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1 Indledning og baggrund 
Kolding Kommune som bygherre søgte i december 2016 Kolding Kommune og 
Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af Marina City. 

Det er ønsket at skabe en samlet marina med plads til ca. 1.000 både, hvor der 
etableres nye moler, bådebroer, slæbesteder, klubhuse og erhverv/service med en 
tilknytning til marinaen samt bådoplag. 

Desuden skal der etableres nye vejadgange og parkering til marinaen, de tilknyt-
tede funktioner og boligerne i området. 

Landarealet udvides med ca. 8 ha i form af opfyldning. Der skal ske uddybning af 
bassin og sejlrende og under fremtidige arealer til dæmninger og byggeri. Derfor 
er der søgt om tilladelse til at opgrave ca. 360.000 m3 materiale, som klappes til 
søs.  

Hos Kolding Kommune er der ansøgt om udarbejdelse af plangrundlag og en VVM-
tilladelse som de bærende tilladelser, mens der hos Kystdirektoratet er ansøgt om 
tilladelse til opfyld, uddybning og anlæg på søterritoriet som den bærende tilla-
delse. 

Denne sammenfattende redegørelse er kun gældende for de myndighedsområder, 
som varetages af Kolding Kommune. 

1.1 Afgørelser med krav om plangrundlag og miljøvur-
deringer og myndighedstilladelser 
Herunder redegøres for planlægnings- og miljøvurderingsprocessen samt indhent-
ningen af bærende tilladelser, som er gennemført som grundlag for realiseringen 
af projektet. 

Kolding Kommune er myndighed for byggeri og anlægsarbejder på land, mens 
Kystdirektoratet er myndighed for opfyld og anlæg på søterritoriet. Når de opfyldte 
arealer er etableret, bliver Kolding Kommune myndighed. 

De to myndigheder besluttede, at processen skulle samordnes, og at der skulle 
udarbejdes én fælles miljørapport. Kolding Kommune varetog rollen som den koor-
dinerende myndighed. 

Kolding Kommune er desuden myndighed for lokalplan og kommuneplantillæg. 

1.1.1 Lokalplan og kommuneplantillæg 
Kolding Kommune vurderede efter modtagelsen af ansøgningen, at projektet for 
Marina City krævede udarbejdelse af lokalplan 0042-21 og tilhørende kommune-
plantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029. 

1.1.2 Miljøvurderingspligt (SVM) af plangrundlaget 
Da plangrundlaget giver mulighed for placering af et anlæg med en potentielt væ-
sentlig miljøpåvirkning, skal der foretages en miljøvurdering (SMV) af planforsla-
gene i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er en vurdering af planer-
nes konkrete virkninger på miljøet, og en redegørelse for, hvordan eventuelle mil-
jøpåvirkninger kan afværges, og miljøkrav overholdes.   
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Ændret: 20-01-2021 14:14 
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Idet processen blev iværksat i 2016, og afgørelsen om miljøvurderingspligt blev 
truffet iht. den dengang gældende lovgivning, er processen for miljøvurdering af 
plangrundlaget kørt efter den dengang gældende lovgivning: 

 LBK nr. 1533 af 10/12/2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

1.1.3 Miljøvurderingspligt (VVM) af projektet på land og på søterri-
toriet 
Kolding Kommune og Kystdirektoratet traf afgørelse om, at der skal udarbejdes en 
VVM-redegørelse for projektet, da projektet er omfattet af § 3, stk. 1 (Bilag 2, pkt. 
10b, 10f og 10g) i VVM-bekendtgørelsen for landanlæg og omfattet af § 3, stk. 1, 
pkt. 6 og 9 i VVM-bekendtgørelsen for anlæg på søterritoriet. 

Idet processen blev iværksat i 2016, og afgørelsen om miljøvurderingspligt blev 
truffet iht. den da gældende lovgivning er processen for miljøvurdering af projek-
tet kørt efter den dengang gældende lovgivning: 

 BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 BEK nr. 895 af 21/06/2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foran-
staltninger på søterritoriet 

1.1.4 Miljøgodkendelse og udledningstilladelse til nyttiggørelse 
Der er behov for 1 mio. ton materialer til opfyld. Heraf kan ca. 750.000 ton jom-
fruelige råstoffer, svarende til 3/4, erstattes af nyttiggjorte jordlignende materialer 
i form af lettere forurenet jord, flyveaske, betonsand, bagharp, finstof, byggeaf-
fald, slagge og ikke forurenet overskudsjord. 

Nyttiggørelsen er miljøgodkendelsespligtig efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2019a). 

Nyttiggørelsesvirksomheden vurderedes jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2019b) at være omfattet af listepunkt: K206: ”An-
læg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbræn-
ding.” 

Udledningen af overskudsvand i forbindelse med opfyldet med nyttiggjort materia-
ler kræver ligeledes en udledningstilladelse efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2019a). 

Et udkast til miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ikke-farligt affald til opfyldning 
og udkast til udledningstilladelser har været offentliggjort sammen med miljørap-
porten og planforslaget for Marina City.  

Miljøgodkendelse og udledningstilladelser meddeles sammen med Kolding Kommu-
nes VVM-tilladelse, og vilkår i miljøgodkendelse og udledningstilladelse erstatter 
vilkår i VVM-tilladelsen. 
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1.2 Hvordan er offentligheden inddraget? 

1.2.1 Første høring af berørte myndigheder og offentligheden 
Forud for udarbejdelsen af miljørapporten afholdt myndighederne den første of-
fentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til miljørapport og planforslag. 
Foroffenlighedsfasen forløb ad to omgange, idet der i ved den første indkom æn-
dringsforslag, som resulterede i væsentlige projektændringer, hvorefter der blev 
afholdt en supplerende foroffentlighedsfase. Begge runder forløb i 2017, og der 
blev afholdt et borgermøde.   

I denne fase fik alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndig-
heder mulighed for at komme med forslag og idéer til indholdet i miljørapporten 
og planlægningen. Efter foroffentlighedsfasen udarbejdede myndighederne en en-
delig scoping, hvori det blev fastlagt hvilke emner, i hvilket omfang og på hvilket 
niveau undersøgelserne i miljørapporten skulle udføres. Scopingrapporten var ved-
lagt som bilag 4 til miljørapporten. 

1.2.2 Anden offentlige høring 
Kolding Kommune og Kystdirektoratet afholdt en fælles 8 ugers offentlig høring fra 
den 4. maj til den 29. juni 2020, hvor miljørapporten med integreret VVM-redegø-
relse og miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 0042-21 for 
Marina City blev fremlagt for offentligheden sammen med planforslagene. Sam-
men med miljørapporten blev også udkast til miljøgodkendelse til nyttiggørelse af 
ikke-farligt affald og overskudsjord til opfyldning samt udkast til udledningstilladel-
ser for overskudsvand i forbindelse med opfyldet offentliggjort. 

I forbindelse med den anden offentlige høring fik borgere og interessenter lejlig-
hed til at fremføre indsigelser eller bemærkninger til miljørapporten, forslag til 
plangrundlaget eller udkast til miljøgodkendelse og udledningstilladelser over for 
Kolding Kommune og Kystdirektoratet. 

Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde, og der blev afholdt møder med en 
række interessenter. 

I forbindelse med den anden offentlige høring modtog Kolding Kommune og Kyst-
direktoratet 68 høringssvar fra borgere og interessenter. Samtlige høringssvar er 
samlet i bilag 1. 

1.3 Opsamling på den offentlige høring 
Kolding Kommune har som den koordinerende myndighed foretaget opsamlingen 
på høringssvar. 

Efter den offentlige høring skal Kolding Kommune og Kystdirektoratet tage stilling 
til de indkomne bemærkninger og eventuelle afledte tilpasninger i projektet, inden 
planerne vedtages, og Kolding Kommunes VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og ud-
ledningstilladelser.  

De forventede afgørelser er omtalt i afsnit 4. 

Nærværende sammenfattende redegørelse redegør for processen derhen og for 
hvorledes høringssvarene er behandlet og imødekommet. 
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Sideløbende foretager Kystdirektoratet en afsluttende sagsbehandling ledende til, 
at Kystdirektoratets afgørelse kan meddeles. 

1.3.1 Kravene til den opsamlende sammenfattende redegørelse 
Iht. 2015-Miljøvurderingslovens § 9 stk. 2 (nu § 13, stk. 2) skal myndigheden i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af plangrundlaget redegøre for:  
1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan 

miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 
taget i betragtning, 

2. hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternati-
ver, der også har været behandlet, og 

3. hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af 
planen eller programmet. 

Iht. 2016-VVM-bekendtgørelsen for anlæg på land §7 skal myndigheden offentlig-
gøre sin trufne afgørelse, og offentliggørelsen skal indeholde følgende: 
1. Oplysning om indholdet af beslutningen, begrundelser og betragtninger, 

der ligger til grund for beslutningen. 
2. En beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og 

om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger af anlægget. 
3. VVM-tilladelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til den. 

I VVM-bekendtgørelseskomplekset var der i 2016 således ikke krav om en sam-
menfattende redegørelse, men idet der skal afgives tilsvarende oplysninger i for-
bindelse med offentliggørelsen af afgørelserne efter denne lovgivning, er det valgt 
at disponere denne sammenfattende redegørelse iht. den nu gældende miljøvurde-
ringslov § 13, stk. 2. 

1.3.2 Bilag 
Til den sammenfattende redegørelse er knyttet en række bilag, der løbende er re-
fereret til igennem den sammenfattende redegørelse. 

Bilag 1: Høringssvar tilsendt Kolding Kommune og Kystdirektoratet i én samlet 
PDF. 

Bilag 2: Hovedpunkter i de indkomne høringssvar med bemærkninger. 
Bilag 3: Notat om støj i relation til havnevirksomheder mm. 
Bilag 4: Udtalelse fra DTU Aqua om ørreder. 
Bilag 5: Supplerende materiale til ansøgning om klaptilladelse med bilag. 
Bilag 6: Notat om trafikstøj på udendørs opholdsarealer. 
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2 Resultatet af den offentlige høring 
Som redegjort for i afsnit 1.2.2 blev miljørapport og forslag til plangrundlag frem-
lagt i en anden offentlighedsfase på 8 uger. I forbindelse med høringen er der 
kommet 68 henvendelser. Høringssvarene kan ses samlet i bilag 1. 

I bilag 2, findes et opsamlende skema med reference til de enkelte høringssvar, 
som indeholder: 

 Resumé af de indkomne høringssvar 
 By- og Udviklingsforvaltningens bemærkninger 
 
For et overblik over høringssvarenes temaer og deres indhold henvises til bilag 2. 
Heraf fremgår også myndighedernes bemærkninger med bl.a. redegørelse for, 
hvorledes emnet i bemærkningen er behandlet i miljørapporten, eller for hvorledes 
emnet er uddybet.  

2.1 Supplerende vurderinger som følge af høringssvar 
Som følge af en række af de modtagne høringssvar er der foretaget en kommente-
ring og uddybning i bilag 2, og dertil er der udarbejdet en række supplerende vur-
deringer i særskilte notater, hvor omfanget har krævet dette. Det drejer sig om 
følgende emner, hvor de supplerende vurderinger foreligger i tilhørende bilag: 

 Bilag 3: Notat om støj i relation til havnevirksomheder mm. 
 Bilag 4: Udtalelse fra DTU Aqua om ørreders vandring. 
 Bilag 5: Supplerende materiale til ansøgning om klaptilladelse. 
 Bilag 6: Notat om trafikstøj på udendørs opholdsarealer 
 
Der henvises til de nævnte bilag for det detaljerede indhold af de supplerende vur-
deringer. 
 
I bilag 3 er der svaret på en række fremførte bekymringer om indskrænkninger i 
Kolding Erhvervshavns råderum med referencer til miljørapportens vurderinger og 
afværgeforanstaltninger. De supplerende vurderinger har ikke givet anledning til 
forslag om planændringer, projektændringer eller ændringer i vilkår i tilladelser. 
 
I bilag 4 er der redegjort for følsomheden for ørreder over for uddybningsarbej-
derne i Marina City i forhold til ørredernes opvandringer og udvandringer hhv. i og 
fra Kolding Å og Dalby Møllebæk. De supplerende vurderinger har givet anledning 
til forslag om tilpasning af uddybningsperioden som redegjort for i 2.2. 
 
I bilag 5 er der, som følge af en række høringssvar med fokus på emner relateret 
til klapningen af uddybningsmaterialet adresseret til såvel Kolding Kommune og 
Kystdirektoratet som til Miljøstyrelsen i forbindelse ansøgningen om klapning, fo-
retaget en række supplerende vurderinger af bl.a. effekten af en tilpasning af ud-
dybningsperioden som redegjort for i 2.2.  
 
Bilag 6 behandler alternative indretninger af støjafskærmning mod Skamlingvejen 
til sikring af udendørs opholdsarealer mod vejtrafikstøj fra Skamlingvejen med an-
dre teknikker end én sammenhængende støjskærm. De alternative løsningsmulig-
heder beskrives som følge af en række høringssvar, der udtrykker bekymring over 
den visuelle og funktionelle barrierevirkning ved én sammenhængende lukket støj-
skærm langs med og tæt på Skamlingvejen. 
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2.2 Høringens indflydelse på afgørelsen 

2.2.1 Tilpasninger af uddybningsaktiviteterne  
De indkomne høringssvar har givet anledning til supplerende vurderinger i bl.a. bi-
lag 4 og 5, som har givet anledning til en projekttilpasning. Bygherren har således 
i dialog med myndighederne valgt at tilpasse projektet i forhold til perioden for ud-
dybningsaktiviteterne, hvilket har haft indflydelse på de vilkår, som opstilles i tilla-
delserne fra Kystdirektoratet.  

Perioden for uddybningsaktiviteterne reduceres således til perioden december – 
marts, ved at der stilles vilkår om dette og om driftstiderne for uddybningerne. 
Dette vurderes samlet set at medføre bl.a. følgende fordele og miljømæssige for-
bedringer: 

 Periode med lavt iltindhold i vandet og risiko for iltsvind omkring klappladsen 
undgås. 

 Der tages hensyn til ørredernes opvandring i åerne samt udvandringen af ør-
redyngel. 

 Der tages hensyn til sildenes gydesæson i Lillebælt. 
 Perioder med følsomme sæsonvariationer med hensyn til hydrografi, ilt, fisk og 

havpattedyr undgås. 
 Badesæsonen og sediment i badevandet undgås. 
 Følsomme perioder for udpegningsgrundlag (marsvin) for nærliggende Natura 

2000-områder undgås. 
 Yngleperioder for marsvin som forekommende bilag IV-art undgås. 
 Støj fra uddybningsaktiviteterne vurderes at være mindre generende i vinter-

perioden, idet man her ikke opholder sig så meget udendørs, og man sover 
ikke så ofte for åbne vinduer.  

 Gener for rekreative aktiviteter som sejlads, kajak, roning, surf, der sædvanlig-
vis ikke foregår i vinterperioden, undgås. 

 Det er også gunstigt i forhold til Vejle Kommunes initiativer med etablering af 
ålegræs, muslingebanker og stenrev i Vejle fjord.  

2.2.2 Tilpasninger af opfyldninger og byggemuligheder 
De indkomne høringssvar har givet anledning til supplerende vurderinger ift. vej-
trafikstøj fra Skamlingvejen i bilag 6, og der er forløbet en dialog med Kystdirekto-
ratet om anvendelsen af de opfyldte arealer. Der er desuden udtrykt bekymringer 
fra borgere ift. boligbyggeri på opfyldte arealer og afledte effekter i forhold til tra-
fikbelastning af Skamlingvejen, parkeringsforhold i Marina City samt konflikter 
mellem boliger og lystbådehavneaktiviteter. 

Som følge heraf har bygherre valgt at tilpasse projektet, således at der ikke etab-
leres byggemuligheder for boliger på de nyopfyldte arealer svarende til opfyld-
ningsområde vest i Figur 2.1. Det vil betyde, at der alene etableres boliger på ek-
sisterende landarealer.  
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Figur 2.1:  
Dæmning vist med gult.  

Opfyldning Vest er vist med 
blåt. 

Opfyldning Øst er vist med 
grønt. 

 

 

   

 
Herved reduceres antallet af boliger i området, der udgøres af lokalplanens delom-
råde 7, fra 200 til ca. 125-150, idet de alene kan opføres på eksisterende landare-
aler. Hertil kommer en reduktion af byggehøjden med en etage i lokalplanens del-
område 8 og 9 som redegjort for i afsnit 2.2.3 under ændring C. 

Desuden giver alternative løsningsmuligheder for sikrings af udendørs opholdsare-
aler mod trafikstøj fra Skamlingvejen mulighed for en mindre visuel og funktionel 
barriereeffekt mellem Skamlingvejen og boligerne i Marina City. 

Ved at undlade boliger på nyopfyldt landareal i opfyldningsområde Vest vist i Figur 
2.1 reduceres klapningsmængden med ca. 45.000 m3, idet det eksisterende bund-
materiale kan blive liggende som i opfyldningsområde Øst, idet der ikke behov for 
sikring mod sætninger i samme udstrækning som ved anvendelse af området til 
tunge konstruktioner i form af boligbyggeri. 

Idet der ikke længere er krav om sikring mod sætninger i opfyldningsområde vest, 
kan arealet for opfyld med nyttiggjorte materialer udvides til at omfatte såvel op-
fyldningsområde øst som opfyldningsområde vest. Mængder og grænseværdier for 
det nyttiggjorte materialer er uændrede, hvorved miljøpåvirkningen også er uæn-
dret. 

Dette vurderes samlet set at medføre bl.a. følgende fordele og miljømæssige for-
bedringer: 

 Reduktionen af uddybningsbehovet med ca. 45.000 m3 reducerer tilsvarende 
behovet for klapning af uddybningsmateriale på Trelde Næs klapplads, med en 
reduktion af påvirkningen som følge heraf. 

 Alternative løsninger for afskærmning af udendørs opholdsarealer mod trafik-
støj fra Skamlingvejen gør det muligt at undvære en sammenhængende støj-
skærm mod Skamlingvejen. 
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 Derved vil støjafskærmningen ikke udgøre en visuel barriere for trafikanter på 
Skamlingvejen samt beboere syd herfor i forhold til Marina City og Kolding 
Fjord. 

 Tilsvarende vil støjafskærmningen ikke udgøre funktionel barriere for adgangen 
til og igennem Marina City til Kolding Fjord. 

 Reduktionen af arealet til etablering af boliger vil reducere tyngden i den øst-
lige boligenklave, hvorved den landskabelige påvirkning vil blive reduceret. 

 Samtidig vil reduktionen af boligarealet og højden i delområde 9 bevirke en re-
duceret indvirkning på udsigtsforholdene for boligerne syd for Skamlingvejen. 

 Med færre boliger vil forøgelsen i trafikken på Skamlingvejen blive reduceret. 
 Tilsvarende vil den mindre trafikstigning bevirke en lille reduktion af den for-

ventede trafikstøj. 
 Færre boliger medfører desuden et mindre pres på et uændret antal parke-

ringspladser. 

Ændringerne i placeringsmulighederne og omfang af boliger udgør en ændring i 
projektet, som desuden medfører ændringer i plangrundlaget som redegjort for 
nedenfor i afsnit 2.2.3. 

2.2.3 Tilpasninger af plangrundlaget som følge af høringssvar 
En række af ovenstående projektændringer samt høringssvar har givet anledning 
til at justere og præcisere en række bestemmelser i forslag til lokalplan 0042-21. 
Det drejer sig om følgende ændringer A-E:  

Ændringsforslag A Blivende søterritorium (delområder 2 og 5) udtages fra lokalplanen. 
 Rettelser flere steder i bestemmelser, redegørelsen og kort. 
 Forventet indretning af havnebassinet vises, og omtales i redegørelsen 

alene til orientering om intentioner med projektet. 
 

Ændringsforslag B Placering af boliger begrænses til eksisterende landarealer. 

I kommuneplantillægget: 
I bestemmelser for rammeområdet 0042-BE1 tilføjes: Boliger må kun etableres 
på eksisterende landarealer. 
Flere steder i redegørelsen tilføjes, at boliger kun tillades på eksisterende land-
arealer. 

 Lokalplanens § 3.9 ændres 
fra: 

Delområder 6 og 7 må kun anvendes 
til blandet bolig- og erhvervsformål, 
herunder boliger med tilhørende fæl-
leslokaler, liberale erhverv, kontor- og 
servicevirksomheder, kulturelle aktivi-
teter, caféer og restauranter, mari-
time butikker, klinikker, lystbåde-
havnsrelaterede servicefaciliteter, 
klub- og foreningsfaciliteter, depoter 
og lignende svarende til virksomheds-
klasse 1-2 samt detailhandel med 
dagligvarer efter nærmere bestem-
melser i §§ 3.8, 3.11 og 3.13. 

Lokalplanens § 3.9 ændres 
til: 

Delområder 6 og 7 må kun anvendes til 
blandet bolig- og erhvervsformål, her-
under boliger med tilhørende fælleslo-
kaler, liberale erhverv, kontor- og ser-
vicevirksomheder, kulturelle aktiviteter, 
caféer og restauranter, maritime butik-
ker, klinikker, lystbådehavnsrelaterede 
servicefaciliteter, klub- og foreningsfaci-
liteter, depoter og lignende svarende til 
virksomhedsklasse 1-2 samt detailhan-
del med dagligvarer efter nærmere be-
stemmelser i §§ 3.8, 3.11 og 3.13. 
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Andre anvendelser end boliger må kun 
placeres i stueetagen og på 1. sal 
samt på de to øverste etager af byg-
ningen placeret inden for det på kort-
bilag 3 viste felt til den op til 16 eta-
ger høje bygning jf. §§ 7.29 og 7.30.  
 
 
 
Der kan desuden etableres veje og 
parkering for de ovennævnte anven-
delser. 
 

Boliger må kun placeres på eksiste-
rende landarealer. 
Andre anvendelser end boliger må kun 
placeres i stueetagen og på 1. sal samt 
på de to øverste etager af bygningen  
placeret inden for det på kortbilag 3 vi-
ste felt til den op til 16 etager høje byg-
ning jf. §§ 7.29 og 7.30.  
 
Der kan desuden etableres veje og par-
kering for de ovennævnte anvendelser. 
 
Grænse af eksisterende landarealer til-
føjes på kortbilag 3. 
 
Støjskærm langs Skamlingvejen redu-
ceres fra øst svarende til reduktionen af 
arealer til boliger. 
 
Lokalplanens redegørelse konsekvent-
rettes. 
 

Ændringsforslag C 
 

Reduktion af den maksimale bygningshøjde i delområde 9 og de østligste dele af 
delområde 8 til 3 etager og kote 20, dvs. én etage færre og 9 meter lavere, samt 
reduktion af tilladt etageareal i delområde 9. 

 Lokalplanens § 7.37 ændres 
fra: 

Bebyggelse i delområde 8 må ikke op-
føres højere end 4 etager og kote 29 
meter (DVR90). 
 
 
 
 
Antenner, ventilationsafkast og lig-
nende må dog have en højde på op til 
1,2 meter over bebyggelsens højde. 

Lokalplanens § 7.37 ændres 
til: 

Bebyggelse i delområde 8 må ikke opfø-
res højere end 4 etager og kote 29 me-
ter (DVR90), dog undtaget areal vist 
med særlig signatur på kortbilag 3, hvor 
bebyggelse ikke må opføres højere end 
3 etager og kote 20 meter (DVR). 

Antenner, ventilationsafkast og lignende 
må dog have en højde på op til 
1,2 meter over bebyggelsens højde. 
 
Kortbilag 3 suppleres med ny signatur i 
de østlige felter af delområde 8: Byg-
ningshøjde på maks. 3 etager. 
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 Bygningshøjde på maks. 3 etager. 

 
 

 Lokalplanens § 7.39 ændres 
fra: 

Inden for delområde 9 må der højst 
etableres bebyggelse med et samlet 
etageareal på 7.500 m2. 

Lokalplanens § 7.39 ændres 
til: 

Inden for delområde 9 må der højst 
etableres bebyggelse med et samlet 
etageareal på 6.000 m2. 

 Lokalplanens § 7.40 ændres  
fra: 
 
Bebyggelse i delområde 9 må ikke op-
føres højere end 4 etager og kote 29 
meter (DVR90). 
 
Antenner, ventilationsafkast og lig-
nende må dog have en højde på op til 
1,2 meter over bebyggelsens højde. 
 

Lokalplanens § 7.40 ændres  
til: 
 
Bebyggelse i delområde 9 må ikke opfø-
res højere end 3 etager og kote 20 
meter (DVR90). 
 
Antenner, ventilationsafkast og lignende 
må dog have en højde på op til 1,2 me-
ter over bebyggelsens højde. 
 
Lokalplanens redegørelse konsekvent-
rettes. 
 
To visualisering i lokalplanens redegø-
relse s. 66 opdateres. 
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Ændringsforslag D:  
 

Støjskærm skal være transparent i hele udstrækning (eksklusiv nederste 1 meter 
fra terræn, stolper og sprosser). 

 Lokalplanens § 6.7 ændres 
fra: 
 
I delområder 3, 6 og 7 skal støjaf-
skærmning inden for det i § 6.6 
nævnte areal fremstå som transparent 
i mindst 50 % af støjafskærmningens 
længde. 
 
På resterende strækning skal af-
skærmningen fremstå som en tilplan-
tet væg med en fuldt dækkende sted-
segrøn beplantning eller med beplant-
ning i kombination med anlæg til ud-
nyttelse af solenergi. 

Lokalplanens § 6.7 ændres 
til: 
 
I delområder 3, 6 og 7 skal støjaf-
skærmning inden for det i § 6.6 nævnte 
areal fremstå som transparent i en 
højde over 1 meter fra terræn, dog 
undtaget stolper og sprosser. 
 
I lokalplanens redegørelse, afsnit ”Tek-
niske anlæg” fjernes: 
Resterende del af støjskærm skal frem-
stå som beplantet væg eller med be-
plantning i kombination med anlæg til 
udnyttelse af solenergi for at give visuel 
afskærmning af parkerings- og oplags-
pladser. 
 

Ændringsforslag E: 
 

Mulighed for redskabsskure i delområde 11 fjernes. 
 

 Lokalplanens § 3.21 ændres 
fra: 
 
Delområde 11 må kun anvendes til of-
fentligt tilgængeligt grønt område. 
Delområdet må ikke bebygges, dog 
kan der etableres redskabsskure til 
vedligeholdelse af arealerne. 
 

Lokalplanens § 3.21 ændres 
til: 
 
Delområde 11 må kun anvendes til of-
fentligt tilgængeligt grønt område. 
 

 Lokalplanens §§ 7.44 - 7.46 udgår. 
 
§ 7.44 
Inden for delområde 11 må der kun 
etableres redskabsskure til vedligehol-
delse af arealerne og bebyggelse nød-
vendigt til lokalplanområdets tekniske 
forsyning. 
 
§ 7.45 
Inden for delområde 11 må der højst 
etableres bebyggelse med et samlet 
etageareal på 50 m2. 
 
§ 7.46 
Bebyggelse i delområde 11 må ikke 
opføres højere end én etage og kote 
7,5 meter (DVR90). 

- 

 Lokalplanens § 8.41 udgår. 
 
§ 8.41 

- 
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Bebyggelse i delområde 12 skal frem-
stå med overflader i træ, metal, kom-
positmaterialer, beton eller dækket af 
vegetation. 
 
Tage på bebyggelsen i delområde 12 
må desuden fremstå med tagpap. 
 

 Lokalplanens redegørelse, afsnit 
”Grønne områder, landskab og be-
plantning” ændres  
fra: 
 
Mellem parken og Skamlingvejen ud-
lægges et offentligt tilgængeligt grønt 
område (delområde 11), som skal 
fremstå som en naturlig forlængelse 
af parken. Rekreative anvendelse i 
delområdet er begrænset af vejtrafik-
støj. 
 
