bekendtgørelse nr. 1383 
af 26. november 2016.  
Der skal screenes for arterne også uden for habitatområderne. 

CME/Vo
gN 
(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 tids-
mæssige sammenfald, er der enten krav om VVM eller VVM 
screening. Væsentlighedsvurdering efter VVM og MV lovgiv-
ning skal være ens (Dronninglund-sagen tages i erindring – 
kontakt VVM-teamet) 

PLAN 

D. Andet, 
f.eks. Højhuspolitik 

x  Højhuse er omfattet af lovens § 2, stk. 1, idet Aarhus Kom-
mune jf. Højhuspolitikken vurderer, at projekter med bebyg-
gelse på mere end 6 etager eller 20 – 25 meter eller en over-
skridelse af kommuneplanens maksimale etageantal med 

PLAN 



 

mindst 2 etager kan have en væsentlig påvirkning på omgivel-
serne. 

 

Beskrivelse af lokalplanens indhold 
COWI har på vegne af Europa Plads ApS anmodet om udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan. I anmodningen indgår en 
projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag. 
 
Europa Plads ApS har anmodet om lokalplanlægning for et højhusbyggeri på et projektområde omkranset af Dynarken, Euro-
paplads, Mindegade og Ridderstræde. Projektområdet udgør et samlet areal på 2.913 m2 og omfatter mat.nr. 82a, 86, 87, 88, 
89 og 94b, alle af Århus Bygrunde. 
 
Schmidt/hammer/lassen architects A/S har udarbejdet et skitseprojekt med højhusbebyggelse til cityformål med mulighed for 
butikker, hotel og liberalt erhverv. 
 
Det samlet etageareal er på ca. 15.000 m2 (ekskl. parkeringsdæk) fordelt på følgende anvendelse: 

• ca. 2.400 m2 Butikker/Office lobby/Hotel lobby 
• ca. 6.300 m2 Hotel eller liberalt erhverv 
• ca. 5.700 m2 Liberalt erhverv 

 
Højhusbebyggelsen fremstår som en samlede karrébebyggelse med varierende bygningshøjder fra 3 til 8 etager med mulighed 
for tagterrasse på taget af 8. etage. Bebyggelsen nedtrappes fra 8 etager ud mod Europaplads til 3-4 etager langs Mindegade og 
baggårdsmiljøet mellem Mindegade og Ridderstræde.  
Arkitektoniske består bebyggelsen af en materialemæssigt tung plint/base på 4 etager, som skal spille sammen med den om-
kringliggende bebyggelse og skalaen i Mindegade, mens de øvre 8 etager rent materialemæssigt og som helhed skal være mere 
lette og varierende end bunden.   
  



 

 
 

Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1. Natur- og naturbeskyttelse MILJØ 

1.1 NBL. § 3 - beskyttede naturtyper  x        MILJØ/Ibkn 

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

 x        MILJØ/Ibkn 

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. 3,8 
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. 
 
På grund af afstanden samt projektets karak-
ter vurderes det konkrete projekt ikke at 
kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 
2000 området væsentligt. 

MILJØ/Ibkn 



 

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        MILJØ/Ibkn 

1.5 Registreret skov  x        MILJØ/ 
VON/Ibkn 

1.6 Træbevoksning evt. fredskov  x       DRIFT/ 
TGO/Hlst 

1.7  Naturnetværk  x       MILJØ/Ibkn 

 Økologiske forbindelser  x       MILJØ/Ibkn 

 Spærringer  x        MILJØ/Ibkn 

 Spredningskorridorer  x       MILJØ/Ibkn 

 Muligt naturområde  x       MILJØ/Ibkn 

1.8 Biologisk mangfoldighed/biodiver-
sitet herunder fauna og flora som 
ikke varetages under pkt.  1.1 til 
1.7 

 x       MILJØ/Ibkn 

1.9 Særlige landskabsinteresser, rum-
lig oplevelse af landskabet 

 x       MILJØ/Ibkn 

1.10 Særlige geologiske interesser og 
værdier 

 x       MILJØ/Ibkn 

1.11 Særlige terrænforhold  x       MILJØ/Ibkn 



 

Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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1.12 Skovrejsningsområde  x       MILJØ/Ibkn 

1.13 Skovrejsning ikke ønsket  x       MILJØ/Ibkn 

1.14 Bynære landskaber  x       MILJØ/Ibkn 

1.15 Bevaringsværdige beplantningse-
lementer 

 x       MILJØ/Ibkn 

1.16 Vandløb generelt    x    Projektet ligger ca. 30 meter fra den nedre 
del af Aarhus Å. Det vurderes, at projektet 
ikke påvirker vandløbet hverken i anlægsfa-
sen (idet byggeriet ikke grænser op til åen) 
eller efter anlæggelse. 

MILJØ /siiv 

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

 x       MILJØ / 
siiv 

1.18 Okkerpotentielle områder  x       MILJØ / 
siiv 

1.19 Andet          

  

2. Overfladevand – Normal situation  (10 års hændelse jf. spildevandsplanen) MILJØ 

2.1 Afledning af spildevand    x    Området er omfattet af spildevandsplanens 
kloakopland P001. Området er i dag fællesklo-
akeret. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle 

MILJØ 
VON/EBA 
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nye kloakker/omlægning af eksisterende 
kloak inden for planområdet etableres som 
separatkloak, hvor regn- og spildevand afle-
des i separate ledninger (så lokalplanområdet 
enten kan tilsluttes til Aarhus Vands separate 
ledninger for regn og spildevand i forbindelse 
med dette projekt - eller er forberedt på Aar-
hus Vands fremtidige planlagte separatkloake-
ring i området, se punkt 2.2). 
 
Spildevand fra området skal fremadrettet fort-
sat afledes til Marselisborg Renseanlæg. Om-
rådet er omfattet af udledningstilladelsen for 
Marselisborg Renseanlæg. 

2.2 Afledning af overfladevand    x    Hvis det er fysisk muligt, vil Aarhus Vand føre 
regnvandsstik frem til matriklen, hvorved 
regnvand vil blive afledt til Aarhus Å. Aarhus 
Vand skal da søge om udledningstilladelse. 
Hvis dette ikke er fysisk muligt på nuværende 
tidspunkt, vil det være nødvendigt fortsat at 
afvande regnvand via fællesledningen sam-
men med spildevand til Marselisborg Rensean-
læg. 
 

MILJØ 
VON/EBA 
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Ved eventuel tilslutning af regnvand til fælles-
ledningen må afløbskoefficienten for området 
ikke overstige 0,75. Ved en overskridelse af 
dette skal der etableres privat forsinkelsesvo-
lumen dimensioneret til en klimafremskrevet 
10-års hændelse med droslet afledning til et 
passende lavt niveau, så det sikres at over-
løbsfrekvensen fra Aarhus Vands fællesledning 
ikke øges fremadrettet. 

2.3 Tilslutning til spildevandsledning    x    Der findes i dag mulighed for tilslutning af 
spildevand i Mindegade, Ridderstræde og Eu-
ropaplads. Disse stik kan genanvendes. Stik 
der ikke ønskes genanvendt skal afproppes 
efter anvisning fra Aarhus Vand. 

AAV/BSJ 

2.4 Tilslutning til regnvandsledning    x    Regnvandet skal tilsluttes regnvandsledningen 
i Europaplads via et endnu ikke etableret stik. 
Tilslutningen skal ske efter nærmere aftale 
med Aarhus Vand. Se dog punkt 2.2 ift. om 
denne tilslutning bliver fysisk mulig. 

AAV/BSJ 

2.5. Regnvandsbassiner  x       AAV/BSJ 

2.5 Andet         MILJØ 
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3. Overfladevand – Ekstrem situation MILJØ 

3.1 Planområdets følsomhed/ ro-
busthed overfor overfladevand fra 
omgivelserne (øgede nedbørs-
mængder) 

   x    Ved nuværende terrænforhold løber overfla-
devand under ekstremregn fra omgivelserne 
ifølge simulering i Scalgo udenom planområ-
det til Aarhus Å. 

MILJØ 
VON/EBA 

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

   x    Området afleder i dag overfladevand under 
ekstremregn via Mindegade og Europaplads til 
Aarhus Å. Det skal fremadrettet tilsvarende 
sikres, at overfladevand under ekstremregn 
kan ledes sikkert bort via denne strømnings-
vej. 

MILJØ 
VON/EBA 

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

   x   x Terrænkoten for projektområdet ligger mel-
lem 2,5 og 3,5 m, og projektet ligger inden 
for et område, der i kommuneplanen er udpe-
get til potentielt at kunne blive oversvømmet 
inden for de næste 100 år. Se desuden koor-
dineret svarskema. 

MILJØ 
VON/LHB 

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

   x 
 

  x Slusen og Havnegade beskytter midtbyen 
mod oversvømmelse op til kote 2,5 m. Der 
bør dog tages højde for, at der kan opstå hø-
jere vandstande, jf. de officielle prognoser. 
Se koordineret svarskema for nærmere be-
skrivelse. 

MILJØ 
VON/LHB 
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3.5 Andet          

 
 
 

 

4. Grundvand MILJØ 

4.1 Særlige drikkevandsinteresser 
(OSD, NFI og indvindingsoplande 
hertil) 

   x    Området er beliggende udenfor områder med-
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. 
Der er således ingen nuværende eller fremti-
dige indvindingsinteresser i området. 

MILJØ 
VON/KP 

4.2 Vandindvinding inkl. forsynings-
vandværk (Indvindingsopland) 

   x    - Do -  MILJØ 
VON/KP 

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

   x    Der forventes ikke særligt vandforbrugende 
aktiviteter. 

MILJØ 
VON/KP 

4.4 Grundvandssænkning        Kan ikke besvares på foreliggende grundlag. 
Men hvis grundvandssænkning er påkrævet, 
skal denne screenes efter miljøvurderingslo-
ven og det kan kræve en tilladelse efter vand-
forsyningsloven.  

MILJØ 
VON/KP 

4.5 Infiltration af grundvand        Kan ikke besvares på foreliggende grundlag. MILJØ 
VON/KP 
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Men hvis infiltration grundvand er påkrævet 
skal denne screenes efter miljøvurderingslo-
ven og det kan kræve en tilladelse efter vand-
forsyningsloven. 

4.6 Andet     x    Da området er lavtliggende, kan der være ri-
siko for højtstående grundvand og/eller ind-
trængende havvand ved byggeaktiviteter un-
der kote 0 m.  

MILJØ 
VON/KP 

 

5. Landbrug  MILJØ 

5.1 Landbrug/husdyr/pelsdyrfarme 
m.v. 

 x       MILJØ/SLJ 

5.2  Lugtgenekriteriet  x       MILJØ/SLJ 

5.3 Andet          

 

6. Virksomheder MILJØ 

6.1 Virksomhedsstøj, afstand m.v.    x    Konfliktsøgningen i Mapview viser mange virk-
somheder inden for et cirkelslag på 500 m fra 
planområdets centrum, som der føres pligtigt 
miljøtilsyn med. Det drejer sig om 4 havne-
virksomheder (DLG, Himmerlands Grovvarer, 

Virk/LH 
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AABT samt Aarhusværket) som genererer støj 
og luftforurening, samt handels- og service-
virksomheder, serveringssteder ol. Der er in-
gen virksomheder med meget støjende aktivi-
teter inden for 500 m. 
Nærmeste miljøgodkendte virksomhed er Aar-
husværket i en afstand af ca. 150 m. 

6.2 Natstøj fra virksomheder  x      Ikke relevant, da det ikke vedrører boliger 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 CME om-
kring bygge- og anlægsaktiviteterne. 
Krav herom kan i medfør af miljøaktivitetsbe-
kendtgørelsen fastsættes af hensyn til fx nær-
liggende beboelse eller anden følsom arealan-
vendelse. 

Virk/LH 
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6.4 Luftforurening, lugt, støv og andre 
emissioner 

   x    Området vil periodisk være påvirket af lugt, 
støv og anden luftforurening fra flere af hav-
nens virksomheder. 
Disse virksomheder er på kommunens liste 
over virksomheder, hvor det ikke kan udeluk-
kes, at de kan afstedkomme konflikt med 
planlovens § 15b ang. luftforurening. 
   
Aarhus Kommune har foretaget en kortlæg-
ning af luftforurening fra bl.a. disse virksom-
heder, som grundlag for udpegning af arealer 
til produktionserhverv og tilhørende konse-
kvenszoner.  
Kortlægningen viser, at der i planområdet kan 
laves åbne bygninger op til 37,5 m, før det 
konflikter med virksomhedernes immissioner 
af luftforurening. Det er oplyst, at max bygge-
højde er 8 etager plus tagterrasse. Det svarer 
i øvrigt cirka til højden på First Hotel Atlantic. 
Krydset er sat under den forudsætning, at 
byggeriet ikke overstiger 30 m, da det ikke 
kan anbefales, at der bygges helt op til græn-
sen. Hvis byggehøjden overstiger 30 m, bør 

Virk/LH 
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der foretages en nærmere vurdering/bereg-
ning af lugtimmissionen fra ATR-Fabrik. 

 
 

    Sikkerhed 

6.5 Risikovirksomheder    x    Nærmeste risikovirksomhed er AAK i en af-
stand af ca. 700 m. 
I henhold til BEK 371 af 2016 skal planlægnin-
gen tage hensyn til risikoen fra risikovirksom-
heder inden for 500 meters planlægningszo-
nen.  

Virk/LH 

6.6 Brand, eksplosion    x    Inden for knap 1000 m fra den planlagte be-
byggelse findes 3 risikovirksomheder, AAK, 
Nordalim og Danish Agro. Påvirkningen af are-
alerne ved større uheld bør belyses gennem 
eksisterende viden om risikoforholdene på de 
enkelte virksomheder og den akkumulerede ef-
fekt, førend projektet realiseres. 

Østjyl-
lands 
Brandvæ-
sen/ 

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 
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7. Jord CME8 

7.1 Jordforurening    x     MILJØ 
(NWS og 
MEEH) 

7.2 Jordhåndtering/flytning    x  x  Da hele lokalplanområdet er områdeklassifice-
ret, skal evt. jordflytning forudgående anmel-
des til Teknik og Miljø. 
 

MILJØ 
(NWS og 
MEEH) 

7.3 Andet          

 

8. Trafik CBM 

8.1 Trafikafvikling/belastning og veja-
dgang i anlægsfasen 

  x   x  Der er tale om et følsomt område, hvilket vil 
betyde, at der må forventes skærpede krav til 
anlægsfasen. Der skal således i hele anlægs-
fasen sikres fuld trafikafvikling i Mindegade. 
Og byggeriet kan ikke forvente at råde over 
offentlige vejarealer til byggeplads. Krydset 
kan flyttes såfremt der redegøres tilrettelæg-
gelsen af anlægsfasen. 

MOBILITET 
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8.2 Trafikafvikling/belastning og veja-
dgang i driftsfasen 

  x    x Trafikken til området skal afvikles via Minde-
gade, der er ensrette for biltrafik med retning 
mod Dynkarken. Mindegades tilslutning til 
Dynkarken er begrænset. Cykeltrafik afvikles i 
dag dobbeltrettet på hele strækningen og ind-
går som en vigtig cykelrute i Midtbyen. 

MOBILITET 

8.3 Støjgener fra veje og jernbaner   x   x x Området er støjbelastet over kommunepla-
nens grænseværdier. Der skal udarbejdes en 
støjredegørelse med henblik på at de rele-
vante bestemmelser kan medtages i lokalpla-
nen. 
Der kan i anlægsfasen forekomme støjgener 
specielt fra pilotering og spunsning. 

MOBILITET 

8.4 Natstøj fra veje og jernbaner         MOBILITET 

8.5 Vibrationer fra vej, bane og an-
lægsarbejder 

   x  x x Området vurderes ikke at være belastet af vi-
brationer. 
 
I forbindelse med pilotering og spunsning kan 
der forekomme vibrationsgener. 

MOBILITET 

8.6 Emissioner fra eventuel trafik til 
og fra området 

   x  x x En udbygning af området vurderes, da trafik-
ken til byggeriet begrænses, ikke at give an-
ledning til emissioner, der medfører at gæl-
dende grænseværdier overskrides. 

MOBILITET 
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8.7 Trafiksikkerhed   x   x x Området er beliggende i Aarhus Midtby, hvor 
der i vid udstrækning er anlagt fortov og cy-
kelsti. Der vurderes derfor ikke at være sær-
lige opmærksomhedspunkter i forhold til tra-
fiksikkerhed i driftsperioden. 
 
Anlægsfasen skal tilrettelægges under hen-
syntagen til, at der er meget cykeltrafik i ga-
den, specielt i morgen og eftermiddagsspidsti-
men. Til- og frakørsel af lastbiler skal tilrette-
lægges under hensyntagen hertil. Krydset kan 
flyttes såfremt der redegøres for, hvorledes 
dette hensyn tages.  

MOBILITET 

8.8 Kumulative konsekvenser    x    Byggeriet ligger i et område, hvor der i nær-
områderne også forekommer byggeprojekter. 
Projekterne skal i anlægsfasen koordineres 
således, at der kan opretholdes fornuftige tra-
fikforhold. 

MOBILITET 

8.9 Andet          

 

9. Klimatiske forhold – se endvidere pkt. 3 PLAN 

9.1 Sol/skyggevirkning   x x   x Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbej-
det en konsekvensanalyse af højhusprojektet. 

PLAN/SDS 
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Når den udarbejdes, vil det blive afklaret, om 
der er evt. påvirkninger af området i forhold 
til skyggepåvirkning. 

9.2 Vindforhold   x x   x Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbej-
det en konsekvensanalyse af højhusprojektet. 
Når den udarbejdes, vil det blive afklaret, om 
der er evt. påvirkninger af området i forhold 
til vind og om krydset evt. kan flyttes. 

PLAN/SDS 

9.3 Andet          

 
10. Kulturarv  PLAN 

      Kulturmiljø PLAN 

10.1 Udpegede kulturmiljøer   x x   x Projektområdet ligger inden for købstadsker-
nen i nærheden af Mindeport. Højhusbygge-
riet kommer umiddelbart til at skille sig ud fra 
det øvrige byggeri inden for købstadskernen. 
Ridderstræde syd for projektet har en vigtig 
historisk betydning. Projektet kræver tilpas-
ning i forhold til eksisterende kulturmiljø. 

PLAN/SDS 

10.2 Potentielle kulturmiljøer    x   x  PLAN/SDS 

10.3 Endnu ikke kendte kulturmiljøer    x   x  PLAN/SDS 



 

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

 f
or

va
ltn

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

 

10.4 Andet          

 

       Bevaringsværdige bygninger PLAN 

10.5 Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger (jf. Kommuneplan) 

  x x   x Forhuset på Mindegade 10 er jf. Kommune-
plan 2013 registreret med bevaringsværdi 2, 
og vil indgå i en bebyggelsesmæssig sam-
menhæng med ny bebyggelse. Øvrige regi-
strerede bevaringsværdige bygninger inden 
for projektområdet tæller forhusene Minde-
gade 12A med bevaringsværdi 3 samt Euro-
paplads 6 og 8 begge med bevaringsværdi 
5. Disse bygninger ønskes nedrevet. 

PLAN/SDS 

10.6 Potentielt bevaringsværdige byg-
ninger 

   x   x  PLAN/SDS 

10.7 Andet          

 

        Oplevelsen af kirken MILJØ 
/PLAN 

10.8 Exner Fredning  x     x  MILJØ/SLJ 
PLAN/SDS  

10.9 Kirkebyggelinje NBL § 19  x     x Projektområdet indeholder ingen kirkebygge-
linje jf. Kommuneplan 2017. 

MILJØ/SLJ 
PLAN/SDS  
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(Planens indvirkning på miljøet) 
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10.10 Kirkeindsigtsområder  x     x Projektområdet er ikke omfattet af kirkeind-
sigtsområder jf. Kommuneplan 2017. 

PLAN/SDS 

10.11 Andet          

 

        Forhistorisk tid og fredninger MILJØ/ 
PLAN 

10.12 Arkæologiske værdier        Arkæologisk set er området kun dårligt kendt. 
Da der er tale om et relativt stort område, vil 
Moesgård Museum dog alligevel anbefale, at 
der forud for anlægsarbejder foretages arkæo-
logiske forundersøgelser på arealet, for på den 
måde at undgå eventuelle senere standsninger 
af anlægsarbejderne. Museet vil herefter vur-
dere om der skal foretages yderligere arkæolo-
giske undersøgelser på området. 

