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UDKAST TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR BERING-BEDERVEJENS LINJEFØRING A

Dette udkast til VVMtilladelse er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelsen for Bering-Bedervejen 2014

Ved realisering af Bering-Beder vejen skal det sikres, at der ikke er forhold, der siden vedtagelsen af tracé for 
vejen har ændret sig. Det skal undersøges hvorvidt der er forhold, der gør det nødvendigt at ændre på VVM-re-
degørelsen eller dele af denne samt VVM-tilladelsen.

Trafik og Veje, Aarhus Kommune (nu Center for Byudvikling og Mobilitet) har ansøgt om VVM-tilladelse til an-
læg af Bering-Beder vejen.

Projektet omfatter i hovedtræk etablering en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus – Bering-Beder vejen – 
som skal forbinde Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest. Bering-Beder vejen vil i 
alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af 
en ny overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige 
overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil 
desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.

Anlægget er obligatorisk VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet kommuneplanretningslinjer med tilhøren-
de VVM-redegørelse for projektet: Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 for Bering-Beder vejen med tilhørende 
VVM-redegørelse. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, inddelt i temaerne:

Landskab, Natur-plante og dyreliv, Overfladevand, Geologi og grundvand, Støj og vibrationer samt Luft og klima

Landskab
Afværgeforanstaltningerne skal tilpasses de lokale karakterer langs vejanlægget.

Figur 1.49 Principper for landskabelig tilpasning af støjvolde og 
beplantning

Landskabeligt tilpasset støjvold, snit

Landskabeligt tilpasset støjvold, set fra siden

Beplantning kan sløre overgange mellem afgravning og påfyldning, 
set fra siden

Figur 1.50 
Afhængigt af terrænet kan vejen sløres på forskellige måder

Figur 1.51 Den visuelle støj fra vejen sløres med beplantning ved 
bysamfundene (principillustration)
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Strækningen fra Oddervej til Tandervej
Ved tilslutning til Oddervej beplantes i og omkring 
rundkørslen af trafiksikkerhedsmæssige og visuel-
le årsager. 

Landskabet mellem Oddervej og Tandervej frem-
står åbent, med enkelte nord-sydgående læhegn og 
der må ikke etableres beplantning på skråningsan-
læg på strækningen.

Ved skovrejsning i skovrejsningsområdet mod 
nord skal skoven af visuelle årsager føres frem til 
vejen.

Ved skovrejsning, skal sydsiden af vejen harmone-
re med skovplantningsarealet ved træplantning i 
en smal stribe langs sydsiden af vejen.

Stioverførslen ved Nymarksvej vil være ret synlig. 
Stien og overførslen skal derfor forlægges nogle 
meter mod vest hvor vejen atter kører i afgravning, 
så overførslen kan etableres som en væsentlig 
mindre bro.

Ved passagen af Mårslet, hvor vejen på en stor del 
af strækningen ligger i afgravning og udgør et skår 
i landskabet, skal der plantes punktvise grupper af 
beplantning samt afrunding af toppen af afgravnin-
gen, så den føjer sig ind i landskabet.

På dele af strækningen skal støjafskærmningen 
etableres som landskabeligt tilpassede beplantede 
støjvolde.

Indgrebet ved tilslutningen til Tandervej er mar-
kant, og det lokalt højeste punkt påvirkes. Indgre-
bet skal blødgøres ved at afrunde skråningstop-
pene. Alternativt skal skråningstoppen markeres 
præcist som et tydeligt landskabsarkitektonisk 
indgreb.

Tilvalg 
Linjeføringen for tilslutningen til Ny Malling skal 
forrykkes, så en del af det beskyttede stendige 
bliver bevaret. Selve tilslutningsanlægget med 
ramper og broanlæg skal sløres med skærmende 
beplantning.

Skråningsanlæggene omkring forlængelsen mod 
Beder Landevej skal tilplantes med træer og buske.

Strækningen Tandervej til Enslevvej
Sydvest for Mårslet løber vejen gennem et åbent 
landskab med enkelte hegn og mindre beplantnin-
ger. Vejens landskabspåvirkning skal sløres ved 
at etablere beplantningsgrupper ved overgange 
mellem dæmninger og afgravninger. Hvor vejen 
passerer over en sidegren af Giber Å umiddelbart 

syd for Testrupvej skal dæmningen og biltrafikken 
sløres med beplantning, idet udsynet allerede i dag 
er reduceret, og afskærmende beplantning slører 
bilerne, set fra byen. 

Påvirkningen fra vejens passage af Giber Ådal 
vurderes ikke at kunne afbødes med eksempelvis 
beplantning. I stedet skal vejen synliggøres som 
landskabsarkitektonisk indgreb med skarpt mar-
kerede skråningsanlæg.

Vejens forløb frem mod Landevejen ændrer rum-
lighederne i området væsentligt. Noget af karak-
teren skal bevares/genskabes ved at etablere 
grupper af træbeplantning, så en lille skala i land-
skabsrummene opretholdes. Støjafskærmning skal 
etableres som landskabeligt tilpassede støjvolde. 

På strækningen fra Landevejen til Enslev skal ve-
jens landskabspåvirkning afbødes gennem lejlig-
hedsvis tilplantning af overgange mellem dæm-
ning og afgravning. Det må ikke sker for ofte, da 
landskabet overvejende er åbent, og skal bevares 
sådan.

Strækningen fra Enslevvej til E45
Der må ikke etableres beplantning på eller ved 
skråningsanlæg, da udsynet til Langhøj skal opret-
holdes. Afgravningen skal etableres med en skarp 
afgrænsning, så det bliver muligt at opfatte det 
oprindelige terræn som en linje hen over afgrav-
ningen.