Delområdet må ikke bebygges, dog 
kan der etableres redskabsskure til 
vedligeholdelse af arealerne. 

Lokalplanens redegørelse, afsnit 
”Grønne områder, landskab og beplant-
ning” ændres 
til: 
 
Mellem parken og Skamlingvejen ud-
lægges et offentligt tilgængeligt grønt 
område (delområde 11), som skal frem-
stå som en naturlig forlængelse af par-
ken. Rekreative anvendelse i delområ-
det er begrænset af vejtrafikstøj. 
 
 
Delområdet må ikke bebygges, for at 
der ved bydelens østlige ende kan ople-
ves frit udsyn fra Skamlingvejen mod 
fjorden. 
 

Tilpasningerne i lokalplanen vurderes samlet set at medføre de samme fordele og 
miljømæssige forbedringer som redegjort for sidst i afsnit 2.2.2. 

2.2.4 Samlet vurdering af et tilpasset projekt og plangrundlag med 
reducerede miljøpåvirkninger 
Miljørapporten, som var fremlagt sammen med planforslagene for offentligheden i 
høringsperioden, redegjorde for miljøpåvirkningerne som følge af det i miljørap-
porten beskrevne projekt og det tilhørende plangrundlag. 

Som redegjort for i afsnit 2.2.1 - 2.2.3 i denne sammenfattende redegørelse har 
høringen og dialogen med borgere og myndigheder afstedkommet en række æn-
dringer i projektet og plangrundlaget, som alle har karakter af reduktioner. Som 
der ligeledes er redegjort for i afsnit 2.2.1 - 2.2.3, medfører ændringerne tilsva-
rende reduktioner i miljøpåvirkningerne på en lang række parametre. 

Samlet vurderes det ændrede projekt og plangrundlag således at medføre en re-
duceret miljøpåvirkning i forhold til de i miljørapporten påviste. 
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3 Alternativer 
I miljørapporten er der belyst ét hovedforslag, som repræsenterer det ansøgte 
projekt, og som tilgodeser bygherrens sigte med projektet. 

I forbindelse med den første offentlige høring fremsendte en række borgere for-
slag til alternative placeringer eller indretninger af hele eller dele af Marina City. 
Disse forslag blev tematiseret i en række alternative placering og indretninger af 
Marina City. 

De alternative forslag opfyldte ikke bygherrens sigte med projektet, hvorved de 
ikke kan ses som ligeværdige valgbare alternativer i forbindelse med myndighe-
dernes afgørelse om tilladelse til projektet. 

Der blev dog i miljørapporten foretaget en sammenlignende vurdering af miljøpå-
virkningerne som følge af det enkelte alternativ sammenlignet med miljøpåvirknin-
gerne ved hovedforslaget. 

Formålet med en redegørelse for de alternative forslags miljøpåvirkninger var at 
danne grundlag for at afgøre, om alternativet kunne tilgodese bygherres sigte med 
projektet og samtidig være en miljømæssigt bedre løsning. 

Hvorvidt alternativet var en bedre miljømæssig løsning blev vurderet på baggrund 
af en sammenligning af hovedforslagets miljøpåvirkninger med miljøpåvirkningen 
ved en realisering af de alternative forslag. 

Ingen af alternativerne kunne både tilgodese bygherrens sigte med projektet og 
samtidig være en miljømæssig bedre løsning. 

I forbindelse med den anden offentlige høring om miljørapporten og plangrundla-
get blev der genfremsendt et alternativt forslag, som allerede indgik i alternati-
verne i den udførte miljøvurdering. 

Der blev således ikke i den anden offentlige høring fremsendt bemærkninger, der  
ændrede på den gennemførte miljøvurdering af de alternative indretningsforslag. 

For den konkrete vurdering af de fremsatte, men fravalgte alternativer henvises til 
miljørapportens kapitel 4. 

På denne baggrund fastholdes valget af hovedalternativet som grundlag for tilla-
delser og plangrundlag omtalt i afsnit 4 i nærværende sammenfattende redegø-
relse.  
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4 Relevante afgørelser 
Kolding Byråd er myndighed ift. at meddele tilladelser og vedtage plangrundlaget 
som redegjort for i de efterfølgende afsnit 4.1 - 4.4: 

 Lokalplan 0042-21 og kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029. 
 VVM-tilladelse til anlæggene på land. 
 Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke-farligt affald til landvinding.   
 Udledningstilladelser til Marina City, del 1-5. 

Kystdirektoratet er myndighed ift. sagsbehandling som redegjort for i afsnit 4.5 og 
til at træffe afgørelse om: 

 Tilladelse til opfyld, uddybning og anlæg på søterritoriet. 
 
De gennemførte miljøvurderinger og den efterfølgende behandling af de indkomne 
høringssvar ligger til grund for afgørelserne.  

4.1 Vedtagelse af plangrundlag 
I lokalplan 0042-21 og kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 fast-
lægger Kolding Kommune plangrundlaget for Marina City.  

Der henvises til plandokumenterne for det nærmere indhold.  

4.2 VVM-tilladelse til anlæggene på land 
I VVM-tilladelsen for anlæggene på land stiller Kolding Kommune vilkår for de pro-
jektelementer, der etableres på eksisterende eller opfyldt land. 

For det konkrete indhold henvises til VVM-tilladelsen for anlæggene på land. 

4.3 Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke-farligt af-
fald til landvinding 
I miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til nyttiggørelse af ikke-far-
ligt affald til landvinding stiller Kolding Kommune vilkår om indretning og drift af 
anlægget, som nyttiggør ikke-farligt affald som erstatning for landvinding med 
jomfruelige råstoffer. 

Et udkast til miljøgodkendelse har været fremlagt for offentligheden sammen med 
miljørapporten og plangrundlaget. 

Høringen har ikke givet anledning til forslag om ændringer i den fremlagte miljø-
godkendelse. 

I forbindelse med en gennemgang af udkastet til miljøgodkendelsen har forvaltnin-
gen fundet det nødvendigt at justere vilkår 32 ift. en mere hensigtsmæssig proce-
dure for anmeldelse og opgørelse af modtagne materialer. 

For ikke at udelukke teknisk optimerede anlægsteknikker for inddækningen af nyt-
tiggørelsesdepotet med dokumenteret uændret miljøpåvirkning, er der indsat et 
nyt afsnit 2 på side 20, som definerer projektet i miljørapportens kapitel 3 som et 
referenceprojekt. 
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Idet ingen mængder eller grænseværdier ændres som følge af justeringerne, vur-
deres vurderingerne i miljørapporten at være dækkende, og justeringerne giver 
ikke anledning til en ændret miljøpåvirkning. 

For det konkrete indhold henvises til den endelige miljøgodkendelse for nyttiggø-
relsesanlægget. 

4.4 Udledningstilladelser til Marina City, del 1-5 
Udledningen af overskudsvand i forbindelse med opfyldet med nyttiggjorte materi-
aler kræver en tilladelse fra Kolding Kommune efter miljøbeskyttelseslovens § 28. 

Udkast til udledningstilladelser har været fremlagt for offentligheden sammen med 
miljørapporten og plangrundlaget. Udledningstilladelsen er opdelt i 5 dele repræ-
senterende forskellige dræn- og udledningsteknikker. 

Høringen har ikke givet anledning til forslag om ændringer i de fremlagte udled-
ningstilladelser. 

For det konkrete indhold henvises til de endelige udledningstilladelser for fra nyt-
tiggørelsesanlægget. 

4.5 Tilladelse til opfyld, uddybning og anlæg på søterri-
toriet 
Kystdirektoratet er rette myndighed ift. sagsbehandling mhp. afgørelsen om tilla-
delse til opfyld, uddybning og anlæg på søterritoriet, hvori Kystdirektoratet stiller 
vilkår for de projektelementer, der etableres på søterritoriet i forbindelse med ud-
dybninger, opfyld og etableringen af lystbådehavnens anlæg på søterritoriet. 
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5 Begrundelse for afgørelsen 

5.1 Inddragelse af miljøhensyn i planer og projekt 
De mulige miljøpåvirkninger er undersøgt og vurderet i miljørapporten af plan-
grundlaget og projektet for Marina City. 

Som redegjort for i afsnit 1.2.1 blev der i forbindelse den første runde af foroffent-
lighedsfasen udtrykt bekymring omkring bl.a. den visuelle påvirkning ved den øn-
skede etablering af en række nye øer med højhuse længst mod øst. Som følge 
heraf blev der foretaget en projektændring, så den geografiske udstrækning mod 
øst blev reduceret, og den påtænkte høje bebyggelse på nye øer mod øst udgik. 
Projektet blev tilpasset med lavere bebyggelse (op til 4-8 etager) forskudt mod 
vest samt et enkelt højhus med op til 16 etager længst mod vest. 

I samme forbindelse kom projektet til at omfatte muligheden for genanven-
delse/nyttiggørelse af forurenet jord og jordlignende restprodukter ved opfyldnin-
gen, som delvis erstatning for nye råstoffer. Endeligt kom projektet til at omfatte 
muligheden for etablering af støjafskærmning og grønt areal omkring planlagt er-
hverv, nord for åen. 

Ovenstående tilpasninger havde det formål at sænke projektets visuelle og land-
skabelige påvirkning samt at mindske ressource- og energiforbruget i forbindelse 
med opfyldet. For nærmere redegørelse henvises til miljørapportens afsnit 2.5.1 
og kapitel 3. Miljøvurderingerne blev udført på grundlag af dette miljøtilpassede 
projekt. Igennem miljøvurderingsprocessen er der løbende sket en tilpasning af 
projektet, således projektjusteringer er indført i projektbeskrivelsen mhp. at undgå 
væsentlige miljøpåvirkninger. 

Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens, omfang, placering, højde, udform-
ning og fremtræden har til formål at sikre en indpasning i byen og landskabet, 
hvorved den landskabelige og visuelle påvirkning er mindsket, om end den forsat 
er vurderet væsentlig i de nære omgivelser inden for 2 km fra projektet. 

Med udgangspunkt i ovenstående tilpasninger af projektbeskrivelsen, der er lagt til 
grund for miljøvurderingerne, har miljøvurderingerne desuden påvist væsentlige 
miljøpåvirkninger i forbindelse med virksomhedsstøj, trafikstøj og naturligt fore-
kommende gasforekomster i projektområde F (del af lokalplanens delområde 3), 
som medfører behov for afværgeforanstaltninger. 

På baggrund af de gennemførte miljøvurderinger er der således i lokalplanen ud 
over bestemmelserne til sikring af en landskabelig indpasning fastsat bestemmel-
ser i forhold til: 

 Afskærmning samt bebyggelsens placering og udformning mod Skamlingvejen 
mhp. at overholde grænser for trafikstøj, 

 Støjafskærmning mod Kolding Erhvervshavn ved ibrugtagning af spulefeltet til 
erhvervshavn, 

 Befæstelsesgrad i område F (en del af lokalplanens delområde 3).  
 
Ud over at ovenstående sikres i lokalplanen, stilles der også vilkår om samme i 
VVM-tilladelsen. Heri stilles der desuden vilkår om hastighedsbegrænsning og støj-
dæmpende asfalt på Skamlingvejen samt kortlægning af gasforekomster og venti-
lation af gulve og afløb i projektområde F (en del af lokalplanens delområde 3) 
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som redegjort for i 5.2 med det formål at sikre, at der ikke i forhold til disse para-
metre finder en væsentlig miljøpåvirkning sted. 

Nyttiggørelsesdepotet i forbindelse med opfyldet er designet og indrettet mhp. 
overholdelse af gældende grænseværdier for udsivninger til vandmiljøet og der-
med mindst mulig påvirkning heraf. I miljøgodkendelse og udledningstilladelser 
fastsættes vilkår for indretning og drift af nyttiggørelsesdepotet til sikring af dette. 

I VVM-tilladelsen for anlæggene på land er fastsat vilkår for den øvrige etablering 
og indretning af Marina City for så vidt angår de anlægsdele, som Kolding Kom-
mune er myndighed for. 

I tilladelsen til opfyld, uddybning og anlæg på søterritoriet fastsættes vilkår for 
den øvrige etablering og indretning af Marina City for så vidt angår de anlægsdele, 
som Kystdirektoratet er myndighed for. 

Fælles for Kolding Kommunes VVM-tilladelse for anlæggene på land og Kystdirek-
toratets tilladelse til opfyld, uddybning og anlæg på søterritoriet gælder, at de 
fastlåser de anlægstekniske forudsætninger, der ligger til grund for de gennem-
førte miljøvurderinger, repræsenteret ved projektbeskrivelsen i miljørapportens 
kapitel 3 i forening med de ændringer i projekt og plangrundlag, der er beskrevet i 
denne sammenfattende redegørelse. Tilladelserne gælder altså til realisering af det 
konkrete projekt. 

5.2 Afværgeforanstaltninger 
I forbindelse med miljøvurderingen af de enkelte miljøemner blev behovet for af-
værgeforanstaltninger afdækket.  

Afværgeforanstaltningerne må nødvendigvis iværksættes for at afbøde en væsent-
lig miljøpåvirkning, som ikke kunne reduceres til ikke-væsentlig ved en tilpasning 
af projektet. 

I lokalplanen blev fastsat bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser for virksomhedsstøj skal overholdes som en forudsætning for ibrugtag-
ning af boliger i Marina City. Dette tilses i forbindelse med byggesagsbehandlingen 
og kan sikres ved etableringen af en støjafskærmning langs erhvervshavnens syd-
lige afgrænsning, såfremt en udvidelse af erhvervshavnen realiseres på spulefel-
tet. 

I lokalplanen blev fastsat bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser for trafikstøj skal overholdes som en forudsætning for ibrugtagning af bo-
liger i Marina City. Dette tilses i forbindelse med byggesagsbehandlingen og kan 
sikres ved etableringen af bygningstekniske indretninger af facaden mod Skam-
lingvejen. 

I lokalplanen blev fastsat bestemmelser om, at kun veje og stier må befæstes i 
område F (en del af lokalplanområdets delområde 3) mhp. at forhindre indespær-
ring af potentielt opstigende gas fra jorden. 

Desuden fastsættes afledt af miljøvurderingerne i Kolding Kommunes VVM-tilla-
delse vilkår om:  
 At der skal træffes foranstaltninger, så boliger ikke påvirkes med virksomheds-

støj over grænseværdierne. 
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 Det skal sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj over-
holdes på primære udendørs opholdsarealer på terræn, mens det i højden sik-
res med tekniske løsninger, at grænseværdierne kan overholdes på opholds-
arealerne på altaner, samt at det indendørs støjniveau med åbne vinduer ikke 
overstiger grænseværdierne.  

 Det skal sikres, at hastigheden på Skamlingvejen sænkes til 50 km/t. 
 Det skal sikres, at der lægges støjdæmpende asfalt på Skamlingvejen på 

strækningen ud for Marina City. 
 Det skal sikres, at gulvkonstruktioner og afløbsinstallationer i område F skal 

udføres ventilerede, og at gasforekomsten skal kortlægges yderligere og læg-
ges til grund for detailplanlægningen af midlertidige teltpladser i område F. 

Øvrige afværgeforanstaltninger fremgår af miljøgodkendelse og udledningstilladel-
ser til nyttiggørelsesdepotet i forbindelse med opfyldet. 

5.3 Overvågning 
Overvågning beskriver de foreslåede tiltag, myndighederne kan iværksætte mhp. 
at overvåge den faktiske implementering af afværgeforanstaltningen eller virknin-
gen af afværgeforanstaltningen. 

I forbindelse med miljøvurderingen er der til afværgetiltagene i afsnit 5.2 knyttet 
følgende overvågninger: 
 Ved byggesagsbehandlingen tilses, at byggeriet etableres så støjvilkår overhol-

des og afskærmning etableres iht. vilkår til projektet og lokalplanens bestem-
melser. 

 Ved byggesagsbehandlingen tilses, at afskærmning og byggetekniske løsninger 
til støjdæmpning etableres iht. vilkår til projektet og lokalplanens bestemmel-
ser. Der kan f.eks. implementeres tiltag som redegjort for i miljørapportens af-
snit 7.6.2. 

 Støjdæmpende asfalt og hastighedsbegrænsning til 50 km/t på strækningen af 
Skamlingsvejen langs Marina City sikres i dialog med Politiet og i forbindelse 
med forhandlinger om vejbidrag iht. Vejlovens § 49. 

 Kolding Kommune tilser i byggesagsbehandlingen samt efter eventuel tilladelse 
efter jordforureningsloven at vilkårene ift. gasforekomster i område F overhol-
des. 

 Kolding Kommune tilser i byggesagsbehandlingen generelt, at projektet etable-
res i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 

Der er i miljøgodkendelsen til nyttiggørelsesdepotet i forbindelse med opfyldet 
fastsat vilkår om overvågning i form af egenkontrol i forhold til modtagekontrol, 
ekstern støj, lavfrekvent støj og vibrationer. Der henvises til miljøgodkendelsen for 
det detaljerede indhold af overvågningen. 

Der er i udledningstilladelserne til nyttiggørelsesdepotet i forbindelse med opfyldet 
fastsat forskellige vilkår i de enkelte udledningstilladelser om overvågning i form af 
observation af sediment i udledningen og udtagning af prøver af udpumpet vand. 
Der henvises til udledningstilladelserne for det detaljerede indhold af overvågnin-
gen. 
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6 Konklusion 
Det er Kolding Kommunes vurdering, at Marina City, med de gennemførte proces-
ser for planlægning og miljøvurdering med tilhørende afgørelser, kan etableres, 
uden at dette medfører væsentlige miljøpåvirkninger på det omkringliggende miljø 
ud over de påviste væsentlige lokale landskabelige og visuelle påvirkninger, som 
redegjort for i miljørapportens kapitel 5 og 6. Herunder udelukkes også påvirkning 
af internationale beskyttelsesområder og særligt beskyttede arter. 



From:      Christian Granzow Holm (CGHL)
Sent:       Sun, 10 May 2020 14:30:13 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Vedr. fremlagte lokalplan 0042-21 med tilh. kommuneplantillæg 8, ingen Banedanmark 
bemærkninger (BDK ID: 1615539)
Attachments:                   Signaturbevis.txt

Til Kolding Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 0042-21 
med tilhørende kommuneplantillæg 8 for "Marina City - et blandet byområde og lystbådehavn".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at 
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark 
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10 
2450 København 
cghl@bane.dk 
www.banedanmark.dk 
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From:      Hans-Jørgen Bøgesø
Sent:       Mon, 11 May 2020 10:36:17 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Høring vedr. Marina City

Til Kolding Kommune
Det er med stor glæde jeg læser høringsmaterialet vedr. Marina City.
Endelig er der fremdrift i det projekt jeg var med til at starte for snart 20 år siden, både som Teknisk Direktør 
og som Havnedirektør.
Kolding fortjener dette projekt, der både skaber en ny attraktiv, miljøvenlig Marina med de tilhørende 
faciliteter, og samtidig giver mulighed for attraktive boliger i 2 byggefelter.
Samtidig skabes mulighed for at udvikle Erhvervshavnen mod nord, hvilket jeg virkelig håber man vil arbejde 
videre med, så Kolding fortsat har en attraktive og selvfølgelig miljøvenlig Erhvervshavn.
Så jeg håber virkelig, at planen og projektet nu kører videre uden problemer og forsinkelser.
Og så ser jeg frem til at det første byggefelt til boliger bliver udbudt.
Er der et bud på, hvornår dette udbud finder sted?

Med venlig hilsen
Hans-Jørgen Bøgesø

Planlægningsfirmaet
Hans-Jørgen Bøgesø Aps
Trapholtparken 34
6000 Kolding
Tlf: +45 75 53 89 15
Mobil: +45 40 19 74 95
E-mail: hjb@hjbplan.dk
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From:      Haderslev Stift
Sent:       Wed, 13 May 2020 09:08:06 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        Kolding Provsti;Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd (7927);gr@ra.dk
Subject:                Til Kolding Kommune vedr. forslag til lokalplan 0042-21 og kommuneplantillæg nr. 8, 
Marina City, et blandet byområde og lystbådehavn (STPR F2: 905133)
Attachments:                   200512 Sct. Nicolai Kirke, Kolding, lokalplan Marina City.pdf, Til Kolding Kommune 
vedr. forslag til lokalplan 0042-21 og kommuneplantillæg nr. 8, Marina City, et blandet byområde.pdf, 
Signaturbevis.txt

M E D V E N L I G H I L S E N
H A D E R S L E V S T I F T S E K R E T A R I A T

R I B E L A N D E V E J 3 5 - 3 7 · 6 1 0 0 H A D E R S L E V
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Kolding Kommune 

E-mail: plan@kolding.dk

Den 13-05-2020/MAHL 

Sagsnr. 2020 - 14055 

Akt. nr. 905133 

Forslag til lokalplan 0042-21 - Marina City - et blandet byområde og lystbådehavn 

Haderslev Stift har forelagt det fremsendte forslag til lokalplan 0042-21 og 

kommuneplantillæg nr. 8 – Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn, for 

kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S. Den indhentede udtalelse vedhæftes. 

Stiftsøvrigheden har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger til 

planforslaget. 

Med venlig hilsen 

Anne Mette Ladekær 

Stiftsfuldmægtig 

Kopi til orientering for: 

Sct. Nicolai sogns menighedsråd 

Kolding provstiudvalg 

Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S 
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Vedr. Kolding Sct. Nicolai Kirke m.fl., forslag til lokalplan 0042-21 og kommuneplantillæg nr. 8, 

Marina City, et blandet byområde og lystbådehavn i Kolding 

 
 

Rønnow Arkitekter A/S 

E  ra@ra.dk 

www.ronnowarkitekter.dk 

CVR-nr. 18 73 82 95 

Kontor 

Ny Kongensgade 9, 2. 

DK-1472 København K 

T +45 59 44 32 00 

Indehavere 

Mette Prip Bonné, arkitekt m.a.a. 

Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./MSc 

Inge-Lise Kragh, arkitekt m.a.a. 

Bank 

Jyske Bank  

Reg. nr. 5037 

Kontonr. 118587-2 

Haderslev Stift 

Ribe Landevej 35-37 

6100 Haderslev  

Regstrup, den 12. maj 2020 

Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt forslag til lokalplan 0042-21 og 

kommuneplantillæg nr. 8, Marina City, et blandet byområde og lystbådehavn i Kolding. 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af lystbådehavnen op til ca. 1.000 bådpladser i 

kombination med en ny bydel med boliger og servicefunktioner.  

Lokalplanområdet er beliggende i bunden af Kolding Fjord, nord for Skamlingvejen. 

Sct. Nicolai Kirke ligger knapt 2 km vest for lokalplanområdet, lige syd for Koldinghus. 

Kolding gl. Kirkegård ligger ca. 1,5 km fra lokalplanområdet, også mod vest. 

Sct. Nicolai Kirke ligger, som så mange andre store købstadskirker, centralt i den ældste del af 

byen, hvor den sammen med Koldinghus er de ældste tilbageværende bygninger. (Kirken er dog 

kraftigt forandret i 17- og 1800 tallene.)  

Her udgør kirken et væsentligt pejlemærke, og dens tårn og spir ses på lang afstand og i mange 

vinkler. 

Kolding er en forholdsvis stor by, og den er i vækst. Udenfor bykernen er der allerede mange store 

bygninger. 

Den aktuelle plan vil føje yderligere store bebyggelser til. Den højeste bygning kan opføres i 16 

etager. 

Som det ses på visualiseringer, vil Koldinghus og Sct. Nicolai Kirke dog stadig være synlige ude fra 

fjorden, og de gamle bygningers nærmeste omgivelser vil ikke blive berørt. 

Det er derfor vores vurdering, at det ny boligområde og havnen ikke vil have særlig indflydelse på 

Sct. Nicolai Kirkes status og betydning i byen, og heller ikke vil påvirke andre af byens kirker og 

kirkegårde. 

Vi har på den baggrund ingen indvendinger til projektet. 

Med venlig hilsen 

For Camilla Løntoft Nybye 

Arkitekt m.a.a. MSc., Kgl. Bygningsinspektør 

Gunilla M. Rønnow 
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From:      Andersen Kim
Sent:       Wed, 13 May 2020 10:22:08 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        Jan Faldt Bentsen
Subject:                Bemærkninger til Marina City
Attachments:                   IMG_6695.PNG, IMG_6696.PNG

Hej Kolding Kommune

Jeg vil gerne iforbindelse med Marina City Projektet sikrer mig at Kolding Kommune indtænker de trafikale 
forhold, og især muligheden for at kunne komme fra Jens Holmsvej og over til Skamlingvejen uden at skulle 
ned over Innerhavnen, ved at etablere en åben tunnel løsning, som de vedhæftede billeder viser. Jeg tænker 
der kan laves en stor åben sejlflade, der giver adgang både for erhvervsmæssig sejllads og for lystbåde. 
Tunnellen skal være så bred, så der er plads til 2 spor i hver retning, og også en adgang for gående og cyklister.
igeledes vil løsningen være med til at trafikken fra retning Skamlingsvejen og ind mod Kolding der skal mod 
Nord tage denne nye tunnelløsning, der tænkes etableret som en rundkørsel tilkørsel fra området hvor der der 
i dag er rasteplads/grønt område på Skamlingvejen og over til Jens Holmsvej, hvor der også skal laves en 
rundkørsel hvor der idag er Lystbådsområde (havnecafe, butik og opmaganisering af både).

Ved at vælge den åbne tunnel løsning fås en flot arkitektonisk løsning, og der undgås en lang lukket tunnel og 
der er fysisk plads på begge sider fjorden til rundkørslerne og man undgår en bro, der tager udsigten og der 
skal ikke etableres lange tilkørselsramper. 

Hvis Skamlingsvejen udvides med to spor i begge retningen inde fra Østerbrogade krydset, så kan der også 
flyttes trafik der skal i retning mod Nord, så trafikmægden ikke chikanere Innerhavnen, og der bedre kan 
skabes sammenhæng mellem Kolding by og vandet, uden at trafikken konstant er til gene. 

For at gøre lastbiltrafikken mod Fynsvej mere glidende op ad bakken, bør der etableres et separat drejespor fra 
Jens Holmsvej ved at udvide Jens Holmsvejs broen med endnu et spor (brofag), som så fletter ind på Fynsvej 
uden om Lysskrydset. Det forhindrer den megen partikelsmog et lastvognstog sviner med, når det 
starter/holder/kører på stigningen op ad Jens Holms vej. Denne nye adgang skal også tænkes med ind i en 
samlet rundkørsel løsning.

Med venlig hilsen / Best Regards

Kim Toft Andersen
Category Leader Cheese

Tetra Pak Group
Tetra Pak Danmark A/S
Soeren Nymarks Vej 13
DK-8270 Hoejbjerg
Denmark

Switchboard +45 89 39 39 39 Mobile +45 40 20 10 40

www.tetrapak.com 

http://www.tetrapak.com/
http://www.facebook.com/TetraPak
http://www.twitter.com/tetrapak
http://www.linkedin.com/company/tetra-pak
http://pinterest.com/tetrapak
http://plus.google.com/+tetrapak


This e-mail (including any attached documents) is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended 
recipient, we kindly ask you not to review, retain, copy or distribute this message, and we ask you to notify the sender 
by reply e-mail immediately and delete this message from your system. 
Thank you.