PLAN/SDS 

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

 x        MILJØ/Ibkn 
(VogN) 

10.14 Fredninger  x        MILJØ/Ibkn 
(VogN)  

10.15 Fortidsminder  x        MILJØ/Ibkn 
(VogN)  

10.16 Andet          
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11. Arkitektoniske forhold – ny bebyggelse PLAN 

11.1 Arkitektonisk tilpasning til omgi-
vende bebyggelse 

  x x x  x Projektområdet ligger i et grænseområde mel-
lem city, middelalderbyen, havnen og et om-
råde med andre høje markante bygninger. 
Hvorvidt der er tale om en positiv, negativ el-
ler neutral indvirkning, afhænger derfor af 
placering i området og af øjnene, der ser. Pro-
jektet kommer til at fjerne byggeri fra den ek-
sisterende kontekst og skala, for så at er-
statte det med nyt og mere markant byggeri. 
De fire nederste etager er vigtige i forhold til 
sammenhæng med eksisterende bebyggelse 
og i overgangen mellem den gamle købstads-
bebyggelse, mens de 4 øverste etager er 
mere vigtige i forhold til sammenhængen med 
bebyggelsen omkring Europaplads og byens 
skyline.   

PLAN/SDS  

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

   x   x Byggeriet er tilpasset det omkringliggende 
terræn og byrum. Udover et par enkelte træer 
er der ikke beplantning i området i dag. 

PLAN/SDS 

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

  x x   x Byggeriet vil kunne ses fra kystnærhedszo-
nen. Indvirkningen vil blive belyst med visua-
liseringer fra udvalgte steder. 

PLAN/SDS 



 

Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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11.4 Kystnærhedszonen (uden for by-
zone) 

   x   x  PLAN/SDS 

11.5 Visuel påvirkning af skyline   x x x  x Indvirkningen vil blive belyst med visualiserin-
ger fra udvalgte steder. Projektområdet ligger 
inden på grænsen mellem selve city og et om-
råde op mod havnen, hvor flere højhuse er 
blevet bygget eller er på vej. 
Det nye byggeri forventes dog i en vis ud-
strækning, at påvirke indtrykket af byens pro-
fil med domkirketårnet og rådhustårnet som 
de væsentlige. Dette vil blive belyst yderligere 
i en konsekvensvurdering af projektet. 

PLAN/SDS 

11.6 Lys og/eller refleksioner    x   x  PLAN/SDS  

11.7 Andet          

 

12. Ressourcer og affald PLAN 
/MILJØ 

12.1 Arealforbrug 
jf. kommuneplanens målsætning 

   x   x Den koncentrerede bebyggelse betyder meget 
lidt arealforbrug, hvilket er i overensstem-
melse med kommuneplanens målsætning om 
dette. 

PLAN/SDS 
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12.2 Energiforbrug (særligt energifor-
brugende eller energibesparende 
foranstaltninger) 

   x   x  PLAN/SDS 

12.3 Forbrug af andre materialer, rå-
stoffer 

   x     MILJØ/SLJ 
PLAN 

12.4 Forbrug af kemikalier, miljøfrem-
mede stoffer 

   x     MILJØ/SLJ 
PLAN 

12.5 Genanvendelse af affald    x     MILJØ/SLJ 
PLAN 

12.6 Andet          

 

13. Befolkning og sundhed MILJØ/ 
PLAN 

13.1 Friluftsliv/rekreative interesser 
- internt i planområdet 

    x  x Der etableres grønne taghaver/tagterrasser 
på flere af tagfladerne. 

MILJØ/SLJ 
PLAN/SDS 

13.1 Friluftsliv/rekreative interesser 
- i omgivelserne i øvrigt 

    x  x Projektet ligger i umiddelbar nærhed til de 
mange rekreative arealer ved Europaplads, 
Dokk1 og på havnen. 

MILJØ/ 
PLAN/SDS 

13.2 Begrænsninger og gener over for 
befolkningen i øvrigt 

 x       MILJØ/ 
PLAN 



 

Screening/scoping (step 2) 
(Planens indvirkning på miljøet) 
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13.3 Kontakt mellem mennesker     x  x Projektet vil bidrage positivt til at skabe mere 
liv i området og møde mellem forskellige for-
mål. 

PLAN/SDS 

13.4 Natstøj (WHO)         PLAN 

13.5 Andet          

 

14. Socioøkonomi / materielle goder PLAN 

14.1 Påvirkning af sociale forhold    x   x Området vil indeholde hotel, kontorer, butik-
ker og caféer/restauranter. Der bliver derfor 
en god blanding af funktioner i overensstem-
melse med kommuneplanens målsætning om 
anvendelse af omdannelsesområder. 

PLAN/SDS 

14.2 Beboersammensætning    x   x Indeholder ingen boliger, men har en bred 
gruppe af brugere i form af hotel, butikker og 
liberalt erhverv. 

PLAN/SDS 

14.3 Påvirkning af erhvervsmæssige 
interesser 

   x   x Forholdet til de miljøtunge virksomheder på 
havnen skal belyses. 

MILJØ/SLJ 
PLAN/SDS 

14.4 Andet          

  



 

Konklusion 
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). 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplan-
tillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
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 kommuneplanens maksimale etageantal med mindst 2 etager 
kan have en væsentlig påvirkning på omgivelserne. Lokalplanen antages desuden ud fra ovennævnte screening at ville medføre 
en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. 
 
Det relevante 0-alternativ vurderes at være: Den anvendelse og bebyggelse, som er fastsat i kommuneplanens rammebestem-
melse. 
 
Scoping 
I miljørapporten vil følgende emner bliver belyst: 
 
Lugtgener fra havnen  
OML-analyse (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel) 
  
Luftforurening (emissioner)  
 
Trafikale forhold  
Støj fra trafik og jernbane 



 

 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline 
Det undersøges nærmere om projektet vil påvirke byens skyline. Der findes frem til udvalgte punkter i området til visualisering 
af projektet med før og efter visualiseringer. 
 
Byrum ved foden af det høje hus 
Det undersøges nærmere hvordan der kan skabes liv og gode byrum ved foden af projektet. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
Det undersøges nærmere om projektet kan medføre en øget turbulent vindpåvirkning især ved foden af højhuset. 
 
Det lokale klima omkring byggeriet – skyggeforhold 
Det undersøges nærmere med skyggediagrammer hvorvidt projektet påvirker de omkringliggende bygninger. 
 
  



 

Screeningen er udført af: 

Hvis der har været rådgivere involveret nævnes de her. 

ellers skrives navn, initialer og afdeling i skemaet herunder. 

 

Afdeling: Initialer: Navn: 
PLAN: SDS Simon Detjen Schmidt 
MOBILITET:   
   
MILJØ SLJ Sophie Langkjær Jensen 

 Natur Ibkn Iben Knudsen 
 Vandløb Siiv Signe Iversen 
 Spildevand EBA Ebsen Bang Andersen 

 Grundvand KP Klaus Petersen 

 Landbrug SLJ Sophie Langkjær Jensen 

 Virksomheder LH Lars Stenvang 
 Jord NWS Nanna Werner Sandal 
 Aarhus Vand BSJ Bo Snediker Jacobsen 
 Beplantning mm. Hlst Hanne Lund 
 Østjyllands Brandvæsen   
 Hav LHB Line Henriette Broen 

 



Bilag 2.2
Luftkvalitetsvurdering, COWI A/S, 19.06.2019
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1 Indledning 

I forbindelse med projektering af et etagebyggeri på Europaplads, 8000 Aarhus C, har 

COWI lavet vurderinger af immissionsbidrag som funktion af højde med henblik på at 

undersøge, i hvilke højder immissionsgrænseværdierne (B-værdier) for luftforurening 

og lugt kan overholdes.  

Luftkvaliteten i højden ved byggeområdet vil blive påvirket af de nærliggende høje 

skorstene fra industrivirksomhederne på Aarhus Havn.  

Disse er i første omgang screenet, hvorved ATR Fabrik, AAK (AarhusKarlshamn), DLG 

og Aarhusværket er identificeret til at have de mest kritiske afkast. Fortum Waste So-

lutions, Himmerland og Scanola er identificeret til at være mindre kritiske, og der er 

derfor ikke regnet videre på dem.  

Ved benyttelse af OML beregninger undersøges immissionskoncentrationsbidrag af 

lugt, støv eller anden luftforurening ved den fremtidige facade af byggeriet på Euro-

paplads, 8000 Aarhus C. Potentielle overskridelser af immissionsgrænseværdierne un-

dersøges i op til 90 m over terræn.  

Der er i 2018 udarbejdet en omfattende kortlægning af luftforurening ved Aarhus hav-

nefront og midtby, af COWI A/S til Aarhus kommune, udgivet juli 2018, med titlen: 

"Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i Planloven for Aarhus havne-

front og midtby". Nærværende rapport bygger videre på dette arbejde og er opdateret 

med nye input data fra aktuelle påbud mv.  
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2 Metode 

2.1 Spredningsberegninger i OML Multi 6.2 

Beregningerne udføres i OML Multi 6.2 og følger den eksisterende vejledning i OML 

Multi 6.2 og vejledning fra miljøstyrelsen; Luftvejledningen, Nr. 2, 2001.  

Immissionskoncentrationsbidraget på Europaplads er regnet særskilt for hver enkelt 

virksomhed, da gældende B-værdier netop er angivet som maksimalt bidrag per virk-

somhed.  

I spredningsberegningerne er der anvendt 1 års meteorologisk datasæt for Kastrup 

1976. Spredningsberegningerne er foretaget med en standard ruhedslængde for by-

områder på 0,3 m.  

Idet alle relevante kilder og receptorer befinder sig i et relativt fladt og lavtliggende 

område i Aarhus midtby og havneområde er terrænet i alle beregninger indsat som 

værende fladt ved kote 0 m, hvorved der også opnås en terrænhældning lig 0. Det er 

således ikke i beregningerne taget hensyn til eventuelle mindre koteforskelle.  

Afhængigt af afkastets placering relativt til kilden er der anvendt enten konservativ 

retningsfortolkning eller skarp retningsbestemt tolkning af OML resultaterne (se afsnit 

2.3). Valget af fortolkningsmodel er angivet i de enkelte underafsnit. 

Inputværdierne for lugtemissioner (LE/s) er ganget med 7,8 (√60) for at korrigere for 

midlingstid jf. Luftvejledningen. 

Inputdata for beregningerne er baseret på virksomhedernes godkendelsesvilkår for 

emissioner, der er gældende året rundt og der ses derfor ikke på dags- eller sæsonva-

riationer, men der regnes med emission svarende til emissionsgrænsen i alle årets ti-

mer.  

B-værdien gælder for den maximale månedlige 99 % fraktil, hvilket betyder at det er 

den højeste blandt de månedlige 8. højeste time-immissionskoncentrationer der vises i 

resultaterne fra OML Multi.  

2.2 Input data 

I forbindelse med dataindsamlingen til projektet, er der taget udgangspunkt i de input-

data, der er givet i de gældende miljøgodkendelser for virksomhederne på havnefron-

ten og i Aarhus midtby.  
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Figur 1  Til venstre ses oversigt over virksomheder i området omkring Europaplads, som er in-

teressante i forhold til påvirkninger fra luft- og lugtimmissioner. Til højre ses placering af det nye 

byggeri. 

2.3 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 (kon-

servativ model) i en given afstand. Der findes dog undtagelser, f.eks. i de tilfælde hvor 

immissionskoncentrationen påvirkes af retningsbestemte bygningseffekter.  

I forbindelse med de tidligere beregninger jf. "Kortlægning af lugt og luftforurening i 

henhold til § 15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby" er der anvendt ret-

ningsbestemt aflæsning af resultaterne, da:  

› De nuværende vilkår for virksomhederne er givet på baggrund af retningsbestemt 

aflæsning og det er disse vilkår der er beskyttet af §15b i Planloven;  

› Virksomhederne er for de meste placeret øst for Aarhus by, og den fremher-

skende vindretning er fra vest, hvorfor de højeste resultater rent statistisk bør fin-

des øst for byen jf. Figur 2 1; 

› Højhuse er mindre udsat for en kumuleret effekt, da f.eks. påvirkning fra trafikken 

er markant lavere over 20 m. 

 

                                                
1 https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/1999/tr99-13.pdf  

Fortum Waste Solutions

Scanola

ATR Fabrik

AAK

Himmerland
DLG

Aarhus værket

Europaplads
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Figur 2  Vindrose for Kastrup 1974-1983, de anvendte meteorologi-

data OML Multi er fra Kastrup 1973. 

Denne tilgang er fastsat i samarbejdet med Aarhus Kommune og senest accepteret af 

Miljøstyrelsen i forbindelse med kortlægning af mulige bygningshøjder i Århus C og Ø.2  

COWI har valgt at fortsætte med denne tilgang i dette projekt. 

 

                                                
2 

 Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i Planloven for Aarhus havne-

front og midtby, COWI og Aarhus Kommune, 2018. 
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3 Beregningsinput og resultater 

3.1 AAK 

AAK er en oliemølle med en kraftcentral på samlet nominel indfyret termisk effekt på 

100 MW. Effekten er fordelt på fire kedler; tre kedler af hver 30 MW og en kedel på 10 

MW. De fire kedlers afkast er samlet i samme skorsten. Anlægget er forsynet med 

deNOx-anlæg til rensning af røggasserne. Miljø- og Fødevareministeriet meddelte et 

skærpet påbud om emissionsgrænser for SO₂, NOX og støv til AAK den 7. december 

2015, gældende fra 1. januar 2016. Heri er emissionsgrænserne fastsat sådan at AAK 

med primær fyring med gasolie har mulighed for at fyre med en 'passende' blanding af 

fuelolie, gasolie, vegetabilske olier og restprodukter.  

Tillæg til miljøgodkendelse dateret 7. april 2017 omhandler muligheden for etablering 

af ny biomassefyret kedel som erstatning for den nuværende 10 MW kedel. Dette sce-

narie er dog endnu ikke etableret og afspejler derfor ikke den nuværende situation for 

AAK.  

COWI har haft kontakt med Miljøstyrelsen og AAK i januar og februar 2019. Miljøsty-

relsen oplyser at der ikke er konkrete planer for yderligere ændringer i forhold til emis-

sionsgrænser for AAK. AAK og Miljøstyrelsen oplyser at AAK fortsat vil have mulighed 

for emission af Nikkel (Ni) op til de gældende B-værdier. 

I "Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i Planloven for Aarhus hav-

nefront og midtby, COWI juli 2018" blev Ni identificeret som det dimensionerende stof 

for AAK og der er jf. ovenstående ingen ændringer til dette. Dog er der mindre æn-

dringer til luftmængder jf. ovennævnte påbud. COWI har derfor lavet en genberegning 

for Nikkel. 

Som beskrevet i rapporten "Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i 

Planloven for Aarhus havnefront og midtby, COWI juli 2018", er den mest kritiske re-

ceptor for AAKs afkast; udendørsterrasserne i E&Y-huset i højden 65,5 m over terræn.  

E&Y-husets nærmeste hjørne (574964 m E, 6223371 m N, terrænhøjde 6.2 m) er relativt til AAK 

placeret i afstanden 550 m med et vinkeludsnit 310-320 grader (se  
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Tabel 4). Via en OML beregning for AAK med afstand 550 m og skarp retningsfortolk-

ning i 310 grader og 320 grader findes; ved en kildestyrke af Ni på 13,7 mg/s, tilsva-

rende en koncentration på 0,49 mg/Nm³, kan AAK netop overholde B-værdien. Derfor, 

i det følgende angående AAK, benyttes emissionsgrænsen 0,49 mg/Nm³ ved 3 % O₂. 

Relativt til AAK er det nærmeste facadepunkt (og herved det mest kritiske punkt) ved 

etagebyggeriet på Europaplads vurderet til at være i UTM-32 punktet = (575259 m E, 

6223772 m N), hvilket resultere i en afstand fra AAKs afkast til receptor på 790 m. 

Ved OML-beregning med skarp retningsbestemt aflæsning i 350 grader og 360 (0) gra-

der for netop denne afstand findes immissionsbidraget fra AAK som angivet i Tabel 5. 

OML-beregningen viser således en overskridelse af B-værdien for Ni i receptorhøjden 

85 m, mens denne B-værdi er overholdt for alle receptorhøjder til og med 80 m. 

Tabel 1  Data for AAK som afkastkilde. 

Parameter Værdi Enhed Kilde 

UTM koordinat E 575355 m Google Earth 

UTM koordinat N 6222981 m Google Earth 

Afkasthøjde 70 m Tillæg til miljøgodkendelse, 7. april 2017 

Indre diameter 2,0 m Skortenshøjdeberegning, Force Technology, juli 

2009 

Ydre diameter 2,5 m Skortenshøjdeberegning, Force Technology, juli 

2009 

Luftmængde (fugtig, 3 % O₂)1 40,3 Nm³ /s Beregnet for 100 MW 

Luftmængde (tør, 3 % O₂)2 28,0 Nm³/s Beregnet for 100 MW 

Temperatur 150 °C Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 

15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby, 

COWI juli 2018. 

Bygningshøjde 18 m Skortenshøjdeberegning, Force Technology, juli 

2009 

1) Beregnet efter følgende formel 1,41+221/(21-%O₂), 6. supplement til Luftvejledningen, Tabel 11 

2) Beregnet efter følgende formel 217/(21-%O₂), 6. supplement til Luftvejledningen, Tabel 11 

Tabel 2  Emissionsdata for de forurenende stoffer fra fællesafkastet på AAK. 

Forurenende stoffer Emissions- 

grænse 

(mg/Nm³) 

% O₂ Kildestyrke 

(mg/s) 

B-værdi 

(mg/m³) 

Sprednings- 

faktor 

(m³/s) 

NOx (regnet som NO₂) 450 3 13.26 - - 

NO₂ 225 3 6.63 0,125 50.465 

 

SO₂ 350 3 10.31 0,25 39.251  

 

Støv 30 3 884 0,08 10.514  

 

Ni 0,49(a) 3 13,7 0,0001 137000 
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(a) Emissionsgrænse for Ni er fundet ved en iterative beregningsproces for største Ni-emission 

der kan overholde B-værdien (immissionsgrænsen) i alle aktuelle receptorer, hvor E&Y-husets 

øverste terrasser, ved skarp retningsfortolkning, er benyttet som den mest kritiske receptor.    

Tabel 3 Data for Europaplads som receptor for AAKs afkast 

Parameter Værdi Enhed Kilde 

Korteste afstand til Europaplads 790 m Google Earth 

Største vinkel til Europaplads 350 grader Google Earth 

Mindste vinkel til Europaplads 360 grader Google Earth 

UTM koordinat E 575259 m Google Earth 

UTM koordinat N 6223772 m Google Earth 
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Tabel 4:  Data for E&Y som receptor for AAKs afkast  

Parameter Værdi Enhed Kilde 

Korteste afstand til E&Y-huset 550 m Google Earth 

Største vinkel til E&Y-huset 320 grader Google Earth 

Mindste vinkel til E&Y-huset 310 grader Google Earth 

UTM koordinat E 574964 m Google Earth 

UTM koordinat N 6223371 m Google Earth 

 

Tabel 5: Immissionskoncentrationsbidrag ved Europaplads med AAK som afkastkilde. Værdier 

markeret med rødt overskrider gældende B-værdi. Det bemærkes at immissionskoncentrationsbi-

draget af Ni første gang overskrider B-værdien i en højde mellem 80 m og 85 m. Altså viser OML-

beregningen at immissionsbidraget på Europaplads ligger under B-værdien i alle højder til og med 

80 m.  

Receptorhøjde over 

terræn 

[m] 

Ni immissionsbidrag i 345-355 

grader, 790 m 

[µg/m³] 

Ni immissionsbidrag i 355-5 

grader, 790 m 

[µg/m³] 

1,5 0,022 0,022 

5 0,022 0,022 

10 0,022 0,022 

20 0,023 0,022 

30 0,023 0,024 

40 0,031 0,028 

50 0,039 0,039 

60 0,048 0,053 

70 0,058 0,063 

75 0,063 0,072 

80 0,080 0,096 

85 0,095 0,125 

90 0,103 0,148 
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3.2 DLG 

Der er taget udgangspunkt i revurderingen af miljøgodkendelsen fra 1. juli 2015, hvori 

der er fastlagt B-værdi for lugt og maksimal luftmængde fra fællesafkastet, hvorfra 

lugtemission finder sted. Derudover er der fastsat grænseværdier for en række andre 

afkast på virksomheden, herunder fyringsanlægget, som i 2017 fik lov til at fyre med 

LPG udover fuelolie. Der ses ikke nærmere på andre afkast end fællesafkastet, da det 

både i højde og luftmængde overstiger de andre signifikant. De anvendte inputdata i 

Tabel 6 og Tabel 7 er fra rapporten "Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til 

§ 15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby, COWI, 2018".  

Ved sammenligning af spredningsfaktorerne i Tabel 7 ses det at lugt er det dimensio-

nerende stof for DLG.  

Tabel 8 gengiver resultaterne fra OML-beregningen på det dimensionerende stof (lugt) 

med skarp retningsfortolkning i vinkeludsnittet 290-300 grader og afstanden 388 m.   