Natur, plante og dyreliv

Bygge- og anlægsfasen skal tilrettelægges, således 
tab af naturtyper forebygges, det skal sikres:

At der ikke anlægges arbejdspladser, midlertidige 
adgangsveje eller lignende i eller nær ved områder 
med beskyttede naturtyper

At der kun køres i områder med beskyttede natur-
typer i strengt nødvendigt omfang, dvs. hvis der 
ikke eksisterer alternative fremgangsmåder, der 
undgår dette. Dette gælder specielt i lavbundsom-
råder, der er særligt følsomme over for påvirkning 
fra entreprenørmaskiner. Hvis det bliver nød-
vendigt at køre i beskyttede naturtyper, skal der 
anvendes kørenet, køreplader eller lignende for i 
muligt omfang at beskytte naturarealet

At afrømning af muld, gravning af render og til-
svarende aktiviteter i beskyttede naturtyper skal 
begrænses til selve vejtracéet

At utildækkede render (ved f.eks. etablering af 
dræn eller arkæologiske forundersøgelser) skal 



undgås i beskyttede naturtyper. Eventuelt åbne 
render skal undersøges dagligt for nedfaldne dyr 
(pindsvin, frøer mv.), som skal opsamles og sættes 
ud i naturområdet

At grøfter mv. ved de arkæologiske forundersøgel-
ser lægges, så de ikke skader beskyttede naturom-
råder væsentligt

At af hensyn til flagermus og odder skal arbejde i 
de mørke timer og belysning af arbejdsarealer hol-
des på et minimum. Eventuel belysning skal være 
guult lys. Dette er gældende ved arbejdsarealer 
nær Giber Å, Testrup Mose og Tingskov 

At fældning af træer med hulheder ved Tingskov 
og Ravnholt Skov må iflg. jagtloven kun ske sep-
tember-oktober. Af hensyn til flagermusene skal 
fældningen ske om natten (gerne lige efter udflyv-
ningen om aftenen). Det skal konkret vurderes om 
de træer der fældes er så værdifulde for flagermus, 
at der er behov for at etablere nye rastemuligheder, 
f.eks. i form af opsætning af flagermuskasser.

At opfyldning af vandhuller skal ske uden for 
paddernes ynglesæson (mest optimalt i perioden 
november-februar)

At arbejdsområder (tracé + arbejdsområder) nær 

vigtige paddeforekomster hegnes med midlertidi-
ge paddehegn for at forhindre drab af løvfrø, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø.

Ved tab af naturtyper skal der etableres erstat-
ningsbiotoper på egnede lokaliteter og i tilknyt-
ning til eksisterende arealer, fortrinsvist arealer 
berørt af projektet. (se tabel 1.1). Dette aftales 
nærmere med Aarhus Kommune. Herudover er det 
en forudsætning for projektet:

At nye vandhuller udformes så de er egnede for 
padder og understøtter disses lokale sprednings-
veje

At nye vandhuller skal anlægges i nærheden af 
eksisterende ynglevandhuller minimum en sæson 
inden opfyldning/afvanding af eksisterende vand-
huller, således at padderne kan nå at kolonisere de 
nye vandhuller

At vandhuller, som forsvinder pga. vejen, skal 
afskærmes med paddenet/-hegn inden starten 
af ynglesæsonen op til opfyldning/afvanding af 
yng-levandhullerne, for at minimere drab af bilag 
IV-padder

At erstatningsvandhuller skal have en størrelse, 
således at de til enhver tid kan blive omfattet af § 

A
Oddervej – Tandervej
Tandervej – Landevejen
Tandervej – Landevejen
Tandervej – Landevejen
Landevejen – Enslevvej
Enslevvej – E45
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Løvfrø

Tabel 1.1 Arealinddragelse af beskyttede arealer ved valg af alternativ A samt de kompenserende foranstaltninger der gennemføres.

Permanente påvirkninger
1 stk. § 3 sø
4.000 m2 § 3 eng
1.500 m2 fredskov
Krydsning af 1 § 3 vandløb
9.650 m2 fredskov
8.000 m2 fredskov
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet

Afværgeforanstaltninger
2 stk. § 3 søer
8.000 m2 § 3 eng
1.650 - 3.000 m2 fredskov
 
10.615-19.300 m2 fredskov
8.800-16.000 m2 fredskov
11 vandhuller
3 vandhuller
5 vandhuller

Tabel 1.2 Placering af faunapassager i alternativ A

A
Oddervej – Tandervej

Tandervej – Landevejen

Landevejen – Enslevvej

Enslevvej – E45

Større passager
Passagetype A1 i stati-
on 3.020
A2 i station 4.200, 
5.000, 5.500 og 6.500
A2 i station 7.950

Kombineret passage i 
station 10.600

Paddepassager
I station 1.950, 2.200 
og 2.400
I station 6.300, 6.700 
og 6.900
7.700 + 5 uden placerings-
forslag (8.500-10.400)
I station 11.100

Paddehegn
I station 1.700-2.500

I station 4.000-4.300 og 
6.100-7.200
I station 7.500-8.000 + 
8.400-10.400



3. Det betyder, at de skal være minimum 100 m2 
og gerne mere for at undgå tilgroning på længere 
sigt, mens for store huller lettere udvikler fiskebe-
stande, hvilket gør dem uegnede som ynglesteder 
for padder. En størrelse på 5-800 m2 er en god 
standard

Driftsfasen:

Vejens barriereeffekt for natur, plante- og dyreliv 
skal minimeres og det det er en forudsætning for 
projektet:

At der etableres faunapassager under anlægget, 
som udformes i henhold til vejledning fra Vejdirek-
toratet (se tabel 1.2)

At faunapassager anlægges hvor muligt som fir-
kantede passager og ikke som rør

At faunapassagernes funktionalitet sikres ved heg-
ning, der følger anbefalingerne fra Vejdirektoratet

At afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
flagermus følger generelt vejledningen fra Vejdi-
rektoratet  også selvom dette ikke er præciseret i 
teksten.

Overfladevand

Vandløb og søer i området må ikke påvirkes væ-
sentligt af vejprojektet og det er en forudsætning 
for projektet:

At anlægsarbejde i vandløb undgås/begrænses

At suspenderet materiale ikke transporteres ned-
strøms i systemet

At regnvandsbassinerne udformes, således at for-
urenende stoffer kan tilbageholdes og opsamles

At der ved vejkrydsning af alle vandløb sikres pas-
sage for vandlevende dyr

At der træffes foranstaltninger, så der ikke sker 
hydraulisk overbelastning af recipienten 

At der tages forbehold, så miljøfremmede stoffer, 
næringsstoffer og suspenderet stof belaster recipi-
enten minimalt

At udledning af overfladevand ikke medfører erosi-
on i vandløbet

Geologi og grundvand
Anlægsarbejdet skal tilrettelægges og udføres på 

en måde, som forebygger uheld med spild af olie og 
væskeformige kemikalier. 