General
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From:      Bo Vesterlund
Sent:       Mon, 18 May 2020 19:01:13 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Kommentarer til Marina Syd og Marina City-ideen
Importance:       Normal

Kommentarer til Marina Syd og Marina City-ideen.
¤Flytning af både fra den nordlige marina til Marina Syd
Da nogle af de, der har båd liggende i nord, gerne vil have den liggende der, bør det fortsat være 
muligt at have båd liggende der.
Der er bådejere, der bor nord for fjorden, for hvem det er det mest praktiske trafikmæssigt at have 
den liggende der.
Den nordlige marina er forbundet med centrum via Jens Holms Vej så man hurtigt kan komme til 
centrum.
¤Området mellem Marina Syd og erhvervshavnen
Ideen om en fjordpark er god. Her kan der være borde, bænke, bevoksning og udsigtsplatform hvor 
man kan se på livet på fjorden, kapsejladser etc.
¤ Boliger på/ved Marina Syd 
Marina Syd er primært en marina og et rekreativt sted for borgerne med restauranter, aktiviteter som 
f. eks. havnens dag og gæster i strandområdet.
Boliger, i større omfang end 50-100, er der ikke plads til, og der vil være problemer:
1) Der er meget støj i området ved kuling/storm (især ved vestenvind som er den fremherskende
vindretning og som hyler i master og wirer).
2) Der vil opstå modsætninger mellem beboere og sejlere der istandsætter både med støjende
maskiner og hvis både larmer når vinden hyler i master og wirer.
3) Inderfjorden vil naturmæssigt blive ødelagt ved omfattende opfyldning langs Skamlingvejen. Ca.
2000 beboere syd for Skamlingvejen (Tvedvej, Kløvervej, Vangen, Rosenholm) vil miste udsigten over
fjorden. Beboerne her bor meget tæt i overvejende høje huse og vil miste den naturoplevelse
udsigten over fjorden er, hvis bygninger på 4 – 8 etager kommer til at ligge langs Skamlingvejen.
Naturfredningsforeningen er bekymret over naturødelæggelse ved omfattende opfyldning.
¤ De gamle eksportstalde
De gule bygninger med restauranter, kiosk, klublokaler og terrasse mod marinaen har sejlerne og
byens befolkning taget til sig. De bør bevares.
Beboer i Tved med båd på Marina Syd:
Bo Vesterlund
Rosenholm 18
6000 Kolding
bo.vesterlund@get2net.dk
31906811

 5

mailto:bo.vesterlund@get2net.dk


From:      Sigurd Arve Baslund Bohr
Sent:       Wed, 20 May 2020 12:58:58 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                SV: Marina City - myndighedshøring

Til Planafdelingen, Kolding Kommune

Langelands Museum udførte i 2017 marinarkæologiske forundersøgelser, som det bl.a. fremgår af forslaget til 
lokalplanen. 
Langelands Museum har ingen yderligere bemærkninger til anlægsarbejdet. 

Venlig hilsen

Sigurd Arve Baslund Bohr
Arkæolog
Langelands Museum
Vækst og Bæredygtighed
Langeland Kommune
Mob: 40411342
langelands.museum@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Fra: BF Plan 
Sendt: 4. maj 2020 10:09
Til: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk; Langelands.Museum(Fællespostkasse) ; Otto Christian Uldum ; 
mst@mst.dk; planloven@erst.dk; sfs@dma.dk; info@tbst.dk; fes@mil.dk; dn@dn.dk; dof@dof.dk; 
fr@friluftsraadet.dk; info@ejendomsforeningen.dk; sekretariat@mitfritidshus.dk; gst@gst.dk; nst@nst.dk; 
kdi@kyst.dk; mail@fiskeristyrelsen.dk; nst@nst.dk; planer@museum-sonderjylland.dk; 
arkaeologi@ohavsmuseet.dk; post@slks.dk; postfor@slks.dk; kss@slks.dk; kontakt@rsyd.dk; 
kommunen@fredericia.dk; post@vejle.dk; post@haderslev.dk; post@vejen.dk; middelfart@middelfart.dk; 
kommunen@billund.dk
Cc: Anne Villadsgaard 
Emne: Marina City - myndighedshøring

Til berørte myndigheder

Bemærk venligst vedhæftet høringsbrev og notat med afgrænsning ud fra hvilke myndighedsområder, der kan 
berøres.

Venlig hilsen
By- og Udviklingsforvaltningen
Planafdelingen
—
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79 79 13 20
byogudvikling@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

og
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tel:+4579791612
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TRAFIK-PARKERING-IND-/UDKØRSEL, SKAMLINGVEJEN VED DET PROJEKTEREDE MARINA CITY: 
 
 
 

Trafiktælling er senest foretaget i 2014, som viser en daglig trafik på 9.405 køretøjer heraf ca. 500 lastbiler 
 

Beregnet trafik 2020 med 2% stigning/ år, 10.600 køretøjer, antagelig er trafikstigningen reelt nær 3%/ 
årligt. 

 
 

Dette vil gøre Skamlingvejen til en hårdt trafikeret vej, med store ricisi for ulykker, 
 

Det virker som værende problematisk med lnd-/udkørsel fra Marina, boliger, forretninger, nye boliger på 
Kløvervej med denne trafikmængde på Skamlin gvejen. 

Har Politi myndigheden udtalt sig om dette forhold? 
 
 
 

Hvad er planlagt med hensyn til at skabe sikre trafikforhold? 
 

-Skamlingvejen spærres for gennemkørende lastbilstrafik 
 

-Trafik signaler etableres ved Marina/ bolig område og Kløvervejs udmunding i 
Skamlingvejen, dette ubetinget nødvendigt så fodgængere og cyklister kan krydse 
Skamlingvejen si kkert . 

- Fodgængerbroer 
 

- Hastighedsbegrænsning på Skamlingvejen til S0km./t. 
 

-Hastighedsovervågning- Etablering af rundkørsler i stedet for trafik chikaner 
 

- Skabe 
 
 
 
Findes der en trafikplan for området baseret på måling og beregning af trafikmønster. 

 
Har nogen rådgivende virksomhed udarbejdet trafik rapport på basis af nutidige målinger med anvisninger 
af muligheder for at skabe en harmonisk sikker trafikløsning omkring rekreative - (Marina) og bolig områder 
for alle brugere og gæster? 

Hvorledes begrænses støj, luftf orurening . 
 
Er der beregninger der viser mindste antal tilstrækkelige parkeringsmuligheder for beboere, kort- og 
langtidsparkering for bådejere og bådtrailere, mobilhomes? 

 
 

02-06-2020 
 
Martin Hansen 

Kløvervej- 



ekspropriationssager genoptages 

23.4.2020 Støjdæmpende asfalt holder ikke: 48 ekspropriationssager genoptages I Ingeniøren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ann once 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støjdæmpende asfalt holder ikke: 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Illustratio n: Vejdimktor:i tct) 
 

Den støjdæmpende effekt af en ny type slidlag forsvinder hurtigereendfcnfentet. Derfor har 
støjplagede vejnaboer muligvis ret til højere erstatning eller tilskud til stmjdæmpning 

Af  Ulrik Andersen 14. apr 2020 kl. 12:07 28 

 
Siden 2009 har Vejdirektoratet udlagt støjreducerende slidlag (SRS) på knap 530 km statsveje. SRS skulle sænke 
trafikstøjen med cirka tre dB sammenlignet med almindelige slidlag - svarende til en halvering aflydenergien. 

 
Men sidste år erkendte Vejdirekt oratet, at SRS hverken dæmper så godt som eller holder så længe som forventet. 

 
I realiteten har SRS kun en støjdæmpende effekt på 1,3 dB i gennemsnit over belægningens levetid efter de seneste 
beregninger. skriver Vejdirektoratet således i et notat, som Folketingets Transportudvalg fik tilsendt op til påsken. 

 
Læs også: Vejstøj giver 650.000 danskere øget risiko for blodprop i hjertet 



I forbindelse med flere vejprojekter har størrelsen af erstatningerne til støjplagede naboer og ret til tilskud til 
støjdæmpende tiltag som facadeisolering og nye vinduer været baseret på en beregning af støjpåvirkningen. 

Annonce 

I de beregninger, tog Vejdirektoratet udgangspunkt i, at SRS ville dæmpe 
støjen med 2,4 dB set over belægningens levetid. Men da den reelle effekt 
altså nærmere ligger på 1,3 dB, vil der ifølge notatet muligvis være naboer, 
der har fået for få penge eller ikke har fået tilskud til støjdæmpning. 

 
Relateret jobannonce: Ingeniør med interesse for vej- og 
trafikplanlægning 

 

Vejdirektoratet har oplyst Ekspropriationskommissionen om forskellen 
mellem den beregnede og den reelle effekt, og kommissionen har derfor 
bedt Vejdirektoratet om at genberegne effekten på en lang række 
ejendomme. 

 
I første omgang handler det om 48 ejendomme langs 
Silkeborgmotorvejen. Men SRS er også brugt ved eksempelvis udvidelsen 
af Køge Bugt motorvejen og motorvejen ved Vejle, så de skal muligvis 
også genberegnes. 

 
Læs også: Støjekspert: »Sænk grænseværdien for motorvejsstøj« 

 
Vejdirektoratet forventer, at levere genberegninger af støjpåvirkningen 
langs Silkeborgmotorvejen i løbet af april og kunne tage stilling til om flere 
skal tilbydes tilskud til støjdæmpning i løbet af maj. 

 
Hvornår Ekspropriationskommissionen er færdig med at genbehandle de 
48 sager om erstatning fremgår ikke af Vejdirektoratets notat. Men først 
når kommissionen har været gennem sagerne, vil Vejdirektoratet beslutte, 
om de vil genberegne støjpåvirkningen på andre strækninger, hvor der er 
brugt SRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RegressionsflnJcr af stc Ju dvUd l ngen over til for SMA 11, 
SMASSll>, SMASKVSoe SMA8 SRS 

 

 
 

0 1 • 6 8    10    Il    U    16 15 

Alltn f• I 

 

 
Støjreducerende slidlag (SMA 8 SRS ) har vist sig 
ikke at fungere særlig godt over levetiden. Derfor 
har flere støjplagede vejnaboer muligvis ret til større 
erstatning eller tilskud til støjdæmpning. 
Vejdirektoratetv vil derfor bruge andre typer slidlag 
-,, 3MA 8  »td eller 3MA 3 KVS. som trods en  
lavere initial effekt har en bedre holdbarhed og 
dermed samlet set virker mere støjdæmpende over 
deres  levetid  end  SRS.  (Illustration: Vejdirektoratet) 

 

Emner : Støj , Veje 
 



From:      Mette Sørensen
Sent:       Wed, 3 Jun 2020 20:07:55 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Vedr. Offentlig høring af miljørapport og planforslag for Marina City

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslevs sagsnr. 16/5062-8.1.18

Kolding Kommunes sagsnr. 17/4203

Vedr. Offentlig høring af miljørapport og planforslag for Marina City – herunder Lokalplan 0042-21 Marina 
City - et blandet byområde og lystbådehavn:
Museet har noteret, at vores udtalelse er med i lokalplanforslaget og har ingen yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 37 08 32| M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK

MUSEUM SØNDERJYLLAND
VIDEN & SAMLINGER | ARKÆOLOGI

DALGADE 7| DK-6100 - HADERSLEV
T +45 65 37 08 01

         9



From:      Privat
Sent:       Thu, 4 Jun 2020 17:18:48 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City

Jeg vil hermed gerne give mit besyv med ang. Marina City, som jeg ser som en kæmpe gevinst for 
Kolding og området omkring lystbåde havnen. 

Jeg er en af dem der brændende ønsker en flot og bæredygtig husbåd i Marina City. 

Ja, jeg har faktisk brugt meget tid det sidste 1,5 år, på at finde både den rigtige arkitekt og lavet planer 
om størelse og indretning, men også en husbåd der vil være flot at have liggende, og som lever op til de 
krav der vil komme omkring bæredygtighed og arkitektur. 

Jeg håber meget på at der i planerne vil blive set husbådenes vej, og drage de interesserede ind i 
processen. 

Med venlig hilsen/
Best regards
Jonas-Tobias Andersen 
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From:      Steen Kaiser
Sent:       Sat, 6 Jun 2020 22:24:47 +0200
To
:            

            BF Plan
Subject:                Rebæk…

Rebæk den 6. juni 2020

Bemærkninger/ indsigelser mod Marina City-
projektet.

Der har i de sidste tre - fire år været utallige indsigelser fra borgere, som vil blive vitalt berørt af 
projekt Marina City. Disse indsigelser anser jeg for mit vedkommende fortsat at være aktuelle og 
gældende.
Aktuelt står vi over for Kolding Kommunes ansøgning om tilladelse til at klappe 360.000 m3 stærkt 
forurenet fjordbund i Tragten ved Trelde Næs.
At Lillebælt er nødlidende, og måske i terminalfasen, er almindelig kendt. Miljøministerens mange 
besøg i området understreger alvoren i den nuværende situation.
De, der kender til strømforhold i Lillebælt, vil vide, at en klapning af den enorme mængde forurenet 
fjordbund vil have en fatal miljøeffekt på Lillebælt, som i forvejen sort set er “renset” for liv. Det er 
sandsynligvis også derfor, at det er Kolding Kommunes trejdevalg, som Torben Gade udtrykker det i 
Jyske Vestkysten 4. Juni 2020. Alle andre muligheder er for dyre og har en endnu ukendt effekt på 
vandmiljøet i Kolding Fjord.
Generne ved opgravning af den forurenede fjordbund er ud over det økonomiske mange.
Selve gravearbejdet og læsningen af pramme vil vare mellem tre og seks måneder. Støjniveauet vil 
ligge på den gode side af 70 dB, hvilket sætter borgerne i Tved og Rebæk og køberne af lejlighederne i 
de nye højhuse ved Skamlingvejen i en sammenlignelig situation med borgerne ved Skrydstrup 
Lufthavn.
Dertil kommer trafikken, som i tiden efter udgravningen skal opfylde ca. 7 hektar materiale i fjorden, 
som kan tjene til fundament for boligbyggeri og havnerelateret byggeri i i Fjorden.
Det føles som om, der foregår en “udmattelseskrig” om Marina City mellem Kolding Kommunes 
Byråd og Kolding Kommunes borgere, og det er mit stille ønske, at man lader Marina City værdigt 
afgå ved døden og, hvis det i det hele taget er nødvendigt, nu da Nordhavnens fremtid tilsyneladende er 
sikret, koncentrerer sig om at lave en ny Marina Syd, til glæde og gavn for sejlerfolket.
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Med venlig hilsen
Steen Kaiser,
Aabakken 10, Rebæk
6000 Kolding

Sendt fra min iPad
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From:      Jane Lundbæk
Sent:       Sun, 7 Jun 2020 11:57:41 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City
Attachments:                   husbåd_billed1.jpg, husbåd_billed2.jpg

Vi takker for et godt høringsmøde d. 02.06 Det er et flot arbejde der er blevet lavet og vi bakker fuldt 
ud op om projektet og som I ved, er vi specielt interesseret i husbådene. Som aftalt på dagen 
fremsender vi hermed vores tanker og lidt undren vedr. dele af projektet omkring husbådene, men også 
et ønske for hele områdets udtryk. 
Vi er helt med på at der ønskes en flot bydel der holder en vis form for stramhed i designet, men vi 
synes også det vil være ærgerligt og gøre området kedeligt, hvis det bliver for stramt. 

Vi har svært ved at se sammenhængen imellem kubistiske former og flade tage og det maritime præg 
der ønskes. 

 § 8.1 Bebyggelsens udseende i lokalplanområdet skal understøtte områdets maritime præg
 § 8.32 Tage på husbåde inden for delområde 5 skal fremstå flade med taghældning på

maksimum 5 grader
 Husbådene i Marina City udformes og opretholdes som moderne, flydende boliger i et nutidigt

formsprog tilpasset Marina Citys miljø. Princippet er lagt til grund for illustrationerne i Figur 3-
27. Herved forstås kubistiske former med overvejende lodrette facader og vandrette tage

Ud fra vores overbevisning findes der ikke rigtig noget maritimt, der er kubistisk og med fladt tag? Vi 
synes det vil være ærgerligt hvis hele området og specielt husbådene kommer til at være meget ens 
bestående af "legoklodser" der er stablet ovenpå hinanden. Netop for at bryde lidt med de mange 
eksempler vi har set herpå, har vi brugt nogle rundinger og forskydninger i de foreløbige tanker vi har 
for det, der forhåbentlig bliver vores husbåd. 

Vi vedhæfter tegninger, så I kan se hvad vi mener og håber meget, at I vil genoverveje stramheden for 
designet for hele området. Tegningerne er på ingen måde endelige, men et udtryk for de tanker vi har 
gjort os, med buet tag, runding på selve betonplatformen og forskydninger, så bygningen ikke bliver en 
meget bastant firkant i to etager. 

Med venlig hilsen
René og Jane Lundbæk
Læssøegade 59
6000 Kolding
51259478
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From:      Sanne Safarkhanlou
Sent:       Sun, 7 Jun 2020 19:22:31 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Høringssvar - Marina City

Hej Kolding Kommune

Jeg ønsker hermed at indsende høringssvar på planerne for Marina City.

Der er altid godt med fornyelse og udvikling i en by som Kolding, men i dette tilfælde mener jeg, at 
projektet i høj grad kommer til at gå ud over de mennesker, der i forvejen bor i området. 

Her tænker jeg især på beboerne i Tved, der i givet fald både mister deres udsigt og som ekstra salt i 
såret kan få etagebyggeri på helt op til 16 etager at kigge på i stedet. 

Det er ikke i orden, at man fra kommunal side ødelægger husejernes investeringer i huse med god 
udsigt uden nogen form for kompensation eller skelen til, hvorfor de købte hus netop der. 

Derudover vil Marina City medføre, at alle der færdes på Skamlingvejen vil miste det smukke og 
uforstyrrede view ud over fjorden fra Skamlingvejen og helt til Lillebæltsbroen, ligesom jeg kan være 
ret bekymret for, hvad Marina City vil medføre i forhold til det rige dyreliv, fx marsvin og sæler, der af 
og til finder vej til inderfjorden. 

Erhvervshavnen er på alle måder en forfærdelig øjebæ og jeg foreslår, at man fra kommunens side 
undersøger, om Marina Syd kan flyttes til den side. Så vil man både imødekomme behovet for nye 
boliger og byudvikling og undgå at ødelægge natur, udsigt og investeringer for de mennesker, der bor i 
Tvedområdet.

Mvh Sanne Safarkhanlou
Stranden 44
Rebæk.
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From:      Peter Stilling
Sent:       Wed, 10 Jun 2020 10:07:57 +0200
To:                        BF Plan;kdi@kyst.dk
Subject:                Marina City.
Attachments:                   Marinaprojektet 5.pdf

Vedhæftet fremsender jeg mine indsigelser mod VVM-redegørelsen.

Mit indlæg vil blive offentliggjort.

Jeg skal høfligst bede Kolding Kommune kvittere for modtagelsen.

Med venlig hilsen

Peter Stilling
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Plan@Kolding      Kolding, den 10/6 2020 
Planafdelingen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Vedr.: Marinaprojektet. 

Undertegnede har repræsenteret grundejerforeningerne syd for fjorden, men da der på grund af 
coronakrisen ikke har kunnet holdes generalforsamlinger i foreninger og klubber, og da borgerne 
vanskeligt har kunnet mødes, har det været forbundet med vanskelighed på kort tid fortsat at sikre 
fælles mandat. 

Jeg er i stedet opfordret til at sammenfatte og supplere de indsigelser, der tidligere har været fremført, 
således at foreninger og enkeltpersoner i stedet kan tilslutte sig. 

Kolding Kommune har gennem efterhånden ret mange år ønsket at udvide erhvervshavnen og i denne 
forbindelse flytte lystbådehavnen i nord over på sydsiden af fjorden. Der har imidlertid aldrig kunnet 
skaffes det fornødne økonomiske grundlag herfor. 

Da kommunen nu har besluttet at nedlægge eller reducere erhvervshavnen over en årrække, må man 
gå ud fra, at denne nu ikke længere skal udvides. 

Hermed falder den gennem flere år anførte hovedbegrundelse for hele projektet. Man argumenterer 
nu for, at havnen i nord er nedslidt, hvilket udelukkende skyldes, at man på grund af 
omstændighederne har været tilbageholdende med at vedligeholde denne. Dette og argumenterne 
om, at byen, eller vel rettere kommunen, mangler byggegrunde til salg er ganske enkelt temerære. 

Ved desuagtet at fastholde vil kommunen i bedste fald kunne opnå mulighed for at udstykke og sælge 
en pæn bid af Kolding Fjord, i nord og syd. 

Det fastholdes, at Kystdirektoratet skal administrere statens højhedsret over søterritoriet i 
overensstemmelse med loven. Iflg. planloven kan der kun i ganske særlige tilfælde tillades opfyld med 
henblik på boligbebyggelse. Der skal tages hensyn til naturmiljøet og den lokalitet, der gribes ind i. Alt 
dette skal opvejes mod behovet for indgreb. 

Vi har en velfungerende lystbådehavn i nord. Marinaprojektet er ikke noget ganske særligt og det 
forudsætter indgreb i en af landets smukkeste fjorde og en helt unødig og voldsom forurening af 
Lillebælt. 

Naturværdien i fjorden og arealerne omkring denne og projektets ødelæggende indvirkninger herpå 
er udførligt beskrevet i grundejerforeningernes oprindelige indlæg af 7/4 2017, hvortil henvises. 

Det fastholdes, at kystdirektoratet også har plankompetencen vedrørende de eksisterende 
landarealer. Disse var en del af Kolding Fjord og blev omkring 1975 overdraget kommunen på 
betingelse af, at de blev anvendt til lystbådehavn. 

Selv om kommunen frit måtte kunne disponere over disse arealer, er der alligevel tale om opfyld med 
henblik på boligbebyggelse, idet det betydelige opfyld skal give mulighed for boligbebyggelse på de 
eksisterende. 
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Det er anført, at projektet, såfremt det tillades, bør indskrænkes til det absolut nødvendige. I denne 
sammenhæng er projektet helt ude af proportioner. Det opfyldte areal kan uden videre reduceres 
ganske betydeligt. Uden boligbyggeri vil en flytning kunne gennemføres stort set uden opfyld, idet der 
især efter at kystbeskyttelsen på de eksisterende arealer er ophævet, er rigeligt med plads på disse til 
vinteroplæg m.v. Eksempelvis kunne broerne lægges ud i vifteform. 

For det tilfælde, at kommunen mod forventning gennemfører projektet alene med tilladelse til 
havnerelateret virksomhed, skal det bemærkes, at bådene allerede serviceres af eksternt beliggende 
virksomheder. Det forekommer usandsynligt at disse skulle opgive deres nuværende lokaliteter for at 
etablere nye på havnen. Man har da ej heller i offentligheden eller på anden måde udtrykt interesse 
herfor. 

Resultatet kan meget vel blive, at der kommer til at henligge store uudnyttede opfyldte arealer. 

For alle situationer forekommer det, at Kystdirektoratet i forbindelse med en ansøgning om tilladelse 
til opfyld m.v. forudsætter, at der foreligger konkrete projekter og at økonomien bag disse er sikret. 
Almindeligvis sættes frister for udnyttelsen af en tilladelse. 

Der foreligger nok et projekt for etablering af havnebassin m.v. med kommunen som bygherre. Der 
ses imidlertid kun at foreligge skitser til boligbyggeri, og der synes for nærværende ikke at foreligge 
nogen bygherre. For de i øvrigt skitserede byggerier foreligger intet overhovedet. 

Peter Stilling 
Hegnet 12 
6000 Kolding 

PS. Det henstilles, at Kystdirektoratet holder sig den tidligere fremførte kritik for øje og orienterer sig 
om den betydelige kritik, som nu også kommer til udtryk på de sociale medier. 
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From:      Grethe og Boe Guldbrandsen
Sent:       Wed, 10 Jun 2020 12:37:53 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        avi@kyst.dk
Subject:                Marina City i Kolding
Attachments:                   Marina City bemærkning miljø.docx

Kolding Kommune

Vedhæftet sender jeg mine bemærkninger / indsigelse mod Marina City-projektet.

Hilsen fra

Boe Guldbrandsen
Vangen 14, Tved
6000 Kolding

Sendt fra Mail til Windows 10

15
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Marina City – bemærkninger til miljørapport m.v.

Ifølge Planloven kan inddragelse af arealer på søterritoriet og særlig kystbeskyttelse kun ske i ganske 
særlige tilfælde, bortset fra når inddragelsen er til trafikhavneanlæg og andre overordnede 
infrastrukturanlæg

I det nu foreliggende projekt skal der ske opfyldning/inddragelse af  77.000 kvm søterritorie til projektets 
gennemførelse. Det kræver opgravning af forurenet fjordbund, som skal videretransporteres til klapning 
ved Trelde Næs. Det er cirkulær miljøforurening.

På det inddæmmede areal er det af planlæggerne forudsat, at der skal opføres 400 boliger. Og i tillæg 
dertil: værksteder, maritime butikker, serviceerhverv, restauranter, cafèer, isbar, udeservering, legearealer, 
mobile mad- og salgsvogne, kiosker, fiskeskure, dagligvareforsyning til lystbådehavnen m.v. Ingen af disse 
aktiviteter hører til under infrastrukturelle formål.

Kommunen har i sin tidligere argumentation advokeret for, at boligbyggeriet var nødvendigt af hensyn til 
behovet for mere bynær boligbebyggelse. Efterfølgende er  igangsat og planlagt boligbyggeri i et så 
betydeligt omfang, at kommunens begrundelse ikke længere er relevant, og at projektet derfor bør lukkes 
ned.

Hvis projektet blev gennemført, ville det tillige fjerne en stor del af udsigten over fjorden for trafikken på 
Skamlingvejen. 

Yderligere vil det omfattende byggeri fjerne eller forringe fjordudsigten fra mange parceller i Tved og 
Rebæk. Eksempelvis er i miljørapporten vist visualiseringer af udsigten før og efter projektets 
gennemførelse. Figur 1-13 nærmer sig en manipulation. Man har taget et billede højt oppe på Vangen. 
Havde man bevæget sig blot lidt længere ned ad vejen, var billedet blevet et helt andet.

Hvis Kystdirektoratet godkender Marina City-projektet, sker det med så vidtgående dispensationer, at det 
vist ikke er set før. Her er ikke tale om kystinddragelse ud i et hav; men ud i en fjord.

På baggrund af ovenstående bør Kystdirektoratet nægte godkendelse af projektet.

Boe Guldbrandsen
Vangen 14, Kolding
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From:      Bo Vesterlund
Sent:       Thu, 11 Jun 2020 18:02:47 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Høringen om Marina city-ideen
Importance:       Normal

Beboerforeninger i Tved og sejlklubber har efterlyst en længere høringsperiode p. g. a. at coronaen 
ikke har gjort det muligt at afholde møder i disse foreninger.
Også på orienteringsmødet 2. juni blev der efterlyst en længere periode med denne begrundelse.
Jeg synes derfor kommunen skal overveje at forlænge fristen for kommentarer/indsigelser.
Bo Vesterlund
Rosenholm 18
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From:      Lorentzen .
Sent:       Mon, 15 Jun 2020 07:39:13 +0200
To:                        BF Plan;Anne Villadsgaard
Subject:                Bemærkninger til Marina City

Kolding Kommune.