Som det fremgår af resultaterne i   
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Tabel 8 for immissionskoncentrationsbidrag ved Europaplads fra DLG, er B-værdien for 

lugt overholdt i alle højder til og med 60 m. Da lugt er det dimensionerende stof for af-

kastet fra DLG, kan det på den baggrund konkluderes at DLG kan overholde de rele-

vante immissionsgrænser/B-værdier ved Europaplads i alle højder til og med 60 m. 

Tabel 6: Inputdata for DLG. 

Parameter Værdi Enhed 

Afkast (UTM koordinat E) 575632 m 

Afkast (UTM koordinat N) 6223615 m 

Receptor punkt (UTM koordinat E) 575289 m 

Receptor (UTM koordinat N) 6223796 m 

Korteste afstand, afkast til receptor punkt 388 m 

Største vinkel fra afkast til matrikel (±5 grader) 300 grader 

Mindste vinkel fra afkast til matrikel (±5 grader) 290 grader 

Afkasthøjde over terræn 112 m 

Indre diameter 3 m 

Ydre diameter 3 m 

Generel bygningsmæssig højde 46 m 

Luftmængde 389.000 Nm³/h 

Luftmængde 108,1 Nm³/s 

Temperatur 34 °C 

Tabel 7:  Inputdata for de forurenende stoffer fra fællesafkastet på DLG. 

Forurenende stoffer Emissions- 

koncentration 

Kildestyrke B-værdi Sprednings- 

faktor 

Lugt 4.271 LE/Nm³ 3.600.000 LE/s1) 10 LE/Nm³ 360.000 Nm³/s 

Støv 30 mg/Nm³ 3.242 mg/s 0,08 mg/Nm³ 40.521 Nm³/s 

1) Korrigeret med 7,8 jf. Luftvejledningen. 
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Tabel 8: Maksimale 99%-fraktiler af immissionskoncentrationsbidraget ved Europaplads fra DLGs 

afkastkilde. Værdier markeret med rødt overskrider gældende B-værdi. Det bemærkes at immis-

sionsbidraget af lugt første gang overskrider B-værdien i en højde mellem 60 m og 65 m. Altså 

viser OML-beregningen at immissionsbidraget ved Europaplads fra DLG overholder B-værdien i 

alle højder til og med 60 m. 

Receptorhøjde over 

terræn 

[m] 

Lugt immissionsbidrag i 285-295 

grader, 388 m 

[µg/m³] 

Lugt immissionsbidrag i 295-305 

grader, 388 m 

[µg/m³] 

1.5 3.6 3.1 

5.0 3.6 3.1 

10.0 3.6 3.2 

20.0 3.8 3.6 

30.0 4.1 4.3 

40.0 5.5 5.9 

50.0 7.4 7.7 

60.0 10.0 10.0 

65.0 11.4 11.3 

70.0 12.7 12.9 

75.0 14.0 14.3 

80.0 15.2 15.7 

85.0 16.4 17.1 

90.0 18.1 18.4 
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3.3 Århusværket 

Århusværket fungerer som et varmeproducerende spids- og reservelastanlæg og har 

haft 36 og 58 driftstimer per år i henholdsvis 2016 og 2017. Århusværket er omfattet 

af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg samt BAT-konklusioner og har senest mod-

taget en revurdering af deres miljøgodkendelsen den 1. oktober 2018.  

Spredningsberegningerne er foretaget for en driftssituation med maksimal indfyret ef-

fekt og fuld udnyttelse af aktuelle emissionsgrænser som givet af den seneste miljø-

godkendelse.  

Århusværket må maksimalt have en indfyret effekt på 165 MW og som brændsel må 

der udelukket anvendes fyringsolie og bioolie. Data for Århusværket som er benyttet i 

OML-programmet fremgår af Tabel 9, mens gældende vilkår for emission fremgår af 

Tabel 10. Det bemærkes at Århusværket har to kedler, hvor røggassen fra kedlerne le-

des gennem hvert sit røgrør i samme skorsten til en højde på 105 m. Til OML-

beregningerne er det forudsat at det konservative-estimerede totale afkast fra de to 

kedler er fordelt ligeligt i skorstenens to røgrør. 

Tabel 9:  Data for Århusværket. Det bemærkes at Århusværket har en skorsten med to skor-

stensrør, mens nedenstående røggasvolumen er summeret for det samlede afkast. 

Parameter Værdi Enhed Kilde 

Afkast (UTM koordinat E) 575304 m Google Earth 

Afkast (UTM koordinat N) 6223578 m Google Earth 

Receptor (UTM koordinat E) 575259 m Google Earth 

Receptor (UTM koordinat N) 6223772 m Google Earth 

Korteste afstand 199 m Google Earth 

Største vinkel 360 grader Google Earth 

Mindste vinkel 350 grader Google Earth 

Afkasthøjde 105 m Revurdering af miljøgodkendelse, 1. oktober 2018 

Indre diameter 1,9 m Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 

15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby, 

COWI juli 2018. 

Ydre diameter 5 m Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 

15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby, 

COWI juli 2018. 

Luftmængde (fugtig, 3 % O₂ )(a) 52,5 Nm3/s Beregnet: 1,41 + 221/(21 - %O₂) 6. supplement til 

Luftvejledningen, Tabel 11 

Luftmængde (tør, 3 % O₂ )(a) 46,3 Nm3/s Beregnet: 217/(21 - %O₂) 6. supplement til Luftvej-

ledningen, Tabel 11 

Temperatur 200 °C Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 

15b i Planloven for Aarhus havnefront og midtby, 

COWI juli 2018. 

Tabel 10:  Emissionsdata for de forurenende stoffer fra det totale afkastet på Århusværket. 

Forurenende stof Emissionsgrænse 
(miljøgodkendelse 

1.okt 2018) 
[mg/Nm³] 

O₂ Kildestyrke 
[mg/s] 

B-værdi 
[mg/m³] 

Spredningsfaktor 
[m³/s] 

Støv 25 3 1.156 0,08 14.456  

NOx (målt som NO₂) 365 3 16.885 - 
 

NO₂ 182,5 3 8.442 0,125 67.539  

SO₂ 400 3 18.504 0,25 74.016  
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Tabel 11: Maksimale 99%-fraktiler af immissionsbidraget af det dimensionerende stof SO₂ ved 

Europaplads fra Århusværket. Til og med den undersøgte højde 90 m ses der ingen overskridelse 

af B-værdi for SO₂. 

Receptorhøjde over 

terræn 

[m] 

SO₂ immissionsbidrag i 345-355 

grader, 199 m 

[µg/m³] 

SO₂ immissionsbidrag i 355-5 

grader, 199 m 

[µg/m³] 

1.5 0.1 0.1 

5.0 0.1 0.1 

10.0 0.1 0.1 

20.0 0.3 0.4 

30.0 1.0 1.3 

40.0 3.0 3.3 

50.0 7.7 8.6 

60.0 17.2 19.9 

65.0 26.0 28.9 

70.0 36.3 41.2 

75.0 50.0 60.1 

80.0 70.0 82.7 

85.0 99.9 109.9 

90.0 134.0 160.1 

 

Som det fremgår af resultaterne i Tabel 11 for immissionsbidraget ved Europaplads fra 

Århusværket, er B-værdien overholdt i alle undersøgte højder, hvilket er til og med 90 

m. 
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3.4 ATR Fabrik Aarhus 

ATR Fabrik Aarhus er listet som en foderstoffabrik beliggende på ØST-Havnen. Den 45 

m høje fælles skorsten har afkast fra Q1 Kølere og Q2 Mølle, som blandes i afkastet. 

Grænseværdier for lugt-immissionsbidrag fra ATR er opdelt i tre kategorier (se Tabel 

12). Europaplads er udlagt som Cityområde hvorfor ATR maksimalt må have et immis-

sionsbidrag for lugt på 5 LE/m³. Aarhus kommune oplyser samtidigt at ATR fabrik skal 

revurderes i Q3/Q4-2019 og det forventes at lugtvilkårene lempes i forbindelse med 

denne proces, således at det tilladte immissionsbidrag vil være 10 LE/m³ i alle områ-

der med bolig.  

Data i Tabel 13 og i Tabel 14 tager udgangspunkt i anvendte data i rapporten "Kort-

lægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i Planloven for Aarhus havnefront 

og midtby, COWI juli 2018."          

Tabel 12: Lugtgrænser for ATR i henhold til Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt.  

ATR Fabrik Aarhus GmbH, 14. september 2011. 

Områdetype 

(jf. Kommuneplan eller lokalplan) 

Immissionsbidrag 

[LE/m³] 

Boligområde, Cityområde 5 

Blandet bolig og erhverv 8 

Erhvervsområde (både med og uden bolig) 20 

  

Tabel 13 Data for ATR Fabrik. 

Parameter Værdi Enhed 

Kilde (UTM koordinator E) 576179 m 

Kilde (UTM koordinator N) 6222568 m 

Receptor (UTM koordinat E) 575259 m 

Receptor (UTM koordinat N) 6223772 m 

Mindste afstand fra kilde til receptor 1507 m 

Vinkel fra kilde til receptor (±5°) 320 grader 

Afkasthøjde over terræn 45 m 

Indre diameter 1,4 m 

Ydre diameter 1,4 m 

Luftmængde, aktuel 58.000 m³/h 

Temperatur på afkast 47 °C 

Generel bygningskorrektion 30 m 

Tabel 14: Emissionsdata for de forurenende stoffer fra fællesafkastet på ATR Fabrik. 

Forurenende stoffer Emissions- 

koncentration 

(LE/m³) 

Kildestyrke 

(MLE/s) 

B-værdi 

(LE/m³) 

Sprednings- 

faktor 

(m³) 

Q1+Q2 4.227 0,4841) 5 96.807 

1) Korrigeret med 7,8 (√60) jf. Luftvejledningen. 
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Tabel 15: Maksimale 99%-fraktiler af lugtimmissionsbidrag ved Europaplads fra ATR Fabrik. Vær-

dier markeret med rødt overskrider gældende grænse for immissionsbidraget (5 LE/s). Det be-

mærkes at de beregnede immissioner overskrider grænseværdien i en højde mellem 41 m og 42 

m. Altså viser OML-beregningen at immissionsbidraget på Europaplads fra ATR Fabrik ligger un-

der immissionsgrænseværdien i alle højder til og med 42 m. 

Receptorhøjde 
[m] 

Lugtimmissionsbidrag i 315-325 grader, 1507 m 
[Le/m³] 

1.5 1,9 

5 1,9 

10 1,9 

20 2,1 

30 3,2 

35 4,1 

38 4,5 

40 4,7 

41 4,9 

42 5,1 

45 5,5 

50 6,1 

60 5,9 

65 5,3 

70 4,8 

80 4,3 

90 3,2 

 

Som det fremgår af resultaterne i ovenstående tabel for skarp retningsfortolkning af 

immissionsbidraget ved Europaplads fra ATR Fabrik, er immissionsgrænseværdien på 5 

LE/m³ overholdt i alle højder til og med 41 m men er overskredet i højden 42 m. Der 

ses et maksimum for immissionsbidraget på 6,1 LE/s i højden 50 m. Såfremt lugtvilkå-

rene lempes, i den kommende revurdering af ATR-Fabriks miljøgodkendelse, til immis-

sionsgrænsen 10 LE/s, vil ATR Fabrik IKKE være begrænsende for Europaplads.  
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4 Sammenfatning og konklusion 

Med de anvendte forudsætninger, viser resultaterne af spredningsberegningerne udført 

på facaden af det projekterede byggeri på Europaplads:  

› AAKs immissionskoncentrationsbidrag af Ni overskrider B-værdien i en højde mel-

lem 80 og 85 m 

› DLGs immissionskoncentrationsbidrag af lugt overskrider immissionsgrænsen i en 

højde mellem 60 og 65 m 

› Århusværkets immissionskoncentrationsbidrag af SO₂ og NO₂ overholder B-vær-

dien i alle undersøgte højder op til 90 m. 

› ATR Fabriks immissionskoncentrationsbidrag af lugt overskride immissionsgræn-

sen på 5 LE/s (cityområde) i en højde mellem 41 m og 42 m. Såfremt lugtvilkå-

rene lempes til en immissionsgrænse på 10 LE/s, vil ATR Fabrik IKKE være be-

grænsende for anvendelsen af Europaplads.  

Det vil sige at ATR Fabriks emission af lugt vil være dimensionsgivende og sætte be-

grænsning på den anvendelse der kan være i højder over 41 m på Europaplads. Dog, 

såfremt lugtvilkårene lempes for ATR Fabrik til en immissionsgrænse på 10 LE/s, vil 

DLG blive dimensionerende i stedet for ATR Fabrik. Herved vil DLG sætte begrænsning 

på den anvendelse, der kan være i højder over 60-65 m.  
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Bilag A OML udskrifter 

A.1 AAK 
    Dato: 2019/06/17                      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  

 

  

 

 

 

  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 13 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     575355.,   6222981. 

    og radierne (m):        790.        790.        790.        790.        790. 

                            790.        790.        790.        790.        790. 

                            790.        790.        790. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    790   790   790   790   790   790   790   790   790   790   790   790   790 

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      10        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      20        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      30        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      40        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      50        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      60        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      70        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      80        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      90        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     100        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     110        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     120        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     130        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     140        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     150        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     160        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     170        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     180        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     190        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     200        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     210        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     220        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     230        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     240        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     250        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     260        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     270        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     280        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     290        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     300        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     310        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     320        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     330        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     340        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     350        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

                                                                               Ni       Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 AAK        575355.  6222981.   0.0  70.0 150.  40.30  2.00  2.50  18.0   0.0137   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                19.9                      64.5 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 
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    Ni       Periode: 760101-761231 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)       790      790      790      790      790      790      790      790      790      790      790      790      790 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0      2.16E-02 2.16E-02 2.17E-02 2.24E-02 2.39E-02 2.82E-02 3.93E-02 5.30E-02 6.28E-02 7.16E-02 9.57E-02 1.25E-01 1.48E-01 

      10      2.08E-02 2.08E-02 2.08E-02 2.08E-02 2.56E-02 3.12E-02 3.96E-02 4.65E-02 6.57E-02 8.03E-02 9.69E-02 1.16E-01 1.31E-01 

      20      2.01E-02 2.04E-02 2.12E-02 2.47E-02 2.98E-02 3.64E-02 4.13E-02 6.42E-02 1.00E-01 1.24E-01 1.51E-01 1.80E-01 2.13E-01 

      30      2.11E-02 2.13E-02 2.21E-02 2.52E-02 2.95E-02 3.65E-02 4.52E-02 5.83E-02 8.16E-02 9.42E-02 1.09E-01 1.23E-01 1.39E-01 

      40      2.22E-02 2.24E-02 2.31E-02 2.66E-02 3.27E-02 4.02E-02 4.87E-02 6.22E-02 8.33E-02 1.05E-01 1.27E-01 1.50E-01 1.72E-01 

      50      2.66E-02 2.67E-02 2.71E-02 2.88E-02 3.29E-02 3.97E-02 4.63E-02 5.89E-02 9.33E-02 1.16E-01 1.40E-01 1.66E-01 1.92E-01 

      60      1.98E-02 1.99E-02 2.09E-02 2.39E-02 2.89E-02 3.58E-02 4.37E-02 5.88E-02 9.13E-02 1.16E-01 1.42E-01 1.69E-01 1.93E-01 

      70      2.11E-02 2.14E-02 2.21E-02 2.49E-02 2.97E-02 3.75E-02 4.66E-02 6.26E-02 1.04E-01 1.30E-01 1.59E-01 1.87E-01 2.16E-01 

      80      2.35E-02 2.37E-02 2.42E-02 2.64E-02 3.18E-02 3.82E-02 4.95E-02 6.62E-02 1.03E-01 1.29E-01 1.58E-01 1.90E-01 2.24E-01 

      90      2.42E-02 2.43E-02 2.47E-02 2.63E-02 3.34E-02 3.96E-02 4.60E-02 7.70E-02 1.28E-01 1.58E-01 1.92E-01 2.26E-01 2.63E-01 

     100      2.55E-02 2.57E-02 2.64E-02 2.95E-02 3.40E-02 3.92E-02 4.61E-02 7.25E-02 1.23E-01 1.56E-01 1.90E-01 2.25E-01 2.58E-01 

     110      2.63E-02 2.65E-02 2.71E-02 2.93E-02 3.35E-02 3.81E-02 4.26E-02 7.08E-02 1.31E-01 1.65E-01 1.99E-01 2.34E-01 2.68E-01 

     120      2.48E-02 2.49E-02 2.50E-02 2.55E-02 2.87E-02 3.36E-02 4.09E-02 6.14E-02 1.02E-01 1.28E-01 1.55E-01 1.83E-01 2.13E-01 

     130      1.87E-02 1.87E-02 1.89E-02 1.93E-02 2.05E-02 2.65E-02 3.68E-02 4.97E-02 7.76E-02 9.68E-02 1.18E-01 1.40E-01 1.63E-01 

     140      1.68E-02 1.68E-02 1.72E-02 1.90E-02 2.40E-02 3.01E-02 3.54E-02 5.81E-02 8.57E-02 1.07E-01 1.32E-01 1.57E-01 1.83E-01 

     150      1.35E-02 1.36E-02 1.40E-02 1.62E-02 1.95E-02 2.76E-02 3.68E-02 5.97E-02 1.01E-01 1.27E-01 1.56E-01 1.87E-01 2.21E-01 

     160      1.08E-02 1.10E-02 1.16E-02 1.37E-02 1.77E-02 2.47E-02 3.60E-02 5.26E-02 8.39E-02 1.04E-01 1.29E-01 1.53E-01 1.75E-01 

     170      2.45E-02 2.46E-02 2.49E-02 2.62E-02 2.83E-02 3.13E-02 3.64E-02 6.13E-02 1.12E-01 1.44E-01 1.78E-01 2.10E-01 2.38E-01 

     180      2.43E-02 2.44E-02 2.46E-02 2.68E-02 3.15E-02 3.76E-02 4.63E-02 5.56E-02 8.50E-02 1.10E-01 1.30E-01 1.45E-01 1.59E-01 

     190      2.45E-02 2.48E-02 2.55E-02 2.79E-02 3.32E-02 3.89E-02 4.63E-02 6.47E-02 1.04E-01 1.32E-01 1.61E-01 1.90E-01 2.16E-01 

     200      2.13E-02 2.13E-02 2.15E-02 2.23E-02 2.61E-02 3.39E-02 4.14E-02 6.19E-02 1.06E-01 1.36E-01 1.68E-01 2.00E-01 2.29E-01 

     210      1.81E-02 1.81E-02 1.83E-02 1.84E-02 1.94E-02 2.34E-02 3.68E-02 5.40E-02 9.07E-02 1.14E-01 1.40E-01 1.68E-01 1.95E-01 

     220      1.66E-02 1.68E-02 1.74E-02 2.05E-02 2.63E-02 3.31E-02 4.10E-02 6.49E-02 1.01E-01 1.22E-01 1.47E-01 1.74E-01 2.03E-01 

     230      1.82E-02 1.85E-02 1.95E-02 2.25E-02 2.88E-02 3.79E-02 4.68E-02 6.13E-02 8.78E-02 1.09E-01 1.32E-01 1.55E-01 1.78E-01 

     240      1.76E-02 1.76E-02 1.77E-02 2.16E-02 2.76E-02 3.45E-02 4.29E-02 6.88E-02 1.21E-01 1.54E-01 1.89E-01 2.22E-01 2.50E-01 

     250      1.67E-02 1.70E-02 1.77E-02 1.89E-02 2.25E-02 3.07E-02 4.09E-02 6.93E-02 1.33E-01 1.74E-01 2.16E-01 2.54E-01 2.85E-01 

     260      2.76E-02 2.77E-02 2.83E-02 3.05E-02 3.44E-02 3.97E-02 4.64E-02 7.16E-02 1.17E-01 1.45E-01 1.76E-01 2.11E-01 2.43E-01 

     270      2.63E-02 2.65E-02 2.70E-02 2.91E-02 3.27E-02 3.81E-02 4.51E-02 6.53E-02 1.18E-01 1.51E-01 1.86E-01 2.21E-01 2.55E-01 

     280      2.63E-02 2.65E-02 2.72E-02 2.95E-02 3.39E-02 3.97E-02 4.77E-02 5.65E-02 7.56E-02 8.47E-02 1.04E-01 1.22E-01 1.45E-01 

     290      2.34E-02 2.36E-02 2.45E-02 2.78E-02 3.26E-02 3.84E-02 4.56E-02 5.43E-02 6.83E-02 8.46E-02 1.03E-01 1.22E-01 1.46E-01 

     300      2.38E-02 2.41E-02 2.49E-02 2.81E-02 3.37E-02 4.09E-02 4.90E-02 5.91E-02 7.43E-02 8.13E-02 8.58E-02 1.08E-01 1.37E-01 

     310      2.22E-02 2.25E-02 2.33E-02 2.64E-02 3.19E-02 3.96E-02 4.80E-02 5.94E-02 7.94E-02 9.27E-02 1.04E-01 1.14E-01 1.29E-01 

     320      1.88E-02 1.88E-02 1.89E-02 1.95E-02 2.44E-02 3.13E-02 4.17E-02 5.34E-02 6.58E-02 7.05E-02 8.82E-02 1.04E-01 1.20E-01 

     330      2.36E-02 2.37E-02 2.40E-02 2.52E-02 2.62E-02 2.86E-02 3.53E-02 5.36E-02 7.77E-02 9.05E-02 1.09E-01 1.29E-01 1.52E-01 

     340      2.21E-02 2.21E-02 2.22E-02 2.26E-02 2.59E-02 3.16E-02 3.80E-02 4.67E-02 5.51E-02 6.22E-02 6.98E-02 7.84E-02 8.84E-02 

     350      2.23E-02 2.23E-02 2.24E-02 2.25E-02 2.34E-02 3.12E-02 3.92E-02 4.82E-02 5.77E-02 6.34E-02 7.95E-02 9.48E-02 1.03E-01 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum= 2.85E-01 i afstand   790 m og retning 250 grader i måned  3. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AAK-Europaplads 001.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AAK-Europaplads 001.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AAK-Europaplads 001.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AAK-Europaplads 001.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 11:28:57 (17-06-2019) 

    Slut  kl. 11:29:00 (17-06-2019) 
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  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 14 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     575289.,   6223796. 

    og radierne (m):        388.        388.        388.        388.        388. 