Udskiftning af jord i lavtliggende områder skal ske 
således at der ikke sker dræning af pyritholdige 
aflejringer. Dette kan fx forebygges ved etablering 
af spunsvægge som barrierer)

Ved etablering af vejunderføringer skal sænkning 
af grundvandsspejlet ske, således at risikoen for 
uhensigtsmæssige ændringer af den grundvand-
skemiske sammensætning undgås. Der skal etab-
leres hydrauliske barrierer omkring udgravnin-
gerne og suppleres ved reinfiltration af grundvand 
udenfor barrieren.

Anlæg af vejen skal ske under hensyntagen til 
grundvandets beskyttelse. Grundvandsboringer 
og andre tekniske boringer skal derfor sløjfes eller 
flyttes, hvis disse ligger indenfor vejtraceet eller 
vejens arbejdszone.

Det skal sikres, at der  i anlægs- og driftsfasen ikke 
sker nedsivning af forurenet vejvand til grundvan-
det. Dette skal sikres ved etablering af et lukket 
system med kantopsamling, afvanding til bassiner 
i lukkede rør, opsamling i lukkede systemer samt 
forsinkelsesbassiner udført med tæt bund.

Det skal sikres, at der ikke sker permanente grund-
vandssænkninger. Derfor skal vejføringer som 
etableres under grundvandsspejlet udføres som 
vandtætte konstruktioner.

Der må ikke bruges pesticider i forbindelse med 
vedligeholdelsen af vejanlægget. Vejen skal således 
etableres med henblik på pesticidfri drift. 

Støj og vibrationer
Bygge- og anlægsarbejder skal tilrettelægges og 
udføres under hensyn til at begrænse støj- og vi-
brationsgener i omgivelserne.  Omfanget af foran-
staltninger fastlægges parallelt med detaljeringen 
af det endelige vejtracé. Det er en forudsætning for 
projektet:

At der udarbejdes en strategi for håndtering af støj 
og vibrationer i anlægsperioden med speciel fokus 
på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative 
områder, samt kommunikation til naboer

At der skal anvendes mindre belastende arbejds-
metoder end nedramning af spuns i særligt støjføl-
somme områder

At der ved arbejde med vibrerende og hamrende 
rambuk i anlægsfasen, træffes foranstaltninger, så 
støjniveauet reduceres



At der i anlægsfasen ved særligt udsatte boliger 
træffes foranstaltninger tæt på rambukken, således 
støjen dæmpes i perioder med spidsbelastning

At der generelt skal træffes foranstaltninger mod 
for stor støjpåvirkning i anlægsfasen. 

Driftsfasen
At boliger, som allerede er støjpåvirket i forhold 
til gældende grænseværdier, som følge af det nye 
vejanlæg ikke skifter til et højere støjinterval

At der på nye vejstrækninger anvendes ny og min-
dre støjende asfaltbelægning

Luft og klima
I anlægsfasen skal støvgener forebygges. Det er en 
forudsætning for projektet:

At lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller 
andre løse materialer overdækkes, eller toppen af 
læsset skal være mindst en ½ meter under toppen 
af ladet

At brug af vandvogne eller sprinklersystemer, såle-
des at luftbåret støv fra byggepladserne reduceres 
mest muligt. Ved vindhastigheder over 7 m/s. skal 
vandingsfrekvensen øges. Der skal anvendes gen-
brugsvand når muligt

At alle veje som skal have belægning, skal færdig-
gøres hurtigst muligt

At alle områder, som skal beplantes, skal færdiggø-
res hurtigst muligt

At stålplader anbringes på jordområder, hvor last-
biler og entreprenørmaskiner kører. Det gøres så 
hurtigt som muligt efter planering

At fartgrænsen for alle arbejdskøretøjer ikke over-
stiger 25 km/t på overflader uden belægning på 
byggepladsen

At arbejdskøretøjer afvaskes når de forlader bygge-
pladserne

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforan-
staltninger for driftsfasen.
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UDKAST TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR BERING-BEDERVEJENS LINJEFØRING B

Dette udkast til VVMtilladelse er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelsen for Bering-Bedervejen 2014

Ved realisering af Bering-Beder vejen skal det sikres, at der ikke er forhold, der siden vedtagelsen af tracé for 
vejen har ændret sig. Det skal undersøges hvorvidt der er forhold, der gør det nødvendigt at ændre på VVM-re-
degørelsen eller dele af denne samt VVM-tilladelsen.

Trafik og Veje, Aarhus Kommune (nu Center for Byudvikling og Mobilitet) har ansøgt om VVM-tilladelse til an-
læg af Bering-Beder vejen.

Projektet omfatter i hovedtræk etablering en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus – Bering-Beder vejen – 
som skal forbinde Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest. Bering-Beder vejen vil i 
alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af 
en ny overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige 
overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil 
desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.

Anlægget er obligatorisk VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet kommuneplanretningslinjer med tilhøren-
de VVM-redegørelse for projektet: Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 for Bering-Beder vejen med tilhørende 
VVM-redegørelse. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, inddelt i temaerne:

Landskab, Natur-plante og dyreliv, Overfladevand, Geologi og grundvand, Støj og vibrationer samt Luft og klima

Landskab
Afværgeforanstaltningerne skal tilpasses de lokale karakterer langs vejanlægget.

Figur 1.49 Principper for landskabelig tilpasning af støjvolde og 
beplantning

Landskabeligt tilpasset støjvold, snit

Landskabeligt tilpasset støjvold, set fra siden

Beplantning kan sløre overgange mellem afgravning og påfyldning, 
set fra siden

Figur 1.50 
Afhængigt af terrænet kan vejen sløres på forskellige måder

Figur 1.51 Den visuelle støj fra vejen sløres med beplantning ved 
bysamfundene (principillustration)
Strækningen fra Oddervej til Tandervej
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Ved tilslutning til Oddervej beplantes i og omkring 
rundkørslen af trafiksikkerhedsmæssige og visuel-
le årsager. 