Planafdelingen

Vedr. Marina City

Hermed bemærkninger til Marina City ( tidligere fremsendt i 2017)

Er det virkeligt rigtigt at et samlet byråd indstiller at den unikke udsigt over Kolding fjord, og vandet 
mod Lillebælt, der åbner sig når man kører mod øst af skamlingvejen, bliver totalt frarøvet alle 
Koldingborgere.
Denne udsigt bliver så byttet ud med parkeringspladser, oplagrede lystbåde på stativer, lystbåde af 
forskellig kvalitet, lige fra pæne både og gamle vrag overdækket med alle mulige stykker plastik og 
presenninger.
Er det virkeligt det Kolding Byråd mener bliver et attraktivt boligområde, så synes jeg virkeligt at det 
samlede byråd skulle køre en tur ud af skamlingvejen og nyde den unikke udsigt, inden den bliver 
totalt ødelagt.
For mit vedkommende bliver mit herligheds indtryk stærkt reduceret.
Samtidig bor jeg i et område, hvor jeg er sikker på at hele vores andelsboligområde vil opleve en 
forringelse af boligværdien, som Kommunen så er ophavsmand til, det må vi jo se på hvordan det 
skal takles.

Er det virkeligt lovligt at indtage fjorden til byggeri, når der er masser af byggemulighed i Kolding ?

Med venlig hilsen
Henning Lorentzen
Rosenholm 12
6000 Kolding
40113809

Lorentzen
Rosenholm 12
6000 Kolding                                                                                                                                                                                                          
Henning : 4011.3809                                                                                                                                              
Karen : 2242.6006
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From:      Justyna Strzelecka Hansen
Sent:       Mon, 15 Jun 2020 10:36:39 +0200
To:                        Dorte Astrup Aagaard
Subject:                VS: Kommentar udbedes omkring kviksølvforurening

Fra: Merete Dissing <medp@kolding.dk> 
Sendt: 15. juni 2020 10:35
Til: Jan Krarup Laursen <laurs@kolding.dk>; Karin Niemann-Christensen <kniem@kolding.dk>; Justyna 
Strzelecka Hansen <jusha@kolding.dk>
Cc: Torben Gade <togad@kolding.dk>
Emne: VS: Kommentar udbedes omkring kviksølvforurening

Hej – hermed videresendes. Bemærk, at Jørn har skrevet, at det betragtes som høringssvar. Så vigtigt at det 
kommer med som et sådant.

Mvh. Merete

Fra: Jørn Pedersen <jorp@kolding.dk> 
Sendt: 15. juni 2020 09:48
Til: 
Cc: Merete Dissing <medp@kolding.dk>; Torben Gade <togad@kolding.dk>; Karin Niemann-Christensen 
<kniem@kolding.dk>
Emne: SV: Kommentar udbedes omkring kviksølvforurening

Tak for din interesse for Marina City projektet. 

Jeg videresender din mail til vores forvaltning, så det indgår som et høringssvar og der svares i 
sagsbehandlingen. 

God dag

Venlig hilsen

Jørn Pedersen
Borgmester
—
79 79 20 00
51 48 27 38
jorp@kolding.dk

Byrådet
—
Akseltorv 1
6000 Kolding
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kolding.dk

Fra: 
Sendt: 15. juni 2020 09:01
Til: Jørn Pedersen <jorp@kolding.dk>
Emne: Kommentar udbedes omkring kviksølvforurening

Hej Jørn,

Først tak for dit virke som Borgmester.

Jeg har gennemlæst den udarbejdede miljørapport for Marina City fra april 2020 og undret mig over en 
del uoverensstemmelser.

Den første er den store divergens der ligger mellem Kolding kommunes ønske om en grøn profil og det 
faktum at der i de 360000 kubikmeter materiale I ønsker fjernet og klappet er en betydelig mængde 
tungmetaller.

Uagtet at grænseværdierne for nogle af tungmetallerne ikke er overskredet - burde integriteten i Jeres 
ønske om en grøn profil ikke resultere i at en grænseværdi på andet end nul er uacceptabel?

I bunden af min mail er links til to fyldestgørende publikationer om kviksølv.

I Miljøstyrelsens publikation om kviksølvforurening af jord gåes der i dybden med kviksølvets 
egenskaber i mikroorganismers metabolisme og sammes evne til at omsætte kviksølv til en lang række 
virkeligt skadelige kviksølvsforbindelser.

Hvorfor er dette på ingen måde berørt i Miljørapporten for Marina City?

Et argument kunne være grænseværdier?
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Kigger man på Danmarks miljøundersøgelsers publikation om Kviksølvsforbindelser i det danske 
vandmiljø er der en lang række konklusioner, som påpeger at en del grænseværdier i det marine miljø 
er overskredet.

Så mit helt store spørgsmål til dig som borgmester er; hvordan kan det på nogen måde være etisk og 
bæredygtigt forsvarligt at udlede mere kviksølv til et makromiljø, hvor grænseværdierne er 
overskredet?

Bedste Hilsener

Kviksølvforurening i jord:

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/02/978-87-93026-61-2.pdf

Kviksølvsforbindelser i det danske vandmiljø:

https://www.dmu.dk/Pub/FR794.pdf
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From:      Børge Aarøe
Sent:       Mon, 15 Jun 2020 11:50:57 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City. - Lokalplan 0042-21

Som pladshaver i Marina Syd siden 1982 har jeg flere bemærkninger til det fremlagte forslag.

Da tilladelsen til det voldsomme indgreb i Kolding Inderfjord, som opfyldningen og den foreslåede 
bebyggelse medfører, alene gives af Kystdirektoratet, virker det underligt, at lokalplanen er sendt i 
høring, før det er fastslået, om planerne for området kan gennemføres.

Af lokalplanforslaget fremgår det, at der i delområde 6 må opføres bygninger i 8 etagers højde, dog må 
en bygning være i 16 etagers højde.
Det vil medføre at de nuværende broer A-B-C og tildels D vil henligge i skygge fra middag og det 
meste af eftermiddagen. 
Mange bådejere benytter båden som en slags kolonihavehus med kortere ophold i havnen, når vejret er 
godt. De vil givet føle, at deres forhold bliver væsentligt forringet.

I delområde 4 skal der udlægges 265 offentlige parkeringspladser til "ejere, brugere og besøgende". 
Desuden skal der udlægges nogle få offentlige parkeringspladser i forbindelse med husbådene. Da de 
øvrige parkeringspladser må formodes optaget af bygningernes beboere og brugere, er der kun de 
offentlige parkeringspladser til rådig for bådejere og besøgende til restauranter, cafeer og lignende.
Antallet bør øges, og især bør der sikres mulighed for korttidsparkering tæt ved broerne i forbindelse 
med, at der skal transporteres proviant og udstyr m.v. til og fra bådene.

Vinterpladsernes placering langt fra havnen udgør flere problemer.
Der er dels det miljømæssige i at bådene skal transporteres over en strækning på 500 - 600 m. to gange 
om året.
Pladsen kommer desuden til at ligge i et øde område uden bebyggelse indenfor synsvidde. Og med sin 
ret bynære beliggenhed, vil den i langt højere grad end den nuværende vinterplads, hvor det dog også 
forekommer, indbyde til indbrud og hærværk.
Af ovennævnte årsager, og da vinterpladsen formentlig i sommerhalvåret, skal bruges til 
langtidsparkering for bådejerne, bør pladsen indhegnes, og der bør etableres en form for 
adgangskontrol. 

En overordnet konklusion må være, at en gennemførelse af lokalplanforslaget vil medføre en dramatisk 
ændring af den oplevelse man får når man kører østpå ad Skamlingvejen fra Sydbanegade. 
Nu "ebber byen langsomt ud" og så dukker fjorden pludselig op med Erik Heides smukke skulptur i 
forgrunden. Marina Syd tiltrækker i sin nuværende form mange, der ikke har nogen egentlig tilknytning 
til havnen, men som kan lide at opholde sig i det grønne åndehul tæt ved byen.

Hvis planen gennemføres er det kun tilsyneladende at "byen ebber ud", når man køre på 
Skamlingvejen, for pludselig får man en "knytnæve i ansigtet" i form et voldsomt højt og overbebygget 
område, som oven i købet "stjæler" en del af fjorden.
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Det grønne bynære åndehul er væk og forbedringerne for bådejerne er noget vanskelige at få øje på.

Med venlig hilsen

Børge Aarøe
Slunden 8,
6092 Sønder Stenderup.
Medlems nr. 30 i Kolding Lystbådehavn.
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Til 

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Kolding Bådelaug fremsender hermed indsigelser til Marina City projektet.

1. Marina City projektet indebærer, at der inddrages et større areal af inderfjorden for at skaffe
plads til boliger. Dette medfører igen en større udgravning af fjorden med yderligere klapning i et
sårbart Lillebælt til følge. Herefter er det Kolding Kommunes plan, at det udgravede område skal
fyldes op med lettere forurenet materiale. Vi opfatter ikke denne fremgangsmåde som værende
bæredygtig.

2. Arealet på Marina Syd blev oprindeligt, af det daværende Vejle Amt, godkendt til brug for en
marina og hertil knyttede funktioner. Nu ønsker Kolding Kommune området pludselig udlagt til
beboelse. Samtidig inddrages nyt land for at kunne muliggøre en kraftig udnyttelse af området til
beboelse – underforstået at Kolding Kommune vil placere boligerne på det eksisterende
landareal, der udelukkende er godkendt til marina-orienterede formål, og vil inddrage nyt land
for at kunne få plads til de oprindelige maritime funktioner. Dette er stik imod intentionerne for
beskyttelse af vores fælles kystområder.

3. Planerne om en byfortætning er også ude af trit med tiden. Vi står midt i en Corona-pandemi,
som har ramt netop områder med stor befolkningstæthed værst. Nu vil Kolding Kommune så
lave et boligområde med 400 boliger – formentlig med ca. 800 beboere – på Danmarks
næststørste marina, med 1.000 både og vel også dermed mindst 2.000 sejlere. Samtidig vil
Kommunen forsøge at gøre området attraktivt for såvel byens borgere, turister og trække flest
mulige maritime klubber til området. Hertil kommer de mange trailerbåde, der bliver søsat på en
god sommerdag. Og endeligt kommer et ikke uvæsentligt antal autocampere. Afstandskrav på 1
meter bliver svært eller umuligt at overholde. Vi får let en marina, hvor brugen af mundbind og
andre værnemidler bliver normen.

4. Kolding Kommune har en ambition om at etablere en 5-stjernet marina – Danmark mest
attraktive Marina – men for hvem? For Kolding Kommune, for turisterne, for byens borgere eller
for sejlerne? Det er ikke sejlerne, der efterspørger de 5 stjerner. De 5 stjerner er blot et
fordyrende led, som sejlerne kommer til at betale uden at få nævneværdig værdi heraf.
Marinaerne er i dag udstyret med havnekran, mastekraner, slæbested, el og vand,
sikkerhedsudstyr, brændstofanlæg, vinterstativer. Alle de faciliteter, der er behov for i en
moderne, velfungerende havn. I sejlerkredse er Kolding Lystbådehavn på grund af beliggenheden
langt inde i fjorden ikke så attraktiv.
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5. Kolding Kommune har argumenteret for, at der er behov for området til boligbebyggelse, da der
ikke foreligger flere byggemuligheder i nærheden. I skrivende stund opføres fire etagebygninger
med 208 boliger lige overfor Marina Syd, der arbejdes med et projekt, Kolding Sky, med 99
lejligheder i 19 etager, og på cirkuspladsen skal opføres to højhuse med 160 boliger – Alt
sammen i umiddelbar nærhed af Marina Syd, uden inddragelse af yderligere søterritorium.
Derfor finder vi, at argumentet for at inddrage havneområdet til bebyggelse bortfalder.

6. Infrastrukturen i Kolding lader i forvejen meget tilbage at ønske. En yderligere belastning af
Skamlingvejen med ovennævnte 467 lejligheder, samt de 400 på Marina Syd, vil absolut ikke gøre
dette problem mindre. Trafikken i forbindelse med en overflytning af de ca. 500 både fra Marina
Nord samt en samling af øvrige vandsportsaktiviteter vil gøre dette problem endnu større.

7. Boligbebyggelse på Marina Syd – som kommunen anser som en forudsætning for
sammenlægning af de to marinaer - vil indebære en lang række uhensigtsmæssigheder i forhold
til det primære formål med en lystbådehavn:

Det autentiske havnemiljø vil blive fortrængt af boligbebyggelse. Lystbådehavnen ender, som set
andre steder, f.eks. i Vejle, med at blive en ”parkeringsplads” for lystbåde, hvor båden alene
opbevares på bådpladsen, indtil den skal bruges igen. I dag er der rigtig mange sejlere og
vandsportsudøvere, der aktivt bruger marinaen og baglandet til socialt samvær ind imellem
sejlertogterne. Det giver, hvad vi vil betegne som et reelt, autentisk havnemiljø.

Presset på det nødvendige areal, sejlerne har brug for til vinteropbevaring, klargøring,
vedligeholdelse og parkering øges yderligere. Pladsen er allerede i dag - uden boliger –
begrænset.

Der opereres i kommunens planer alene med 300 parkeringspladser ud over parkeringspladserne
forbeholdt til beboerne. Disse tre hundrede parkeringspladser skal betjene de 1.000 sejlere,
besøgende til restauranten, autocampere, bådtrailere (på gode sommerdage op til 70/80stk), de
øvrige vandsportsaktiviteter, turister og byens borgere. Mange sejlere kommer langvejs fra og er
derfor afhængige af at kunne finde parkeringsmulighed for bilen.

Boligernes placering på området opdeler havnen i en vestlig og østlig del, hvilket - både for
sejlerne og offentligheden - er en klar ulempe og bryder med den grundlæggende tanke om en
ny og sammenhængende Marina i Kolding, som både er attraktiv for sejlerne, øvrige brugere og
offentligheden.

Placeringen af boliger midt i området indebærer en betydelig risiko for tvister opstået på
baggrund af støj fra master og barduner, tung transport af grej og både tæt ved boligområder mv
– helt normale aktiviteter på en velfungerende lystbådehavn.

Havnepersonalets håndtering af både til vinteropbevaring vil besværliggøres og fordyres med de 
aktuelle planer, på grund af længere transportvej.

Offentlighedens adgang til hele havneområdet mindskes væsentligt, når der placeres 400 boliger 
på området. Et af kommunens argumenter var netop at åbne området for offentligheden. 
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Adgangsvejene og synligheden til havnefronten, herunder Marinaplads, reduceres – hvorved et 
centralt element fjernes.

Marina Boligerne ”pakkes ind” i vinteroplag af både, hvilket ikke er attraktivt for boligejerne, og 
vi ser en risiko for, at vinterpladserne bliver en usikker legeplads for beboernes børn og unge.

8. Danmarks mest attraktive marina

Kolding Kommunes ambition for etablering af den nye Marina har blandt andet været at etablere
Danmarks mest attraktive havn.

En attraktiv havn set med sejlerøjne er:

En tryg og sikker havn - havnebassinet

Et åbent landareal med mulighed og plads til at udfolde sig med alle de aktiviteter, der hører
sejlerlivet til.

En vinteropbevaring med plads til klargøring, vedligeholdelse og reparation af bådene for alle,
der ønsker det.

Tilgængelige P-pladser året rundt – mange sejlere kommer langvejs fra og har behov at kunne
parkere relativt nært, sikkert og, frem for alt, lovligt.

Et ”ægte” havnemiljø med plads til vækst, hvor sejlerne ikke forsvinder i forbindelse med
boligbebyggelse.

9. Vi har i dag en velfungerende Marina, som består af en Marina på nordsiden af fjorden og en
Marina del på sydsiden af fjorden. Vi ønsker at lade det være op til sejlerne selv at vurdere, i
hvilket omfang, der skal flyttes pladskapacitet fra Nord til Syd. Det vil sige, at sejlerne, som er og
bliver de primære brugere af havnefaciliteterne, bør og skal inddrages i beslutningen. En komplet
flytning fra Nord til Syd vil kunne etableres med væsentlig færre miljøgener end med
bebyggelsen af 400 boliger. De aktuelle planer indebærer, at sejlerne skal bidrage med kr. 50
millioner til det nye havneprojekt, hvortil kommer udgifter til servicefaciliteter. For disse penge
kan der foretages rigtig meget forandring og fornyelse af de eksisterende havne, på en mere
bæredygtig måde, end hvad den nuværende plan tillader.

10. Kolding Bådelaug har over 325 medlemmer svarende til ca. 1/3 af de 1.000 bådpladser i havnen.
Medlemmerne er brugere af begge de to lystbådehavne. Kolding Bådelaug gennemførte i foråret
2019 en medlemsundersøgelse, hvor over 80% af besvarelserne var negative overfor
boligbyggeriet på Marina Syd.

Det undrer os i Kolding Bådelaug, at der ikke er foretaget tilsvarende undersøgelser for havnens
øvrige bådpladslejere. Disse er ikke blevet hørt direkte i denne proces. Det kan undre, idet
pladserne lejes direkte af Kolding Lystbådehavn og ikke gennem klubberne.
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De aktuelle planer for Marina City bærer tydeligt præg af en politisk beslutning (økonomi), uden 
at tage hensyn til de 1.000 bådejere (ca. 2.000 sejlere), der forventes at bidrage til projektet.

Med venlig hilsen

Kolding Bådelaug

Claus Munch Andersen
Formand
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From:      Claus Munch Andersen
Sent:       Mon, 15 Jun 2020 23:54:33 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Indsigelse - Marina City
Attachments:                   Indsigelse 2020 - 12 juni.docx

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vedhæftet fremsendes indsigelse mod Marina City projektet.

Kvittering for modtagelsen udbedes venligst.

Med venlig hilsen
Kolding Bådelaug
Claus Munch Andersen
Formand

Mobil 20258140
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From:      Torben Gade
Sent:       Tue, 16 Jun 2020 21:18:44 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City // Høring af planforslag
Attachments:                   Peter Stilling.docx

Dette brev, som er sendt til plan@kolding.dk og cc til undertegnede, bør indgå som skrivelse i forbindelse med 
den offentlige høring af planerne for Marina City.

Venlig hilsen
Torben Gade
Projektchef Marina City, arkitekt MAA
—
79 79 44 16
togad@kolding.dk

—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Norbert Gregersen 
Sendt: 16. juni 2020 17:15
Til: BF Plan 
Cc: Torben Gade ; 'Poul Rasmussen' ; 'Thomas Newham' ; 'Jacob Salomonsen Sommer - JSOM' 
Emne: VS: Møde den 10. juni 2020

Hej

Hermed fremsendes brev om at Grundejerforeningen Tved Nord ikke længere er repræsenteret ved Peter 
Stilling

Med venlig hilsen
Norbert Gregersen
+45 61790947
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Grundejerforeningen Tved Nord

11. Juni 2020

Til Kolding Kommune

Grundejerforeningen Tved Nord er blevet bekendt med et brev fra Hr. Peter Stilling, 
Hegnet 12, 6000 Kolding, dateret 10/6 2020, 

Hr. Peter Stilling anfører at han har repræsenteret grundejerforeningerne syd for fjorden.

Grundejerforeningen Tved Nord vil hermed informere Kolding Kommune om, at Hr. 
Peter Stilling IKKE repræsenterer vores forening, Foreningen tegnes alene af 
bestyrelsen ved formand Norbert Gregersen.

Hr. Peter Stillings brev af 10/6 2020 er ikke udtryk for foreningens anskuelse og bør alene 
betragtes som hr. Peter stillings egen vurdering som enkeltborger.

Med Venlig Hilsen

Norbertt Gregersen

Formand
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From:      richardt.norgaard@privat.tele.dk
Sent:       Thu, 18 Jun 2020 07:58:32 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        Berit Wolmar;Mette Larsen;Sandra Ebert;Steen Kaiser;Peter Stilling
Subject:                Indsigelse, Marinaprojektet
Attachments:                   Indsigelse mod Marinaprojektet, 10.06.20.pdf

Kolding Kommune

I samarbejde med Rebæk Grundejerforening og andre grundejerforeninger i området har 
Peter Stilling sammenfattet grundejerforeningernes indsigelser mod Marinaprojektet.

Rebæk Grundejerforening, der repræsenterer 155 grundejere i Rebæk, kan tilslutte sig 
indsigelsen af 10/6 2020.

Med venlig hilsen

Rebæk Grundejerforening
Formand

Richardt Nørgaard
Strandbakken 17A, Rebæk, 6000 Kolding
richardt.norgaard@privat.tele.dk
4073 3036
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Plan@Kolding      Kolding, den 10/6 2020 
Planafdelingen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Vedr.: Marinaprojektet. 

Undertegnede har repræsenteret grundejerforeningerne syd for fjorden, men da der på grund af 
coronakrisen ikke har kunnet holdes generalforsamlinger i foreninger og klubber, og da borgerne 
vanskeligt har kunnet mødes, har det været forbundet med vanskelighed på kort tid fortsat at sikre 
fælles mandat. 

Jeg er i stedet opfordret til at sammenfatte og supplere de indsigelser, der tidligere har været fremført, 
således at foreninger og enkeltpersoner i stedet kan tilslutte sig. 

Kolding Kommune har gennem efterhånden ret mange år ønsket at udvide erhvervshavnen og i denne 
forbindelse flytte lystbådehavnen i nord over på sydsiden af fjorden. Der har imidlertid aldrig kunnet 
skaffes det fornødne økonomiske grundlag herfor. 

Da kommunen nu har besluttet at nedlægge eller reducere erhvervshavnen over en årrække, må man 
gå ud fra, at denne nu ikke længere skal udvides. 

Hermed falder den gennem flere år anførte hovedbegrundelse for hele projektet. Man argumenterer 
nu for, at havnen i nord er nedslidt, hvilket udelukkende skyldes, at man på grund af 
omstændighederne har været tilbageholdende med at vedligeholde denne. Dette og argumenterne 
om, at byen, eller vel rettere kommunen, mangler byggegrunde til salg er ganske enkelt temerære. 

Ved desuagtet at fastholde vil kommunen i bedste fald kunne opnå mulighed for at udstykke og sælge 
en pæn bid af Kolding Fjord, i nord og syd. 

Det fastholdes, at Kystdirektoratet skal administrere statens højhedsret over søterritoriet i 
overensstemmelse med loven. Iflg. planloven kan der kun i ganske særlige tilfælde tillades opfyld med 
henblik på boligbebyggelse. Der skal tages hensyn til naturmiljøet og den lokalitet, der gribes ind i. Alt 
dette skal opvejes mod behovet for indgreb. 

Vi har en velfungerende lystbådehavn i nord. Marinaprojektet er ikke noget ganske særligt og det 
forudsætter indgreb i en af landets smukkeste fjorde og en helt unødig og voldsom forurening af 
Lillebælt. 

Naturværdien i fjorden og arealerne omkring denne og projektets ødelæggende indvirkninger herpå 
er udførligt beskrevet i grundejerforeningernes oprindelige indlæg af 7/4 2017, hvortil henvises. 

Det fastholdes, at kystdirektoratet også har plankompetencen vedrørende de eksisterende 
landarealer. Disse var en del af Kolding Fjord og blev omkring 1975 overdraget kommunen på 
betingelse af, at de blev anvendt til lystbådehavn. 

Selv om kommunen frit måtte kunne disponere over disse arealer, er der alligevel tale om opfyld med 
henblik på boligbebyggelse, idet det betydelige opfyld skal give mulighed for boligbebyggelse på de 
eksisterende. 
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Det er anført, at projektet, såfremt det tillades, bør indskrænkes til det absolut nødvendige. I denne 
sammenhæng er projektet helt ude af proportioner. Det opfyldte areal kan uden videre reduceres 
ganske betydeligt. Uden boligbyggeri vil en flytning kunne gennemføres stort set uden opfyld, idet der 
især efter at kystbeskyttelsen på de eksisterende arealer er ophævet, er rigeligt med plads på disse til 
vinteroplæg m.v. Eksempelvis kunne broerne lægges ud i vifteform. 

For det tilfælde, at kommunen mod forventning gennemfører projektet alene med tilladelse til 
havnerelateret virksomhed, skal det bemærkes, at bådene allerede serviceres af eksternt beliggende 
virksomheder. Det forekommer usandsynligt at disse skulle opgive deres nuværende lokaliteter for at 
etablere nye på havnen. Man har da ej heller i offentligheden eller på anden måde udtrykt interesse 
herfor. 

Resultatet kan meget vel blive, at der kommer til at henligge store uudnyttede opfyldte arealer. 

For alle situationer forekommer det, at Kystdirektoratet i forbindelse med en ansøgning om tilladelse 
til opfyld m.v. forudsætter, at der foreligger konkrete projekter og at økonomien bag disse er sikret. 
Almindeligvis sættes frister for udnyttelsen af en tilladelse. 

Der foreligger nok et projekt for etablering af havnebassin m.v. med kommunen som bygherre. Der 
ses imidlertid kun at foreligge skitser til boligbyggeri, og der synes for nærværende ikke at foreligge 
nogen bygherre. For de i øvrigt skitserede byggerier foreligger intet overhovedet. 

Peter Stilling 
Hegnet 12 
6000 Kolding 

PS. Det henstilles, at Kystdirektoratet holder sig den tidligere fremførte kritik for øje og orienterer sig 
om den betydelige kritik, som nu også kommer til udtryk på de sociale medier.      
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From:      frank.srensen
Sent:       Tue, 23 Jun 2020 18:02:25 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                Slam
Importance:       Normal

Hej Jasha
Man er i gang med med at plante ålegræs i Vejle fjord . For at få flere fisk i fjorden. 
Det ville være spild af tid og arbejde. 
Hvis Kolding udlægger slam ved Trelde næs  . 
BEHOLD JERES SLAM PUT SLAMMET I SLOTSSØEN 
VI VIL IKKE HAVE VED FREDERICIA 
Vh
Frank Sørensen 
Kongensstræde 27 1tv 
7000 Fredericia 

2155 6234

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.
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From:      By- og Udviklingsforvaltningen
Sent:       Fri, 19 Jun 2020 11:16:42 +0200
To:                        frank.srensen@gmail.com
Cc:                        BF Plan
Subject:                SV: Slam

Vi har modtaget din mail og kan oplyse, at den er under behandling.

Venlig hilsen
Poul Sørensen
Service og Udvikling
—
79 79 13 86
poso@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Service og Udvikling
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Rådhuset 
Sendt: 19. juni 2020 07:50
Til: By- og Udviklingsforvaltningen 
Emne: VS: Slam

Til foranstaltning.

Fra: frank.srensen <frank.srensen@gmail.com> 
Sendt: 18. juni 2020 23:07
Til: Rådhuset <kommunen@kolding.dk>
Emne: Slam

Behold jeres slam hos jer selv smid det ved Strandhuse 
Vi vil ikke have slammet ved Trelde næs. BEHOLD DET SELV 

Svar venligst 
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Frank Sørensen 
Kongensstræde 27 1tv 
7000 Fredericia 

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.



From:      Flemming Rigenstrup
Sent:       Tue, 23 Jun 2020 14:08:21 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                SV: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Hej Justyna
Tak for svaret. En lille fejl er sneget sig ind i overskriften på det materiale jeg har fremsendt i filen Sumpen,- øst 
burde have været vest. &#128522;

Med venlig hilsen
RIGENSTRUP

Flemming Rigenstrup
Bygningsingeniør
www.rigenstrup.dk
2020 9862

Fra: Justyna Strzelecka Hansen <jusha@kolding.dk> 
Sendt: 23. juni 2020 09:35
Til: Flemming Rigenstrup <flemming@rigenstrup.dk>
Emne: VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Hej Flemming

Tak for kommentarerne, der vil indgå i behandlingen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt 
miljørapport for Marina City, når den offentlige fremlæggelse af dokumenterne slutter den 29. juni 2020.

Kolding Kommune videregiver de indkomne kommentarer til Kystdirektoratet og koordinerer den videre 
sagsbehandling.

Kommentarerne vil blive forelagt Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med forvaltningens 
bemærkninger og eventuelle ændringsforslag til planforslaget. Planforslagene forventes behandlet i Byrådet i 
efteråret 2020 og henvendelsen vil derefter blive besvaret.

Henvendelsen bliver behandlet i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 6 om planers tilvejebringelse og 
ophævelse.