                            388.        388.        388.        388.        388. 

                            388.        388.        388.        388. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      10        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      20        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      30        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      40        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      50        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      60        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      70        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      80        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      90        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     100        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     110        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     120        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     130        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     140        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     150        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     160        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     170        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     180        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     190        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     200        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     210        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     220        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     230        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     240        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     250        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     260        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     270        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     280        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     290        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     300        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     310        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     320        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     330        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     340        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     350        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

                                                                               Lugt     Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 DLG        575632.  6223615.   0.0 112.0  34. 108.06  3.00  3.00  46.0   3.6000   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                17.2                      29.7 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning  

    i dennes indflydelsesområde. 

    Fundet første gang for receptor nr. 155 og en  

    bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1. 

    Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med  

    betydelig usikkerhed. 

    For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning. 
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    Lugt     Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (LE/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        5.1   5.2   5.2   5.4   5.7   6.1   6.9   8.3   8.9  10.5  12.1  13.4  14.7  16.8 

      10        5.1   5.1   5.2   5.3   5.6   5.8   6.5   8.9  10.7  12.5  14.3  16.2  18.2  20.1 

      20        6.0   6.0   6.1   6.2   6.5   7.0   7.4   8.5  10.3  12.4  14.0  15.8  17.5  19.2 

      30        6.0   6.1   6.1   6.3   6.7   7.2   8.1   9.5  10.0  11.3  14.8  17.5  19.3  21.2 

      40        5.7   5.8   5.9   6.2   6.6   6.9   8.1   9.4  10.5  11.5  12.5  14.0  18.0  22.6 

      50        5.2   5.2   5.3   5.7   6.0   7.0   8.5  10.3  11.2  12.1  13.7  16.3  21.3  26.9 

      60        4.1   4.1   4.2   4.8   5.6   6.6   8.2  10.2  11.4  12.8  14.4  17.4  23.2  30.4 

      70        2.4   2.4   2.6   3.4   4.1   5.4   7.4  10.1  11.4  13.0  16.4  20.4  29.2  41.5 

      80        0.6   0.7   0.8   1.2   2.0   3.1   4.7   7.6   9.4  12.2  15.6  19.1  27.1  40.2 

      90        0.0   0.1   0.1   0.2   0.4   0.8   1.7   3.9   5.7   8.2  11.0  16.1  23.9  49.8 

     100        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.8   1.5   3.1   6.2  18.4  43.1 

     110        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.9   3.6  12.8  40.0  97.5 

     120        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.5   1.2   2.6   5.3  11.7  35.5 100.7 

     130        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.4   1.1   2.6   5.8  13.1  51.5 

     140        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.4   1.2   1.8   2.7   4.0   6.6  14.0  41.5 

     150        0.1   0.1   0.2   0.3   0.5   0.9   1.8   2.9   3.6   4.6   6.0   7.9  16.1  31.6 

     160        0.7   0.7   0.8   0.9   1.1   1.7   2.5   3.9   4.9   6.6   9.4  15.0  25.4  40.4 

     170        1.7   1.7   1.8   2.0   2.7   3.4   4.3   7.2   9.5  11.8  15.5  21.4  29.7  41.4 

     180        2.9   2.9   3.0   3.5   4.1   4.9   5.6   7.4   8.8  10.9  13.6  17.7  23.6  30.6 

     190        3.8   3.8   3.9   4.1   4.6   5.2   6.0   7.6   8.8  10.4  13.8  19.5  25.3  32.0 

     200        4.0   4.0   4.1   4.4   5.2   5.8   6.2   7.3   9.4  11.4  14.4  18.1  22.3  26.1 

     210        4.0   4.0   4.0   4.1   4.5   5.0   6.6   7.8   9.4  12.3  15.4  17.7  19.9  25.7 

     220        4.5   4.5   4.6   4.8   5.1   6.1   7.2  10.3  12.2  14.1  16.1  19.5  22.9  27.7 

     230        4.5   4.5   4.6   4.9   5.6   6.1   8.1   9.6  11.6  13.4  15.8  18.2  21.7  25.5 

     240        3.6   3.6   3.7   3.7   3.9   5.2   7.2   9.4  11.0  13.3  15.3  18.1  21.9  26.6 

     250        3.3   3.3   3.3   3.3   4.2   5.8   7.7  10.0  11.3  12.7  14.2  17.1  20.0  22.6 

     260        2.6   2.6   2.6   3.2   4.3   5.9   7.8  10.2  11.4  12.9  14.5  16.0  17.6  18.8 

     270        2.5   2.6   2.7   3.2   4.3   5.7   7.6   9.7  10.9  12.4  13.7  15.0  16.2  17.2 

     280        2.6   2.6   2.8   3.4   4.5   5.9   7.7   9.8  11.0  12.3  13.7  15.2  16.6  17.8 

     290        3.6   3.6   3.6   3.8   4.1   5.5   7.4  10.0  11.4  12.7  14.0  15.2  16.4  18.1 

     300        3.1   3.1   3.2   3.6   4.3   5.9   7.7  10.0  11.3  12.9  14.3  15.7  17.1  18.4 

     310        3.8   3.8   3.9   4.0   4.5   6.0   7.8  10.4  11.8  13.2  14.7  16.5  17.9  19.3 

     320        4.5   4.5   4.5   4.7   4.9   5.4   7.2   9.8  11.0  12.3  13.7  15.2  16.8  18.5 

     330        5.6   5.6   5.6   5.7   5.9   6.1   7.3  10.1  11.5  12.8  14.3  15.7  17.3  18.4 

     340        5.0   5.0   5.0   5.0   5.2   5.5   6.4   9.1  10.5  11.8  13.1  15.0  16.4  17.8 

     350        4.5   4.5   4.5   4.6   4.7   4.9   6.7   9.5  11.1  12.8  14.5  15.9  17.5  19.6 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   100.72 i afstand   388 m og retning 120 grader i måned 12. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\DLG-

Europaplads 001.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\DLG-

Europaplads 001.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\DLG-

Europaplads 001.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\DLG-

Europaplads 001.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 13:08:34 (17-06-2019) 

    Slut  kl. 13:08:38 (17-06-2019) 
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  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 14 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     575304.,   6223578. 

    og radierne (m):        199.        199.        199.        199.        199. 

                            199.        199.        199.        199.        199. 

                            199.        199.        199.        199. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      10        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      20        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      30        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      40        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      50        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      60        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      70        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      80        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

      90        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     100        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     110        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     120        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     130        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     140        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     150        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     160        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     170        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     180        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     190        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     200        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     210        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     220        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     230        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     240        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     250        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     260        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     270        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     280        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     290        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     300        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     310        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     320        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     330        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     340        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

     350        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

                                                                               SO2      NO2      Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 A1         575304.  6223578.   0.0 105.0 200.  26.26  1.90  5.00   0.0   9.2520   4.2210   0.0000 

     2 A2         575304.  6223578.   0.0 105.0 200.  26.26  1.90  5.00   0.0   9.2520   4.2210   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                16.0                      57.1 

             2                16.0                      57.1 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 
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    SO2      Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        0.1   0.1   0.1   0.4   1.3   3.3   8.6  19.9  28.9  41.2  60.1  82.7 109.9 160.1 

      10        0.1   0.1   0.1   0.3   0.9   2.3   5.8  12.2  19.0  29.0  44.0  63.7 101.9 170.4 

      20        0.0   0.1   0.1   0.3   0.7   1.4   3.7  10.9  17.4  26.6  38.2  54.4 105.4 197.6 

      30        0.0   0.0   0.1   0.2   0.4   1.0   3.2   9.1  14.3  20.9  39.0  72.2 131.6 231.3 

      40        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   2.0   7.1  12.1  22.1  43.0  77.8 132.1 223.0 

      50        0.0   0.0   0.0   0.2   0.5   1.3   2.8   6.9  11.5  20.2  39.3  78.3 145.3 253.6 

      60        0.0   0.1   0.1   0.3   0.6   1.5   3.1   7.0  10.6  16.1  31.1  66.7 121.0 205.2 

      70        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.8   2.4   6.6  10.6  23.9  45.4  89.8 153.8 238.8 

      80        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   2.5   8.0  15.0  30.0  52.3  94.9 164.8 254.2 

      90        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.6   2.1  10.4  21.2  41.8  70.4 104.9 170.2 283.2 

     100        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   1.1   3.2  12.0  22.3  41.6  71.9 132.2 223.4 352.9 

     110        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.7   2.7   9.7  21.9  41.3  73.4 135.3 223.8 344.6 

     120        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.9   3.2  11.4  19.8  32.8  53.0  83.7 151.9 250.6 

     130        0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.8   2.7   8.5  14.0  23.4  40.7  64.8 108.0 182.2 

     140        0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.6   2.0   6.6  10.4  21.4  41.6  74.5 126.0 214.0 

     150        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   1.1   4.0   8.5  18.0  31.0  52.9  94.3 149.5 

     160        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.0   3.5   7.0  14.1  27.4  52.5  89.0 153.6 

     170        0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.2   3.0   8.4  16.2  34.1  60.2 105.9 166.8 249.2 

     180        0.1   0.1   0.2   0.4   1.0   2.3   5.0  10.8  15.7  23.5  45.1  87.3 162.8 289.2 

     190        0.2   0.2   0.3   0.5   1.2   3.1   6.8  13.4  19.0  27.2  49.6 100.2 184.3 303.6 

     200        0.1   0.2   0.2   0.5   1.1   2.2   4.6  11.6  18.6  29.2  47.0  72.0 135.4 230.7 

     210        0.1   0.1   0.1   0.2   0.6   1.5   4.1  10.6  18.4  26.4  41.5  61.0  93.1 145.7 

     220        0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.5   3.8   7.7  11.6  16.8  27.9  42.9  86.9 168.2 

     230        0.0   0.0   0.1   0.2   0.4   1.0   2.4   5.5   8.7  14.6  24.5  43.3  86.1 168.4 

     240        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   2.7   7.1  11.1  16.8  30.0  59.6 111.7 208.0 

     250        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.7   1.9   4.8   7.8  13.7  29.1  53.1  88.7 169.3 

     260        0.0   0.0   0.0   0.2   0.4   1.1   3.0   7.1  15.0  32.5  67.7 123.5 206.3 326.2 

     270        0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   0.9   2.5   8.1  18.2  37.9  73.4 132.0 216.2 330.1 

     280        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.6   1.7   7.2  17.0  34.3  63.5 123.2 200.6 314.9 

     290        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.4   1.5   3.2   5.7  13.9  32.8  71.8 142.9 252.0 

     300        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.3   4.1   7.3  13.6  31.6  65.1 130.1 233.8 

     310        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.7   1.9   5.7  10.8  18.5  31.4  56.6 111.9 203.9 

     320        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.7   2.0   5.6   9.7  14.9  24.5  49.8  99.7 177.9 

     330        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.8   2.3   6.8  12.2  20.9  36.2  59.3  86.8 136.3 

     340        0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.4   4.2  10.7  18.1  30.0  43.5  66.9 109.5 205.9 

     350        0.1   0.1   0.1   0.3   1.0   3.0   7.7  17.2  26.0  36.3  50.0  70.0  99.9 134.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   352.87 i afstand   199 m og retning 100 grader i måned  1. 
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    NO2      Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   1.5   3.9   9.1  13.2  18.8  27.4  37.7  50.1  73.0 

      10        0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.1   2.6   5.6   8.7  13.2  20.1  29.0  46.5  77.8 

      20        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.6   1.7   5.0   7.9  12.1  17.4  24.8  48.1  90.1 

      30        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.5   4.1   6.5   9.5  17.8  33.0  60.0 105.5 

      40        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   3.2   5.5  10.1  19.6  35.5  60.3 101.8 

      50        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   1.3   3.1   5.2   9.2  17.9  35.7  66.3 115.7 

      60        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.7   1.4   3.2   4.8   7.4  14.2  30.4  55.2  93.6 

      70        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.1   3.0   4.8  10.9  20.7  41.0  70.2 109.0 

      80        0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.4   1.1   3.6   6.8  13.7  23.9  43.3  75.2 116.0 

      90        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   1.0   4.7   9.7  19.1  32.1  47.8  77.7 129.2 

     100        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.5   1.5   5.5  10.2  19.0  32.8  60.3 101.9 161.0 

     110        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   1.2   4.4  10.0  18.8  33.5  61.7 102.1 157.2 

     120        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.4   5.2   9.0  15.0  24.2  38.2  69.3 114.4 

     130        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   1.3   3.9   6.4  10.7  18.6  29.6  49.3  83.1 

     140        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   3.0   4.8   9.8  19.0  34.0  57.5  97.6 

     150        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.5   1.8   3.9   8.2  14.2  24.1  43.0  68.2 

     160        0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.4   1.6   3.2   6.5  12.5  23.9  40.6  70.1 

     170        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.4   3.8   7.4  15.5  27.5  48.3  76.1 113.7 

     180        0.1   0.1   0.1   0.2   0.5   1.1   2.3   4.9   7.2  10.7  20.6  39.8  74.3 131.9 

     190        0.1   0.1   0.1   0.2   0.6   1.4   3.1   6.1   8.7  12.4  22.6  45.7  84.1 138.5 

     200        0.1   0.1   0.1   0.2   0.5   1.0   2.1   5.3   8.5  13.3  21.5  32.9  61.8 105.3 

     210        0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.7   1.9   4.8   8.4  12.0  18.9  27.8  42.5  66.5 

     220        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.7   1.7   3.5   5.3   7.7  12.7  19.6  39.6  76.8 

     230        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.1   2.5   3.9   6.6  11.2  19.7  39.3  76.8 

     240        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.2   3.3   5.1   7.7  13.7  27.2  51.0  94.9 

     250        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   2.2   3.5   6.2  13.3  24.2  40.5  77.3 

     260        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.5   1.4   3.2   6.9  14.8  30.9  56.4  94.1 148.8 

     270        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.4   1.1   3.7   8.3  17.3  33.5  60.2  98.6 150.6 

     280        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.8   3.3   7.8  15.7  29.0  56.2  91.5 143.7 

     290        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.7   1.5   2.6   6.4  15.0  32.8  65.2 115.0 

     300        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   1.9   3.3   6.2  14.4  29.7  59.3 106.7 

     310        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.3   0.9   2.6   4.9   8.4  14.3  25.8  51.0  93.0 

     320        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.3   0.9   2.6   4.4   6.8  11.2  22.7  45.5  81.2 

     330        0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   1.1   3.1   5.5   9.5  16.5  27.0  39.6  62.2 

     340        0.0   0.0   0.0   0.1   0.2   0.6   1.9   4.9   8.3  13.7  19.8  30.5  50.0  93.9 

     350        0.0   0.0   0.0   0.1   0.5   1.4   3.5   7.8  11.9  16.5  22.8  31.9  45.6  61.1 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   160.99 i afstand   199 m og retning 100 grader i måned  1. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AArhusværk-

Europaplads 001.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AArhusværk-

Europaplads 001.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AArhusværk-

Europaplads 001.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AArhusværk-

Europaplads 001.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 17:45:20 (17-06-2019) 

    Slut  kl. 17:45:26 (17-06-2019) 
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A.4 ATR Fabrik Aarhus 

A.4.1 ATR immissionsbidrag op til 90 m  
  Dato: 2019/06/17                      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  

 

  

 

 

 

  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     576179.,   6222568. 

    og radierne (m):       1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

                           1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

                           1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)   1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      10        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      20        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      30        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      40        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      50        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      60        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      70        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      80        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

      90        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     100        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     110        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     120        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     130        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     140        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     150        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     160        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     170        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     180        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     190        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     200        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     210        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     220        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     230        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     240        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     250        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     260        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     270        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     280        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     290        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     300        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     310        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     320        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     330        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     340        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

     350        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  45.0  50.0  60.0  65.0  70.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

                                                                               Lugt     Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 ATR        576179.  6222568.   0.0  45.0  47.  13.74  1.40  1.40  30.0   0.4840   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                10.5                       5.8 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 
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    Lugt     Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (LE/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)   1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        2.1   2.1   2.1   2.2   2.9   3.7   4.3   4.6   4.7   4.8   5.3   5.5   5.1   4.9   4.5 

      10        2.1   2.1   2.1   2.1   3.2   4.0   4.5   4.9   5.1   5.3   5.7   6.3   6.0   5.5   4.8 

      20        2.1   2.1   2.1   2.1   3.1   3.8   4.2   4.4   4.5   4.7   5.1   5.5   5.7   5.7   5.1 

      30        2.4   2.4   2.4   2.4   3.2   4.0   4.6   4.9   5.0   5.1   5.5   5.9   6.2   5.9   6.0 

      40        1.9   1.9   1.9   2.2   3.5   4.3   4.5   5.0   5.2   5.3   5.7   6.2   6.6   6.6   6.1 

      50        2.0   2.0   2.0   1.9   3.1   3.9   4.5   4.8   4.9   5.0   5.4   6.2   6.2   6.1   5.7 

      60        2.5   2.5   2.5   2.5   3.3   4.3   4.9   5.2   5.4   5.5   5.9   6.3   6.6   6.4   6.3 

      70        2.2   2.2   2.2   2.2   3.4   4.2   4.8   5.2   5.3   5.5   6.0   6.6   7.0   6.5   6.5 

      80        2.4   2.4   2.4   2.4   3.7   4.7   5.3   5.6   5.7   5.9   6.2   6.6   6.6   6.5   6.3 

      90        2.2   2.2   2.2   2.3   3.7   4.6   5.1   5.5   5.6   5.8   6.3   6.8   6.9   6.5   6.5 

     100        1.9   1.9   1.9   2.2   3.8   4.6   5.1   5.4   5.6   5.7   6.1   6.7   6.4   6.2   6.2 

     110        1.8   1.8   1.8   2.1   3.6   4.5   4.9   5.1   5.3   5.4   5.8   6.2   6.9   6.4   5.8 

     120        2.0   2.0   2.0   2.3   3.1   3.9   4.2   4.6   4.7   4.9   5.3   5.5   6.2   5.8   5.5 

     130        1.3   1.3   1.3   1.7   2.8   3.8   4.5   4.8   5.0   5.1   5.5   6.1   6.6   6.3   5.5 

     140        1.8   1.8   1.8   2.1   3.2   4.1   4.7   5.1   5.3   5.5   6.1   6.7   6.9   6.5   5.8 

     150        1.8   1.8   1.8   2.0   3.3   4.0   4.4   4.7   4.8   4.9   5.2   5.6   5.8   5.8   5.3 

     160        1.6   1.6   1.7   1.9   3.1   4.0   4.6   5.0   5.1   5.2   5.4   6.0   5.7   5.6   5.4 

     170        1.8   1.8   1.7   1.9   2.9   3.6   4.0   4.4   4.6   4.8   5.2   5.5   5.7   5.2   4.5 

     180        2.0   2.0   2.0   2.3   3.6   4.2   4.5   4.7   4.8   4.9   5.1   5.3   5.2   5.0   4.7 

     190        2.0   2.0   2.0   2.2   3.2   4.1   4.5   4.9   5.0   5.2   5.5   6.4   7.1   6.8   6.1 

     200        1.9   1.9   1.9   2.2   3.6   4.5   5.1   5.3   5.5   5.6   6.1   6.6   6.9   6.7   6.2 

     210        1.8   1.8   1.8   2.0   3.4   4.3   4.8   5.1   5.3   5.5   5.9   6.7   6.3   5.6   5.8 

     220        1.9   1.9   1.9   2.1   3.1   4.0   4.5   4.8   5.0   5.1   5.5   6.0   6.3   6.4   6.2 

     230        2.1   2.1   2.1   2.2   3.4   4.2   4.5   4.7   4.8   4.9   5.1   5.6   5.8   6.3   6.3 

     240        2.3   2.3   2.3   2.3   3.1   3.9   4.3   4.5   4.5   4.6   4.8   5.0   5.5   5.8   5.7 

     250        2.2   2.2   2.2   2.3   3.7   4.3   4.8   5.0   5.2   5.3   5.6   5.9   5.8   5.8   6.0 

     260        2.4   2.4   2.4   2.4   3.7   4.4   4.8   5.1   5.2   5.3   5.5   5.8   6.0   6.1   5.8 

     270        2.2   2.2   2.2   2.2   3.3   4.1   4.5   4.8   4.9   5.0   5.3   5.6   5.4   5.1   4.6 

     280        2.0   2.0   2.0   2.0   3.1   4.0   4.5   4.7   4.8   4.8   5.0   5.8   5.4   4.9   4.5 

     290        2.2   2.2   2.2   2.2   2.6   3.3   3.8   4.2   4.3   4.5   4.9   5.7   5.6   5.0   4.5 

     300        1.9   1.9   1.9   1.9   2.7   3.6   4.0   4.2   4.3   4.4   4.8   4.9   4.3   3.8   3.3 

     310        2.0   2.0   2.0   2.1   2.7   3.5   4.0   4.3   4.4   4.4   4.6   4.7   4.8   4.2   4.0 

     320        1.9   1.9   1.9   2.1   3.2   4.1   4.5   4.7   4.9   5.1   5.5   6.1   5.9   5.3   4.8 

     330        2.1   2.1   2.1   2.1   2.5   3.2   3.6   3.7   3.8   3.8   4.0   4.5   4.3   3.9   3.7 

     340        3.2   3.2   3.3   3.3   3.4   3.5   3.9   4.0   4.0   4.1   4.4   4.5   3.9   3.7   3.8 

     350        3.7   3.7   3.7   3.8   3.9   3.9   4.3   4.7   4.9   5.1   5.6   5.7   5.1   4.4   4.7 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=     7.06 i afstand  1507 m og retning 190 grader i måned  5. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 

001.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 

001.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 

001.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 

001.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 19:31:51 (17-06-2019) 

    Slut  kl. 19:31:51 (17-06-2019) 
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  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     576179.,   6222568. 

    og radierne (m):       1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

                           1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

                           1507.       1507.       1507.       1507.       1507. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Receptorhøjder er ikke alle ens.  