Landskabet mellem Oddervej og Tandervej frem-
står åbent, med enkelte nord-sydgående læhegn og 
der må ikke etableres beplantning på skråningsan-
læg på strækningen.

Ved skovrejsning i skovrejsningsområdet mod 
nord skal skoven af visuelle årsager føres frem til 
vejen.

Ved skovrejsning, skal sydsiden af vejen harmone-
re med skovplantningsarealet ved træplantning i 
en smal stribe langs sydsiden af vejen.

Stioverførslen ved Nymarksvej vil være ret synlig. 
Stien og overførslen skal derfor forlægges nogle 
meter mod vest hvor vejen atter kører i afgravning, 
så overførslen kan etableres som en væsentlig 
mindre bro.

Ved passagen af Mårslet, hvor vejen på en stor del 
af strækningen ligger i afgravning og udgør et skår 
i landskabet, skal der plantes punktvise grupper af 
beplantning samt afrunding af toppen af afgravnin-
gen, så den føjer sig ind i landskabet.

På dele af strækningen skal støjafskærmningen 
etableres som landskabeligt tilpassede beplantede 
støjvolde.

Indgrebet ved tilslutningen til Tandervej er mar-
kant, og det lokalt højeste punkt påvirkes. Indgre-
bet skal blødgøres ved at afrunde skråningstop-
pene. Alternativt skal skråningstoppen markeres 
præcist som et tydeligt landskabsarkitektonisk 
indgreb.

Tilvalg 
Linjeføringen for tilslutningen til Ny Malling skal 
forrykkes, så en del af det beskyttede stendige 
bliver bevaret. Selve tilslutningsanlægget med 
ramper og broanlæg skal sløres med skærmende 
beplantning.

Skråningsanlæggene omkring forlængelsen mod 
Beder Landevej skal tilplantes med træer og buske.

Strækningen Tandervej til Enslevvej
Sydvest for Mårslet løber vejen gennem et åbent 
landskab med enkelte hegn og mindre beplantnin-
ger. Vejens landskabspåvirkning skal sløres ved 
at etablere beplantningsgrupper ved overgange 
mellem dæmninger og afgravninger. Hvor vejen 
passerer over en sidegren af Giber Å umiddelbart 
syd for Testrupvej skal dæmningen og biltrafikken 

sløres med beplantning, idet udsynet allerede i dag 
er reduceret, og afskærmende beplantning slører 
bilerne, set fra byen. 

Påvirkningen fra vejens passage af Giber Ådal 
vurderes ikke at kunne afbødes med eksempelvis 
beplantning. I stedet skal vejen synliggøres som 
landskabsarkitektonisk indgreb med skarpt mar-
kerede skråningsanlæg.

Vejens forløb frem mod Landevejen ændrer rum-
lighederne i området væsentligt. Noget af karak-
teren skal bevares/genskabes ved at etablere 
grupper af træbeplantning, så en lille skala i land-
skabsrummene opretholdes. Støjafskærmning skal 
etableres som landskabeligt tilpassede støjvolde. 

På strækningen fra Landevejen til Enslev skal ve-
jens landskabspåvirkning afbødes gennem lejlig-
hedsvis tilplantning af overgange mellem dæm-
ning og afgravning. Det må ikke sker for ofte, da 
landskabet overvejende er åbent, og skal bevares 
sådan.

Strækningen fra Enslevvej til E45
Der må ikke etableres beplantning på eller ved 
skråningsanlæg, da udsynet til Langhøj skal opret-
holdes. Afgravningen skal etableres med en skarp 
afgrænsning, så det bliver muligt at opfatte det 
oprindelige terræn som en linje hen over afgrav-
ningen.

Natur, plante og dyreliv

Bygge- og anlægsfasen skal tilrettelægges, således 
tab af naturtyper forebygges, det skal sikres:

At der ikke anlægges arbejdspladser, midlertidige 
adgangsveje eller lignende i eller nær ved områder 
med beskyttede naturtyper

At der kun køres i områder med beskyttede natur-
typer i strengt nødvendigt omfang, dvs. hvis der 
ikke eksisterer alternative fremgangsmåder, der 
undgår dette. Dette gælder specielt i lavbundsom-
råder, der er særligt følsomme over for påvirkning 
fra entreprenørmaskiner. Hvis det bliver nød-
vendigt at køre i beskyttede naturtyper, skal der 
anvendes kørenet, køreplader eller lignende for i 
muligt omfang at beskytte naturarealet

At afrømning af muld, gravning af render og til-
svarende aktiviteter i beskyttede naturtyper skal 
begrænses til selve vejtracéet

At utildækkede render (ved f.eks. etablering af 
dræn eller arkæologiske forundersøgelser) skal 
undgås i beskyttede naturtyper. Eventuelt åbne 



render skal undersøges dagligt for nedfaldne dyr 
(pindsvin, frøer mv.), som skal opsamles og sættes 
ud i naturområdet

At grøfter mv. ved de arkæologiske forundersøgel-
ser lægges, så de ikke skader beskyttede naturom-
råder væsentligt

At af hensyn til flagermus og odder skal arbejde i 
de mørke timer og belysning af arbejdsarealer hol-
des på et minimum. Eventuel belysning skal være 
guult lys. Dette er gældende ved arbejdsarealer 
nær Giber Å, Testrup Mose og Tingskov 

At fældning af træer med hulheder ved Tingskov 
og Ravnholt Skov må iflg. jagtloven kun ske sep-
tember-oktober. Af hensyn til flagermusene skal 
fældningen ske om natten (gerne lige efter udflyv-
ningen om aftenen). Det skal konkret vurderes om 
de træer der fældes er så værdifulde for flagermus, 
at der er behov for at etablere nye rastemuligheder, 
f.eks. i form af opsætning af flagermuskasser.

At opfyldning af vandhuller skal ske uden for 
paddernes ynglesæson (mest optimalt i perioden 
november-februar)

At arbejdsområder (tracé + arbejdsområder) nær 
vigtige paddeforekomster hegnes med midlertidi-

ge paddehegn for at forhindre drab af løvfrø, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø.