Jeg står til rådighed, hvis der er spørgsmål eller ønske om yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Justyna Strzelecka Hansen
Byplanlægger, arkitekt
—
79 79 16 07
jusha@kolding.dk
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Sendt: 22. juni 2020 11:08
Til: Justyna Strzelecka Hansen <jusha@kolding.dk>
Emne: VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City
Fra: By- og Udviklingsforvaltningen <byogudvikling@kolding.dk> 
Sendt: 22. juni 2020 10:42
Til: BF Plan <plan@kolding.dk>
Emne: VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Fra: Rådhuset <kommunen@kolding.dk> 
Sendt: 22. juni 2020 09:14
Til: By- og Udviklingsforvaltningen <byogudvikling@kolding.dk>
Emne: VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Fra: Flemming Rigenstrup <flemming@rigenstrup.dk> 
Sendt: 21. juni 2020 13:33
Til: Rådhuset <kommunen@kolding.dk>
Emne: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Hej

Hermed mit indlæg til debatten om Marina City.
Udprint er afleveret i postkassen, ved Nytorv.

Med venlig hilsen
RIGENSTRUP

Flemming Rigenstrup
Bygningsingeniør
www.rigenstrup.dk
2020 9862
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Til Kolding Kommune 
2020-06-21 

Vedr.:  Marina-syd. Forslag til en anden løsning end den som Kolding Kommune har lagt frem i høring.

Tillad mig hermed endnu engang at aflevere et forslag til hvordan den eksisterende Marina-syd kan udvides, så der 

bliver plads til lystbådene fra Marina-nord. I 2017 indleverede jeg et tilsvarende forslag, som ikke var så tydelig i 

grafikken. 

Grundide: Bevare vandbassin og broområdet ved den nuværende marina, stort set som det er. Udvidelse af marinaen 

foreslår jeg foretages mod vest. Jeg har valgt at kalde projektet for Kolding Marina i stedet for Marina City, som 

Kolding Kommune benævner det. Det bør efter min mening mere betragtes som en Marina end som City. Den nye 

marina vil komme til at få god kontakt ind mod Kolding City. 

Indledningsvis nævner jeg de delelementer, som jeg anser som væsentligst i mit forslag: 

• Den inderste del af Kolding Fjord fyldes ikke op med jord (som er en del af forslaget fra Kolding Kommune).

• Der er ikke behov for at fjerne århundreder gammelt ikke-bæredygtig gytje, fordi der ikke skal fyldes op med jord.

• Genopretning: En stor del af det forurenet slamområde fra roe-saft-forarbejdning fjernes.

• Kolding Å forlægges til et nyt snoet forløb som kan være med til at skabe et hyggeligt miljø syd for lystbådene.

• Åens forlægning skaber god sammenhæng mellem lystbådehavnen og landarealerne nord for nuværende å-forløb.

• Kolding Å vil munde ud et sted hvor aflejringer fra åen (sedimenter) ikke vil genere indsejling til lystbådehavnen.

• Evt. boligområder vil ikke blive blandet sammen med vinteropbevaring af lystbåde.

For at skabe plads i Marina Syd til lystbådene fra Marina Nord, er det nødvendigt med langt mere plads til bådene i 

vand og på land. Mit forslag tager udgangspunkt i at der skabes bådpladser vest for den nuværende Marina Syd, ved 

noget af det areal som endnu ikke er blevet bebygget ved Kolding Åpark. Det er min overbevisning at slammet der 

nødvendigvis så skal fjernes, er så forurenet at det ikke må dumpes/klappes nogen steder. Det opgravede slam skal 

flyttes til et sted hvor der kan ske en kontrolleret renselsesproces, som f.eks. kan være afbrænding af jordens 

giftstoffer. Derefter skal det forholdsvis rensede jord transporteres til et blivende opbevaringssted, hvor det placeres 

på en membran, så man ved præcist hvor man har det. Den udlagte jord beplantes med vegetation, som sammen med 

bioorganismer kan klare resten af jordens rensning. Med årene vil man kunne følge med i den biologiske proces det er 

at omdanne restaffaldet til ugiftig jord. Stedet kan f.eks. være et sted hvor der har været udvundet grus.  

Det forurenede slam er fra området mellem den nuværende Marina Syd og de to bygninger ved Domhuset. Området 

har for ikke ret mange år siden været en del af Kolding Fjord. En Kolding-virksomhed fik tilladelse til at dumpe affald 

ud i Kolding Fjord. Affaldet kom fra den produktion der foregik på stedet, nemlig produktion af sukkersaft fra 

sukkerroer. Virksomheden blev af koldingensere kaldt for Saftstationen. Landmænd bragte roer ind til byen, ude fra 

opdyrkede landbrugsarealer. Roerne blev gjort rene for jord mv. Der blev vasket med store mængder vand. Vand og 

affaldsstoffer blev dumpet ud i Fjorden. Affaldet bestod af vand, roerester, ukrudt og jordrester fra landmændenes 

marker. Uden at have bevis for det, forestiller jeg mig, at der med jordresterne fulgte en grad af forurening fra 

landmændenes opdyrkede arealer. For at give plads til udvidelsen af lystbådehavnen, ser jeg det som en kærkommen 

chance for at få en del af det slam fra roe-vask fjernet og renset. Hvor meget forurenet slam der fjernes, ud over det 

område der tænkes anvendt som bådepladser, har jeg ikke taget stilling til. Det må andre afgøre. 

Der er udgifter forbundet med at få renset slammet. Den udgift mener jeg skulle have været afholdt i forbindelse med 

rensning af sukkerroer. Regningen for den forestående rensning kan næppe sendes til dem som fik økonomisk gevinst 

ved blot at lede spildevandet ud i Kolding Fjord, idet firmaet sikker ikke eksisterer længere. Det må være op til det 

offentlige at sende regningen for rensning til de firmaer som på nuværende tidspunkt driver virksomhed med rensning 

af sukkerroer. Der skønnes at der stadig foregår en sådan rensning af sukkerroer. Hvis ikke udgiften kan sendes videre, 

må det være Kolding Kommune som skal afholde udgiften. De må have givet tilladelsen til udledning af slam. 
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Landarealerne, som ikke lige er broanlæg m.v., vil kunne udformes på mange måder, hvilket denne skrivelse ikke går i 

dybden med. Når man ser bort fra vandområdet hvor lystbådene ligger i vandet, vil der blive store landområder, der 

kan anvendes til butikker, cafeer og meget andet miljøskabende. Hvis der tænkes opført boliger, mener jeg at det bør 

være i nogle enkelte højere bebyggelser helt mod vest, tæt ved de eksisterende bebyggelser. På den måde helliger 

man marineområdet til rekreativt område for borgere i stedet for boligområde for få. Lystbåde som skal transporteres 

mellem broanlæg og vinteropbevaring er efter min mening ikke en aktivitet som kan forenes med hverken 

boligområde eller café-miljø m.v.  I kraft af at Kolding Å flyttes, vil al håndtering med båd op og i vandet kunne foregå 

nord for bassin for lystbådene, ved det der kaldes indspulingsbassinet. Området er opstået ved opfyldning af jord. Det 

sted tænkes anvendt til vinteropbevaring af lystbådene. På sigt bådhuse. En af fordelene ved dette sted er, at 

bådtransport på land ikke foregår hvor der er boliger, caféer m.v. 

For at give område syd for lystbådehavnen ekstra liv og miljø, foreslår jeg at Kolding Å lægges om til et helt andet 

forløb, i stedet for at Kolding Å munder ud i Kolding Fjord på en ”uværdig” måde, mellem en lang og kedelig spunsvæg 

og en ”trævæg”, som adskillelse mellem å og lystbådehavn. Mit forslag viser blot ét simpelt å-forløb. Det kan 

udformes på mange andre måder end det viste. Som mere bugtet/slynget forløb, eller måske delt i flere ”arme”. Der 

kan blive et dejligt miljø hen gennem området med butikker, cafeer, spisesteder samt faciliteter i tilknytning til 

Lystbådehavnen. Langs Skamlingvejen er der nogle meget fine egetræer, som vil danne et fint grønt område mellem 

Kolding Å og Skamlingvejen. 

Der hvor jeg på skitserne har angivet at Kolding Å skal munde ud i Kolding Fjord, vil de sedimenter som åen slæber 

med sig ikke aflejre sig ved indsejlingen til lystbådehavnen. Der vil ikke være behov for hyppige fjernelser af aflejringer 

for at bådene kan sejle ind og ud. Driften af lystbådehavnen bliver derved væsentlig billigere. Ved det forslag som 

Kolding Kommune har lagt frem til høring, aflejrer Kolding Å sedimenter tæt ved indsejlingen til lystbådehavnen. 

Se vedhæftede skitse og forklarende kortmateriale. Det jeg kalder slamområdet, er det som fra Kolding Kommunes 

side kaldes for ”fredskov”. Vedhæftet er en forklaring hvad jeg mener om det.  

Med venlig hilsen, Flemming Rigenstrup, 2020 9862, flemming@rigenstrup.dk 
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Marina Syd 
Forslag af Flemming Rigenstrup 2020 

Forslag udarbejdet af Flemming Rigenstrup i 2020. Første gang foreslået i 2017.  
Forslaget indeholder flere fordele frem for det der i øjeblikket arbejdes med fra Kolding Kommune. Bl.a.: Der fyldes ikke jord ud i Kolding Fjord, hvilket vil sige at Kystlinjen bevares. 
Eksist lystbådehavn forbliver i store træk uforandret m.h.t broanlæg. Der bygges en skrå mole ud, og ”får fat” i hjørnet ved indspulingsbassin. Området med forurenet affald graves 
væk inde mod vest, og der etableres lystbådehavn helt ind til retsbygningerne. Kolding Å forlægges til et nyt løb gennem det spændende og nye bymiljø og havnemiljø. En af 
fordelene ved at forlægge åen er at man får et mere sammenhængener lystbåde-havnebassin, med tæt adgang over til arealet mod nord, der hvor der er forslag til vinteropbevaring 
(i det fri, samt i bådhaller). En anden fordel ved at forlægge åen er, at der kan skabes et dejlige miljø ved boliger og maritine områder langs åen. Åen bliver ikke blot en grim 
afløbskanal. 
Ved at grave ud til lystbådehavn, vil en stor del at det forurenede jord blive fjernet, og i den forbindelse forhåbentlig renset. Lystbådehavnen og alt det andet som vil blive bygget vil 
knytte sig meget bedre til bykernen end ved det forslag som Kolding kommune har udviklet, længere ude. 
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Marina Syd 
Historik og forslag fra Kolding kommune 

Udsnit af Koldingkort fra 1910. Åen blev flyttet mod syd i 1916/17.  Østerbrogade.  Vestligste del af Kolding Fjord. 
Kolding Fjord strakte sig næsten helt ind til Østerbrogade. 
Lige øst for Østerbrogade blev der etableret en virksomhed hvor landmændenes afleverede sukkerroer direkte ude fra markerne. Roerne blev vasket og skruppet inden de blev 
omdannet til saft og sendt videre med tog til Assens. Det blev kaldt for Saftstationen. Der blev anvendt store mængder vaskevand. Det endte som en blanding af vand, lidt roefibre og 
jord fra landmændenes marker. Vaskevandet skulle bortskaffes, hvilket foregik ved at lede det ud i Kolding Fjord. Som årene gik blev området fyldt op, fordi de tungeste partikler 
bundfældedes. I 1950-erne var det inderste af Kolding Fjord fyldt op med affald. Det vil ikke overraske mig om det affald indeholder store mængder at gifte fra landmændenes 
marker. Både sprøjtegifte og gødningsrester. Lavt ukrudt begyndte at sprede sig på området. Det lave ukrudt blev efterfulgt af birketræer, som helt normalt er det første som 
etablerer sig efter det lave ukrudt. Nu har man fundet på at kalde birketræerne for fredsskov i stedet for ukrudt. Det kommer ikke bag på mig om det er en fortiet hemlighed i form af 
forurening, som Kolding Kommune dækker over ved det indførte begreb, Fredsskov. Jeg anbefaler at der udføres en undersøgelse af giftniveauet. 
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Et krak-kort som viser hvordan området så ud i 1954. Det var inden den sydlige marina blev etableret. Kolding Sejlforening, som på det tidspunkt var Koldings største marina, var 
placeret ved sydsiden af Kolding Havn.  
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Eksisterende forhold 2020. Krak-kort. Bevoksning op det område hvor der blev dumpet affald. En lille bæk. Kolding lystbådehavn-syd, med bagland. 
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Forslaget fra Kolding Kommune. Der fyldes jord ud i Kolding Fjord, (indenfor den røde markering), hvorved den dejlig kystlinje ødelægges. Kolding Å afleverer partikler, som aflejres 
foran indsejlingen til lystbådehavnen (ved den røde pil), hvilket indebærer at der jævnligt skal uddybes, med løbende udgifter til følge.  
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Sumpen 
”Skoven” øst for Marina-Syd 

af Flemming Rigenstrup maj 2020 

Landområdet mellem Kolding Å og Skamlingvejen, strækkende sig næsten helt inde fra Østerbrogade og ud til Marina-Syd, er 
opfyld. Materialet stammer fra rengøring af sukkerroer, som kom fra landmænd i Kolding-området. Vaskevandet blev som 
affaldsprodukt ledt ud (dumpet) øst for vaskeanlægget tæt ved Østerbrogade. Affaldsvandet bestod af vand, smårester af 
sukkerroer, og jord ude fra landmændenes marker. Det stod på fra ca. 1900 til 1970. 
Efter virksomheden stoppede henlå området med det dumpede affald som åbent område nogle år, indtil ukrudt begyndte at 
få fodfæste. Området var sumpet og vådt og næsten umuligt at færdes på. Efter nogle år slog også små birketræer rod.  
På nuværende tidspunkt er store områder bevokset med birketræer. Mange af træerne har efterhånden opnået en størrelse 
hvor jordbunden ikke er stærk nok til at holde træerne fast. Mange af dem vælter. 
De folk som har med skovdrift at gøre, betragter birkestæer som ukrudt. Man kan på den baggrund betragte hele området 
som værende oversået med ukrudt.  
Derfor er min påstand, at der ikke er tale om en skov, men et giftdepot med ukrudt. De efterfølgende billeder viser området. 
Der er ganske få (måske 5 træer) som ikke er birketræer, men ”rigtige træer”. 
Tæt ved Skamlingvejen står der en række fine egetræer, som et ungt menneske plantede ca. i slutning af 1960’erne. Det er 
fine og bevaringsværdige træer. 
Under det aflejrede slam er der en fin original søbund bestående af sand. Ned til denne fine originale søbund bør det 
dumpede og forurenede slam/jord fjernes. 

Dårlige træer 
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Dårlige træer 

Dårlige træer 
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Dårlige træer 

Et rigtigt træ 
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Fint træ 

Fine egetræer nær Skamlingvejen. 
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From:      By- og Udviklingsforvaltningen
Sent:       Mon, 22 Jun 2020 10:41:35 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City
Attachments:                   Forslag til Marina - af FR 2020.pdf, Følgebrev til skitse - til KK - 21.06.2020.pdf, Historik 
og forslag fra KK - af FR 2020.pdf, Sumpen - af FR 2020.pdf

Venlig hilsen
Poul Sørensen
Service og Udvikling
—
79 79 13 86
poso@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Service og Udvikling
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Rådhuset 
Sendt: 22. juni 2020 09:14
Til: By- og Udviklingsforvaltningen 
Emne: VS: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Venlig hilsen
Pia Hedetoft
Sekretær for kommunaldirektøren
—
79 79 20 15
piah@kolding.dk

Centralforvaltningen
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Byrådssekretariatet
—
Akseltorv 1
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Flemming Rigenstrup <flemming@rigenstrup.dk> 
Sendt: 21. juni 2020 13:33
Til: Rådhuset <kommunen@kolding.dk>
Emne: Indlæg til høringsdebatten om Marina City

Hej

Hermed mit indlæg til debatten om Marina City.
Udprint er afleveret i postkassen, ved Nytorv.

Med venlig hilsen
RIGENSTRUP

Flemming Rigenstrup
Bygningsingeniør
www.rigenstrup.dk
2020 9862
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From:      Annette Allerup
Sent:       Tue, 23 Jun 2020 20:23:33 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Kommentar til Kolding kommune samt Kystdirektoratet

I henhold til projektet vedr. Marina city ved Kolding fjord vil vi hermed kommentere følgende:
Vi har en af de smukkeste kyststrækninger som er beliggende meget bynært – denne ønsker vi beholdt. Vi er 
meget uforstående over at man har en kystbeskyttelses linje på 300 m i mange områder og samtidig forsøger 
man så at inddæmme en stor del af Kolding fjord for at lave en bydel med boliger samt havnebutikker. 
Vi bor i området og ser dagligt hvor mange både cyklister – fodgænger samt bilister der nyder udsigten. Mange 
stopper op og tager billeder. Man kan se både havørne samt Marsvin helt inde i det område man vil 
opdæmme, hvilket vi synes man bør bevare i stedet for at fjerne. 
Kommunen ønsker at lave et område for sejlerfolket med tilhørende butikker – hvilket vi ikke kan se kommer 
andre end sejlerfolket til gode.
Efter gåture på havnen i meget blæsevejr oplever vi at der er så meget støj fra masterne at det ikke er til at føre 
en samtale, vi frygter konsekvenserne ved at lave en havn der er dobbelt så stor.
Vi kan kun appellere til Kommunen samt kystdirektoratet – lad os bevare vores fjord og bygge boliger hvor der 
er landjord i forvejen. Der er mange måder der kan laves boliger samt butikker indad mod byen uden at fjorden 
skal ødelægges.
Vi har med interesse fulgt kommentarer fra folk fra Fredericia der gør indsigelser mod alt det slam Kolding så 
ønsker at dumpe ved Trelde Næs, det kan da ikke være rimeligt.
Hilsen
Steen og Annette Allerup
Gl. Tved 5
6000 Kolding

Sendt fra Mail til Windows 10
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From:      Esben Holmberg Jensen (EM-DEP)
Sent:       Wed, 24 Jun 2020 10:00:59 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 0042-21
Attachments:                   Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 0042-21.pdf, 
Signaturbevis.txt

Til Kolding Kommune

Hermed fremsendes på vegne af erhvervsministeren indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 
0043-21.

Med venlig hilsen

Esben Holmberg Jensen (DEP)

Fuldmægtig
Erhvervspolitik og planlægning 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
esbjen@em.dk
Tlf. 33 92 33 50
Mobil 91 39 94 13 

EAN 5798000026001
______________________________

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du 
straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at 
enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
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Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
Sendt som elektronisk post til: plan@kolding.dk 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 

0042-21 

Kolding Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lo-
kalplan nr. 0042-21 i offentlig høring i perioden 4. maj til 29. juni 2020. 

Ifølge planlovens § 29, stk. 1, skal der fremsættes indsigelse, hvis et 
forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de nati-
onale interesser1. Efter § 29, stk. 3, kan der også fremsættes indsigelse 
mod et forslag til lokalplan ud fra de særlige hensyn, Erhvervsministe-
riet varetager. 

På baggrund af Erhvervsstyrelsens vurdering fremsættes hermed indsi-
gelse efter planlovens § 29, stk. 1 og stk. 32, mod forslag til kommune-
plantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 0042-21. Indsigelsen er begrundet i strid 
med følgende overordnede forhold, som uddybes i det efterfølgende: 

- Risikovirksomheder, pkt. 1.2.1 i Oversigt over nationale inte-

resser i kommuneplanlægningen.

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først 
kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de 
nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og indsigelsen er fra-
faldet skriftligt. 

Begrundelse for indsigelsen 

I planforslagene er det oplyst, at det meste af planområdet er omfattet 
af kommuneplantillægget, og lokalplanen ligger inden for planlæg-

1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlo-
vens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan 
ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervs-
udvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nati-
onale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. 
2 Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 
16/04/2018 af lov om planlægning. 

Planforslagene er alene vurderet i forhold til de nationale interesser. 

ERHVERVSMINISTEREN 

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

CVR-nr. 10 09 24 85 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 
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ningsafstand på 500 meter fra et område for risikovirksomhed på Kol-
ding Havn, nordvest for området. Kommunen har fra virksomheden 
modtaget en foreløbig vurdering af risikoen ved virksomhedens aktivi-
tet (opbevaring af gødning). Den viser, at der ikke er en væsentlig risiko 
uden for havnens område.  

Det er en national interesse, at kommunalbestyrelsen inddrager hensy-
net til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse 
af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommuneplan, som omfatter 
arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større pas-
sende sikkerhedsafstand fra en virksomhed, jf. pkt. 1.2.1 i Oversigt over 

nationale interesser i kommuneplanlægningen, planlovens § 11 a, stk. 
1, nr. 6 samt bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning 
omkring risikovirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 371, at 
kommunerne ved tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører 
risikovirksomheder og deres omgivelser, skal foretage en forudgående 
høring af risikomyndighederne og inddrage høringssvar i kommune- og 
lokalplanlægningen. 

Det fremgår ikke af planforslagene, at der er foretaget en forudgående 
høring af risikomyndighederne. Kommunen har oplyst, at høringsmate-
riale er sendt til bl.a. Miljøstyrelsen i forbindelse med høring af miljø-
rapporten og planforslagene, men at der ikke er gennemført en separat 
høring af alle risikomyndighederne. 

Det forhold, at risikomyndighederne ikke er hørt, vurderes af Erhvervs-
styrelsen at være i strid med den nationale interesse. Der er således be-
hov for, at kommunen som planmyndighed foretager en konkret risiko-
vurdering forud for fastlæggelsen af bestemmelser for anvendelsen af 
planområdet Marina City og foretager en høring af alle de relevante ri-
sikomyndigheder. Risikomyndighederne er miljømyndigheden, politi, 
beredskab og Arbejdstilsynet. 

Indsigelsen vil kunne frafaldes, såfremt kommunens risikovurdering vi-
ser, at planlægningen kan gennemføres uden risiko for borgerne. 

Såfremt kommunen ønsker en uddybning af baggrunden for indsigelsen 
eller dialog om muligheden for frafald af indsigelsen, henviser jeg til 
Erhvervsstyrelsen. 

Med venlig hilsen 

Simon Kollerup 
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Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter Syd 

Landskronagade 33 

2100 København Ø 

T 70 12 12 88 

at@at.dk 

www.at.dk 

CVR nr. 21481815 

24-06-2020 

Sag 
20208000262 
Ansvarlig: 

Bianca Roost Tved 

CVR 29189897 

Side 1/1 

By- og Udviklingsforvaltningen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Høring af risikomyndigheder - Marina City i Kolding 

Arbejdstilsynet kvitterer for modtagelse af høringsbrev ang. Høring af 
risikomyndigheder - Marina City i Kolding.  

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til det fremsendte. 

Venlig hilsen 

Bianca Roost Tved 
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From:      Arbejdstilsynet
Sent:       Wed, 24 Jun 2020 09:50:53 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                SV: Høring af risikomyndigheder - Marina City i Kolding (MST Id nr.: 1334211)
Attachments:                   Høring af risikomyndigheder - Marina City i Kolding.pdf, Signaturbevis.txt

Hermed Arbejdstilsynet svar på fremsendte.

Venlig hilsen

Bianca Roost Tved
T 72 20 95 36  |  brt@at.dk 

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Behandling af personoplysninger

Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority 
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Processing of personal data

Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet@at.dk), 'trekantbrand@trekantbrand.dk' 
(trekantbrand@trekantbrand.dk), sojyl@politi.dk (sojyl@politi.dk)

Cc: Christina Lindegaard Hansen (ChrHan@erst.dk)
Fra: Justyna Strzelecka Hansen (jusha@kolding.dk)
Titel: Høring af risikomyndigheder - Marina City i Kolding
Sendt
:

23-06-2020 13:44

Til risikomyndigheder

Vedhæftet fremsendes brev om høring af risikomyndigheder i forbindelse med planlægning for 
Marina City i Kolding.

Venlig hilsen

Justyna Strzelecka Hansen
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Byplanlægger, arkitekt
—
79 79 16 07
jusha@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 
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From:      Kaare Manniche Ebert
Sent:       Thu, 25 Jun 2020 09:23:44 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City - kommentarer til miljømæssige aspekter
Attachments:                   Marina City høring 062020.pdf

Kære Kolding Kommune.

Hermed kommentarer til de miljømæssige aspekter ved etablering af Marina City.

Kommentarerne er på vegne af Kolding Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening, Fredericia 
Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Bedste hilsner
Kaare Manniche Ebert
Fiskebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5 – 7182 Bredsten
Telefon: 76 22 70 73
Mobil: 40 97 14 92
Email: kme@sportsfiskerforbundet.dk 
www.sportsfiskeren.dk
Facebook - Instagram - YouTube
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By og Udviklingsforvaltningen  

Nytorv 11, 6000 Kolding   

Sendt per mail til: plan@kolding.dk. 

25. juni 2020.

Kommentarer til miljørapport vedrørende Marina City 

Følgende kommentarer til projektet er skrevet på vegne af Fredericia Sportsfiskerforening, Kol-

ding Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Vi vil indledningsvist slå fast, at vores høringssvar ikke er baseret på en fælles holdning til selve 

projektet Marina City. Vores kommentarer er udelukkende rettet imod de mulige miljømæssige 

konsekvenser, som arbejdet i mundingen af Kolding Å og klapningen ud for Trelde Næs kan få. Vi 

vil også her kvittere for, at vi den 21. juni blev inviteret til et infomøde med projektansvarlig 

Torben Gade og biolog Bent Nielsen. Mødet var meget informativt og professionelt ledet. 

Der er overordnet to problemstillinger i projektet, som bekymrer os: 

• Gravearbejdet i området ved udmundingen af Kolding Å.

• Dumpningen af de 390.000 m3 sediment på klapningspladsen ud for Trelde Næs.

Gravearbejdet i området ved udmundingen af Kolding Å 

I materialet er de mulige negative aspekter ved arbejdet i mundingen af Kolding Å ikke nævnt. 

Det, mener vi, er en meget stor mangel. Dette blev også erkendt på mødet med Torben Gade og 

Bent Nielsen den 21., men vi tillader os for en god ordens skyld opsummere substansen af vores 

bekymringer igen.  

I området, hvor Marina City påtænkes etableret, udmunder Kolding Å – og nogle hundrede meter 

derfra Dalby Møllebæk. Begge vandløb er meget fine åer og selvreproducerende med hensyn til 

vilde ørreder. I forhold til produktionen af havørreder er Kolding Å blandt landets tre bedste 

vandløb. Det er ikke kommet af sig selv, men skyldes en næsten 30 år lang indsats af det tidligere 

amt, kommuner og ikke mindst de lokale sportsfiskere. Der er udlagt masser af sten og gydegrus, 

og der er skabt passage ved en lang række opstemninger. Alle disse forbedringer kombineret 

med en dyr indsats med at rense spildevandet i hele oplandet har medført, at der hvert år svøm-

mer cirka 40.000 vilde ørred-smolt – unge havørreder på cirka 15 cm – ud af åen og videre ud i 

Kolding Fjord. 
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Vi anser det for en potentiel risiko, hvis smoltene trækker ud af åen i samme periode, som der 

arbejdes med at fjerne sediment fra området. Dels på grund af risikoen for forgiftning på grund 

af svovlbrinte i bunden og dels, fordi sedimentet indeholder organisk materiale, der potentielt 

kan forårsage iltsvind og kvælning af de små ørreder. Indholdet af næringsstoffer i sedimentet 

kan også fremme algeproduktionen i bunden af fjorden og derved øge risikoen for iltsvind fra 

juli til oktober/november. 

Den samme risiko for forgiftning og kvælning på grund af iltsvind møder de udgydte havørreder, 

der forlader åen fra december til maj, ligesom de kønsmodne havørreder, der svømmer op i Kol-

ding Å og Dalby Mølleå – typisk fra maj til november – også vil være i farezonen.  