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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    Receptorhøjder [m] 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)   1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      10        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      20        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      30        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      40        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      50        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      60        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      70        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      80        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

      90        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     100        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     110        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     120        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     130        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     140        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     150        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     160        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     170        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     180        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     190        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     200        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     210        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     220        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     230        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     240        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     250        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     260        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     270        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     280        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     290        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     300        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     310        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     320        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     330        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     340        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

     350        1.5   5.0  10.0  20.0  30.0  35.0  38.0  40.0  41.0  42.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

                                                                               Lugt     Stof 2   Stof 3 

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 ATR        576179.  6222568.   0.0  45.0  47.  13.74  1.40  1.40  30.0   0.4840   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                10.5                       5.8 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 
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    Lugt     Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (LE/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)   1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507  1507 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0        2.1   2.1   2.1   2.2   2.9   3.7   4.3   4.6   4.7   4.8   5.5   5.1   4.5   3.9   2.8 

      10        2.1   2.1   2.1   2.1   3.2   4.0   4.5   4.9   5.1   5.3   6.3   6.0   4.8   4.0   3.7 

      20        2.1   2.1   2.1   2.1   3.1   3.8   4.2   4.4   4.5   4.7   5.5   5.7   5.1   4.2   3.8 

      30        2.4   2.4   2.4   2.4   3.2   4.0   4.6   4.9   5.0   5.1   5.9   6.2   6.0   4.8   4.6 

      40        1.9   1.9   1.9   2.2   3.5   4.3   4.5   5.0   5.2   5.3   6.2   6.6   6.1   4.9   5.0 

      50        2.0   2.0   2.0   1.9   3.1   3.9   4.5   4.8   4.9   5.0   6.2   6.2   5.7   5.1   5.6 

      60        2.5   2.5   2.5   2.5   3.3   4.3   4.9   5.2   5.4   5.5   6.3   6.6   6.3   5.6   5.3 

      70        2.2   2.2   2.2   2.2   3.4   4.2   4.8   5.2   5.3   5.5   6.6   7.0   6.5   5.3   5.4 

      80        2.4   2.4   2.4   2.4   3.7   4.7   5.3   5.6   5.7   5.9   6.6   6.6   6.3   5.4   5.4 

      90        2.2   2.2   2.2   2.3   3.7   4.6   5.1   5.5   5.6   5.8   6.8   6.9   6.5   5.7   5.3 

     100        1.9   1.9   1.9   2.2   3.8   4.6   5.1   5.4   5.6   5.7   6.7   6.4   6.2   5.9   5.3 

     110        1.8   1.8   1.8   2.1   3.6   4.5   4.9   5.1   5.3   5.4   6.2   6.9   5.8   5.0   4.2 

     120        2.0   2.0   2.0   2.3   3.1   3.9   4.2   4.6   4.7   4.9   5.5   6.2   5.5   4.4   3.5 

     130        1.3   1.3   1.3   1.7   2.8   3.8   4.5   4.8   5.0   5.1   6.1   6.6   5.5   4.8   4.0 

     140        1.8   1.8   1.8   2.1   3.2   4.1   4.7   5.1   5.3   5.5   6.7   6.9   5.8   4.7   3.8 

     150        1.8   1.8   1.8   2.0   3.3   4.0   4.4   4.7   4.8   4.9   5.6   5.8   5.3   4.4   2.9 

     160        1.6   1.6   1.7   1.9   3.1   4.0   4.6   5.0   5.1   5.2   6.0   5.7   5.4   3.9   2.5 

     170        1.8   1.8   1.7   1.9   2.9   3.6   4.0   4.4   4.6   4.8   5.5   5.7   4.5   3.7   2.5 

     180        2.0   2.0   2.0   2.3   3.6   4.2   4.5   4.7   4.8   4.9   5.3   5.2   4.7   3.7   2.3 

     190        2.0   2.0   2.0   2.2   3.2   4.1   4.5   4.9   5.0   5.2   6.4   7.1   6.1   4.7   2.6 

     200        1.9   1.9   1.9   2.2   3.6   4.5   5.1   5.3   5.5   5.6   6.6   6.9   6.2   4.5   3.4 

     210        1.8   1.8   1.8   2.0   3.4   4.3   4.8   5.1   5.3   5.5   6.7   6.3   5.8   4.0   3.5 

     220        1.9   1.9   1.9   2.1   3.1   4.0   4.5   4.8   5.0   5.1   6.0   6.3   6.2   5.1   4.5 

     230        2.1   2.1   2.1   2.2   3.4   4.2   4.5   4.7   4.8   4.9   5.6   5.8   6.3   5.7   4.6 

     240        2.3   2.3   2.3   2.3   3.1   3.9   4.3   4.5   4.5   4.6   5.0   5.5   5.7   4.9   4.5 

     250        2.2   2.2   2.2   2.3   3.7   4.3   4.8   5.0   5.2   5.3   5.9   5.8   6.0   5.2   4.3 

     260        2.4   2.4   2.4   2.4   3.7   4.4   4.8   5.1   5.2   5.3   5.8   6.0   5.8   4.8   4.6 

     270        2.2   2.2   2.2   2.2   3.3   4.1   4.5   4.8   4.9   5.0   5.6   5.4   4.6   3.9   3.8 

     280        2.0   2.0   2.0   2.0   3.1   4.0   4.5   4.7   4.8   4.8   5.8   5.4   4.5   3.6   2.6 

     290        2.2   2.2   2.2   2.2   2.6   3.3   3.8   4.2   4.3   4.5   5.7   5.6   4.5   2.8   1.6 

     300        1.9   1.9   1.9   1.9   2.7   3.6   4.0   4.2   4.3   4.4   4.9   4.3   3.3   3.1   2.2 

     310        2.0   2.0   2.0   2.1   2.7   3.5   4.0   4.3   4.4   4.4   4.7   4.8   4.0   3.7   3.1 

     320        1.9   1.9   1.9   2.1   3.2   4.1   4.5   4.7   4.9   5.1   6.1   5.9   4.8   4.3   3.2 

     330        2.1   2.1   2.1   2.1   2.5   3.2   3.6   3.7   3.8   3.8   4.5   4.3   3.7   3.3   3.2 

     340        3.2   3.2   3.3   3.3   3.4   3.5   3.9   4.0   4.0   4.1   4.5   3.9   3.8   3.7   2.4 

     350        3.7   3.7   3.7   3.8   3.9   3.9   4.3   4.7   4.9   5.1   5.7   5.1   4.7   4.1   2.2 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=     7.06 i afstand  1507 m og retning 190 grader i måned  5. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 90m 

002.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 90m 

002.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 90m 

002.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\Europaplads\AATR-Europaplads 90m 

002.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 05:58:19 (19-06-2019) 

    Slut  kl. 05:58:20 (19-06-2019) 
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Bilag B  OML for AAK relativt til E&Y-huset 
  Dato: 2019/02/11                      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  

 

  

 

 

 

  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 =     0 grader 

 

    Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler 

    med centrum x,y:     575355.,   6222981. 

    og radierne (m):        550.        550.        550.        550.        550. 

                            550.        550.        550.        550.        550. 

                            550.        550.        550.        550.        550. 

 

    Alle terrænhøjder    =   0.0 m. 

 

    Alle receptorhøjder  =  65.5 m. 

 

    Alle overflader er typenr. =    2. 
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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: 

                                                                               NO2      SO2      metal  

    Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3 

     1 samlet     575355.  6222981.   2.2  70.0 150.  41.00  2.00  2.50  18.0   6.6280  10.3100   0.0137 

 

 

   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                20.2                      65.7 

 

 

   Der er ingen retningsafhængige bygningsdata. 
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  Side til advarsler. 

 

 

 

    *****************   ADVARSEL  **************** 

 

    ADVARSEL FRA OML-MULTI: 

    Terrænkote for mindst en punktkilde er forskellig  

    fra nul; men der ikke er regnet med terræneffekter, 

    idet terrænhældningen er angivet til nul. 
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    NO2      Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3  40.3 

      10       37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6  37.6 

      20       57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0  57.0 

      30       46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 

      40       50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6  50.6 

      50       50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3  50.3 

      60       48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 

      70       57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2  57.2 

      80       55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2 

      90       72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6  72.6 

     100       67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8  67.8 

     110       68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0  68.0 

     120       54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2  54.2 

     130       44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3  44.3 

     140       48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7  48.7 

     150       54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6  54.6 

     160       44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6  44.6 

     170       59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3 

     180       44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0  44.0 

     190       60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9  60.9 

     200       55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2  55.2 

     210       47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1  47.1 

     220       63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7  63.7 

     230       50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2  50.2 

     240       66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3  66.3 

     250       67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2  67.2 

     260       63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4  63.4 

     270       60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5 

     280       45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3  45.3 

     290       44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1  44.1 

     300       47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 

     310       48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3  48.3 

     320       41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5  41.5 

     330       42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9  42.9 

     340       38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1  38.1 

     350       35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0  35.0 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=    72.58 i afstand   550 m og retning  90 grader i måned  7. 
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    SO2      Periode: 760101-761231 

    ------------------------------------------------------------------------ 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)    550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       0       62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7  62.7 

      10       58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5 

      20       88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6  88.6 

      30       72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4  72.4 

      40       78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7  78.7 

      50       78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2 

      60       75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5 

      70       89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0  89.0 

      80       85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9 

      90      112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 

     100      105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 

     110      105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 

     120       84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3  84.3 

     130       68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9  68.9 

     140       75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8  75.8 

     150       85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0  85.0 

     160       69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4  69.4 

     170       92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3  92.3 

     180       68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4  68.4 

     190       94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8  94.8 

     200       85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9  85.9 

     210       73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3  73.3 

     220       99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1  99.1 

     230       78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2  78.2 

     240      103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 

     250      104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 

     260       98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6  98.6 

     270       94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1  94.1 

     280       70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5 

     290       68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6  68.6 

     300       73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9  73.9 

     310       75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2  75.2 

     320       64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6  64.6 

     330       66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7  66.7 

     340       59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3  59.3 

     350       54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4  54.4 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Maksimum=   112.90 i afstand   550 m og retning  90 grader i måned  7. 
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    metal    Periode: 760101-761231 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

    Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

    Retning                                        Afstand (m)  

    (grader)       550      550      550      550      550      550      550      550      550      550      550      550      550      550      550 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

       0      8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 8.34E-02 

      10      7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 7.78E-02 

      20      1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 

      30      9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 9.61E-02 

      40      1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 1.05E-01 

      50      1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 

      60      1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 1.00E-01 

      70      1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 

      80      1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 

      90      1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.50E-01 

     100      1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 1.40E-01 

     110      1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 1.41E-01 

     120      1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 1.12E-01 

     130      9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 9.16E-02 

     140      1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 1.01E-01 

     150      1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 1.13E-01 

     160      9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 9.22E-02 

     170      1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 1.23E-01 

     180      9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 9.09E-02 

     190      1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 1.26E-01 

     200      1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 1.14E-01 

     210      9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 9.74E-02 

     220      1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 

     230      1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 1.04E-01 

     240      1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 1.37E-01 

     250      1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 1.39E-01 

     260      1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 1.31E-01 

     270      1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 

     280      9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 9.37E-02 

     290      9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 9.12E-02 

     300      9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 9.81E-02 

     310      9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 9.99E-02 

     320      8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 8.58E-02 

     330      8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 8.86E-02 

     340      7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 7.88E-02 

     350      7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

    Maksimum= 1.50E-01 i afstand   550 m og retning  90 grader i måned  7. 
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  Benyttede filer. 

 

  Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne: 

 

   Punktkilder .......................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\OML mindet\Fase 2 AAK\AAK 2019 V002 EogY.kld 

   Meteorologi........................:  C:\OML_Data\Kas76LST.met 

   Receptorer.........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\OML mindet\Fase 2 AAK\AAK 2019 V002 EogY.rct 

   Beregninsopsætning.................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\OML mindet\Fase 2 AAK\AAK 2019 V002 EogY.opt 

 

  Følgende outputfil er benyttet: 

 

   Resultater ........................:  C:\Users\jevr\OneDrive - COWI\Documents\OML\OML mindet\Fase 2 AAK\AAK 2019 V002 EogY.log 

 

  Beregning: 

    Start kl. 14:54:00 (11-02-2019) 

    Slut  kl. 14:54:05 (11-02-2019) 
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1 Indledning 

Europa Plads ApS ønsker at opføre en ny bebyggelse ved Mindegade/Ridders-
træde tæt ved Aarhus havn. 

Europa Plads ApS har anmodet COWI om at udarbejde en støjredegørelse for 
den planlagte bebyggelse. Støjredegørelsen omfatter beregning af støjbidrag fra 
vejtrafik på de nærmeste veje bl.a. Mindegade, Ridderstræde, Dynkarken og 
Havnegade. 

EUROPA PLADS APS 

NY BEBYGGELSE VED 
MINDEGADE I AARHUS 
STØJREDEGØRELSE 
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2 Beliggenhed og planforhold 

Den nye bebyggelse skal opføres på hjørnet af Ridderstræde, Dynkarken og Min-
degade, i kommuneplan rammeområde 010204CY (centerområde). Bygningen 
vil blive opført i optil 8 etager og er planlagt anvendt til kontor, hotel og lig-
nende formål.  

Nedenstående figur viser beliggenheden af den planlagte bebyggelse. 

 

Figur 1 Placering af ny bebyggelse ved Mindegade/Europaplads i Aarhus. 

2.1 Støjgrænseværdier 

Århus Kommunes støjbestemmelser har fastlagt støjgrænseværdier svarende til 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj som angivet i tabellen 
nedenfor: 

Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

Områdetype Grænseværdi 

Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden koloni-
haver, udendørs opholdsarealer og parker 

Lden = 58 dB(A) 
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Hoteller og kontorer mv. Lden = 63 dB(A) 

 

Ovenstående grænseværdier gælder for årsmiddelværdien af støjen udendørs i 
frit felt. 

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrel-
sens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. 

2.2 Undtagelse fra bestemmelser om støj fra veje 

I planlægningssituationer, hvor der i form af ny bebyggelse i eksisterende bolig-
områder og områder med blandede funktioner i bymæssig bebyggelse etableres 
ny støjfølsom bebyggelse eller foretages boligforbedring gælder, at sådanne pro-
jekter kan realiseres, selvom støjniveauet fra vejtrafikken overstiger grænse-
værdierne i tabellen ovenfor.  

I situationer med sådant nybyggeri skal det dog tilstræbes, at:  

› Der på støjfølsomme bebyggelsers facader, der ikke er orienteret mod ve-
jen/støjkilden, kan opretholdes et støjniveau der overholder de i tabellen 
angivne grænseværdier.  

› Der på udendørs opholdsarealer i tilknytning til støjfølsom bebyggelse (i det 
omfang der er krav herom) kan opretholdes et støjniveau på maks. Lden 58 
dB. Det samme gælder som hovedregel for fodgængerarealer i umiddelbar 
nærhed af bebyggelsen (dog ikke fortove mellem bolig og vej).  

› Bygningsreglementet krav til indendørs støjniveau (med lukkede vinduer) 
er opfyldt.  

 Endvidere anbefales, at:  

› Facader/vinduer i boliger udformes, så støjniveauet indendørs i sove- og 
opholdsrum - med åbent vindue - er højest Lden 46 dB. Dette kan f.eks. ske 
ved særlig afskærmning udenfor vinduet eller særlig støjisolerende kon-
struktioner. Samme anbefaling gælder for daginstitutioner, pleje- og be-
handlingsinstitutioner, hospitaler, skoler og undervisningsinstitutioner o.l.   

› Bebyggelsen/bygningen disponeres, så opholds- og soverum i så stort om-
fang som muligt orienteres mod stille facader. 

I henhold til Bygningsreglementet skal det sikres, at der i beboelses- og op-
holdsrum i boliger og anden bebyggelse der anvendes til overnatning (f.eks. ho-
teller, pleje- og behandlingsinstitutioner) – samt i undervisningsrum i skoler og 
undervisningsinstitutioner og opholdsrum i daginstitutioner, er et indendørs støj-
niveau fra trafik som ikke overstiger Lden = 33 dB. Denne grænseværdi gælder 
for møblerede rum med lukkede døre og vinder, men åbne friskluftventiler. 
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Der gælder jf. bygningsreglementet (BR18) ingen specifikke krav for lydisolation 
og indendørs støjniveau fra trafik i kontorbyggeri. Der er opstillet et forslag til en 
projekteringsværdi for kontorbyggeri svarende til Lden = 38 dB.  

I Århus Kommunes støjbestemmelser er fastsat en grænseværdi for det inden-
dørs støjniveau i kontorarbejdsrum Lden = 38 dB.  

3 Støjberegning 

3.1 Metode 

Beregningerne af støj fra vejtrafik er foretaget ved hjælp af edb-programmet 
SoundPLAN ver. 7.4.  

Beregning af støjniveauer er udført ved anvendelse af beregningsmetoden 
NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj 
fra veje" og rapport nr. 434, "Håndbog - NORD2000 - Beregning af vejstøj i 
Danmark", Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen 2013. Der er i beregningerne med 
NORD2000 anvendt 4 meteorologiske klasse, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 39 "Praktisk anvendelse af NORD2000 til støjberegninger". 

Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren Lden, som er årsmiddelværdien for 
en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges 
et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. 

Der er udført beregninger af støjniveauet ved alle facader og for alle etager af 
den nye bebyggelse. Støjniveauer beregnet i facadepunkter på bygninger er fri-
holdt for refleksioner fra egen facade og er således fritfeltsværdier, der umiddel-
bart kan sammenlignes med grænseværdien.  

3.2 Usikkerhed 

Usikkerheden på de beregnede værdier vurderes at ligge indenfor ± 2 dB og 
svarer til den ubestemthed, der kan opnås ved flere gentagne målinger under 
gunstige målebetingelser. 

3.3 Forudsætninger 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende 
terræn, bygninger og vejtrafik. 

Beregning af støj fra vejtrafik er baseret på trafikmængder (ÅDT) jf. trafikana-
lyse udført af COWI januar 2019. 

3.3.1 Trafik 
De anvendte trafikmængder er jf. Aarhus kommune (ÅDT 2018). Det er i trafik-
analysen vurderet at der med den planlagte anvendelse for den nye bebyggelse 
forventes genereret en mertrafik på 1.096 køretøjer i døgnet. Den forventede 
trafikforøgelse er fordelt på de omkringliggende veje jf. forudsætninger i trafik-
analysen. ÅDT er fremskrevet med 1 % p.a. for en tidshorisont på 10 år dvs. til 
år 2029. 
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Hastigheden er sat til den skiltede hastighed, da den faktiske kørehastighed ikke 
kendes for de omfattede vejstrækninger. For vejstrækninger tæt på krydset ved 
Mindegade er hastigheden vurderet at være lidt lavere (40 km/t) pga. trængsel i 
selve krydset. 