Ved tab af naturtyper skal der etableres erstat-
ningsbiotoper på egnede lokaliteter og i tilknyt-
ning til eksisterende arealer, fortrinsvist arealer 
berørt af projektet. (se tabel 1.1). Dette aftales 
nærmere med Aarhus Kommune. Herudover er det 
en forudsætning for projektet:

At nye vandhuller udformes så de er egnede for 
padder og understøtter disses lokale sprednings-
veje

At nye vandhuller skal anlægges i nærheden af 
eksisterende ynglevandhuller minimum en sæson 
inden opfyldning/afvanding af eksisterende vand-
huller, således at padderne kan nå at kolonisere de 
nye vandhuller

At vandhuller, som forsvinder pga. vejen, skal 
afskærmes med paddenet/-hegn inden starten 
af ynglesæsonen op til opfyldning/afvanding af 
yng-levandhullerne, for at minimere drab af bilag 
IV-padder

At erstatningsvandhuller skal have en størrelse, 
således at de til enhver tid kan blive omfattet af § 
3. Det betyder, at de skal være minimum 100 m2 

B1
Oddervej – Tandervej
Tandervej – Landevejen
Tandervej – Landevejen
Tandervej – Landevejen
Landevejen – Enslevvej 
Landevejen – Enslevvej
Enslevvej – E45
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Løvfrø

Tabel 1.3 Arealinddragelse af beskyttede arealer ved valg af alternativ B1 samt de kompenserende foranstaltninger der gennemføres.

Permanente påvirkninger
1 stk. § 3 sø
4 stk. § 3 søer
Mindre § 3 eng
Krydsning af 1 stk. § 3 vandløb
2 stk. § 3 søer
650 m2 fredskov
8.000 m2 fredskov
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet

Afværgeforanstaltninger
2 stk. § 3 søer
8 stk. § 3 søer
100 m2 § 3 eng
 
4 stk. § 3 søer
715-1.300 m2 fredskov
8.800-16.000 m2 fredskov
11 vandhuller
5 vandhuller
5 vandhuller

Tabel 1.4 Placering af faunapassager i alternativ B1.

B1
Oddervej – Tandervej

Tandervej – Landevejen

Landevejen – Enslevvej

Enslevvej – E45

Større passager
A1 i station 3.020

A2 i station 4.100, 
6.600. Faunabro i 7.050
A2 i station 7.950

Kombineret i station 
10.700

Paddepassager
I station 1.950, 2.200 
og 2.400
I station 6.200 og 6.400

I station 8.300, 8.850, 8.950, 
9.300, 9.500, 9.700, 9.800, 
10.050 og 10.200
I station 11.100

Paddehegn
I station 1.700-2.500

I station 4.000-4.300 og 
5.900-7.400
I station 7.600-10.500



og gerne mere for at undgå tilgroning på længere 
sigt, mens for store huller lettere udvikler fiskebe-
stande, hvilket gør dem uegnede som ynglesteder 
for padder. En størrelse på 5-800 m2 er en god 
standard

Driftsfasen:

Vejens barriereeffekt for natur, plante- og dyreliv 
skal minimeres og det det er en forudsætning for 
projektet:

At der etableres faunapassager under anlægget, 
som udformes i henhold til vejledning fra Vejdirek-
toratet (se tabel 1.4)

At faunapassager anlægges hvor muligt som fir-
kantede passager og ikke som rør

At faunapassagernes funktionalitet sikres ved heg-
ning, der følger anbefalingerne fra Vejdirektoratet

At afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
flagermus følger generelt vejledningen fra Vejdi-
rektoratet  også selvom dette ikke er præciseret i 
teksten.

Overfladevand

Vandløb og søer i området må ikke påvirkes væ-
sentligt af vejprojektet og det er en forudsætning 
for projektet:

At anlægsarbejde i vandløb undgås/begrænses

At suspenderet materiale ikke transporteres ned-
strøms i systemet

At regnvandsbassinerne udformes, således at for-
urenende stoffer kan tilbageholdes og opsamles

At der ved vejkrydsning af alle vandløb sikres pas-
sage for vandlevende dyr

At der træffes foranstaltninger, så der ikke sker 
hydraulisk overbelastning af recipienten 

At der tages forbehold, så miljøfremmede stoffer, 
næringsstoffer og suspenderet stof belaster recipi-
enten minimalt

At udledning af overfladevand ikke medfører erosi-
on i vandløbet

Geologi og grundvand
Anlægsarbejdet skal tilrettelægges og udføres på 
en måde, som forebygger uheld med spild af olie og 

væskeformige kemikalier. 

Udskiftning af jord i lavtliggende områder skal ske 
således at der ikke sker dræning af pyritholdige 
aflejringer. Dette kan fx forebygges ved etablering 
af spunsvægge som barrierer)

Ved etablering af vejunderføringer skal sænkning 
af grundvandsspejlet ske, således at risikoen for 
uhensigtsmæssige ændringer af den grundvand-
skemiske sammensætning undgås. Der skal etab-
leres hydrauliske barrierer omkring udgravnin-
gerne og suppleres ved reinfiltration af grundvand 
udenfor barrieren.

Anlæg af vejen skal ske under hensyntagen til 
grundvandets beskyttelse. Grundvandsboringer 
og andre tekniske boringer skal derfor sløjfes eller 
flyttes, hvis disse ligger indenfor vejtraceet eller 
vejens arbejdszone.

Det skal sikres, at der  i anlægs- og driftsfasen ikke 
sker nedsivning af forurenet vejvand til grundvan-
det. Dette skal sikres ved etablering af et lukket 
system med kantopsamling, afvanding til bassiner 
i lukkede rør, opsamling i lukkede systemer samt 
forsinkelsesbassiner udført med tæt bund.

Det skal sikres, at der ikke sker permanente grund-
vandssænkninger. Derfor skal vejføringer som 
etableres under grundvandsspejlet udføres som 
vandtætte konstruktioner.

Der må ikke bruges pesticider i forbindelse med 
vedligeholdelsen af vejanlægget. Vejen skal således 
etableres med henblik på pesticidfri drift. 