Vi opfordrede på mødet til, at Kolding Kommune indhenter rådgivning fra DTU Aqua i forhold til 

at opnå den nødvendige viden, der gør det muligt at reducere de mulige risici for de vilde havør-

reder. Vi håber, at dette sker. Det vil sikre, at den bedst tilgængelige viden bliver udgangspunktet 

for det videre forløb, ligesom DTUs rådgivning bør kunne accepteres af alle, idet de ikke er part i 

sagen. 

Vi vil også opfordre til, at de generelle miljørisici i relation til dyre- og plantelivet i Kolding Fjord 

ved i en så lang periode at arbejde med sediment med et indhold af tungmetaller, svovlbrinte, 

næringssalte og organisk materiale bliver beskrevet. Det vil være forudsætningen for, at potenti-

elle miljømæssige forringelser af en i forvejen presset fjord kan forebygges. 

Dumpningen af de 390.000 m3 sediment på klapningspladsen ud for Trelde Næs 

I forhold til dumpningen af de store mængder sediment, så viser den store, offentlige interesse 

for sagen hos medier, politikere på alle niveauer, sportsfiskere og borgere generelt samt 

NGO’ere, at der er en generel uvilje mod, at man skiller sig af med sit ”affald” i havet ud fra prin-

cippet om, at man kan fortynde sig ud af problemerne.  

Vi tror, at stort set alle klapninger, der i disse år finder sted i havet omkring Danmark, lever op 

til lovens (bekendtgørelsens) krav. Vi mener dog, at tiden er inde til, at de ansvarlige politikere 

erkender, at der virkelig er behov for en kursændring. Tilstanden i havmiljøet – det gælder også i 

Lillebælt, i Vejle Fjord samt i farvandet ud for Nordfyn – er historisk dårlig, og alt, der kan være 

med til at fastholde miljøet i den dårlige tilstand eller modvirke til, at det bliver bedre, mener vi 

bør undgås. Vi er derfor overordnet imod dumpingen af de store mængder sediment fra etable-

ringen af Marina City. 
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Det er her værd at nævne den store indsats, Vejle Kommune netop nu yder med henblik på at 

forbedre miljøtilstanden i Vejle Fjord. Risikoen for at de store mængder sediment med nærings-

stoffer, tungmetaller og organisk materiale fra Kolding Fjord kan virke kontraproduktivt, er 

næppe et urealistisk scenarie. Det er heller ikke mange måneder siden, at kampagnen Hjælp Lil-

lebælt medførte en fælles borgmesterhenvendelse fra samtlige kommuner ved Lillebælt til miljø-

minister Lea Wermelin med et nødråb om hjælp til at forbedre miljøet i Lillebælt. Dette nævnes 

for at slå fast, at der både arbejdes seriøst med konkrete initiativer, ligesom der et bredt politisk 

ønske om forandring.   

Vi erkender, at vores modstand mod klapningen ud for Trelde Næs er en klar holdningsmæssig 

tilkendegivelse, som ikke er baseret på en faglig vurdering af, om klapningen vil kunne gennem-

føres inden for den gældende lovgivning. Niras har i deres rapporter redegjort for, hvorfor de 

mener, at det bør være muligt at klappe de store mængder. Deres udgangspunkt er, at de ud fra 

stikprøver og modellering skønner, at de miljømæssige konsekvenser ikke er irreversible, fordi 

indholdet af de målte stoffer ikke overskrider de øvre grænseværdier.  
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De redegør dog for i bilag 7 i en af deres rapporter1, at værdier for arsen, cadmium, chrom, kob-

ber, zink, TBT og kviksølv fra Kolding Fjord ligger mellem 25 % og 700 % (for kviksølv!) over 

værdierne på klappladsen. Det har dog ikke hindret, at den endelige dom er, at klapningen kan 

gennemføres. Argumentet er blandt andet, at værdierne for de nævnte stoffer ikke er så meget 

forskellige fra dem, der er fundet i et referenceområde, samt at de ikke overskrider græsenvær-

dierne.  

Klapning er blandt andet reguleret af Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet. For-

målsparagraffen (§1) ses neden under. En del af polemikken i medierne de seneste uger har 

handlet om, at stort set alle modstandere af klapningen mener, at det ikke er bæredygtigt. Men 

det er jo en subjektiv vurdering… Der står ligeledes i § 26, at der kun kan dumpes, såfremt 

mængder og koncentrationer (mine fremhævninger) af de farlige stoffer er uvæsentlige, og 

såfremt de ikke tilføres havbunden med henblik på bortskaffelse. I denne sag ER det jo er doku-

menteret, at koncentrationerne i sedimentet kan være mellem 25 og 700 % større end i det om-

råde, hvor det skal deponeres. De totale mængder af de uønskede stoffer fremgår dog ikke, men 

det er næppe urealistisk, at de er relativt store – mængden af sediment taget i betragtning. Og 

hvis ikke formålet er bortskaffelse, hvad er det så? Det gode spørgsmål er derfor, om vurderin-

gen fra Niras holder i forhold til denne bekendtgørelse?  

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet1) 

§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

Kapitel 9 

Dumpning 

§ 26. Miljø- og fødevareministeren meddeler tilladelse til og fører tilsyn med dumpning af optaget hav-
bundsmateriale. 

Stk. 2. I vurderingen af en ansøgning om tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale skal 
indgå de forhold og hensyn, der er anført i bilag 1. 

Stk. 3. Der må kun meddeles tilladelse til dumpning af havbundsmateriale, såfremt havbundsmaterialet 
vurderes at indeholde uvæsentlige mængder og koncentrationer af de i bilag 2 nævnte stoffer og materia-
ler, og såfremt disse ikke er tilført havbundsmaterialet med henblik på bortskaffelse. 

1 https://kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Planer_projekter/Marina_City/Miljoe/Bilag_7_-_Klap-
ansøgning_med_tilhørende_bilag_1-9_web.pdf 
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Disse betragtninger viser, at det som ikke-ekspert i klapning er meget svært at vurdere, om de-

ponering af de store mængder sediment fra Kolding Fjord dels vil være så skadelig, at depone-

ringen ikke kan tillades og dels, om den komplekse lovgivning på omådet er overholdt. 

Vi har i den forbindelse været i dialog med Henrik Rosendahl Kristiansen, Ph.d. i biologi og med-

lem af Kolding Sportsfiskerforening, som har nærlæst rapporterne fra forundersøgelserne. Vi 

har set en række af hans kritikpunkter mod klapningen, som er baseret på en faglig gennemgang 

af materialet fra blandt andre Niras. Vi håber, at hans kritikpunkter bliver taget alvorligt og vil 

blive en del af det videre sagsforløb. 

Fredericia Sportsfiskerforening, Kolding Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening og 

Danmarks Sportsfiskerforbund anser sagen for at være af principiel karakter på grund af de 

store mængder sediment, den potentielle trussel mod dyre- og plantelivet i Kolding Fjord samt 

Kolding Å og Dalby Møllebæk og havmiljøets generelt meget dårlige tilstand. Vi vil derfor nøje 

følge sagens videre forløb.  

Med venlig hilsen 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund 

På vegne af Fredericia Sportsfiskerforening, Kolding Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerfor-

ening og Danmarks Sportsfiskerforbund 
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From:      Michael Fogh
Sent:       Thu, 25 Jun 2020 12:52:23 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City - Kolding: Region Syddanmarks svar på offentlig høring af miljørapport og 
planforslag for
Attachments:                   Signaturbevis.txt

Vi har læst Miljørapporten og forslag til kommune- og lokalplan for Marina City.

Vi har ingen bemærkninger til dokumenterne. 
Region Syddanmark vil tage træffe afgørelse i forhold til jordforureningslovens bestemmelser, herunder 
vurdering af kortlægning, når de konkrete projektforslag og dokumentation i forbindelse med §8-
ansøgningerne foreligger. 

Venlig hilsen 

Michael Fogh 
Sagsbehandler 
Regional Udvikling, Vand og Jord

E-mail: Michael.Fogh@rsyd.dk
Direkte:76631942
Mobil: 29201942

Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle 
Hovednummer
:

7663 
1000

www.rsyd.dk
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Fra: Ove G. Rasmussen <ogr@rasmussenmanagement.dk>  
Sendt: 25. juni 2020 22:16 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Marina City 
 

Planen for Marina City og en lystbådehavn er netop hvad Kolding har behov for for sikring af 
fremtidig attraktivitet for byen, borgerne og erhvervslivet. Så kom endelig videre efter 
hørinsperioden. 
Med venlig hilsen, Best regards 
 

 
Rasmussen Managements  persondatapolitik kan rekvireres på ogr@rasmussenmanagement.dk 
 
Denne mail er fortrolig og alene bestemt til den anførte adressat. Er mailen fremsendt ved en fejl, bedes De venligst returnere mailen uden at åbne 
evt. vedhæftede filer. På forhånd tak. 
This e-mail is confidential and only intended for the above stated addressee. If you receive this mail by mistake, please return it, without 
opening  any attached files. Thank you. 

 

mailto:ogr@rasmussenmanagement.dk
mailto:plan@kolding.dk
mailto:ogr@rasmussenmanagement.dk
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Fra: Jens Henrik Lund <jh@luckylund.dk>  
Sendt: 26. juni 2020 10:08 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Input til miljørapport og planforslag for Marina City 

 
Input til miljørapport og planforslag for Marina City 
 
I min optik er det vigtigt at Kolding får åbnet op til Fjorden og giver borgerne mulighed for at komme i 
kontakt med Fjorden og alle de muligheder den tilbyder. 
Den foreliggende Marina Plan er gennemarbejdet og har et klart sigte i den retning.  
 
Fjorden har bl.a. et stort og uudnyttet rekreativt-, turistmæssigt-, eventmæssigt-, erhvervsmæssigt-, 
foreningsmæssigt- og forsamlingsmæssigt potentiale.   
Med gennemførsel af projektet tænker jeg, at de fleste potentialer har langt bedre mulighed for at blive 
udnyttet. 
 
Det er vigtigt at få samlet den maritime følge industri (både og bådudstyrs forhandlere, riggere, sejlshop, 
dykkershop, event forretning, bådebyggeri, bådudlejning, bådmotorer reparation, turist butikker, etc., etc.) 
et sted    
så industrierne kan blomstre og give borgerne et relevant udbud. 
 
Det er også vigtigt, at der ryddes op i forholdene til sejlerne, så de får nogle tilsvarende faciliteter og en 
fremtid hvor de kan regne med at der er plads til deres både i Fjorden og på land. 
 
Jeg vil ønske Fjorden blev renere og det igen var muligt at drive fiskeri fra jolle. Om Marina City kan være 
med til den vision ved jeg ikke.  
 
Alternativet til ikke at etablerer Marina City vil være meget betænkeligt og et stor skridt tilbage. 
 
Som borger og erhvervsdrivende i Kolding håber jeg Marina City bliver igangsat og kommer til at opfylde 
mange af de løfter der ligger i projektet. 
 
Mvh 
 
Jens Henrik Lund 
Dyrehavevej 159 
6000 Kolding  
 

mailto:jh@luckylund.dk
mailto:plan@kolding.dk


From:      Jens Ole Mengel
Sent:       Fri, 26 Jun 2020 10:54:44 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City. Offentlig høring af miljørapport, samt forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 
2017-2029 og lokalplan 0042-21 Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn

Kolding Kommune

Idet jeg henviser til det foreliggende forslag til lokalplan m.v. vedrørende Marina City, skal jeg herved 
meddele min støtte til projektet. Jeg jeg er i høj grad enig i, at udvikling af et nyt byområde med 
lystbådehavn ved Skamlingvejen vil være en god ting for byen og bidrage til en adskillelse af 
erhvervshavnen og aktivitetterne der fra områder med fritidsaktivet og boligbebyggelse.

Med venlig hilsen/Best regards 

J. O. Mengel
Cand.Jur./ Master of Law
Lyshøj Alle 102,
6000 Kolding
Tlf. 0045 22227430
olemengel@gmail.com
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Fra: Luffe Yachts ApS <luffe@luffe.com>  

Sendt: 26. juni 2020 11:14 

Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 

Emne: marinasyd 

 
Det er dejligt at der endelig sker forbedring m.h.t. havnemiljøet. Vi har mange gæster fra udlandet, og det 
er flovt at skulle vise dem Marina nord. 
Den er den mest triste og slidte marina i hele Danmark. Vi glæder os til at den nye Marina bliver færdig. 
Med venlig hilsen 
Oluf Jørgensen  
--  

 
 

mailto:luffe@luffe.com
mailto:plan@kolding.dk
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Fra: Thomas Dan Hougaard <tdh@faurby.dk> 
Sendt: 26. juni 2020 13:53 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Marina City 

Kære Planafdeling, 

Vi glæder os til at se Marina City projektet gennemført. 

Forventer at det bliver et stort aktiv for kommunen. 

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüβen / Best regards 

Thomas Hougaard 
Direktør / Geschäftsführer 

Faurby Yacht ApS 
Fabriksvej 5 

mailto:tdh@faurby.dk
mailto:plan@kolding.dk
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By og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding 

plan@kolding.dk. 

Indsigelse mod Marina City fra Kolding – By og Havn i Balance 

Kolding – By og Havn i Balance er en lokal borgerliste med 4430 tilkendegivelser om støtte på 

https://byoghavn.nu/ 

Indledning 

Indsigelsen er udarbejdet i forhold til materiale fremlagt til offentlig høring (kolding.dk) og referencer (se 

referenceliste) som understøtter argumenterne imod Marina City projektet. Konkrete citater fra lokalplan 

0042-21 understreger indsigelse mod det konkrete indhold i lokalplanen. Kolding By og Havn i Balance har i 

høringsfasen haft kontakt til interessenter i Kolding og Trekantsområdet for at udveksle synspunkter og 

lytte til responsen imod projektet.  

Disposition 

• Lovgivning

• Miljømæssige forhold i Kolding Fjord og ved Trelde Næs

• Etiske og sociale forhold i bæredygtige standarder

Lovgivning 

Havmiljøloven (2019) skal beskytte havmiljøet for at sikre samfundsudvikling på et bæredygtigt grundlag i 

respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet - derunder at forebygge og 

begrænse forurening der kan forringe rekreative værdier eller aktiviteter. 

I forhold til Marina City projektet sker der en påvirkning af havmiljøet både i opgravningsområdet (ca. 

160.000 m2) i Kolding Fjord ved Marina Syd og på dumpningspladsen klapplads K-164-0 ved Trelde Næs 

som udgør et område på ca. 1 km2 (Niras, 2019, 2020). 

Indledningsvis skal det fremhæves det er tvivlsomt om intentionen med Havmiljøloven (2019) og 

Klapvejledningen (2005) er, at havet skal anvendes til dumpning af materiale fra anlægsprojekter af marine 

byudviklingsprojekter. Det er sandsynligvis Natur- og Fødevareklagenævnet eller Folketingets 

Ombudsmand som må foretage denne juridiske sondring. 

Hvis Marina City får dumpningstilladelse kan det danne præcedens for, at andre aktører vil se det 

fordelagtigt at dumpe fremfor at investere i en bæredygtig behandling, raffinering og genanvendelse - som 

man i øvrigt praktiserer i andre brancher (f.eks. ASC certificerede dambrug) for at leve op til kravene i 

bæredygtige standarder (ASC, 2019). Det er paradoksalt, at Kolding Kommune vil dumpe deres eget 
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anlægsmateriale mens de som tilsynsmyndighed giver miljøgodkendelser og pålægger virksomhederne årlig 

indrapportering for at kontrollere de overholder udledningskravene (kvælstof, fosfor, ilt, biologisk 

iltforbrug) i forhold til påvirkning af vandmiljøet.  

Opgravningsområdet 

Opgravningsområdet ved Marina Syd fungerer i dag som et rekreativt område, hvor lokale borgere færdes. 

Forår, sommer og efterår foregår følgende aktiviteter på vandet: hundesvømning, badning, roning, 

paddleboard og kajaktræning som foregår året rundt.  

Etablering af Marina City vil indskrænke muligheden for vandaktiviteter især i vigen tæt på Marina Syd. Det 

er nok det vigtigste træningsområde for nybegyndere i tur- og havkajak med holdundervisning som er 

obligatorisk før frigivelse.  

 

Illustration 1: Kajaktræning forår 2020 ved Ørneskulpturen i vigen ved Marina Syd. HRKPhoto. 

Ifølge Fiskeristyrelsen (2019) ligger opgravningsområdet desuden i et fredningsområde med helårsfredning, 

hvor al fiskeri er forbudt. Ifølge Fiskeriministeriet (1994) er fredningsbæltet begrundet i udløbene fra 

Kolding å (vandløbsnr. 1205) og Dalby Møllebæk (vandløbsnr. 1204). Forskellige undersøgelser i Kolding å 

vandsystem har estimeret antal smolt (unge havørred) der vandrer ud af åmundingen til >40.000 (Ravn et 
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al., 2019). Det foregår typisk i perioden marts-april-maj, hvor smolten vandrer mod Sydøst. Dvs. igennem 

udgravningsområdet til Marina City.  

De voksne fisk returnerer til Kolding å og Dalby Møllebæk for at gyde (reproducere sig). Optrækket kan 

starte i april, men typisk er højsæsonen fra Grundlovsdag (Juni) til nytår (december og evt. februar). 

Optrækket blev bestemt til 4300 store havørreder i sæsonen 1989 (Kristiansen, 1991). I 2020 er et 

kvalificeret skøn baseret på øgede fangster siden 1989, at optrækket er øget til 15.000 voksne havørreder.  

Beregninger af sedimentspredningen fra gravearbejdet viser, at der vil være en forhøjet koncentration af 

suspenderet sediment i Kolding inderfjord i hele graveperioden på 90 dage og nogle uger efter 

gravearbejdets ophør, som redegjort for i bilag 6 i Miljørapporten (Niras, 2020). 

 

Illustration 2: Vandringsruter for havørred og andre fiskearter igennem opgravningsområdet. HRK. 

Etablering af Marina City giver en risiko for, at opgravningsarbejdet kan påvirke de udtrækkende smolt som 

er særligt følsomme, fordi de skal omstille fra fersk- til saltvand (såkaldt osmoregulering). De voksne fisk er 

mere robuste. Imidlertid kan hverken de unge eller de voksne havørreder tåle sumpgassen svovlbrinte som 

ifølge Niras (2019) findes i udgravningsområdet (se uddybende forklaring nedenfor).  

Dumpningspladsen 

Havmiljøloven (2019) indeholder specifikke paragraffer om dumpning i kapitel 9.  
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§ 25. Dumpning af stoffer eller materialer må ikke finde sted, bortset fra dumpning af optaget 

havbundsmateriale.  

§ 26. Stk. 3. Der må kun meddeles tilladelse til dumpning af havbundsmateriale, såfremt 

havbundsmaterialet vurderes at indeholde uvæsentlige mængder og koncentrationer af de i bilag 2 nævnte 

stoffer og materialer, og såfremt disse ikke er tilført havbundsmaterialet med henblik på bortskaffelse. 

Af klapvejledningen (Miljøstyrelsen, 2005) fremgår det er vigtigt at skelne mellem oprensningsmateriale 

(aflejret sediment) og uddybningsmateriale (oprindelig havbund), idet uddybningsmateriale som 

udgangspunkt er uforurenet. Det fremgår af Klapansøgningen (Niras, 2019), at der er en betydelig mængde 

aflejret sediment fra 0,3 m til 0,9 meter, hvor dybere lag benævnes oprindelig gytje. Selvom gytje nævnes 

mere end 100 steder i Miljørapporten findes der ikke en definition. 

Ifølge GEUS (Ditlefsen et al., 2008) er gytje pr. definition et sediment dannet på sø- eller havbunden af 

transporteret organisk materiale. Typisk er sedimentet findelt ved bundlevende dyrs bearbejdning. På 

grund af dannelsesmåden kan GYTJE indeholde mere uorganisk end organisk materiale, skønt sedimentet 

overordnet har en organisk karakter.  

Den manglende definition af gytje er en svaghed i udbudsmaterialet (Niras, 2019, 2020) og desuden er det 

uklart hvordan man afgør om en prøve er aflejret sediment eller ”oprindelig” gytje. Et sted i rapporten står 

man forventer 170.000 m3 sediment og et andet sted står 121.386 m3 (sum af tal i Tabel 5.1). Det fremgår 

heller ikke af analysecertifikaterne fra Analytech om den enkelte prøve er sediment eller gytje. Endelig har 

man undladt at offentliggøre alle de oprindelige Analytech analysecertificater for de dybere lag. Således er 

det svært for interessenter som undertegnede at verificere konsekvensberegninger af dumpningens 

mængder og koncentrationer som Havmiljøloven (2019) kræver. 

Illustration 3: Miljøfarlige stoffer i sediment fra Marina City i værste tilfælde sammenlignet med 

klapområdet ved Trelde Næs (Niras, 2019) 

 Kviksølv Cadmium Kobber Zink PAH TBT 

Enhed mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS µg/ kg TS 

Trelde Næs 0.04 0.25 18 68 Ingen data 12.1 

Marina City 0.29 1.04 35 133 5.9 19.9 

Arsen, bly, chrom og nikkel er udeladt da det ligger på niveau med Trelde Næs. Der er ingen data fra Trelde 

Næs på PAH, men det ligger væsentligt over andre nærliggende områder ved Vejle Fjord. 

Det fremgår, at koncentration af kviksølv, cadmium, kobber, zink og TBT i værste tilfælde er betydeligt 

højere ved Marina City end i sedimentet på klapområdet ved Trelde Næs. 

Etablering af Marina City kræver opgravning og dumpning med indhold af flere miljøfarlige stoffer som er 

højere end ved Trelde Næs. Cadmium udgør en særlig risiko som er aktuel, fordi Fødevarestyrelsen (2019) 

meddelte lukning af produktionsområde 74 i ”tragten” i Nordlige Lillebælt (Trelde Næs) for høst af 

konksnegle, fordi der er konstateret forhøjede koncentrationer af metallet cadmium i prøver fra 

produktionsområdet.  
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Miljømæssige forhold i Kolding Fjord og ved Trelde Næs 

Denne del af indsigelsen retter sig specifikt imod lokalplan 0042-21 for Marina City i det følgende kaldet 

”lokalplan 0042-21”. Citater fra lokalplanen angives i kursiv. 

Formålet med lokalplanen er bl.a at forebygge de miljøkonflikter (f.eks. støj), som potentielt kan opstå ved 

en udvidelse af en lystbådehavn og etablering af en ny bydel.  

By og Havn i Balance kan dokumentere, at Marina city i modstrid med formålet skaber miljøkonflikter. Vi 

har identificeret to miljøkonflikter: A. Konflikter med interessenter med interesse i udmundingen af Kolding 

å vandsystem og Kolding Fjord i projektområdet. B. Konflikter med interessenter med interesse i det 

nordlige Lillebælt ved Trelde Næs. 

A. Konflikter med interessenter med interesse i udmundingen af Kolding å vandsystem og Kolding Fjord 

Etablering af en bydel ved udmundingen af Kolding å kræver fjernelse af 360.000 m3 bundmateriale. Ifølge 

ansøgningen om tilladelse til klapning (Niras, 2019) er der forekomst af hydrogensulfid populært kaldet 

svovlbrinte (kemisk H2S) i bundlaget både i sedimentet og i gytjelaget.  I det følgende kaldes gassen 

”sumpgas”. Sumpgassen findes i alle projektområdets 13 delfelter og i de fleste lag bortset fra nogle få 

dybe områder med sand. 

Det fremgår af Miljørapporten (Niras, 2020), at opgravning af sediment og gytje finder sted med 

hydrauliske gravemaskiner til slæbepramme. Miljørapporten forholder sig kun sporadisk til lugtgener fra 

sumpgassen. Sumpgas stinker af rådne æg og mennesker har en stor følsomhed ned til 0.1 ppm 

(milliontedele) (Danva, 2015). Ifølge Leroy & Huley (2015) er sumpgas velkendt i industrien som foretager 

klapning, hvor gassen betegnes så giftig, at man anbefaler, at ansatte bærer H2S sensorer. Sumpgas er langt 

tungere (1,2 gange) end atmosfærisk lugt og findes derfor ofte i lavtliggende eller afgrænsede område. 

Gassen dræber uden lugt, fordi sumpgassen bedøver lugtesansen og døden indtræder ved kvælning 

(Hedlund, 2018). 

Opløselighed af ren sumpgas i vand er 3980 mg/l (milligram per liter), hvilket er ca. 100 gange højere end 

ren ilt (39 mg/l). Af sikkerhedsdatabladet fremgår, at sumpgassen har kode H400 som betyder meget giftig 

for vandlevende organismer. Dødelig koncentration for 50 % fisk (96 timer LC50 er 0.007-0.019 mg/l 

(AirLiquide, 2018). Ifølge Boyde (2018) skal ferskvandsfisk som ørred ikke eksponeres for mere end 0.002 

mg/l (dvs. 2 mikrogram per liter). Giftigheden afhænger i øvrigt af de fysiske, kemiske parametre 

temperatur, pH (surhedsgrad) og i mindre grad saltholdigheden (Boyde, 2018). Svovlbrinte i vand eksisterer 

som et sulfid-kompleks med gassen H2S og ionerne HS- og S2-. Ifølge Klapansøgningen (Niras, 2019) er der 

hverken målt sulfid, eller pH. Derfor antages det, at pH er 7, hvor ca. halvdelen ifølge Boyd (2018) af 

sulfidkomplekset findes på den toksiske form H2S. Desuden er der ifølge Niras (2019) ikke målt ilt ved 

bunden eller i overfladen af sedimentet, hvilket ellers er en forudsætning for at afgøre om der er iltfrie 

forhold som fremmer dannelsen af sumpgas og metan. 

Det fremgår af Miljørapporten (Niras, 2020), at der ikke er foretaget en risikovurdering af risikofaktoren 

svovlbrinte (H2S). En klassisk risikovurdering foretages i en matrix med sandsynligheden for H2S i 

sedimentet x konsekvensen, hvis H2S forgifter opgravningsområdet. Vi har per e-mail fået bekræftet i 
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høringsfasen, at NIRAS ikke har målt H2S, fordi det ikke er et krav i Klapvejledningen (Miljøstyrelsen, 2015). 

Uden data er er det nødvendigt at bruge et forsigtighedsprincip og antage, at opgravningen i princippet kan 

forgifte levende organismer i området. Erfaringer fra Mariager fjord i 1997 bekræfter, at svovlbrinte kan 

forgifte vandet og udslette det meste dyreliv Christensen et al. (2004). 

Herved er der en potentiel interessekonflikt med Kolding Sportsfiskerforening som har fiskeretten i Kolding 

å. Hvert år i marts-april-maj trækker mere end 40.000 unge havørreder (såkaldte smolt) ud gennem 

åmundingen ved Kolding å og Dalby Mølleå. Ifølge Nielsen & Koed (2018) har hver smolt en samfundsværdi 

på 500 kr. i form af værditilvækst ved rekreativt fiskeri. Der er en potentiel risiko for, at sumpgas fra 

opgravningen kan påvirke smoltene og i værste fald forårsage dødelighed af fiskene og deres byttedyr i 

Kolding Fjord. Ligeledes trækker der hvert år ca. 15.000 voksne havørreder op i Kolding å og Dalby Mølleå i 

å i perioden maj til december.  

Investeringer i vandløbsrestaurering fra 1980erne til i dag (Kristiansen, 1991, 1999) har medført Kolding å 

har en havørredbestand i særklasse som tiltrækker lystfiskere fra nær og fjern.  