Tabel 2 Trafikmængder, ÅDT 2029 

 Vejstrækning ÅDT 2029 

ktj/døgn 

Hastighed 

km/t 

Dynkarken  26.274 50 

Havnegade 25.028 50 

Mindegade 3.769 50 

Mindet 6.964 50 

Mindebrogade 5.499 50 

Sønder Allé 15.695 50 

Ridderstræde 166 50 

   

4 Resultater 

Støjen er beregnet i facadepunkter ved alle bygningsfacader og etager. Neden-
stående tabel viser det højeste beregnede støjniveau (Lden) for udvalgte etager 
orienteret henholdsvis mod Ridderstræde, Dynkarken og Mindegade. 

Tabel 3  Resultat, støjniveau i udvalgte facadepunkter ca. midt på bebyggelsen. 

Etage Retning 

 

Støjniveau   

Lden [dB] 

1. etage  Ridderstræde 67 

 Dynkarken 73 

 Mindegade 70 

4. etage  Ridderstræde 66 

 Dynkarken 71 

 Mindegade 67 

8. etage  Ridderstræde 64 

 Dynkarken 66 

(7. etage) Mindegade 63 
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Figur 2   Beregnet facadestøj på nyt domicil, set fra øst   

 

Figur 3   Beregnet facadestøj på nyt domicil, set fra syd 

De to ovenstående figurer viser det beregnede facadestøjniveau mod de mest 
trafikerede vejstrækninger Havnegade og Dynkarken. 

På nedenstående figur er vist de beregnede støjkonturer 1,5 m over terræn 
samt støjniveauer beregnet på tagterrasser (1,5 m over tag). Der er forudsat 
etableret et 1,2 m højt værn langs kant af tag udført i transparent (reflekte-
rende) materiale. 
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Figur 4   Beregnet støjniveau Lden i dB på tagterrasser og støjkonturer udendørs. 

 

5 Konklusion 

Som det fremgår af beregningsresultaterne, så vil støjen fra vejtrafik ved mange 
facader være højere end grænseværdien på 63 dB gældende for kontorer mv.  

Ved de facader som vender ud mod Dynkarken, vil der ved de nederste 5 etager 
være støjniveauer på 70 – 73 dB. Ved facader mod Mindegade, vil der ved de 
nederste 5 etager være støjniveauer på 65 - 70 dB. Ved facader mod Ridders-
træde vil der være støjniveauer på 63-66 dB. Ved større etagehøjder vil støjni-
veauet være lavere, idet afstanden til vejen øges.  

Hvis det antages, at undtagelse fra bestemmelser om støj fra veje kan gøres 
gældende - dvs. det udendørs støjniveau ved facaden ikke skal sammenholdes 
med den vejledende grænseværdi 63 dB - så skal følgende tilstræbes opfyldt: 

› det skal sikres at det indendørs støjniveau med åbne vinduer ikke overskri-
der Lden = 51 dB i kontorer. Dette kan sikres ved særlig afskærmning uden-
for vinduerne eller særlig støjisolerende vindueskonstruktioner.  

› det skal sikres at det indendørs støjniveau fra trafikstøj ikke overstiger Lden 
= 38 dB med lukkede døre og vinduer. Dette kan sikres ved anvendelse af 
lydruder.  
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Der findes en række vinduer på markedet, som er mærket med den støjdæmp-
ning, de kan give (Rw+Ctr1) f.eks. 31, 34 og 38 dB. Vinduets lydreduktion af-
hænger af rudens opbygning, dvs. forskellige glastykkelser og afstande mellem 
glas, samt vinduets størrelse, karm, ramme og fuger. 

Den værdi af Rw+Ctr som opgives af vinduesproducenten er en laboratoriemålt 
værdi. Den dimensionerende værdi, dvs. den lydreduktion, som et vindue yder i 
et byggeri, er oftest lidt dårligere end den laboratoriemålte værdi og angives 
som R´w+Ctr. Dvs. hvis der er krav til et vindue om en lydreduktion (R´w+Ctr) 
på 30 dB, så bør der vælges et vindue med en Rw+Ctr værdi på 32-33 dB. 

Som eksempel kan der opstilles følgende krav til vinduer: med et støjniveau Lden 
= 73 dB på facaden vil der i et kontor på 25 m2 og med et samlet vinduesareal 
på 6 m2 skulle isættes vinduer med en Rw+Ctr værdi på 35 dB. Hvis vinduesare-
alet forøges til det dobbelte, så skal Rw+Ctr værdien være 3 dB højere, og om-
vendt hvis arealet af konteret øges til det dobbelte, så kan Rw+Ctr værdien 
være 3 dB mindre. Ovenstående krav til vinduer med reduktionstal (Rw+Ctr) på 
35-38 dB vil kunne efterkommes med specielle lydruder fra flere glas-/vindues-
producenter. 

Det er kun en lille del af bygningsfacaden, hvor støjniveauet er op til 73 dB. På 
hovedparten af bygningsfacaderne vil støjniveauet være 65-70 dB og kravet til 
vinduernes lydreduktion vil være tilsvarende lavere. Det skal dog bemærkes, at 
bygningsreglementets krav til hoteller svarer til kravet for boliger Lden 33 dB. 
Der vil derfor være et øget krav til vinduerne i facader der planlægges anvendt 
til hotelformål. 

Den endelige fastlæggelse af krav til vinduernes lydreduktion kan først fastlæg-
ges når der foreligger en endelig indretnings- og facadeplan som angiver arealer 
af rum og vinduer. 

Det skal bemærkes, at der skal etableres mekanisk ventilation dvs. at der ikke 
vil være behov for at åbne vinduer for at sikre friskluftforsyning og udluftning, 
hvorfor der vil kunne ses bort fra kravet vedr. indendørs støjniveau med åbne 
vinduer. 

På tagterrasser (udendørs opholdsarealer) vil grænseværdien på 58 dB kunne 
overholdes alle steder på nær en enkelt tagterrasse mod syd, hvor støjniveauet 
er beregnet til 60 dB. For at reducere støjniveauet til under 58 dB kræves det, 
at højden af værnet øges til 1,7 m på denne tagterrasse.   

                                                
1 Rw+Ctr angiver den laboratoriemålte, vægtede evne til at reducere støj med 
lavere frekvenser fx. bytrafik og tog med lav hastighed.  



Bilag 2.4
Visualiseringer, nærområdet, COWI A/S, 28.11.2019



Visualiseringer - Højhus, Mindegade
Fotomatch og indsættelse af bygningsmodel - udført af COWI A/S

Bearbejdning med tekstur, refleksioner og begrønning - udført af schmidt/hammer/lassen/architects



FØR
Standpunkt01 - Dokk1



EFTER
Standpunkt01 - Dokk1 



FØR
Standpunkt02 - Sønder Allé/Spaninen



EFTER
Standpunkt02 - Sønder Allé/Spaninen



FØR
Standpunkt03 - Politigården



EFTER
Standpunkt03 - Politigården



FØR
Standpunkt04 - Fredens Torv



EFTER
Standpunkt04 - Fredens Torv



FØR
Standpunkt05 - Mindegade



EFTER
Standpunkt05 - Mindegade
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Visualiseringer - Højhus, Mindegade



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt01 - Dronning Magrethes Vej



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt01 - Dronning Magrethes Vej



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt01 - Dronning Magrethes Vej



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt01 - Dronning Magrethes Vej



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt02 - Viborgvej



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt02 - Viborgvej



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt03 - Ringgadebroen



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt03 - Ringgadebroen



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt04 - Strandvejen v. Oddervej



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt04 - Strandvejen v. Oddervej



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt05 - Strandvejen v. Helnan



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt05 - Strandvejen v. Helnan



FØR - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt06 - Jyllands Allé



EFTER - INKL. PLANLAGTE BYGGERIER UDENFOR LOKALPLANOMRÅDET

Standpunkt06 - Jyllands Allé
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1 Indledning 
Ved lokalplanlægning for bebyggelsen "C Aarhus" i området ved Mindegade og 
Europaplads i Aarhus Midtby skal der i henhold til Aarhus Kommunes Højhuspolitik 
laves en konsekvensanalyse af de trafikale forhold. 

Konsekvensanalysen skal indeholde en trafiksikkerhedsvurdering af vejadgange i 
nærområdet, en vurdering af trafikbelastning ud fra den mertrafik, der generes 
til/fra byggeriet, samt fastlæggelse af parkeringsbehovet med baggrund i forven-
tede anvendelser i byggeriet. 

Nærværende trafikanalyse indeholder en vurdering af disse forhold. 

2 Forudsætninger 
Bebyggelsen indgår i nuværende vejnet i Aarhus midtby, hvor adgangen til/ fra det 
nye byggeri kommer til at foregå alene via Mindegade. Mindegade er en ensrettet 
gade på hele strækningen fra krydset Fiskergade/Mindebrogade/Fredens 
Torv/Mindegade og videre frem til signalkryds mellem Mindegade og Europaplads. 

Ud fra nævnte ensretning i Mindegade og øvrig vejudformning i området betyder 
det, at al trafik, der skal til den nye bebyggelse "C Aarhus", skal varetages fra sig-
nalkrydset Mindebrogade/Europaplads/Havnegade, mens al trafik, der skal fra den 
nye bebyggelse, afvikles via signalkrydset Mindegade/Europaplads. 

Mindegade ligger tæt ved Aarhus Kommunes centrale cykelrutenet (cykelzone) og 
i forhold dette, er det tilladt at cykle i begge retninger gennem Mindegade (figur 1). 
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Figur 1 Mindegade er ensrettet og samtidig beliggende i tilknytning til cykelzone i Aarhus midtby. 

 
Grundlaget for trafikanalysen er endvidere:  
› Der tages udgangspunkt i, at bebyggelsen "C Aarhus" i Aarhus midtby indgår i 

nuværende vejnet med adgang til/fra området via Mindegade (figur 2). 

› Parkeringspolitik 2018, vedtaget i Aarhus Byråd den 18. april 2018, herunder 
Bilag 3, Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune og 
Bilag 4, Parkeringsnormer. Bilag 3 og 4 er begge dateret 12.12.2017. 

› Erfaringstal for turrater ud fra forventede anvendelse i byggeriet. Nuværende 
trafiktal er modtaget fra Aarhus Kommune, Mobilitet den 28. nov. 2018. 

› Bruttoetagearealer fra Schmidt / Hammer / Lassen med forventet disponering 
af bebyggelsen på total 16.287 m², fremsendt i mail den 4. april 2019. I trafik-
analysen tages der udgangspunkt i disse data, som endvidere er vist i tabel 1. 

› Endvidere er den eksisterende bebyggelse i Mindegade 10, som bibeholdes, 
opgjort til 377 m² i skitseplan for bebyggelsen. I trafikanalysen forudsættes 
det, at denne bebyggelse anvendes til kontorerhverv og liberale erhverv. 

› Bygherrer har oplyst, at de eksisterende offentlige parkeringspladser, der er 
tilgængelige via Mindegade nr. 12 (30 p-pladser) benyttes til detailhandel. 
Samtidig forudsættes nuværende 10 parkeringspladser, der er tilgængelige 
via Mindegade 10, som værende anvendt til kontor og liberale erhverv. 

› Parkering for bebyggelsen etableres i bebyggelsen, dvs. i lokalplanområdet.  

Forventet anvendelse i byggeriet Der er oplyst et samlet areal på 16.287 m² opdelt på: 

Butiksareal - udvalgsvarebutikker Etableres i stueetagen og omfatter ca. 337 m² 

Kontorerhverv og liberale erhverv 
Etableres på ca. 15.660 m² i den øvrige del af bebyggelsen. 
Hertil er der endvidere 377 m² fra eksisterende bebyggelse. 

Restaurant Etableres i stueetagen og omfatter ca. 290 m² 

Tabel 1 Arealer til udvalgsvarebutikker, kontor erhverv/liberale erhverv og restaurant. 
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Figur 2 Placering af "C Aarhus" i Aarhus midtby med angivelse af de to signalanlæg der 
skal varetage hhv. trafikken til og trafikken fra byggeriet i Mindegade.  

3 Parkeringsbehov 
Aarhus Kommune arbejder løbende med justeringer og tilretninger i parkeringsnor-
merne i forhold til, at normerne ønskes at understøtte, at byen også i fremtiden er 
attraktiv for beboere, erhverv og besøgende. Endvidere indarbejdes der løbende 
tilføjelser i parkeringsnormerne i forbindelse med, at der opstår nye muligheder fx. 
indenfor den kollektive trafik, såsom letbane, selvkørende busser mv. 

Nyeste parkeringspolitik ("Parkeringspolitik 2018") er vedtaget i byrådet 18. april 
2018. Her er der foretaget en række justeringer i forhold til Retningslinjer for anlæg 
af parkeringsarealer fra 2013. Der er blandt andet ændret på zoneafgrænsning og 
tilhørende parkeringskrav, og endvidere er der indarbejdet en særlig letbanenorm. 

I Tabel 2 er parkeringskrav for udvalgsvarebutikker og kontorerhverv / liberale er-
hverv vist iht. Parkeringspolitik 2018. Ud fra den forventede anvendelse af bygge-
riet "C Aarhus" kan der forventes et krav på 113 parkeringspladser (maks. norm).   

"PARKERINGSPOLITIK 2018" Parkeringsnorm Zone 1 (maks. norm) Parkeringskrav 

Udvalgsvarebutikker / Restaurant (627 m²). 1 pr. 100 m² 6 

Kontorerhverv og Liberale erhverv i ny og 
eksisterende bebyggelse (16.037 m²) 

1 pr. 150 m² 107 

Tabel 2 Parkeringspolitik 2018. Parkeringsnorm for parkeringskrav i zone 1 i Aarhus Kommune. 

Kørsel til 
C Aarhus 

Kørsel fra 
C Aarhus 

C Aarhus 
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Det skal bemærkes, at letbanenormen ikke har betydning for bestemmelse af par-
keringsbehov i aktuelle projekt, da byggeriet "C Aarhus" ligger i zone 1. 

Tilsvarende er der i parkeringspolitik 2018 værdier for kommunens cykelnorm til 
bestemmelse af cykelparkering, herunder overdækningskrav, ud fra den forven-
tede anvendelse mellem udvalgsvarebutikker og kontorerhverv/liberale erhverv. Af 
tabel 3 fremgår det, at kravet for bebyggelsen er 333 cykelparkeringspladser og 
heraf et overdækningskrav på mindst 163 af disse cykelparkeringspladser.   

"PARKERINGSPOLITIK 2018" Cykelparkeringsnorm zone 1 Cykelparkering 

Udvalgsvarebutikker/restaurant (627 m²) 1 pr. 50 m² (overdækningskrav 25%) 12 (3) 

Kontorerhverv og Liberale erhverv i ny og 
eksisterende bebyggelse (16.037 m²) 

1 pr. 50 m² (overdækningskrav 50%)   321 (160) 

Tabel 3 Parkeringspolitik 2018. Cykelparkeringsnorm for byggeri i zone 1 i Aarhus Kommune. 

4 Trafikanalyse 
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 4 ses resultatet for denne beregning for det planlagte byggeri beliggende i 
Aarhus midtby. For kontorerhverv og liberale erhverv anvendes turrate svarende til 
3,9 bilture pr. 100 m² med udgangspunkt i, at "C Aarhus" får en beliggenhed med 
ca. 400 m til rutebilstation, ca. 650 m til Aarhus hovedbanegård og letbanestoppe-
sted ved Dokk1 omkring 100 m. fra lokaliteten. I tabel 5 ses spidstimebelastning. 

"Turgenerering" Turrate pr. 100 m² ud fra erfaringstal Antal ture pr. døgn 

Udvalgsvarebutik/restaurant (627 m²) 28 (øvrig detailhandel)  175 

Kontor og liberale erhverv (16.037 m²) 3,9 (kontorer < 500 m til station) 625 

Total turgenerering ved "C Aarhus" med baggrund i angivne arealer i tabel 1: 800 

Tabel 4 Udregning af forventet turgenerering pr. døgn ud fra de angivne arealer i tabel 1. 

 

"Spidstime" Anvendt spidstime andel af ÅDT Antal ture spidstime 

Udvalgsvarebutik/restaurant (627 m²) 12 % 21 

Kontor og liberale erhverv (16.037 m²) 25 % 156 

Total spidstimebelastning ved "C Aarhus" ud fra anvendte andele af ÅDT: 177 

Tabel 5 Udregning af forventet spidstimebelastning ud fra antal ture pr. døgn i tabel 4. 
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Nuværende parkeringsområde 
Eksisterende, offentligt tilgængelige parkeringspladser på området, hvor C-Aarhus 
skal etableres, indgår som et fradrag ved bestemmelse af forventet turgenerering i 
forhold til, at trafikken til dette parkeringsområde forudsættes at indgå i den nye be-
byggelse. 

Eksisterende parkeringsområde med 30 parkeringspladser i Mindegade 12, forud-
sættes anvendt til detailhandel/udvalgsvarebutikker og for de 10 parkeringspladser 
i Mindegade 10 er der taget udgangspunkt i kontorerhverv. 

"Turgenerering – fradrag" Trafikgenerering/spidstimeandel Antal ture pr. døgn 

Nuværende parkering i Mindegade 12 
er på 30 parkeringspladser svarende 
til 3000 m² udvalgsvarebutikker. 

28 bilture pr. 100 m² 840 

Nuværende parkering i Mindegade 10 
er på 10 parkeringspladser svarende 
til 1500 m² kontor og liberale erhverv. 

3,9 bilture pr. 100 m² ved aktuelle 
beliggenhed på < 500 m til station. 

58 

Spidstimeandel (30 parkeringspladser) Spidstimeandel af ÅDT er på 12% 100 

Spidstimeandel (10 parkeringspladser) Spidstimeandel af ÅDT er på 25% 14 

Tabel 6 Vurdering af fradrag på turgenerering i forhold til nuværende parkeringsområder. 
Der tages udgangspunkt i forudsætninger for anvendelse oplyst af bygherrer. 

 

 

Figur 3 Nuværende 30 parkeringspladser i Mindegade 12 forudsættes at være anvendt 
til detailhandel og de 10 parkeringspladser i Mindegade 10 er til kontorerhverv. 

Ud fra angivne vurdering af fradrag i turgenerering fra de eksisterende parkerings-
pladser medvirker det til, at den nye bebyggelse forventes at give et fald i trafikken 
på 98 bilture i døgnet (fald fra 898 til 800). Der vil dog være en stigning på 63 bil-
ture i spidstimen fra 114 på eksisterende parkeringspladser til 177 ved "C-Aarhus".  
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Trafikstruktur og trafikgenerering 
Lokalplanområdet betjenes som nævnt fra Mindegade, hvor vejnetstrukturen samti-
dig gør, at kørsel til/fra bebyggelsen kun kan varetages på en måde, via to signal-
kryds, som vist på figur 2. Hermed forudsættes det samtidig, at den trafik, der ge-
neres af byggeriet, kommer til/fra lokalplanområdet via disse to signalkryds. 

I figur 4 ses trafiktal for signalkrydset, der skal varetage trafikken fra bebyggelsen. I 
dette signalkryds er det kun muligt at fortsætte ligeud fra Mindegade mod Mindet 
(Dokk1) eller fortage et højresving mod Dynkarken. 

 

Figur 4 Trafikmængder i signalkrydset, der betjener trafikken fra Mindegade. 

 
I figur 5 er øvrige trafiktal, fra Aarhus Kommunes hjemmeside, i nærområdet vist. 
Det er blandt andet en trafiktælling i Mindebrogade fra 2017 med ÅDT på 3.858. 
 

 

Figur 5 I 2017 er der talt en årsdøgntrafik på 3.858 trafikanter i Mindebrogade. 
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Trafikken kommer til byggeriet ("C-Aarhus") via Mindebrogade, hvor det samtidig 
vurderes, at den er fordelt mellem 50%, der kommer fra nord, og 50%, der kommer 
fra syd. Ved kørsel ud fra byggeriet vurderes det, at trafikken fra Mindegade vil for-
dele sig med 75%, der svinger til højre ad Dynkarken og 25% fortsætter ligeud. 

I figur 6 ses forventet trafikændringer og i figur 7 ses kommende årsdøgntrafik. 

Figur 6 Ruten gennem nærområdet i forhold til bebyggelsen er vist med røde pile, mens 
den vurderede fordeling i de to signalkryds er vist med de blå pile på luftfotoet. 

Figur 7 Kommende årsdøgntrafik i området ud fra forventet fald i bilture ved "C Aarhus". 

 

ÅDT - 49 

ÅDT - 49 

ÅDT - 25 

"C Aarhus" vurderes at 
give et fald på 98 bilture. 