Støj og vibrationer
Bygge- og anlægsarbejder skal tilrettelægges og 
udføres under hensyn til at begrænse støj- og vi-
brationsgener i omgivelserne.  Omfanget af foran-
staltninger fastlægges parallelt med detaljeringen 
af det endelige vejtracé. Det er en forudsætning for 
projektet:

At der udarbejdes en strategi for håndtering af støj 
og vibrationer i anlægsperioden med speciel fokus 
på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative 
områder, samt kommunikation til naboer

At der skal anvendes mindre belastende arbejds-
metoder end nedramning af spuns i særligt støjføl-
somme områder

At der ved arbejde med vibrerende og hamrende 
rambuk i anlægsfasen, træffes foranstaltninger, så 
støjniveauet reduceres



At der i anlægsfasen ved særligt udsatte boliger 
træffes foranstaltninger tæt på rambukken, således 
støjen dæmpes i perioder med spidsbelastning

At der generelt skal træffes foranstaltninger mod 
for stor støjpåvirkning i anlægsfasen. 

Driftsfasen
At boliger, som allerede er støjpåvirket i forhold 
til gældende grænseværdier, som følge af det nye 
vejanlæg ikke skifter til et højere støjinterval

At der på nye vejstrækninger anvendes ny og min-
dre støjende asfaltbelægning

Luft og klima
I anlægsfasen skal støvgener forebygges. Det er en 
forudsætning for projektet:

At lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller 
andre løse materialer overdækkes, eller toppen af 
læsset skal være mindst en ½ meter under toppen 
af ladet

At brug af vandvogne eller sprinklersystemer, såle-
des at luftbåret støv fra byggepladserne reduceres 
mest muligt. Ved vindhastigheder over 7 m/s. skal 
vandingsfrekvensen øges. Der skal anvendes gen-
brugsvand når muligt

At alle veje som skal have belægning, skal færdig-
gøres hurtigst muligt

At alle områder, som skal beplantes, skal færdiggø-
res hurtigst muligt

At stålplader anbringes på jordområder, hvor last-
biler og entreprenørmaskiner kører. Det gøres så 
hurtigt som muligt efter planering

At fartgrænsen for alle arbejdskøretøjer ikke over-
stiger 25 km/t på overflader uden belægning på 
byggepladsen

At arbejdskøretøjer afvaskes når de forlader bygge-
pladserne

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforan-
staltninger for driftsfasen.
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UDKAST TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR BERING-BEDERVEJENS LINJEFØRING C

Dette udkast til VVMtilladelse er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelsen for Bering-Bedervejen 2014

Ved realisering af Bering-Beder vejen skal det sikres, at der ikke er forhold, der siden vedtagelsen af tracé for 
vejen har ændret sig. Det skal undersøges hvorvidt der er forhold, der gør det nødvendigt at ændre på VVM-re-
degørelsen eller dele af denne samt VVM-tilladelsen.

Trafik og Veje, Aarhus Kommune (nu Center for Byudvikling og Mobilitet) har ansøgt om VVM-tilladelse til an-
læg af Bering-Beder vejen.

Projektet omfatter i hovedtræk etablering en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus – Bering-Beder vejen – 
som skal forbinde Oddervej i sydøst med Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest. Bering-Beder vejen vil i 
alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af 
en ny overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige 
overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil 
desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.

Anlægget er obligatorisk VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet kommuneplanretningslinjer med tilhøren-
de VVM-redegørelse for projektet: Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 for Bering-Beder vejen med tilhørende 
VVM-redegørelse. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår, inddelt i temaerne:

Landskab, Natur-plante og dyreliv, Overfladevand, Geologi og grundvand, Støj og vibrationer samt Luft og klima

Landskab
Afværgeforanstaltningerne skal tilpasses de lokale karakterer langs vejanlægget.

Figur 1.49 Principper for landskabelig tilpasning af støjvolde og 
beplantning

Landskabeligt tilpasset støjvold, snit

Landskabeligt tilpasset støjvold, set fra siden

Beplantning kan sløre overgange mellem afgravning og påfyldning, 
set fra siden

Figur 1.50 
Afhængigt af terrænet kan vejen sløres på forskellige måder

Figur 1.51 Den visuelle støj fra vejen sløres med beplantning ved 
bysamfundene (principillustration)
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Strækningen fra Oddervej til Tandervej
Ved tilslutning til Oddervej beplantes i og omkring 
rundkørslen af trafiksikkerhedsmæssige og visuel-
le årsager. 

Landskabet mellem Oddervej og Tandervej frem-
står åbent, med enkelte nord-sydgående læhegn og 
der må ikke etableres beplantning på skråningsan-
læg på strækningen.

Ved skovrejsning i skovrejsningsområdet mod 
nord skal skoven af visuelle årsager føres frem til 
vejen.

Ved skovrejsning, skal sydsiden af vejen harmone-
re med skovplantningsarealet ved træplantning i 
en smal stribe langs sydsiden af vejen.

Stioverførslen ved Nymarksvej vil være ret synlig. 
Stien og overførslen skal derfor forlægges nogle 
meter mod vest hvor vejen atter kører i afgravning, 
så overførslen kan etableres som en væsentlig 
mindre bro.

Ved passagen af Mårslet, hvor vejen på en stor del 
af strækningen ligger i afgravning og udgør et skår 
i landskabet, skal der plantes punktvise grupper af 
beplantning samt afrunding af toppen af afgravnin-
gen, så den føjer sig ind i landskabet.

På dele af strækningen skal støjafskærmningen 
etableres som landskabeligt tilpassede beplantede 
støjvolde.

Indgrebet ved tilslutningen til Tandervej er mar-
kant, og det lokalt højeste punkt påvirkes. Indgre-
bet skal blødgøres ved at afrunde skråningstop-
pene. Alternativt skal skråningstoppen markeres 
præcist som et tydeligt landskabsarkitektonisk 
indgreb.

Tilvalg 
Linjeføringen for tilslutningen til Ny Malling skal 
forrykkes, så en del af det beskyttede stendige 
bliver bevaret. Selve tilslutningsanlægget med 
ramper og broanlæg skal sløres med skærmende 
beplantning.

Skråningsanlæggene omkring forlængelsen mod 
Beder Landevej skal tilplantes med træer og buske.