Der en risiko for, at sumpgas kan påvirke vandrefisk især de optrækkende havørreder, men også andre 

anadrome (vandrer imellem ferskvand og saltvand) arter som ål og skrubbe. Risici for havørredbestanden 

skal behandles i en risikovurdering - om muligt af DTU Aqua i Silkeborg som forskningsmæssigt er mere 

klædt på til opgaven end Niras og deres samarbejdspartnere COWI, Rambøll og DHI. 

Det fremgår af Fredericia Dagblad 15 Juni 2020, at Kolding Sportsfiskerforening gør indsigelse over 

miljøkonsekvenserne fra Marina City. 

https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-

kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads 

 

B. Konflikter med interessenter med interesse i de nordlige Lillebælt ved Trelde Næs. 

Etablering af en Marina City bydel ved udmundingen af Kolding å kræver fjernelse af 360.000 m3 

bundmateriale og sejlads med pramme til Trelde Næs klapplads K-164-0. Ifølge Klapansøgningen (Niras, 

2019) vil der i en begrænset tidsperiode på 90 dage blive transporteret 4.000 m3 om dagen. Vi har 

udarbejdet en kritisk gennemgang af Miljøkonsekvensvurderingen (Niras, 2019, 2020) og identificeret 

fysiske, biologiske og kemiske effekter af klapningen (Kristiansen, 2020). Desuden har vi identificeret 

usikkerheder ved prøvetagning og mangelfulde data.  

Fysiske effekter 

I perioden 2015 til 2020 har Miljøstyrelsen givet tilladelse til klapning af i alt 473.750 m3 ved Trelde Næs 

klapplads K-164-0. Klapansøgningen fra Kolding Kommune på 360.000 m3 er således en markant forøgelse 

af den kumulerede klapmængde som vil øges til 833.750 m3, hvis Miljøstyrelsen godkender det. 

Klappladsen har et areal på 1 km2 og en dybde af 15 meter. Ifølge Klapansøgningen (Niras, 2019) vil det 

medføre at der tilføres en 10-14 cm tyk aflejring på klappladsen som således dækker bundfaunaen, som 

https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads
https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads
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består af forskellige arter af muslinger og orme. I randzonen af klappladsen forventes et sedimentlag på 2-4 

cm.  

 

Illustration 4: Det er en stor svaghed ved Klapansøgningen (Niras, 2019) og Miljørapporten (Niras, 2020) 

at der ikke er taget højde for den kumulerede effekt fra Baltic Pipe klapningen som for nylig blev 

godkendt.  

Disse oplysninger er imidlertid i stærk modstrid med oplysninger i klaptilladelsen vedr. Baltic Pipe til 

Energinet Gas TSO A/S (Miljøstyrelsen, 2020). Her fremgår det, at 100.000 m3 klappet materiale vil give en 

aflejring på 40 cm. Hvis det er tilfældet, er oplysningerne i Marina City klapansøgningen (Niras, 2019) stærkt 

underestimerede, så Marina City vil bidrage med 144 cm´s aflejring. Som angivet ovenfor i afsnittet 

Lovgivning er der uklarhed i Klapansøgningen (Niras, 2019), hvordan mængden af opgravet sediment er 

estimeret.  

Det har imidlertid en stor betydning da det forventes, at sedimentation på dumpningspladsen følger 

tyngdeloven, så de fineste partikler drysser ned til sidst og ifølge Niras (2019) er det øverste sedimentlag 

mere påvirket af miljøfarlige stoffer end den oprindelige havbund.  
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Illustration 5: Fysisk effekt på bundfaunaen ved dumpning af sediment fra Marina City (Niras, 2019). 

Biologiske effekter 

Den fysiske påvirkning med et tykt lag sediment påvirker levestedet (habitaten) ved Trelde Næs idet flere 

dyr begraves. Det forstærker den biologiske effekt af sedimentets indhold af næringsstoffer med negativ 

indflydelse på iltbalancen. De organiske stoffer nedbrydes af mikroorganismer og medfører i værste fald et 

biologisk iltforbrug på ca. 488 tons. Desuden indeholder sedimentet plantenæringsstofferne kvælstof og 

fosfor som stimulerer algevæksten og bidrager til et øget iltforbrug ved bunden, når algerne dør og 

nedbrydes af mikroorganismer. Omtrent 0.8 tons kvælstof og 4 tons fosfor er uorganisk og kan umiddelbart 

anvendes af algerne. Dertil kommer ca. 37 tons organisk bundet kvælstof som over tid i værste fald frigives 

til vandmiljøet.  

 

Illustration 6: Organisk belastning fra Marina City dumpning (værste tilfælde estimeret ud fra Niras, 

2019) ved Trelde Næs sammenlignet med udledning af spildevand fra Gentofte Kommune (2020) og 

Københavns Kommune (2020) ved bypass fra Lynetten.  
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Dumpning af sedimentet ved Trelde Næs medfører en lokal organisk belastning, hvilket skal ses i relation til, 

at området i forvejen havde moderat iltsvind (definition 2-4 mg ilt per liter) i september 2018 (Hansen & 

Rytter, 2018) og store områder af Lillebælt var ramt af iltsvind i 2019 (DCE National Center for Miljø og 

Energi). 

Kemiske effekter 

Den kemiske påvirkning skyldes sedimentets indhold af miljøfarlige stoffer. Ifølge Miljøstyrelsen´s 

klapvejledning (2005) bruger man såkaldte aktionsniveauer til at vurdere klapning af sediment. De tre 

niveauer er A (baggrundsniveau), B (middelsvært forurenet) og C (svært forurenet). Sedimentet fra Marina 

City indeholder bly, krom, nikkel, arsen og PCB på baggrundsniveau. Desuden er det i værste fald 

middelsvært forurenet med tungmetallerne kviksølv, cadmium, kobber og zink og med polyaromatiske 

hydrocarboner (PAH) og Tributyltin (TBT). Sidstnævnte skyldes brug af bundmaling med 

antibegroningsmiddel som blev forbudt i 2003, fordi TBT er svært nedbrydeligt og giver 

hormonforstyrrelser hos marine dyr og fisk (Boutrup, S. et al. (2007). Der blev rapporteret om fund af TBT i 

Skagerrak og Kattegat Strand, et al. (2006) med data på forekomsten af imposex i forskellige arter af 

havsnegle (bl.a. konksnegle), som biologisk markør for at vurdere effekterne af den udbredte forurening 

med TBT. 

Dioxiner, furaner og dioxin-lignende PCB indgår ikke undersøgelsen selvom det er med på 

vandrammedirektivets liste over prioriterede stoffer (Boutrup, et al. 2007). Disse ekstremt giftige og 

bioakkumulerende stoffer findes overalt i vandmiljøet og har tidligere voldt problemer og lukket 

fiskeområder for sild og laks i Østersøen (Kristiansen, 2004). Ifølge Boutrup, et al. (2007) er stofferne påvist 

i alt sediment.  

Ét sted i klapansøgningen (Niras, 2019) nævnes svovlbrinte som en risikofaktor: ”Muslingen Corbula gibba 

(hampe-frømusling) er hårdfør og meget tolerant overfor iltfattige forhold eller store koncentrationer af 

svovlbrinte, der slår de fleste andre dyr ihjel. Som nævnt tidligere står der H2S mange steder i 

klapansøgningens Bilag B (geologisk beskrivelse), men der er ingen risikoanalyse. Ifølge Rasmussen & 

Løvstad (2013) udgør svovlbrinte en dødelighed risikofaktor og det er alment kendt hos producenten 

Langsand Laks i Hvide Sande, at 250 tons laks blev forgiftet af svovlbrinte i 2017.  

Ingen havde forudset, at der i et moderne anlæg med recirkuleret akvakultur kan opstå områder med 

iltfattigt vand og dermed en tilknyttet risiko for dannelse af svovlbrinte. Det er ikke urealistisk, at der 

ligeledes findes iltfattigt vand med svovlbrinte i udgravningsområdet ved Marina City. 

Sammenfattende er der både fysiske, biologiske og kemiske risikofaktorer fra oprensning og uddybning til 

Marina City. Klapansøgningen (Niras, 2019) og Miljørapporten (Niras, 2020) vurderer nogle, men ikke alle 

risici i forhold til habitaten på klappladsen.  

Imidlertid har vi i høringsfasen fået dokumenteret, at baggrundsdata på klappladsen stammer fra 

sedimentprøver indsamlet af Orbicon 7 Juni 2013. På dataudskriften er der kun kemiske data, så det er 

uklart om der blev foretaget faunaundersøgelser eller om de er endnu ældre. Således er vidensgrundlaget 

meget ringe for klappladsen ved Trelde Næs. 
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EU´ s vandrammedirektiv (2000) sætter mål for miljøkvaliteten af kystvande på baggrund af økologiske 

(ålegræs, klorofyl i alger og bundfauna) og kemiske (bly og cadmium) parametre. Miljømålene er god 

økologisk og god kemisk tilstand. Skalaen for miljøtilstand har fem inddelinger: dårlig, ringe, moderat, god 

og høj.   

Den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand” på baggrund af følgende parametre: ålegræs (ringe), 

klorofyl (moderat) og bunddyr (ukendt) ifølge Novana´s GIS kort (Miljøstyrelsen, 2015). Det er uklart, hvor 

og hvornår data stammer fra. 

For at opnå god kemisk tilstand må baggrundsværdien ikke overskride 163 mg/kg TS for bly og 3,8 mg/kg TS 

for cadmium. Den aktuelle tilstand er god på baggrund af Orbicon data prøvetagningen 7 Juni, 2013. Siden 

2013 har der været adskillige dumpninger, så det er uklart, hvordan den kemiske tilstand er i dag. 

Hvis Marina City får godkendt klapansøgningen (Niras, 2019) er det en tilladelse til at dumpe sediment med 

fysisk, biologisk og kemisk påvirkning på en lokalitet som ikke har nået den målsatte miljøtilstand. Det er i 

uoverensstemmelse med hensigten bag vandrammedirektivet.  

Til sammenligning kræver man regelmæssige habitatundersøgelser efter Norsk Standard (2016) på alle 

lokaliteter med havbrug i Norge og myndighederne pålægger braklægning ud fra fastsatte habitatmål 

bestemt med faunaindex som f.eks. Shannon-Wiener. Det er oplagt, at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet 

pålægger Marina City at foretage kvantitative sediment og habitatundersøgelser på dumpningspladsen før 

sagsbehandling af klapansøgningen for at sikre dumpningen ikke bliver en stopklods for at nå miljømålene.     

Det fremgår af Fredericia Dagblad 15 Juni 2020, at Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med de lokale 

foreninger i Kolding og Fredrician og andre aktører ved Lillebælt gør indsigelse over miljøkonsekvenserne 

fra Marina City. 

https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-

kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads 

Det fremgår endvidere, at Danmarks Naturfredningsforening Vejle, Syddansk Universitet og Danmarks 

Fiskeriforening protesterer over den nuværende klapning fra Baltic Pipe projektet. Marina City projektet 

har en langt større miljøeffekt, hvilket understøttes af, at Miljøstyrelsen ikke krævede VVM undersøgelse i 

Baltic Pipe projektet, fordi det ifølge Miljøstyrelsen (2019, 2020) primært er uforstyrret og uforurenet 

havbund der graves op og dumpes. Derfor har Miljøstyrelsen ikke pålagt ansøger at udtage prøver for 

miljøfarlige stoffer. Derimod kommer Marina City udgravningen fra et urbaniseret område som er påvirket 

af forurening. 

https://frdb.dk/artikel/energinets-slam-har-ramt-klappladsen-ved-trelde-n%C3%A6s-mere-kan-

v%C3%A6re-p%C3%A5-vej 

 

 

 

https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads
https://frdb.dk/artikel/slamsag-har-f%C3%A5et-sportsfiskere-til-at-h%C3%A6ve-fiskest%C3%A6ngerne-kolding-skal-ikke-bruge-lilleb%C3%A6lt-som-losseplads
https://frdb.dk/artikel/energinets-slam-har-ramt-klappladsen-ved-trelde-n%C3%A6s-mere-kan-v%C3%A6re-p%C3%A5-vej
https://frdb.dk/artikel/energinets-slam-har-ramt-klappladsen-ved-trelde-n%C3%A6s-mere-kan-v%C3%A6re-p%C3%A5-vej
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Etiske og sociale forhold i bæredygtige standarder 

Lokalplanen beskriver en ambition om at skabe en cirkulær økonomisk bæredygtig bydel (Kolding 

Kommune, 2020). Marina City skal opnå en DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) 

bæredygtighedscertificering som ifølge Green Building Council Denmark evalueres efter fem 

hovedområder; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. 

Det fremgår af Green Building Council Denmark (2014), at omdrejningspunktet for standarden er selve 

byggeriet, men også sociale områder som trivsel i boligen og æstetik af byggeriet. I modsætning til andre 

miljø- og fødevarerelaterede standarder er der ikke et udpræget krav om kommunikation med 

interessenter. Der er heller ikke udpræget fokus på social ansvarlighed. 

ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) for ansvarlig akvakultur og den tilsvarende FSC (Forest 

Stewardship Council) for ansvarlig skovdrift kræver for eksempel offentliggørelse af ansøgninger om 

certificering, hvor interessenter indbydes til at kommentere, hvilket f.eks. Verdensnaturfonden (WWF) ofte 

benytter sig af. Ligeledes skal auditrapporter offentliggøres så interessenter kan komme med indsigelser 

inden certifikatet bliver udstedt. Klausuler i standarderne stiller krav om konsultationer med interessenter 

på deres præmisser og med deres dagsorden. Desuden er der specifikke krav om klagemuligheder og 

konfliktløsning. 

Marina City projektet har været kendetegnet ved topstyring, hvor Kolding Kommune planlægger fremtiden 

for borgerne og orienterer i takt med projektet foldes ud. Det er ikke et borgerdrevet demokratisk projekt. 

Informationsmøderne blev styret af Marina City projektadministrationen og konsulenter fra NIRAS. De 

nuværende brugere af Marina Syd er væsentlige interessenter. Kolding Bådelaug 

(https://koldingbaadelaug.dk/ ) er en væsentlig aktør med en historie siden 1979 og omkring 300 

medlemmer. De holder til i de gule autentiske bygninger som har en naturlig marin atmosfære. Det viser 

sig, at hovedparterne (80%) af medlemmerne ikke ønsker en Marina City, hvor lystbådehavn og boliger 

blandes sammen, men de ønsker gerne en Ny Marina Syd. Deres synspunkt understøttes af flere 

debatindlæg i Kolding Ugeavis og Jyske Vestkysten. 

Nogle af hovedpunkterne Kolding Bådelaug er optaget af: 

• Ejerskabet af arealer og parkering hvis lystbådehavn og boliger blandes. 

• Massive udfordringer med trængsel og infrastruktur. 

• Konflikter med boligejere i forhold til opbevaring af både om vinteren. 

• Konflikter generelt i forhold til lystbådes naturlige støj fra svajende master og udstyr. 

 

https://koldingbaadelaug.dk/
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Illustration 7: Marina Syd med den maritime atmosfære 

Kolding Kommune´s Marina City projekt kommer dermed til at kollidere med kerne-interessenterne og i 

realiteten opstår en situation som der tages højde for både i ASC og FSC standarderne. Certificering kan 

ikke opnås, hvis man ikke formår at etablere en proaktiv og vedholdende konsultation med ”de indfødte”. 

Kolding Kommune har ikke vist væsentlig interesse for Kolding Bådelaug, hvilket har manifesteret sig i en 

demokratisk og meget tydelig tilkendegivelse i form af en Nej til Marina City kampagne, som Kolding By- og 

havn i Balance støtter: https://koldingbaadelaug.dk/nej-til-marina-city/ 

 

https://koldingbaadelaug.dk/nej-til-marina-city/
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Ifølge kilder tilbage til 1452 hentyder Colding til ”byen ved den kolde å” (Kristiansen, 1999). Beliggenheden 

ved åen har historisk betydning og for selvforståelsen, selvom man sikkert tager åen for givet. Ligeledes 

med Kolding Fjord som mange glæder sig over bevidst eller ubevidst. Kolding Marina City vil fundamentalt 

ændre på Kolding´s identitet fra ”byen ved den smukke fjord” til ”byen med den urbaniserede fjord”. 

Danmarks Naturfredningsforening beskriver i et indlæg (Ugeavisen Kolding, 22.11.17) om Kolding´s bynære 

natur, at kommunen er ved at ændre den grønne indfaldsvej langs Skamlingvejen med skov og fjordudsigt 

til en klynge af byggeprojekter som f.eks. Fjordbrynet der skyder op med 14 etagers boligtårne lige nu. 

Home markedsfører boligerne med udsagn som ”samspil med naturen”, ”udsigt til grønne trækroner”, 

”grønne oaser” og ”fællesskab”.  Imidlertid foregår byggeprojekterne inklusive Marina City ikke i respekt 

for, men på bekostning af naturen og fællesskabet.  

https://home.dk/boligprojekter/region-syddanmark/kolding-center/fjordbrynet-salg/ 

Kolding Kommune er optaget af en kvantitetsmålsætning med en byfortætning der langsomt, men sikkert 

indskrænker borgernes adgang til grønne områder. Kolding Bådelaug derimod er optaget af en 

kvalitetsmålsætning, hvor det handler om identitet, indhold, historie, kultur, livskvalitet og livsglæde. Deres 

folkelige engagement kan dokumenteres idet de inviterede til åbent og uformelt møde om Marina City den 

2. juni 2020 (Ugeavisen kolding 28.05.20). Kolding – By og Havn i Balance støtter Kolding Bådelaug i, at det 

folkelige engagement er grundlaget for ambitiøse projekter som Marina City der fundamentalt ændrer 

Kolding´s identitet og selvforståelse.  

Delstaten Victoria  i den sydøstlige del af Australien har publiceret et udmærket planlægningsnotat   

(Viktoria State Government, 2018). De lægger meget vægt på, at planlægning tager udgangspunkt i 

områdets unikke træk som f.eks. miljø og atmosfære. Et kerneelement er naturligvis ”de indfødte” som 

allerede færdes i området og som derfor har en betydning for det gode miljø, den gode atmosfære og at 

føle sig godt tilpas. Det er vores subjektive oplevelse, at der allerede er et autentisk maritimt miljø på 

Marina Syd som tiltrækker mange mennesker hver dag. Vi har besøgt andre maritime lokaliteter som f.eks. 

Lundeborg på Fyn og Tangkrogen ved Marselisborg, Århus. Begge steder har fællesnævnere med Marina 

Syd med en folkelig, rummelig atmosfære som tiltrækker en bred gruppe af borgere. Begge steder har man 

undladt en ekspansiv urbanisering og boligudvikling og sørget for plads til rekreative og kulturelle 

aktiviteter. 

https://home.dk/boligprojekter/region-syddanmark/kolding-center/fjordbrynet-salg/
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Illustration 8: Marina City vil fundamentalt ændre på Kolding´s identitet fra ”byen ved den smukke fjord” 

til ”byen med den urbaniserede fjord”. 
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:  

Hermed sender Lillebælt Småbådsklub deres høringssvar til Marina City. 

1. Havnen som helhed
Hvad er forskellen på en ”is-pind” og en ”pind-is”? Den sidste del af ordet definerer, hvad 
det er. Det første ord er en pind. Det andet ord er en is på pind. Det samme føler vi, at or-
det Marina City gør. Projektet bærer i høj grad præg af at blive mere City end Marina.  
Klubben frygter, at der sker det samme som på Vejle Havn. Boligerne kommer til at fylde 
mere og mere og der bliver mindre og mindre plads til sejlerne. Desuden skal alle mulige 
andre aktiviteter også ned på havnen. Det er som om, at det gælder om at proppe mest 
muligt ind på den smule plads der er. Kig mod Middelfart som har haft god mulighed for at 
udvide havnen og bare har fået endnu bedre forhold. Marina for marinaens skyld. Det kan 
jo tiltrække folk til kommunen at have en god marina. 

Vi hører fra andre foreninger, at man frygter problemer mellem boligejere og sejlerne. Vi 
forstår godt denne bekymring, selv om vi nok ikke bliver så involveret i problemstillingerne. 
Disse problemer kan tage til med årene, hvor boligejerne kræver mere og mere ret til om-
rådet på lige fod med sejlerne, og de glemmer, at de er flyttet ind på en havn. Sådan er det 
også når by møder land. 

Vi forstår heller ikke, hvad der skulle være charmerende ved at bo i et boligområde om vin-
teren, hvor udsigten er en masse både med snore, dunke og presenninger. Derfor kan vi 
godt tvivle på, hvor stor en succes boligerne får. Havde boligerne nu ligget helt ud til havne-
fronten, så havde de haft en god udsigt til vandet. 

Autocamperne er placeret oppe i et hjørne ved Skamlingvejen. Sådanne folk kommer til 
havnen for at nyde udsigten og havet og ikke holde i et lukket hjørne. Lær fra Fredericia 
Lystbådehavn. 

Vi synes det er et meget sent tidspunkt i processen, at foreningerne involveres i designet af 
havnen. Det er svært at ændre ret meget på dette sene tidspunkt i processen er vores erfa-
ring. Det havde været klart at foretrække, at klubberne kunne have kommet med ønsker fra 
starten af til at forme en god havn og være med til at stille kriterierne for en god ny havn. 
Projektet er desværre blevet et skrivebordsarkitekt design med fokus på boligområde. 

Husk, at det koster 1 kr. at ændre det på papiret nu, det koster 10 kr. at ændre under byg-
geriet, det koster 100 kr. at ændre bagefter. 

Klubben ser meget gerne mere aktivitet på havnen og flere klubber. 

2. Parkering – den store bekymring i havnen
Torben Gade har oplyst, at der kommer 400 boliger med 1 parkeringsplads pr. bolig. Der 
kommer ca. 800-1000 p-pladser om sommeren. Men ud af dem bliver der sikkert reserve-
ret pladser til naturskolen, restauranter og butikker. Måske de første 100 pladser, som vi 
ikke kan bruge. Boligerne har nok mere end 1 bil, hvis man vil tiltrække virksomme folk til 
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området. De ville skulle parkere deres nr. 2 bil på havnen også. Det er yderligere 200-300 
pladser. Disse folk har også gæster. Deres egne pladser i boligområdet er jo reserveret til 
deres egen bil, så selvom de er ude at køre, så vil gæster ikke kunne parkere på boligernes 
tomme pladser. I parcelhuskvarterer skal man have plads til 2 biler på sin grund. Det bør 
også gælde for boliger på havnen! 

Torben Gade oplyser, at der ikke bliver reserveret pladser til småbådsfolket med trailere på 
p-pladsen. Vi kommer på mange tidspunkter i løbet af dagen og frygter, at der ikke bliver p-
pladser til os. En bil med trailer fylder ca. 12-13 m i længden. Den er ikke nem lige at par-
kere nogen steder eller smide ind i et hul. Vi har allerede udfordringer nok med parkering
med trailer i Marina Syd i dag, hvor opgravningen ind mod byen er taget i brug som p-plads
også. Hvis ikke der afsættes flere parkeringspladser til biler med trailer, så får vi svært ved
at se, hvordan vi skal kunne være på havnen på gode solskinsdage, hvor det allerede i dag
er svært at finde plads på havnens p-plads. Vi skal måske parkere uden for havnen? Så vil
det tage lang tid, inden vi kan komme ud at sejle, og det vil give kø ved slæbestedet, hvis
ikke isætning og optagning ikke kan foregå hurtigt nok. Det bliver ikke en havn for småbåds-
folk længere så. Så er vores forhold bedre i dag end de bliver i fremtiden.

Mange småbåde tager ud at fiske i de sene efterårsmåneder og om vinteren. Her er vinter-
pladserne fyldt med sejlbåde. Hvor vil der da være muligt at parkere med trailere? 

Skal der være boliger på havnen, så må disse boliger have plads til alle deres biler og alle 
deres gæster, så de ikke optager p-pladser på havnen. 

3. Slæbestedet
Vi har allerede fremsendt vores kommentarer til slæbestedet. Torben Gade havde lovet os 
et møde inden svarfristen for høringssvar. Vi har ikke været til noget møde omkring slæbe-
stedet, og vi må så forholde os til de planer, som vi allerede er blevet vist. Kritikken omkring 
slæbestedet kan læses i vedlagte dokument ”Lillebælt Småbådsklub om slæbestedet i Ma-
rina City”. 

Placeringen af slæbestedet er også kritiseret. Dels kommer motorerne fra gamle både til at 
kunne forstyrre en del i nærheden af husbådene, som ligger tæt på slæbestedet. Dels kom-
mer vi til at skulle sejle forbi mange sejlbåde også, som ofte kan være til gene for sejlbåde i 
havnen. 

Den bedste placering af slæbestedet ville være på den anden side af åen. Lav en vej ned 
langs fredsskoven og en bro over åen. Afskærm industrihavnen med et hegn og beplant-
ning. Det vil også gavne marinaen. Vi kører ud langs åen til udmundingen af åen. Her kan 
laves et stort parkeringsareal og et slæbested på hjørnet over mod Marina Syd. Vi skal blot 
være inden for molen, så vi har læ og roligt vand. Vi vil kunne få god plads og vil ikke for-
styrre nogen her. Småbådsfolket har normalt ikke så meget med det øvrige sejlerliv at gøre 
i havnen, så vi har brug for at være i nærheden af alle havnen faciliteter. Et toilet i nærhe-
den er dog rart inden man sejler ud. 
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4. Konklusion for havnen
Lillebælt Småbådsklub forventer ikke, at vi får bedre forhold end vi har i dag – tvært imod. 
Den primære årsag er boligerne og dermed mangel på p-pladser. 

Venlig hilsen 
Lillebælt Småbådsklub 
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:  

Hermed sender Lillebælt Småbådsklub deres kommentarer, anbefalinger og ønsker til nyt 
slæbested i Marina City. 

1. Placering af slæbestedet i havnen
Slæbestedet har en lidt skidt placering i havnen. Dog er det en fordel at der er kort ud af 
havnen og vi ikke skal tage både op i det plumre beskidte vand, som der er ved slæbestedet 
i dag. Når småbåde skal sejle ind til slæbestedet, så skal de passere rigtigt mange bådes ag-
ter. Der er godt nok krav om max 3 knob, men nogle sejlere har svært ved at overholde 
dette. Der skal blot 200-300 omdr. mere på en lille båd, før der begynder at rejse sig en 
hækbølge, som får alle sejlbådene til at skvulpe. Det får vi ikke ros for.  

Placerer man fortsat slæbestedet hvor det er i dag, så bliver der godt nok langt ud af hav-
nen, som kan friste nogen til lige at sejle lidt hurtigere. Men der passeres ikke ret mange 
både og der passeres primært broender på vejen. Det vil forstyrre færre sejlere.  

Der findes også småbåde med gamle osende og larmende motorer. Nogen gange vil de ikke 
starte og så vil de ligge ved slæbestedet og forsøge at starte. Vi anbefaler derfor, at der ikke 
placeres husbåde for tæt på. 

Mange småbåde holder af at tage ud at fiske, dette foregår nogle gange om natten eller fra 
tidlig morgen. Man skal derfor også tænke på støjen fra småbåde på de tidspunkter. 

2. Betaling
Det skal være muligt at finde ud af, om man har penge på kortet inden man når frem til 
bommen. Så holder man ikke pludseligt med et tomt kort og spærrer. Kortet skal være tråd-
løst, så man bare lige kan holde det på automaten. Automaten står i venstre side, så man 
man ikke skal ud af bilen.  

Det skal være muligt at fylde 500 eller 1000 kr. på kortet fra en automat, så man ikke skal 
tanke kortet hver anden gang, man kommer på havnen. Sådan er det i dag. Øv. Hvis folk 
ikke har penge på kortet, så vil de spærre vejen indtil de har fyldt op, betalingsautomaten 
skal derfor være tæt på bommen.  