ÅDT - 73 
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Det vurderes, at mertrafikken på 63 bilture i spidstimen kan betjenes uden proble-
mer i signalkrydsene og uden forværring af trafikafviklingen. I forvejen er der ofte 
tæt trafik i området ved Aarhus midtby. I figur 8 ses eksempel på nuværende trafik-
afvikling ved kørsel i signalkrydset mellem Mindebrogade og Havnegade. 

 

Figur 8 Megen trafik i signalkrydset til området fra Mindebrogade ved kørsel fra nord. 

 

Trafiksikkerhed  
Signalanlæg Trafiksikkerhedsmæssigt er signalanlæggene i nærområdet bygget om ved anlæg 

af letbanen. Det forventes, at ændring i spidstimetrafikken ikke giver anledning til 
en forværring af trafiksikkerheden i signalkrydsene.  

Cyklistzone i midtbyen Mindebrogade er skiltet som en cyklistzone med kørsel tilladt (figur 9). Endvidere 
er der flere steder i gaden tydelige cyklistsymboler til markering af en højprioriteret 
cykelrute gennem Aarhus midtby. Der er megen cykeltrafik, ofte i høj fart på stræk-
ningen mellem Fredens Torv og Skolegade samt mange krydsende fodgængere 
på strækningen langs med Åboulevarden mellem cafemiljøet og havnefronten. 

 

Figur 9 Ved kørsel fra signalkryds ved Havnegade og videre ad Mindebrogade er der 
skiltet med cykelzone med undertavle kørsel tilladt. Endvidere er der afmærket 
tydelige cyklistsymboler på kørebanen og etableret hævet flade mv. 
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Selvom der ikke forventes de store ændringer i trafikken, så anbefales det, at der 
laves en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision af området ved den videre 
planlægning af byggeriet i Mindegade. Herved kan det sikres, at der er foretaget en 
grundig registrering for fremmelse af både trafiksikkerhed og fremkommelighed. 

Kollektiv trafik 
Området ligger i Aarhus midtby med meget korte afstande til kollektiv trafikbetje-
ning. Der er ca. 400 m til rutebilstation, ca. 650 m til Aarhus hovedbanegård og 
nærmeste letbanestoppested ved Dokk1 er omkring 100 m fra lokaliteten. 

Hastighed 
Alle veje i tilknytning af byggeriet har en generel hastighedsgrænse for byzone på 
50 km/t. Ud fra nuværende vejstruktur og de mange aktiviteter i midtbyen vurderes 
det, at hastighedsniveauet ikke er højere end den tilladte hastighed. 

Tværtimod vil trafiksammensætning og forholdene medvirke til, at trafikanter ofte 
kører med en lavere fart end hastighedsgrænsen. Det skal dog bemærkes, at den 
prioriterede cykelrute i Mindebrogade kan resultere i, at cyklister kan komme med 
en højere fart, end hvad de øvrige trafikanter forventer. 

Adgangsforhold 
Ved etablering af vejadgang fra Mindegade til byggeriet skal det sikres, at der nem 
adgang for hhv. brand- og redningskøretøjer, renovationskøretøjer og varelevering. 

5 Vurdering 
Denne trafikanalyse indeholder en gennemgang af de trafikale konsekvenser og 
krav til parkeringspladser i forbindelse med lokalplanlægning for bebyggelsen "C 
Aarhus" med adgang fra Mindegade i Aarhus midtby. 

I henhold til Aarhus Kommunes Parkeringspolitik 2018 vil bebyggelsen ved Minde-
gade, inkl. den del af Mindegade 10, som bibeholdes kræve at der skal udlægges 
113 parkeringspladser (maks. norm) til biler og mindst 333 cykleparkeringspladser, 
og af disse cykelparkeringspladser er der angivet et overdækningskrav på mindst 
160 cykelparkeringspladser. Der er i forvejen 40 parkeringspladser i området ved 
Mindegade nr. 10 og nr. 12, så byggeriet kræver en forøgelse med 73 p-pladser. 

Vejnettet ved aktuelle beliggenhed for byggeriet gør, at trafikken kun kan komme 
til/fra lokalområdet via én rute. Adgang varetages fra signalkrydset Mindebrogade/ 
Europaplads/Havnegade, mens al trafik, der skal fra bebyggelsen, afvikles i signal-
krydset mellem Mindegade og Europaplads. 

Byggeriet vurderes at give et fald på 98 bilture i døgnet, mens der forventes en 
stigning i spidstimen på 63 bilture på grund af ændring i turmål for trafikanterne. 

Selvom der ikke forventes problemer med trafikafvikling, så anbefales det at lave 
en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision i området for byggeriet. Dette er 
med baggrund i cyklistzone med kørsel tilladt og højprioriteret cykelrute i Aarhus. 
Herved sikres det, at der er foretaget en grundig registrering af problemstillinger 
omkring trafiksikkerhed og fremkommelighed i nærområdet ved byggeriet. 
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I trafikanalysen indgår der ikke overvejelser i forhold til afvikling af varelevering til 
angivne aktiviteter i byggeriet, da afvikling / hyppighed afhænger af den konkrete 
butik / restaurant / kontorerhverv. Endvidere er adgangsforholdene ikke vurderet 
nærmere for, hvilket arealbehov der er brug for ved kørsel til/fra parkeringsområdet 
i byggeriet. Dette skal indgå i den videre planlægning med de øvrige overvejelser 
om adgang for hhv. brand- og redningskøretøjer, renovationskøretøjer mv.  
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Ændringer i nærværende reviderede rapport (Rev. A) omfatter følgende: 

 

1. Simulering af nuværende forhold er inddraget til sammenligning med ønskede 
fremtidige forhold. 
 

2. Evaluering af vindmiljø på tagterrasser. 
 

3. Vindsikkerhed evalueret efter 5 m/s-kriteriet iht. SBi 128. Dette både i gadeplan og 
på tagterrasser. 
 

4.  I forbindelse med udarbejdelse af denne revision er det opdaget at en af simule-
ringerne for fremtidige forhold fejlagtigt har indeholdt for høje hastigheder. Denne 
simulering er genberegnet og anvendt ind i det samlede resultat. 
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1 INTRODUKTION 

I forbindelse med projektet C Aarhus på Europaplads 6-8 ønskes vindmiljøet undersøgt med henblik 

på at afklare, om der opstår uhensigtsmæssige vindpåvirkninger omkring byggeriet. 

 

Der udføres vindanalyse af både nuværende og fremtidige forhold for på den måde at kunne sam-

menligne og anskueliggøre den fremtidige bygnings betydning for vindmiljøet i det omkringliggende 

område. 

 
Uhensigtsmæssige vindforhold kan opstå som følge af udformning og placering af bygninger, der 
forhindrer vinden i at strømme frit gennem et område. Der kan således opstå lokale accelerationer 

af vinden, hvilket kan udsætte fodgængere og cyklister for pludselige, ubehagelige vindstød.  

Vindforholdene skal dog tænkes ind i en relativ sammenhæng, da vindeffekterne kan stamme fra an-
dre bygninger eller bygningskonstellationer end de nyopførte. Derfor medtages en række omkringlig-
gende bygværker i beregningen.  
 

Vindmiljøet omkring en bygning, og vindhastigheden i dens nærområde, vurderes ved enten en si-

mulering og en erfarings- og evidensbaseret vurdering af beplantning eller en måling i vindtunnel og 

en erfarings- og evidensbaseret vurdering af beplantning. Målinger gennemføres i en vindtunnel, og 

giver præcise resultater, men processen er både dyr og tidskrævende. Simuleringer er udført ved 

hjælp af Computational Fluid Dynamics (CFD), som er et hurtigt og rimeligt præcist værktøj til vur-

dering af hele bygningskomplekser. 

 

I forbindelse med nærværende analyse er der fokus på følgende område ved Europaplads med pro-

jektet C Aarhus i midten, afgrænset med rødt (se Figur 1-1): 

 
Figur 1-1 - Analyseområde 
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2 METODE 

For at vurdere det lokale vindmiljø, vil der i denne analyse blive foretaget CFD-simuleringer af 12 

vindretninger (sektorer af 30 °). Disse analyser gør det muligt, at lokalisere regioner med lokale 

accelerationer og recirkulationszoner ved at bestemme den lokal strømningshastighed. Når resulta-

terne sammenholdes med statiske data for vindretningens hyppighed og styrke, er det muligt at 

vurdere vindmiljøet i forhold til antallet af timer denne forekommer i løbet af et år. 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) er et værktøj der benyttes til analyse af fluidstrømninger. Det 

er en computerbaseret metode, der løser de styrende ligninger for fluidbevægelser. Dette gøres i 

alle tre dimensioner. 

 

Det første trin i CFD-simulering er at opbygge en CAD-model af det komplette gennemstrømmede 

område, der ønskes simuleret. Efterfølgende skabes et beregningsgrid ved at inddele det valgte om-

råde i mindre volumener (kontrolelementer). 

CFD-beregningerne udføres i OpenFOAM version 1706. Programmet er en open source-beregnings-

kerne, programmeret i C++ af CFD Direct. Programmet har intet interface, så beregningsgrid og 

resultater visualiseres i ParaView version 5.5.0. 

CAD-modellen er opbygget i 3D-modelleringsværktøjet Rhinoceros 6.0, som gennem udvidelsen 

Grasshopper med Butterfly tilkobler geometrien og givne forudsætninger til OpenFOAM. 

 

CFD-modellen løses iterativt. Resultatet fra simuleringerne er værdier for alle vigtige variabler såsom 

tryk, lufthastighed og turbulensniveau i hver eneste kontrolelement. Disse værdier kan repræsente-

res kvalitativt i form af plots på plantegninger eller kvantitativt i form af beregnede værdier som 

eksempelvis vindhastighed i et kontrolelement. 

Der anvendes steady-state-simuleringer, hvilket betyder, at vindens styrke og retning ikke ændres 

for den enkelte simulering. Derfor laves flere simuleringer; én for hver vindretning. 
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3 VURDERING AF VINDMILJØ 

C Aarhus projektet er beliggende ved Europaplads lige overfor Dokk1. Den fremherskende vindret-

ning i dette område er sydvest og vest. Ved at koble vindstatistik med beregningerne fra CFD-mo-

dellen, er det muligt at beregne sandsynligheden for overskridelsen af en given vindhastighed. 

Dette anvendes til at evaluere hvordan det lokale vindmiljø opfattes omkring den nye bygning. 

3.1 Vindstatistik 

Den nærmeste meteorologiske målestation til Europaplads befinder sig ved Tirstrup Lufthavn. For 

hver af de 12 retninger er der opstillet en Weibull-fordeling. En sådan fordeling benyttes til at be-

skrive fordelingen af høje og lave vindhastigheder for hver sektor. Af denne kan aflæses, at den 

dominerende vindretning er sydvest og vest. Det er også fra disse vindretninger de højeste hastighe-

der kommer. 

 

Sektor Frekvens A (m/s) k (-) 

0° 4,6% 4,2 m/s 1,49 

30° 4,8% 4,3 m/s 1,51 

60° 5,6% 5,0 m/s 1,63 

90° 6,9% 5,2 m/s 1,72 

120° 9,1% 4,9 m/s 1,69 

150° 7,8% 3,7 m/s 1,40 

180° 8,8% 3,5 m/s 1,47 

210° 10,9% 3,8 m/s 1,66 

240° 13,0% 4,2 m/s 1,77 

270° 15,0% 5,6 m/s 1,75 

300° 9,6% 5,7 m/s 1,63 

330° 4,1% 3,5 m/s 1,22 

 
Tabel 3-1 - Weibull-fordeling for Tirstrup Lufthavn 
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3.2 Komfortkriterie for vindforhold 

Opfattelsen af komfort og vindmiljø vil altid være subjektiv og kan som sådan ikke kvantificeres 

entydigt. En række studier af folks opfattelse af vindmiljøet i forskellige områder har dog ført til 

anbefalinger vedrørende vurdering af vindmiljø.  

Denne analyse tager udgangspunkt SBi-anvisning 128 – Vindmiljø omkring bygningers karakteristik 

af vindmiljøet på grundlag af hyppigheder af vindhastigheder over 5 m/s: 

 

Aktivitet   Områder   Karakteristik af vindmiljøet 

        

Acceptabelt 

  

Ubehageligt 

  

Meget ubehage-

ligt til farligt 

Hurtig gang  Fortove, stier  43 pct.  50 pct.  53 pct. 

         
Slentren  Parker, butiksgader  23 pct.  34 pct.  53 pct. 

         
Stå eller sidde i 

kort tid 

 Parker, pladser  6 pct.  15 pct.  53 pct. 

         
Stå eller sidde i 
længere tid 

  Udendørs restau-
rant, friluftsarealer 

  0,1 pct.   3 pct.   53 pct. 

 
Tabel 3-2 - Karakteristik af vindmiljøet 

3.3 Interesseområder for simulering 

På nedenstående kort er området, som har særlig interesse i forhold til vindmiljøet på Europaplads, 

markeret. Området er særligt udsat for vind fra nord, øst og sydøst. 

 
Figur 3-1 – Interesseområde for vindsimulering. 
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4 BEREGNINGSMODEL 

4.1 Geometrisk model 

Udover C Aarhus projektet vil omkringliggende bygningerne også påvirke vindmiljøet på Europaplads 

og skabe komplekse strømninger, hvorfor disse må medtages i simuleringen. Bygninger inden for en 

radius af ca. 0,7 km er medtaget i den geometriske model. Den geometriske by- og terrænmodel er 

modtaget fra Aarhus Kommune.  

Træer og anden beplantning på C Aarhus projektet eller i by-modellen er ikke medtaget CFD simu-

leringen. 

På trods af at bymodellen ikke er fuldstændig opdateret med bl.a. de nye bebyggelser ved Frederiks 

Plads er det aftalt med Aarhus Kommune, at vindstudierne alligevel vil kunne anvendes til beskrivelse 

af vindforholdene ved Europaplads indflydelsen af de manglede bygninger vil være minimal. 

 

Vindens påvirkning af bygninger og terræn længere væk end 0,7 km håndteres via en ruhedsfaktor 

(z0), se afsnit 4.2.1. 

 

 
 
                                Figur 4-1 – Geometrisk model for CFD-simulering med projektet C Aarhus i midten. 
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4.2 Randbetingelser 

Omkring den geometriske model opsættes en vindtunnel, hvori CFD-simuleringen udføres. I nær-

værende afsnit beskrives randbetingelserne for vindtunnelens sider. 

4.2.1 Indløb 

Når vind passerer over et landskab, vil der gradvist opbygges et såkaldt atmosfærisk grænselag 

eller hastighedsprofil. Dette hastighedsprofil anvendes ved vindtunnelens indløb og bestemmes på 

baggrund af nedenstående logaritmiske formler: 

 

𝑈(𝑧) =
𝑈∗

𝜅
∙ ln(

𝑧+𝑧0

𝑧0
)  

 

Hvor: 

 

U(z) er vindhastigheden ved afstanden z over jordniveau [m/s] 

U* er friktionshastigheden [m/s] 

𝜅 er Von Karmans konstant (=0,41 [-]) 

z er højden over jorden [m] 

z0 er terrænets aerodynamiske ruhedsfaktor [m] 

 
Friktionshastigheden (U*) bestemmes efter nedenstående formel: 

 

𝑈∗ =
𝑈𝑟𝑒𝑓∙𝜅

𝑙𝑛(
𝑍𝑟𝑒𝑓+𝑧0

𝑧0
)
  

 

Hvor: 

 

Uref er vindhastigheden ved afstanden Zref over jordniveau [m/s] 
Zref er højden hvor vindhastigheden Uref er målt [m] 

𝜅 er Von Karmans konstant (=0,41 [-] ) 

z0 er terrænets aerodynamiske ruhedsfaktor [m] 

 

Uref bestemmes på baggrund af statistisk vejrdata fra DMI, mens ruhedsfaktoren bestemmes på 

baggrund af WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 1.5-13. 

Tabel 4-1 - Terrænkategorier og ruhedsfaktorer 

Af nedenstående figurer ses området omkring Europaplads. Den røde tolvkant indikerer det om-
råde, som er inkluderet i den geometriske model. Mod vest er der anvendt ruhedsfaktorer svarende 
til bymiljø med større bebyggelser, mens der mod øst er anvendt ruhedsfaktorer svarende til åben 

Terrain classification from Davenport (1960) adapted by Wieringa (1980b) in terms of aerodynamic 

roughness length z0 

Class 
index 

Short terrain description     z0 (m) 

1  Open sea   0.0002 

2  Mud flats, snow; no vegetation, no obstacles   0.005 

3  Open flat terrain; grass, few isolated obstacles   0.03 

4  Low crops; occasional large obstacles, x/H > 20   0.10 

5  High crops; scattered obstacles, 15 < x/H < 20   0.25 

6  Parkland, bushes; numerous obstacles, x/H ≈ 10   0.5 

7  Regular large obstacle coverage (suburb, forest)   1.0 

8   City centre with high- and low-rise buildings     ≥2 



 

Side 10 af 32 

vand.  
 

 
Figur 4-2 – Ruhedsfaktorer anvendt i simuleringer. 

Hastighedsprofilet for 12 forskellige vindretninger, bestemmes på baggrund af ruhedsfaktoren og 

middelhastigheden. 

4.2.2 Udløb 

På udløbsranden af vindtunnelen anvendes en randbetingelse, der tillader strømning at passere både 

ud og ind (i praksis kun ud). Der specificeres et statisk tryk på 0 Pa, svarende til, at der ikke er 

nogen modstand. 

4.2.3 Sider og top 

Disse flader regnes som friktionsfrie (slip condition). 

4.2.4 Terræn og bygninger 

På terræn og bygninger anvendes en no-slip condition, svarende til, at vindhastigheden er 0 m/s på 

overfladen. 
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5 RESULTATER 

5.1 Beregning vindkomfort 

Det procentvise antal af timer om året, hvor kritiske vindforhold opstår, kan beregnes ud fra formlen: 

 

𝑃(𝑈 > 𝑈𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘) = F% ∙ 𝑒𝑘𝑠𝑝 (− (
𝑈𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘

𝑈
)
𝑘
)  

 
Hvor U [m/s] er den undersøgte hastighed, Ukritisk [m/s] er den hastighed hvorfra overskridelses-

sandsynligheden ønskes, U [m/s] og k [-] er Weibull-parametre.  

Resultaterne summeres for alle vindretninger, således man kan beregne hvor ofte en given vindha-

stighed optræder total over et år. Resultaterne sammenholdes med anvisningerne fra SBi-anvisning 

128. 

5.2 Gadeplan 

Resultatet af vindsimuleringerne evalueres i et grid i interesseområdet bestående af ca. 3500 

punkter. Finheden af griddet afspejler altså ikke finheden af beregningsgriddet, her er der anvendt 

et betydeligt finere grid. Resultaterne evalueres i en højde 1,5 m over terræn, svarende til hoved-

højde for en gennemsnitlig forgænger. 

For resultatet af de individuelle 12 retninger se Bilag 1. 
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5.2.1 Vindkomfort 

Af nedenstående plan ses hvor ofte (i procent) at vindhastigheden vil overstige 5 m/s, svarende til 

komfortkriteriet beskrevet i SBi 128. Der ses her for både simuleringen af nuværende og fremtidige 

forhold, at området omkring Europaplads generelt vil have vindhastigheder over 5 m/s i ca. 5-20 % 

af tiden.  

Der ses at vindhastighederne ved fremtidige forhold accelereres en smule foran Dokk1, i passagen 

ved Ridderstræde og passagen mellem Europahuset og Dokk1. Dette skyldes at vinden presses rundt 

om den højere bygningshøjde ved C Aarhus projektet. De øgede vindhastigheder vurderes ikke at 

være kritiske i forhold til anvendelsen af området.  

I henhold til SBi 128 kan der accepteres helt op til 43 % for områder med fortove og stier, mens der 

for områder med parker og butiksgader kan accepteres 23 %. Vindmiljøet vurderes derfor accepta-

belt i forhold til anvendelsen af området. 

I området øst for C Aarhus projektet ses der at skabes mere læ for vestenvinden end ved de nuvæ-

rende forhold.  

 

Nuværende forhold  

 

 

 

Fremtidige forhold 

 

 

 

 

Figur 5-1 – Hyppighed af vindhastigheder over 5 m/s 
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Af nedenstående plot ses vindmiljøet omkring Europaplads for nuværende og fremtidige forhold ka-

tegoriseret i forhold til hvilken brug området egner sig til jf. SBi 128.  

Der ses her, at vindforholdene i forhold til brugen af områderne stort set er uændret. 

I begge tilfælde ses størstedelen af området at have vindhastigheder over 5 m/s i over 6 % af tiden 

og derfor kan området kategoriseres som acceptabelt til en aktivitet som ’Slentren’. Dette drejer sig 

om pladsen ved Europahuset, foran Dokk1 og op ad Mindegade. 