Strækningen Tandervej til Enslevvej
Sydvest for Mårslet løber vejen gennem et åbent 
landskab med enkelte hegn og mindre beplantnin-
ger. Vejens landskabspåvirkning skal sløres ved 
at etablere beplantningsgrupper ved overgange 
mellem dæmninger og afgravninger. Hvor vejen 
passerer over en sidegren af Giber Å umiddelbart 

syd for Testrupvej skal dæmningen og biltrafikken 
sløres med beplantning, idet udsynet allerede i dag 
er reduceret, og afskærmende beplantning slører 
bilerne, set fra byen. 

Påvirkningen fra vejens passage af Giber Ådal 
vurderes ikke at kunne afbødes med eksempelvis 
beplantning. I stedet skal vejen synliggøres som 
landskabsarkitektonisk indgreb med skarpt mar-
kerede skråningsanlæg.

Vejens forløb frem mod Landevejen ændrer rum-
lighederne i området væsentligt. Noget af karak-
teren skal bevares/genskabes ved at etablere 
grupper af træbeplantning, så en lille skala i land-
skabsrummene opretholdes. Støjafskærmning skal 
etableres som landskabeligt tilpassede støjvolde. 

På strækningen fra Landevejen til Enslev skal ve-
jens landskabspåvirkning afbødes gennem lejlig-
hedsvis tilplantning af overgange mellem dæm-
ning og afgravning. Det må ikke sker for ofte, da 
landskabet overvejende er åbent, og skal bevares 
sådan.

Strækningen fra Enslevvej til E45
Der må ikke etableres beplantning på eller ved 
skråningsanlæg, da udsynet til Langhøj skal opret-
holdes. Afgravningen skal etableres med en skarp 
afgrænsning, så det bliver muligt at opfatte det 
oprindelige terræn som en linje hen over afgrav-
ningen.

Natur, plante og dyreliv

Bygge- og anlægsfasen skal tilrettelægges, således 
tab af naturtyper forebygges, det skal sikres:

At der ikke anlægges arbejdspladser, midlertidige 
adgangsveje eller lignende i eller nær ved områder 
med beskyttede naturtyper

At der kun køres i områder med beskyttede natur-
typer i strengt nødvendigt omfang, dvs. hvis der 
ikke eksisterer alternative fremgangsmåder, der 
undgår dette. Dette gælder specielt i lavbundsom-
råder, der er særligt følsomme over for påvirkning 
fra entreprenørmaskiner. Hvis det bliver nød-
vendigt at køre i beskyttede naturtyper, skal der 
anvendes kørenet, køreplader eller lignende for i 
muligt omfang at beskytte naturarealet

At afrømning af muld, gravning af render og til-
svarende aktiviteter i beskyttede naturtyper skal 
begrænses til selve vejtracéet

At utildækkede render (ved f.eks. etablering af 
dræn eller arkæologiske forundersøgelser) skal 



undgås i beskyttede naturtyper. Eventuelt åbne 
render skal undersøges dagligt for nedfaldne dyr 
(pindsvin, frøer mv.), som skal opsamles og sættes 
ud i naturområdet

At grøfter mv. ved de arkæologiske forundersøgel-
ser lægges, så de ikke skader beskyttede naturom-
råder væsentligt

At af hensyn til flagermus og odder skal arbejde i 
de mørke timer og belysning af arbejdsarealer hol-
des på et minimum. Eventuel belysning skal være 
guult lys. Dette er gældende ved arbejdsarealer 
nær Giber Å, Testrup Mose og Tingskov 

At fældning af træer med hulheder ved Tingskov 
og Ravnholt Skov må iflg. jagtloven kun ske sep-
tember-oktober. Af hensyn til flagermusene skal 
fældningen ske om natten (gerne lige efter udflyv-
ningen om aftenen). Det skal konkret vurderes om 
de træer der fældes er så værdifulde for flagermus, 
at der er behov for at etablere nye rastemuligheder, 
f.eks. i form af opsætning af flagermuskasser.

At opfyldning af vandhuller skal ske uden for 
paddernes ynglesæson (mest optimalt i perioden 
november-februar)

At arbejdsområder (tracé + arbejdsområder) nær 

vigtige paddeforekomster hegnes med midlertidi-
ge paddehegn for at forhindre drab af løvfrø, stor 
vandsalamander og spidssnudet frø.

Ved tab af naturtyper skal der etableres erstat-
ningsbiotoper på egnede lokaliteter og i tilknyt-
ning til eksisterende arealer, fortrinsvist arealer 
berørt af projektet. (se tabel 1.1). Dette aftales 
nærmere med Aarhus Kommune. Herudover er det 
en forudsætning for projektet:

At nye vandhuller udformes så de er egnede for 
padder og understøtter disses lokale sprednings-
veje

At nye vandhuller skal anlægges i nærheden af 
eksisterende ynglevandhuller minimum en sæson 
inden opfyldning/afvanding af eksisterende vand-
huller, således at padderne kan nå at kolonisere de 
nye vandhuller

At vandhuller, som forsvinder pga. vejen, skal 
afskærmes med paddenet/-hegn inden starten 
af ynglesæsonen op til opfyldning/afvanding af 
yng-levandhullerne, for at minimere drab af bilag 
IV-padder

At erstatningsvandhuller skal have en størrelse, 
således at de til enhver tid kan blive omfattet af § 

C
Oddervej – Tandervej
Tandervej – Landevejen
Tandervej – Landevejen
Landevejen – Enslevvej 
Enslevvej – E45
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Løvfrø

Tabel 1.5 Arealinddragelse af beskyttede arealer ved valg af alternativ C samt de kompenserende foranstaltninger der gennemføres.

Permanente påvirkninger
1 stk. § 3 sø
2 stk. § 3 søer
8.000 m2 fredskov
Ingen
8.000 m2 fredskov
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet
Økologisk funktionalitet

Afværgeforanstaltninger
2 stk. § 3 sø
4 stk. § 3 søer
8.800-16.000 m2 fredskov
Ingen
8.800-16.000 m2 fredskov
5 vandhuller
3 vandhuller
5 vandhuller

Tabel 1.6 Placering af faunapassager i alternativ C.

C
Oddervej – Tandervej

Tandervej – Landevejen

Landevejen – Enslevvej

Enslevvej – E45

Større passager
A1 i station 3.020

A2 i station 4.100 fau-
nabro i station 6.700
A2 i station 9.250 

Kombineret i station  
11.000

Paddepassager
I station 1.950, 2.200 
og 2.400
I station 5.200, 5.600, 
6.200 og 6.400
8.500, 8.700, 9.750, 
10.050, 10.200, 10.650
I station 11.100

Paddehegn
I station 1.700-2.500

4000-4.300 og 5000-
5700 samt 5.900-7.400
I station 8.300-10.500



3. Det betyder, at de skal være minimum 100 m2 
og gerne mere for at undgå tilgroning på længere 
sigt, mens for store huller lettere udvikler fiskebe-
stande, hvilket gør dem uegnede som ynglesteder 
for padder. En størrelse på 5-800 m2 er en god 
standard

Driftsfasen:

Vejens barriereeffekt for natur, plante- og dyreliv 
skal minimeres og det det er en forudsætning for 
projektet:

At der etableres faunapassager under anlægget, 
som udformes i henhold til vejledning fra Vejdirek-
toratet (se tabel 1.6)

At faunapassager anlægges hvor muligt som fir-
kantede passager og ikke som rør

At faunapassagernes funktionalitet sikres ved heg-
ning, der følger anbefalingerne fra Vejdirektoratet

At afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
flagermus følger generelt vejledningen fra Vejdi-
rektoratet  også selvom dette ikke er præciseret i 
teksten.

Overfladevand

Vandløb og søer i området må ikke påvirkes væ-
sentligt af vejprojektet og det er en forudsætning 
for projektet:

At anlægsarbejde i vandløb undgås/begrænses

At suspenderet materiale ikke transporteres ned-
strøms i systemet

At regnvandsbassinerne udformes, således at for-
urenende stoffer kan tilbageholdes og opsamles

At der ved vejkrydsning af alle vandløb sikres pas-
sage for vandlevende dyr

At der træffes foranstaltninger, så der ikke sker 
hydraulisk overbelastning af recipienten 

At der tages forbehold, så miljøfremmede stoffer, 
næringsstoffer og suspenderet stof belaster recipi-
enten minimalt

At udledning af overfladevand ikke medfører erosi-
on i vandløbet

Geologi og grundvand
Anlægsarbejdet skal tilrettelægges og udføres på 

en måde, som forebygger uheld med spild af olie og 
væskeformige kemikalier. 

Udskiftning af jord i lavtliggende områder skal ske 
således at der ikke sker dræning af pyritholdige 
aflejringer. Dette kan fx forebygges ved etablering 
af spunsvægge som barrierer)

Ved etablering af vejunderføringer skal sænkning 
af grundvandsspejlet ske, således at risikoen for 
uhensigtsmæssige ændringer af den grundvand-
skemiske sammensætning undgås. Der skal etab-
leres hydrauliske barrierer omkring udgravnin-
gerne og suppleres ved reinfiltration af grundvand 
udenfor barrieren.

Anlæg af vejen skal ske under hensyntagen til 
grundvandets beskyttelse. Grundvandsboringer 
og andre tekniske boringer skal derfor sløjfes eller 
flyttes, hvis disse ligger indenfor vejtraceet eller 
vejens arbejdszone.

Det skal sikres, at der  i anlægs- og driftsfasen ikke 
sker nedsivning af forurenet vejvand til grundvan-
det. Dette skal sikres ved etablering af et lukket 
system med kantopsamling, afvanding til bassiner 
i lukkede rør, opsamling i lukkede systemer samt 
forsinkelsesbassiner udført med tæt bund.

Det skal sikres, at der ikke sker permanente grund-
vandssænkninger. Derfor skal vejføringer som 
etableres under grundvandsspejlet udføres som 
vandtætte konstruktioner.

Der må ikke bruges pesticider i forbindelse med 
vedligeholdelsen af vejanlægget. Vejen skal således 
etableres med henblik på pesticidfri drift. 

Støj og vibrationer
Bygge- og anlægsarbejder skal tilrettelægges og 
udføres under hensyn til at begrænse støj- og vi-
brationsgener i omgivelserne.  Omfanget af foran-
staltninger fastlægges parallelt med detaljeringen 
af det endelige vejtracé. Det er en forudsætning for 
projektet:

At der udarbejdes en strategi for håndtering af støj 
og vibrationer i anlægsperioden med speciel fokus 
på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative 
områder, samt kommunikation til naboer

At der skal anvendes mindre belastende arbejds-
metoder end nedramning af spuns i særligt støjføl-
somme områder

At der ved arbejde med vibrerende og hamrende 
rambuk i anlægsfasen, træffes foranstaltninger, så 
støjniveauet reduceres



At der i anlægsfasen ved særligt udsatte boliger 
træffes foranstaltninger tæt på rambukken, således 
støjen dæmpes i perioder med spidsbelastning

At der generelt skal træffes foranstaltninger mod 
for stor støjpåvirkning i anlægsfasen. 

Driftsfasen
At boliger, som allerede er støjpåvirket i forhold 
til gældende grænseværdier, som følge af det nye 
vejanlæg ikke skifter til et højere støjinterval

At der på nye vejstrækninger anvendes ny og min-
dre støjende asfaltbelægning

Luft og klima
I anlægsfasen skal støvgener forebygges. Det er en 
forudsætning for projektet:

At lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller 
andre løse materialer overdækkes, eller toppen af 
læsset skal være mindst en ½ meter under toppen 
af ladet

At brug af vandvogne eller sprinklersystemer, såle-
des at luftbåret støv fra byggepladserne reduceres 
mest muligt. Ved vindhastigheder over 7 m/s. skal 
vandingsfrekvensen øges. Der skal anvendes gen-
brugsvand når muligt

At alle veje som skal have belægning, skal færdig-
gøres hurtigst muligt

At alle områder, som skal beplantes, skal færdiggø-
res hurtigst muligt

At stålplader anbringes på jordområder, hvor last-
biler og entreprenørmaskiner kører. Det gøres så 
hurtigt som muligt efter planering

At fartgrænsen for alle arbejdskøretøjer ikke over-
stiger 25 km/t på overflader uden belægning på 
byggepladsen

At arbejdskøretøjer afvaskes når de forlader bygge-
pladserne

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforan-
staltninger for driftsfasen.