Langs den østlige facade af C Aarhus ses at være mere læ.  

Inde i gårdrummene ses der at være områder, som er egnet til at stå eller sidde i længere tid. 

 

Nuværende forhold 

 

 

Fremtidige forhold 

  

Figur 5-2 – Karakteristik af vindmiljø jf. SBi 128. Mulig aktivitet ved acceptabelt vindmiljø. 

 

Områdernes karakteristik af vindmiljøet stemmer overens med den faktiske anvendelse. En undta-

gelse her er dog området foran Europahuset, hvor der er etableret bænke til siddeophold. I henhold 

til SBi 128 kategoriseres vindmiljøet som værende ubehageligt for stå eller sidde ophold i kortere tid 

(Parker og pladser). Dette er dog gældende både for simuleringen af nuværende og fremtidige for-

hold. 

Stå eller sidde i 

kort tid 

Stå eller sidde i 

kort tid 

Slentren 

Slentren 
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5.2.2 Vindsikkerhed 

I henhold til SBi-anvisning 128 karakterises vindmiljøet som værende meget ubehageligt til farligt, 

hvis vindhastighederne overstiger 5 m/s i mere end 53 % af tiden. Dette ses ikke at være gæl-

dende for hverken for simuleringen af nuværende eller fremtidige forhold. 

5.3 Tagterrasser 

5.3.1 Vindkomfort 

Vindmiljøet på tagterrasserne evalueres ligeledes iht. til SBi 128. Resultaterne er evalueret i højde 

1,5 m over terrasseniveau, svarende til hovedhøjde for en gennemsnitlig person.  

Tagterrasserne kategoriseres som Parker og pladser, svarende til at opholdet er at stå eller sidde i 

kortere tid. 

Af nedenstående figur er resultatet af evalueringen for hver tagterrasse præsenteret. 

Resultatet af de individuelle beregningsplaner ses af Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5 og Bilag 6. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Som der ses af ovenstående figur kategoriseres vindmiljøet som acceptabelt på de fleste af tagter-

rasserne uden yderligere læ-givende foranstaltninger. Særligt terrasserne mod syd og øst samt 
gårdrummet ses at være meget lidt påvirket af vinden.  
 
På tagterrasserne på 6. sal og 4. sal mod vest kategoriseres vindmiljøet som acceptabelt/ubehage-
ligt. På den øverste terrasse med vest overskrides ”ubehageligt” grænsen lige akkurat. Disse ter-
rasser er særligt udsat for vind fra vest, hvilket er den absolut mest fremherskende vindretning og 

også er den vindretning de kraftigste vindhastigheder kommer fra.  

Tagterrasse, 4. sal 
Procent af år over 5 m/s: 
8,5 % 
Vindkarakteristik:  
Acceptabelt/Ubehageligt 

Tagterrasse, 5. sal 
Procent af år over 5 
m/s: 1,5 % 

Vindkarakteristik:  
Acceptabelt 
 

Tagterrasse, 3. sal 
Procent af år over 5 
m/s: 1,7 % 
Vindkarakteristik:  

Acceptabelt 
 

Tagterrasse, 6. sal 
Procent af år over 5 m/s: 

15,6 % 
Vindkarakteristik:  
Ubehageligt 

Tagterrasse, 6. sal 

Procent af år over 5 m/s: 
11,0 % 

Vindkarakteristik:  
Acceptabelt/Ubehageligt 

Tagterrasse, 5. sal 
Procent af år over 5 m/s: 
0,1 % 
Vindkarakteristik:  

Acceptabelt 
 

Tagterrasse, 5. sal 
Procent af år over 5 m/s: 
0,4 % 
Vindkarakteristik:  
Acceptabelt 

 

Gård 
Procent af år over 5 m/s: 

0,0 % 
Vindkarakteristik:  
Acceptabelt 
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Evalueringen af vindmiljøet på tagterrasser skal dog ses i lyset af hvilke forventninger brugerne har 
til vindmiljøet. Når man træder ud på en tagterrasse med en af de højeste beliggenheder i den 
umiddelbare nærhed vil man ofte ubevidst forvente et vindudsat miljø og dermed typisk også ac-
ceptere højere vindhastigheder. Man vil på nogle tidspunkter måske nærmest foretrække at blive 

”blæst igennem”. Med udgangspunkt i dette er vindmiljøet derfor ikke nødvendigvis er uacceptabelt 
på de højest placerede tagterrasser.  
 
For at forbedre vindmiljøet kan der arbejdes med placering af lægivende beplatning. Levende hegn 
af buske og træer er gode lægivere, idet åbningerne mellem planternes blade og grene tillader vin-
den at bevæge sig tværs igennem, hvorved vinden bliver bremset på en mere diffus måde end ved 
tætte skærme og bygninger.  

Beplantningen bør placeres således at der afskærmes for vinden fra vest, da det er her fra vinden 
vil have højest hastighed og oftest vil komme fra. 
 

5.3.2 Vindsikkerhed 

I henhold til SBi-anvisning 128 karakterises vindmiljøet som værende meget ubehageligt til farligt, 

hvis vindhastighederne overstiger 5 m/s i mere end 53 % af tiden. Dette ses ikke være gældende 
for opholdsterrasserne.  
Derudover må det forventes at brugerne ikke opholder sig på terrasserne under ekstreme vindfor-
hold. 

6 KONKLUSION 

På baggrund af vindanalyserne af de nuværende og de fremtidige forhold ses, at den nye højere 

bygning i nogle områder vil skabe accelererende vindhastigheder og i andre områder vil skabe 
mere læ. 

De øgede vindhastigheder vurderes ikke at være kritiske i forhold til anvendelsen af området. 

 
Europaplads er generelt et udsat område i forhold til vindmiljø, da der er meget åbent mod nord og 
øst. Derudover kan vindhastigheden accelereres ned gennem åløbet, når vinden kommer fra nord-
vest. 

For både de nuværende og fremtidige forhold kan vindmiljøet i størstedelen af Europaplads i kate-
goriseres som acceptabelt for parker og butiksgader (Slentren). Dette svarer også til den faktisk 
brug af området. 
 
På baggrund af CFD-simuleringer og resultater præsenteret i denne rapport vurderes det, at C Aar-
hus projektet ikke vil have negativ indflydelse på vindmiljøet i gadeplan i området omkring Euro-
paplads. 

 
I forhold til opholdsområderne på tagene af C Aarhus projektet vurderes vindmiljøet generelt at 
være acceptabelt i forhold til den forventning brugerne typisk vil have.  
Der kan arbejdes med beplatning eller andre lægivende foranstaltninger, hvis vindmiljøet ønskes 

forbedret. 
C Aarhus projektet samt de omkringliggende bygninger giver ikke anledning til accelererende vind-
hastigheder som kan skabe et farligt vindmiljø på tagterrasserne. 
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8 Bilag 1 - Gadeplan 
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8.2 Sektor 30 
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8.3 Sektor 60 
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8.4 Sektor 90 
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8.5 Sektor 120 
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8.6 Sektor 150 
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8.7 Sektor 180 
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8.8 Sektor 210 
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8.9 Sektor 240 
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8.10 Sektor 270 
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8.11 Sektor 300 
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8.12 Sektor 330 
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9 Bilag 2 – Tagetage 6. Sal 
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10 Bilag 3 – Tagetage 5. Sal 
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11 Bilag 4 – Tagetage 4. Sal 

0° 30° 60° 

   
90° 120° 150° 

 
 

 
180° 210° 240° 

 
  

270° 300° 330° 

 
  

 

 



 

Side 31 af 32 

12 Bilag 5 – Tagetage 3. Sal 
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13 Bilag 6 – Gård 
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Notat 

Projekt: Vindsimulering Europaplads 6-8 

Emne: Supplerende vurderinger af vindforhold 

Rev.:  

    

1 Notatets formål  

Efter fremsendt vurdering af vindmiljø til i forbindelse med ny bebyggelse på Europaplads 6-8 Aar-

hus Kommune d. 12 april 2019 er projektets geometri blevet tilpasset. Ændringerne i den overord-

nede geometri er begrænset, men der ønskes at inddrage tagflade på 9. etage til tagterrasse samt 

øge bygningens højde optil maksimalt 40 m. 

 

Nærværende notat er derfor et tillæg til tidligere fremsendte Vindanalyse_Europaplads6-8_Rev.A, 

hvor ændringerne i projektet behandles forhold til vindmiljø. 

Dette omhandler vindmiljø i gadeplan samt tagterrasse på tagflade af 9 etage.    

 

2 Notatets konklusion 

Bebyggelsens mindre ændringer i den overordnede geometri vurderes at have begrænset betyd-

ning for vindmiljøet på gadeplan. 

Vindmiljøet på den øverste tagflade (9. etage) er vurderet og der kan forventes vindhastigheder 

over 5 m/s i ca. 25 % af året. Dette vurderes acceptabelt i forhold til den forventning brugerne ty-

pisk vil have til en højt beliggende tagterrasse.  
Den nye bebyggelse samt de omkringliggende bygninger giver ikke anledning til accelererende 
vindhastigheder, der skaber et farligt vindmiljø på tagterrasserne. 

  

Dato: 02.12.2019 

Projekt nr.: 1010484 

T: +45 2880 4951 

E: lbn@moe.dk 
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3 Komfortkriterie for vindforhold 

Opfattelsen af komfort og vindmiljø vil altid være subjektiv og kan som sådan ikke kvantificeres 

entydigt. En række studier af folks opfattelse af vindmiljøet i forskellige områder har dog ført til 

anbefalinger vedrørende vurdering af vindmiljø.  

Denne analyse tager udgangspunkt SBi-anvisning 128 – Vindmiljø omkring bygningers karakteristik 

af vindmiljøet på grundlag af hyppigheder af vindhastigheder over 5 m/s: 

 

Aktivitet   Områder   Karakteristik af vindmiljøet 

        
Acceptabelt 

  
Ubehageligt 

  
Meget ubehage-
ligt til farligt 

Hurtig gang  Fortove, stier  43 pct.  50 pct.  53 pct. 

         
Slentren  Parker, butiksgader  23 pct.  34 pct.  53 pct. 

         

Stå eller sidde i 
kort tid 

 Parker, pladser  6 pct.  15 pct.  53 pct. 

         
Stå eller sidde i 
længere tid 

  Udendørs restau-
rant, friluftsarealer 

  0,1 pct.   3 pct.   53 pct. 

 
Tabel 3-1 - Karakteristik af vindmiljøet 

4 Vurdering af vindmiljø  

4.1 Generelt 

Ændringerne i den overordnede geometri er forholdsvis begrænset. Bygningshøjden er øget fra 37 

m og optil maksimalt 40 m. Vindhastigheden øges jo højere man kommer op og udviklingen af ha-

stighedsprofilet er forskellig afhængig af om vinden har været uforstyrret eller mødt mange forhin-

dringer på sin vej. Af nedenstående grafer ses vinden fra øst, hvor vinden kommer relativt ufor-

styrret fra Aarhus Bugt og vest, hvor vinden kommer ind over land. Ved vind fra øst ses, at vindha-

stigheden stort set er uændret ved at øge højden fra 37 m til 40 m. Ved vind fra vest øges ha-

stigheden fra ca. 8,5 m/s til 8,7 m/s. Dette resulterer i en øget vindhastighed på ca. 0,2 m/s.  
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4.2 Gadeplan 

De mindre ændringerne i bygningens overordnede geometri vurderes at have en begrænset betyd-

ning for vindmiljøet i gadeplan omkring Europaplads. Der henvises derfor til Vindanalyse_Euro-

paplads6-8_Rev.A for vurdering af vindmiljø i gadeplan. 

4.3 Tagterrasser 

Med den nye bygningsgeometri ønskes tagflade på 9. etage anvendt til ophold. Vindmiljøet er vur-

deret på baggrund af den oprindelige model, men vindhastighederne er tillagt 0,2 m/s for at tage 

højde for den øgede bygningshøjde (optil 40 m). 

Vindmiljøet på de resterende tagflader er vurderet på baggrund af den oprindelige vindsimulering. 

Betegnelser af tagflader er dog tilpasset den nye geometri. 

Vindmiljøet på tagterrasserne evalueres iht. til SBi 128. Resultaterne er evalueret i højde 1,5 m 

over terrasseniveau, svarende til hovedhøjde for en gennemsnitlig person.  

Tagterrasserne kategoriseres som Parker og pladser, svarende til at opholdet er at stå eller sidde i 

kortere tid. 

Af nedenstående figur ses punkter for evaluering samt resultat. 

Beregningsplaner for 9. etage fra de individuelle orienteringer ses af Bilag 1. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 1: Vurdering af vindmiljø på tagflader (terrasser). 

Tagflade af 9. etage 
Procent af år over 5 m/s: 25,4 % 
Vindkarakteristik: Ubehageligt 
 

Tagflade af 9. etage 
Procent af år over 5 m/s: 24,1 % 
Vindkarakteristik: Ubehageligt 
 

Tagflade af 7. etage 
Procent af år over 5 m/s: 0,4 % 
Vindkarakteristik: Acceptabelt 
 

Tagflade af 8. etage 
Procent af år over 5 m/s: 15,6 % 
Vindkarakteristik: Ubehageligt 
 

Tagflade af 5. etage 
Procent af år over 5 m/s: 8,5 % 
Vindkarakteristik: Acceptabelt/ 
Ubehageligt 
 
 
 
 

Tagflade af 7. etage 
Procent af år over 5 m/s: 1,5% 
Vindkarakteristik: Acceptabelt 
 

Tagflade af 3. etage 
Procent af år over 5 m/s: 1,7% 
Vindkarakteristik: Acceptabelt 
 

Tagflade af 8. etage 
Procent af år over 5 m/s: 11% 
Vindkarakteristik: Acceptabelt/ 
Ubehageligt 
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I de to evalueringspunkter på tagfladen af 9. etage samt det vestlige punkt på 8. etage ses der, at 
vindhastigheden overskrider 5 m/s i ca. 25% og ca. 16% af året og vindmiljøet kategoriseres der-
for som ”ubehageligt” iht. SBi 128.  
Med denne evaluering skal der dog bemærkes, at der i ca. 75 % og 84 % af året er vindhastighe-

der lavere end 5 m/s, hvilket vil være acceptabelt for langt de fleste.  
Derudover vil et udeområde som en tagterrasse typisk ikke blive anvendt på dage med meget vind, 
da brugeren vil have en forventning om at det kan være ubehageligt.  
Til sikring af acceptabelt vindmiljø på de øvre tagterrasser vurderes vindafskærmning at kunne af-
værge situationer med ubehagelig vindkomfort. Dette kan ske med placering af lægivende beplant-
ning. Levende hegn af buske og træer er gode lægivere, idet åbningerne mellem planternes blade 
og grene tillader vinden at bevæge sig tværs igennem, hvorved vinden bliver bremset på en mere 

diffus måde end ved tætte skærme og bygninger. 
Beplantningen bør placeres således, at der afskærmes for vinden fra vest, da det er her fra vinden 
vil have højest hastighed og oftest vil komme fra. 
 

På de lavere beliggende tagflader ses vindmiljøet kategoriseret som ”acceptabelt”.   
 

 
I henhold til SBi-anvisning 128 karakterises vindmiljøet som værende meget ubehageligt til farligt, 
hvis vindhastighederne overstiger 5 m/s i mere end 53 % af året. Dette ses ikke være gældende 
for opholdsterrasserne.  
Derudover må det forventes at brugerne ikke opholder sig på terrasserne under ekstreme vindfor-
hold. 
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5 Bilag 1 – Tagflade af 9. etage 
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Skyggebilleder - ved ny bebyggelse ved Europaplads 6-8

Skyggebillederne er set oppe fra i ortografi sk 
projektion.

Skyggepåvirkningen er angivet inden for ud-
valgte datoer i tidsrum. Disse tidsrum vises 
med 3-times intervalbilleder for volumen-
studie af 6. marts 2019 inklusiv teknik på dele 
af tagfl aderne. 

Skyggestudierne viser skyggeafk ast både “før-
og-eft er” ny bebyggelse.

Ny bebyggelse ved 
Europaplads 6-8

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C
tel 56 40 00 00, www.cowi.com
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Version   1.0
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Skyggebilleder - Mindegade Kollegiet, Mindegade 7 og 9, 8000 Aarhus C
- ved ny bebyggelse ved Europaplads 6-8

Skyggebillederne er set fra skrå vinkel med fok-
us på Mindegade Kollegiet, Mindegade 7 og 9.

Skyggestudierne illustrerer skyggepåvirkning af 
tagterrasser indrettet på tagfl ader af Mindegade 
9 og facader mod Mindegade.

Skyggepåvirkningen er angivet inden for udval-
gte tidsrum. Disse tidsrum vises med ½-times 
intervalbilleder for volumenstudie af 6. marts 
2019 inklusiv teknik på dele af tagfl aderne. 

Skyggestudierne viser skyggeafk ast både “før-
og-eft er” ny bebyggelse.

Mindegade 7

Mindegade 9
med tagterrasser 
på tagfl aderne

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C
tel 56 40 00 00, www.cowi.com

Dato   07.11.2019
Sag    A045279
Dok.nr.   A045279-002-19-01
Version   2.0

Ny bebyggelse ved 
Europaplads 6-8



EFTER

FØR

KL 10:30 KL 11:00 KL 11:30

21. MARTS 



EFTER

FØR

21. MARTS 
KL 12:00 KL 12:30 KL 13:00



EFTER

FØR

KL 13:30 KL 14:00 KL 14:30

21. MARTS 



EFTER

FØR

21. APRIL
KL 12:00 KL 12:30 KL 13:00



EFTER

FØR

KL 13:30 KL 14:00 KL 14:30

21. APRIL



EFTER

FØR

21. MAJ
KL 12:30 KL 13:00 KL 13:30



EFTER

FØR

KL 14:00 KL 14:30

21. MAJ 



EFTER

FØR

21. JUNI
KL 13:30 KL 14:00 KL 14:30



EFTER

FØR

KL 15:00 KL 15:30

21. JUNI



EFTER

FØR

21. JULI
KL 13:00 KL 13:30 KL 14:00



EFTER

FØR

KL 14:30 KL 15:00

21. JULI



EFTER

FØR

21. AUGUST
KL 12:00 KL 12:30 KL 13:00



EFTER

FØR

KL 13:30 KL 14:00

21. AUGUST
KL 14:30



EFTER

FØR

21. AUGUST
KL 15:00 KL 15:30



EFTER

FØR

KL 11:00 KL 11:30

21. SEPTEMBER
KL 12:00



EFTER

FØR

21. SEPTEMBER
KL 12:30 KL 13:00 KL 13:30



EFTER

FØR

KL 14:00 KL 14:30

21. SEPTEMBER
KL 15:00



EFTER

FØR

21. SEPTEMBER
KL 15:30 



Bilag 2.11
Skyggebilleder – Dokk1, COWI, 21.11.2019



Skyggebilleder - Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
- ved ny bebyggelse ved Europaplads 6-8

Skyggebillederne er set fra skrå vinkel med 
fokus på skyggepåvirkninger af forarealer 
mod vest og syd ved Dokk1 på Hack Kamp-
manns Plads.

Skyggepåvirkningen er angivet inden for 
udvalgte tidsrum. Disse tidsrum vises med 
½-times intervalbilleder for volumenstudie af 
6. marts 2019 inklusiv teknik på dele af tag-
fl aderne. 

Skyggestudierne viser skyggeafk ast både “før-
og-eft er” ny bebyggelse.

Ny bebyggelse ved 
Europaplads 6-8

Dokk1

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C
tel 56 40 00 00, www.cowi.com

Dato   21.11.2019
Sag    A045279
Dok.nr.   A045279-002-19-02
Version   3.0



EFTER

FØR

KL 15:30 KL 16:00 KL 16:30

21. MARTS 



EFTER

FØR

21. MARTS 
KL 17:00 KL 17:30



EFTER

FØR

KL 17:00 KL 17:30 KL 18:00

21. APRIL



EFTER

FØR

21. APRIL
KL 18:30



EFTER

FØR

KL 17:30 KL 18:00 KL 18:30

21. MAJ



EFTER

FØR

21. MAJ
KL 19:30KL 19:00 KL 20:00



EFTER

FØR

KL 18:00 KL 18:30 KL 19:00

21. JUNI



EFTER

FØR

21. JUNI
KL 20:00KL 19:30



EFTER

FØR

KL 18:00 KL 18:30 KL 19:00

21. JULI



EFTER

FØR

21. JULI
KL 20:00KL 19:30



EFTER

FØR

KL 17:00 KL 17:30 KL 18:00

21. AUGUST



EFTER

FØR

21. AUGUST
KL 19:00KL 18:30



EFTER

FØR

KL 16:00 KL 16:30 KL 17:00

21. SEPTEMBER



EFTER

FØR

21. SEPTEMBER
KL 18:00 KL 18:30KL 17:30