Andre steder (Vejle) er det muligt at trykke på en knap og betale med mobilepay. Så er man 
helt fri at bruge kort. En smart løsning, for dem som ikke kommer så ofte eller hvis kortet 
pludseligt er tomt.  

3. Prisen
Der er allerede flere der har søgt andre steder hen, da de synes Kolding er blevet for dyr. Vi 
mener ikke prisen kan være højere sammenlignet med andre steder. Det ville være godt, 
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hvis man kunne købe årskort for 1000 kr. som man kan I andre sejlklubber og komme ube-
grænset. Dette kunne kombineres med en nøglebrik til at lukke os ind. 

4. Bom/pullert til pladsen
Der foretrækkes en bom. Tanken om at disse pullerter kører op under bil eller båd er ikke til 
at holde ud. Men det er vist bare en detalje. En bom vil sikkert også reagere hurtigere.  

5. Pladsen
Pladsen ser lille ud. Man bør lave en havn nu, hvor der er plads. Det er for dumt ikke at af-
sætte den rigtige plads. Havnen er vel stadig for sejlere? Folk vil bare søge væk, hvis det 
ikke fungerer og er for vanskeligt at komme rundt. Det bør i en helt ny havn være muligt at 
holde lige foran slæbestedet og bakke lige ned. Middelfart er et godt eksempel på, at man 
har lavet en god plads med masser af plads. Mange kan i dag vende foran det nuværende 
slæbested og rette bilen op ved at køre frem til asfaltvejen igen. Det kræver ca. 20 m at 
gøre mellem slæbestedet og vejen. En bil med bådtrailer kan regnes til en længde på 12-13 
m. Det vil ikke være muligt med den nuværende konstruktion af pladsen.

Når man kommer fra venstre side af vejen (betaling) kan man lave en blød kurve rundt til 
højre og vende rundt inde på pladsen. Der skal være plads til at 1-2 biler kan holde klar på 
pladsen og vente. Der skal være markeret ventepladser, så man placerer sig korrekt på 
pladsen, for at andre også kan komme rundt, se nedenfor. Når det er deres tur, skal de køre 
frem til slæbestedet, dreje rundt og rette op, så de kan bakke lige ned. Mange kan ikke 
finde ud af at bakke, så det er vigtigt at man ikke skal dreje.  

Som pladsen er nu, så skal man bakke om hjørne og kan nemt komme til at bakke over i bi-
len ved siden af. Enten skal slæbestedet skubbes næsten helt ud i vandet eller også skal 
pladsen forstørres med 10 m mod syd. Ved at skubbe slæbestedet ud i vandet, så vil der 
også blive plads til at en lastbil kan køre frem modslæbestedet og dreje hen langs kajkan-
ten.  

Alternativt kan man skære pladsen og vejen lidt anderledes, se tegning, så man kører ud på 
vejen for at rette op. Vejen skal så være lige foran slæbestedet og være lige så bred, som 
slæbestedet. Se tegning nedenfor. 
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På pladsen skal der være plads nok til at en bil kan køre op og kan køre rundt uden om de 
1-2 biler, som holder midt på og venter. Det er for dem, som vil benytte pladsen til at skylle
båden. Her bør være plads til at de kan holde langt fra andre, så man ikke sprøjter på de an-
dre biler og både. Der skal også være plads til, at man kan forlade pladsen selvom der hol-
der 1-2 biler og venter.

I de perioder, hvor der holder lastbiler på pladsen, kan man godt gå på kompromis med 
dette. 

6. Skylleplads
Denne plads bør slet ikke være inde på pladsen, men den kan være et sted udenfor bom-
men, så man ikke optager unødvendig plads. Det gør også risikoen for kollision mindre. Der 
bør være plads til at 2-3 både kan skylle samtidigt. En del holder efter skylningen på denne 
plads og sætter lygtebom på og binder båden. Der går ret meget tid her. Pladsen bør ikke 
have sand eller jord under, så man slæber dette med ind i sin bil. Fast underlag er at fore-
trække. 

7. Rampen
Helt oppe fra pladsen skal der være en midterlinje. Når man skal bakke, så er det svært at 
se ned ad rampen og finde den rette kurs inden man skal bakke. En midterlinje som fort-
sætter helt op på pladsen vil hjælpe med dette. På rampen skal striben helst ikke være glat, 
når den bliver våd. 

Den øverste del af rampen må gerne runde lidt, så man ikke skal køre over et knæk, her kan 
næsehjul mv. nemt komme til at slæbe på.  

Rampen bør have ru belægning, så biler får godt greb med hjulene. Kostet beton er godt. 
Der kan være fordele og ulemper ved at koste det på tværs eller på langs. Ved at koste på 
tværs, så kan vand ikke så let løbe ned af rampen og dermed kan det måske lægge sig i ril-
lerne og blive til glat is om vinteren. Riller på tværs giver nok det bedste greb. 
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Rampens hældning midt på er bedst ved 6-7 grader = 10-12 %. Man ønsker kun at køre sin 
trailer i til fælgkanten, da bremser ellers bliver ødelagt på traileren af saltvand. Hjulene 
kommer ca. 0,5 m ud i vandet. Bagenden af trailer stikker yderligere 1-1,5 m bagud og når 
båden glider af, så ender bagenden endnu længere ude i vandet, nok ved 2-3 meter fra 
vandkanten. Nogle både er tunge i bagenden og kræver en del dybde for ikke at ramme på 
bunden. Det vurderes, at det er passende med 40 cm vand 2,5-3 m meter ude fra vandkan-
ten – både ved høj og lavvande. Derfor bør rampen 1 m fra normal vandkant starte med at 
falde med 15 %, som ved 3 m fra vandkanten vil give 45 cm vand til bagenden af båden.  
Skulle man alligevel være så uheldig at båden rammer på bunden, så vil det være en fordel 
at den rammer noget blødt, fx træ eller andet, så bunden af båden ikke skraber hen over ru 
beton. Dette kunne være træ eller andet. Hvis der lægges træ, så bør først starte 1,5 – 2 
meter ude fra normal vandkant, da træ bliver meget glat og farligt at gå på. Man må aldrig 
kunne komme til at gå på det. 

Vognbanerne bør være 4,5-5 m bredde, så man har god afstand til hinanden, når man bak-
ker ned. Der skal ikke mange uopmærksomme øjeblikke bil inden man kommer over i den 
anden bane. De større trailerbåde kan godt være 2,5 m bredde. Helt store både som kun 
lægges i vandet i foråret kan godt være 3 m bredde. 

8. Broerne
Det er vigtigt, at både der kommer ind fra fjorden kan komme til at lægge til. Hvis de ikke 
kan det, så vil de flyde rundt ud i bassinet til gene for andre. Små både uden køl påvirkes let 
af vinden. Det kan være svært at undgå, at man glider over i pælene, og vi synes ikke det 
kan være meningen, at vi skal ødelægge vores både på pælene. Det er ikke muligt at be-
skytte bådene med fendere mod pælene. Så vil man skulle holde den med motoren ved at 
sætte i frem og bakgear hele tiden med risiko for at sejle ind i de andre som venter. Det er 
derfor vigtigt at man kan komme ind til en bro at ligge.  
Kan man komme ind til en bro, så kan man også komme tidligt ud af sin båd og i god tid 
komme op at hente sin bil, så man er klar til optagning, når det er ens tur. 

Set fra slæbestedet, så skal der til venstre være en lang bro. En båd er gennemsnitlig 6 m i 
længde. De første 3 m vand helt inde ved slæbestedet er for lavvandet til at lægge en båd 
på. Man bør have en bro hvor der kan ligge 4 både til, 4x6 m + 3 m = 27 m bro, ca. som den 
vi har i dag. Det vil være godt hvis der også kan ligge 1 båd på bagsiden af broen på travle 
dage. Broen ligger til styrbord, hvor de fleste har rattet, når de sejler ind. Broen skal priori-
teres, til dem som skal op af vandet. 

Broen til højre skal være kortere. Her skal være plads til 2 både, 2x6 m + 3 m = 15 m. En 
kortere bro giver også mere plads til at der kan være sejlbådspladser ved siden af. Broen 
skal være kort fordi den skal være prioriteret til isætning. Man sætter din båd i og skubber 
den ud på den bagerste plads. Mens man kører trailer væk, så kan den næste lægge båden 
i. Den første er så nok klar til at kunne sejle ud. På travle dage, hvor man skal op, da skal
broen også benyttes til optagning. Hvis broen er for lang, så vil der ligger fx 5 både ved
broen og spærre for isætning, så jo kortere broen er jo, før kan man komme i vandet.
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Derfor skal der kun være 2 pladser. Der må ikke kun være 1 plads. Hvis der både sættes i og 
tages op, så vil der gå for lang tid i mellem at man kan sætte en båd i. Broen kan også be-
nyttes på ydersiden til at lægge ind til, hvis der er mange både, som skal op. 

Broernes retning skal følge slæbestedets retning, så man kan bruge broerne som ledelinje, 
når man bakker ned. 

Broerne bør være flydebroer. Dette gør de altid har samme højde til båden og man har altid 
nem indstigning i båden. For ældre kan det være svært at skulle stige ned i en båd. En fast 
bro kan også være ubrugelig ved højvande, da den kan være oversvømmet. Desuden kan 
en høj bro også ramme fastgjorte ting på bådens side. 

Broerne skal starte med en skrå bro ned til flydebroen. Den skal hængsle så langt oppe, at 
broen ikke oversvømmes ved højvande. 

9. Ingen bro i midten
Der må ikke være nogen bro mellem de to broer. Broen i midten vil give en begrænsning på 
hvor bredde både man kan sætte i vandet.  

Når man skal op af vandet, så kan man lægge ind til højre til den lange bro, når de kommer 
ude fra vandet. Hvis ikke der er nogen både, som sætter i ved den korte bro, så kan båd 
nr. 2 i køen glide over til den korte bro og benytte denne til optagning. Der bør kun være én 
som tager op ved den korte bro ad gangen. Dette sikrer, at hvis der kommer en for at sætte 
i, så skal man kun vente på en båd. Ved travle perioder, vil der nok ligge 2 ved den korte 
bro, men dem der skal I skal så stadig kun vente på 2 både og ikke 5 både, som ved en lang 
bro.  

Antag at der ligger 3 både ved den lange bro. Ved den korte bro er der to både i vandet. 
Den som sidst har lagt båden i vandet skal vente på at den bagerste sejler ud. Han er blevet 
væk (faldet i snak), så ved at have god plads mellem broerne, så vil den forreste kunne glide 
ud mellem de to rækker og stadig kunne komme forsigtigt ud. 

Hvis mange skal sætte i vandet, så kan den lange bro også benyttes til isætning. Der bør kun 
være 1-2 både som sætter i ad gangen i denne side, så dem som skal op kan prioriteres. 
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10. Broudstyr
Broerne skal have tykke lyse federe på siden, så vi ikke skal bruge tid på at sætte fendere på 
båden. De koster ikke meget og gør tiden ved slæbestedet kortere til glæde for de næste i 
køen. De fleste både er lyse, så hvis fenderne smitter lidt af, så vil det ikke være så meget at 
se, hvis de er lyse. Ved Lillebælt broen er der sorte fendere, som smitter af på båden, der-
for sætter folk selv fendere på deres båd. Det er ikke meningen.  

Brokanten skal være lodret og plan. De må ikke være noget der stikker ud over det lodrette 
plan (fx broens belægningsbrædder), som kan ødelægge siden på båden. Fenderne place-
res så højt oppe som muligt, så båden skrå side ikke kan nå ind til broen – selv når den 
krænger. Det hjælper også med tykke fendere. 
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Broen forsynes med dobbelt pullerter med 2 m afstand, så man altid kan finde en pullert til 
sin båd, og så man ikke skal dele den med den næste båd. Hvis man deler, så skal man have 
tovværket oven på hinanden, og det gør korte ophold besværlige. Pullerterne kan både be-
nyttes til at snøre tovværk omkring, nogen foretrækker dette. Andre foretrækker et øje, og 
det kan denne dobbelte pullert også fungere som. 

11. Skiltning
Der bør placeres skilte inden bommen, som viser hvordan man skal køre rundt på pladsen, 
så man ikke spærrer det hele. 

Der bør være råd om hvad man skal klargøre på sin båd, så man ikke først skal gøre alt mu-
ligt klar nede på slæbestedet. 

Der bør være et kort, som viser hvor man finder betalingsautomat. 

Skilt skal vise princippet om at den ene bro er til isætning og den anden er til optagning. Og 
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at man kun må bruge den modsatte bro en ad gangen, så man ikke spærrer den. Også 
gerne når man kommer ind efter sejltur. 

12. Parkering
Parkeringspladser skal være så tæt på slæbestedet som muligt. Vi ønsker at have reserve-
rede parkeringspladser til biler med trailere. Hvis vi skal gå langt efter bilen, så vil vi fra-
vælge Kolding Marina. Det betyder meget for småbådssejlere. Desuden vil det forøge op og 
isætningstiden, hvis bilen holder langt væk. 

Det er at foretrække, hvis det er parkeringsbåse, hvor man kan køre frem under parkerin-
gen og fortsætte frem, når man forlader parkeringen, så bakning helt undgås.  

Såfremt der skal bakkes ind, så bør man ikke skulle bakke om 90 gr. hjørne. Man kan ikke se 
på ydersiden af traileren og kommer nemt til at bakke over i den, som holder ved siden af. 
Båse med 30-45 gr vinkel er da at foretrække. Båsene bør være 15 m lange. De skal place-
res, så man helst bakker rundt om den bil som sidst har parkeret. 

Båsene skal være mærket op med striber, det gør det nemmere at sigte, hvis man skal 
bakke ind. 

Generelt er parkeringspladserne delt op efter både. Dette udnytter parkeringsarealerne 
dårligt. Der er 18 m mellem 2 veje. Her kan holde 3 biler efter hinanden, men der vil kun 
komme til at holde 2. Man bør anlægge parkeringsarealerne efter parkeringspladser, så 
arealet optimeres mest muligt efter biler. Bådene kan ved vinteropbevaring stå i et andet 
mønster på kryds og tværs af parkeringsbåsene. Sådan gør man fx i Bogense. 

13. Økonomi
Det koster i dag 100 kr. at komme i og op, så det er prisen på en sejltur. Vi antager at en 
bådplads i dag koster 6000 kr. Det er 500 kr./md. Dvs. at småbåde blot skal sejle 5 ture om 
måneden for at have betalt en bådplads. Vi antager at der sejler langt flere både end 5 
både om måneden. Derfor må det være en bedre økonomisk forretning for Marina City at 
have et godt broanlæg, som kan tiltrække småbåde, da indtjeningen fra småbåde er væ-
sentlig større end hvad en bådplads kan indbringe. 

14. Gæster
I dag ligger der en del gæster til den lange bro ved slæbestedet. Det optager pladser for 
dem som skal op og i vandet. Når man sejler til Fredericia Gl. Havn, for at nyde dette om-
råde, så er det ikke nemt at lægge til som småbåd sådan et sted. Det vil bestemt være en 
fordel, hvis der var en flydebro, hvor besøgende gæster kunne lægge til og besøge havnen 
inde i nærheden af, hvor kranen er i dag. 

Det ville være endnu bedre, om man også kunne lave lidt broer i bunden af industrihavnen, 
så gæster nemt kan komme op i byen. Mange sejlere sejler i dag forbi Kolding, fordi der er 
langt ind ad fjorden. Når man kommer til havnen, så er der stadig langt ind i byen til en 
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hyggelig café. Vi synes, at man i dette projekt glemmer at få en kobling mellem byen og sej-
lerne. Det har man i Fredericia Gl. Havn, Middelfart Ny Marina, Svendborg. Man bør også 
udnytte dette i Kolding. Man kan også placere lånecykler på havnen, så det er nemt at 
komme ind i byen. 

15. Reference havn
Den bedste reference til ønsker findes i Fredericia Lystbådehavn. Her er en god bred rampe 
med passende hældning og en runding på toppen, dog lidt dybere ude i vandet. Man kan 
her se at en del både har slæbt på bunden og har nok fået skader. Her er en flydebro (som 
dog er lidt levende), men som starter godt i slæbestedet. Det er nemt at komme fra trailer 
og over på broen, når man er selv med sin båd. Broen har gode fendere og pullerter. 

16. En oplevelse
Den 9/5-20 var var et medlem i Marina Syd. Alle p-pladser var optaget og mange trailere 
var henvist til pladsen, som for nyligt har været gravet op ved fredsskoven. Allerede i dag 
kan vi ikke finde pladser i havnen. Et meget dårligt parkeringsareal oven i købet. Medlem-
met fik den yderste plads længst ind mod byen og nåede at tælle 25 trailere på vej tilbage 
til slæbestedet. Og der har holdt flere trailere, som han ikke har kunnet se på sin tur. Det 
fortæller lidt om hvor mange der faktisk bruger havnen. 

Der var en som satte båd i. En båd flød rundt ude i bassinet og kunne ikke komme ind til 
broen fordi de satte både i. Han fik også sin båd sat i og de skubbede bådene godt tilbage, 
så ham ude i bassinet kunne komme op. Båden ude i bassinet sejlede helt frem til slæbeste-
det, så han kunne komme op som den næste. Men den næste var allerede klar til at sætte i 
og kom og brokkede over at ham fra bassinet ikke bare kunne mase ind i køen. Han måtte 
irettesætte ham om, at båden i vandet faktisk havde ventet i længe, så han måtte vente 
med at sætte i. 
Denne historie understreget behovet for to slæbestedet med prioriteret optagning og isæt-
ning. Det vil klart afhjælpe sure miner i havnen, som der desværre tit er og hurtigt kan tage 
glansen af en hyggelig sejltur. 

Da han kommer hjem, så er der travlhed i havnen. Her ligger de 5 både og venter på at 
komme op. Forestil jer at der kommer en båd for at skulle sætte i. Hvornår skal den have 
plads i køen? Måske når der at komme flere til, som skal op. Den forreste i køen var helt 
umulig og brugte 15 minutter på at få bilen klar og hale op. Skulle man have båd i efter de 5 
er taget op, så vil der nok gå 30-45 minutter inden man kan komme i, medmindre man 
presser sig ind i køen under optagningen. Et øjeblik efter de har taget billedet kommer den 
næste båd ind, som ikke kan få plads ved broen. Den må ligge og flyde i bassinet. Billedet 
taler sit tydelige sprog om, at der ofte er travlt ved slæbestedet og en lang bro ikke kan 
undværes. Broen er 30 m, hvor der ligger både på billedet plus det stykke foran den forre-
ste båd. 
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Fra: Lillebælt Småbådsklub <info@lillebaelt-smaabaadsklub.dk> 
Sendt: 27. juni 2020 19:19 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Høringssvar fra Lillebælt Småbådsklub 

Hej 

Hermed indsender Lillebælt Småbådsklub vores høringssvar i forbindelse med projektet Marina City. 

Vi har vedlagt høringssvar samt tidligere forslag om slæbestedet, som er fremsendt til Torben Gade.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen - Lillebælt Småbådsklub 

mailto:info@lillebaelt-smaabaadsklub.dk
mailto:plan@kolding.dk
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Fra: Bjørn Olsen <bjoerno@protonmail.com>  
Sendt: 27. juni 2020 22:27 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Høringssvar til Marina City 

 
Hej, 

 

Vedhæftet høringssvar til Marina City 

Vedr. offentlig høring af miljørapport, samt forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 og 
lokalplan 0042-21 Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn. 

Indsendt af Bjørn Olsen, Skovlundvej 41, 6000 Kolding. 

  

NEJ til klapning af slam 

I forbindelse med udviklingen af Marina City er der lagt op til klapning 360.000m3 slam ved 
Trelde Næs. Der er tale om havbund, der skal fjernes fra Kolding Fjord for at muliggøre anlægget 
af den nye bydel. Klapningen ved Trelde Næs er imidlertid ikke en acceptabel løsning af flere 
grunde: 

1.       Miljørapporten udarbejdet af Niras til formålet kan ikke i sig selv give et retvisende billede af 
konsekvenserne, når skadevirkningerne på havmiljøet i Lillebælt skal vurderes. Her kan man kun 
opnå et reelt billede ved at vurdere konsekvenserne af de samlede mængder slam, der er estimeret 
til klapning i området, hvilket udgør mere end 600.000m3 slam - altså en markant større mængde. 
Dette er centralt, da det ændrer forudsætningerne for såvel den fysiske påvirkning af området, 
som mulighederne for bearbejdning af de organiske materialer samt evt. følgevirkninger af nye 
kombinationer og ændrede mængder af miljøskadelige stoffer. 

Miljøstyrelsen er myndighed, men Kolding Kommune vil forsømme sit ansvar for at 
værne om vores naturværdier, hvis man herfra vender det blinde øje til og ignorerer den 
risiko, der er forbundet med det manglende overblik over de reelle skadevirkninger på 
havmiljøet. 

2.       Til trods for, at miljørapporten som nævnt ovenfor kun vedrører en delmængde af den samlede 
belastning af Lillebælt, konkluderer rapporten, at bundlevende organismer på klappladsen og i 
nærområdet vil blive påvirket af klapningen. Dette vurderes dog at være "ikke væsentligt" bl.a. 
med den begrundelse, at de dominerende arter på og nær klappladsen er iltsvindstolerante. Det er 
altså en vurdering, der er baseret på en sammenligning med havmiljøets nuværende tilstand, som 
er præget af, at Lillebælt er hårdt ramt iltsvind og presset til det yderste. 

mailto:bjoerno@protonmail.com
mailto:plan@kolding.dk
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Dette sammenligningsgrundlag er utilstrækkeligt. Alene det at klapningen vil bidrage til 
at fastholde Lillebælt i en så presset tilstand strider direkte imod arbejdet med at forbedre 
havmiljøet i bæltet. 

3.       Det etiske perspektiv bør ligeledes indgå i vurderingen. Det er ikke acceptabelt at bruge havet 
som losseplads, blot fordi man ikke kan se, hvad der foregår under overfladen. Det er heller ikke 
acceptabelt at smide ens eget affald (eller slam som der er tale om her) hos naboen. Det har det 
aldrig været på land, og det er det selvfølgelig heller ikke i vand. Der er altså perspektiver, der 
rækker ud over de tekniske redegørelser, som bør indgå i det samlede beslutningsgrundlag. 

Forvaltningen kan for nuværende ikke pege på realistiske alternativer til klapningen. Det er 
forståeligt, når man ser på de forudsætninger, der er givet for at løse opgaven. 

Men med ovenstående taget i betragtning er klapning ikke en løsning. I stedet bør opgaven ses i 
bredere perspektiv, der inkluderer hensynet til naturen, - også selvom det kan opleves besværligt i 
forhold til at dumpe slammet ved Trelde Næs. Det kan kræve tilpasning af projektet, eller 
udvikling af ny teknologi, eller andet. Men det kan også skabe nye muligheder og ændre projektet 
fra at være sort udvikling til at blive et visionært, bæredygtigt projekt, der bidrager med løsninger 
til en grønnere fremtid. 

 

 

Med grønne hilsner 

Bjørn 
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Høringssvar til Marina City 
Vedr. offentlig høring af miljørapport, samt forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 
0042-21 Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn. 
Indsendt af Bjørn Olsen, Skovlundvej 41, 6000 Kolding. 
 
NEJ til klapning af slam 
I forbindelse med udviklingen af Marina City er der lagt op til klapning 360.000m3 slam ved Trelde Næs. 
Der er tale om havbund, der skal fjernes fra Kolding Fjord for at muliggøre anlægget af den nye bydel. 
Klapningen ved Trelde Næs er imidlertid ikke en acceptabel løsning af flere grunde: 

1. Miljørapporten udarbejdet af Niras til formålet kan ikke i sig selv give et retvisende billede af 

konsekvenserne, når skadevirkningerne på havmiljøet i Lillebælt skal vurderes. Her kan man kun 

opnå et reelt billede ved at vurdere konsekvenserne af de samlede mængder slam, der er 

estimeret til klapning i området, hvilket udgør mere end 600.000m3 slam - altså en markant 

større mængde. Dette er centralt, da det ændrer forudsætningerne for såvel den fysiske 

påvirkning af området, som mulighederne for bearbejdning af de organiske materialer samt evt. 

følgevirkninger af nye kombinationer og ændrede mængder af miljøskadelige stoffer. 

Miljøstyrelsen er myndighed, men Kolding Kommune vil forsømme sit ansvar for at værne om 
vores naturværdier, hvis man herfra vender det blinde øje til og ignorerer den risiko, der er 
forbundet med det manglende overblik over de reelle skadevirkninger på havmiljøet. 

2. Til trods for, at miljørapporten som nævnt ovenfor kun vedrører en delmængde af den samlede 

belastning af Lillebælt, konkluderer rapporten, at bundlevende organismer på klappladsen og i 

nærområdet vil blive påvirket af klapningen. Dette vurderes dog at være "ikke væsentligt" bl.a. 

med den begrundelse, at de dominerende arter på og nær klappladsen er iltsvindstolerante. Det 

er altså en vurdering, der er baseret på en sammenligning med havmiljøets nuværende tilstand, 

som er præget af, at Lillebælt er hårdt ramt iltsvind og presset til det yderste. 

Dette sammenligningsgrundlag er utilstrækkeligt. Alene det at klapningen vil bidrage til at 
fastholde Lillebælt i en så presset tilstand strider direkte imod arbejdet med at forbedre 
havmiljøet i bæltet. 

3. Det etiske perspektiv bør ligeledes indgå i vurderingen. Det er ikke acceptabelt at bruge havet 

som losseplads, blot fordi man ikke kan se, hvad der foregår under overfladen. Det er heller ikke 

acceptabelt at smide ens eget affald (eller slam som der er tale om her) hos naboen. Det har det 

aldrig været på land, og det er det selvfølgelig heller ikke i vand. Der er altså perspektiver, der 

rækker ud over de tekniske redegørelser, som bør indgå i det samlede beslutningsgrundlag. 

Forvaltningen kan for nuværende ikke pege på realistiske alternativer til klapningen. Det er forståeligt, 
når man ser på de forudsætninger, der er givet for at løse opgaven. 
Men med ovenstående taget i betragtning er klapning ikke en løsning. I stedet bør opgaven ses i bredere 
perspektiv, der inkluderer hensynet til naturen, - også selvom det kan opleves besværligt i forhold til at 
dumpe slammet ved Trelde Næs. Det kan kræve tilpasning af projektet, eller udvikling af ny teknologi, 
eller andet. Men det kan også skabe nye muligheder og ændre projektet fra at være sort udvikling til at 
blive et visionært, bæredygtigt projekt, der bidrager med løsninger til en grønnere fremtid. 
 
 
 
 
 



Kolding den 25. juni 2020 

By- og Udviklingsforvaltningen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
plan@kolding.dk 

Bemærkninger til offentlig høring af miljørapport, samt forslag til tillæg 8 til 

Kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0042-21 Marina City – et blandet 

byområde og lystbådehavn 

Kolding Dame Roklub og Kolding Roklub (Roklubberne i Kolding) fremsender hermed et fælles høringssvar til det 

samlede planforslag. 

Vi har læst planforslaget med interesse og bemærker, at lokalplanen åbner op for at Koldings to lystbådehavne kan 

sammenlægges. Af lokalplanens redegørelse følger det desuden, at der kan etableres en række understøttende 

funktioner som f.eks. værkstedsfaciliteter, maritime butikker, relevante serviceerhverv, restauranter, café, isbar, 

kiosk, fiskebutik, overnatningsmuligheder i forbindelse med det maritime og en bred vifte af aktivitets- og 

læringsmuligheder i forbindelse med Kolding Fjord, Lillebælt og Kolding Å for såvel individuelle vandsportsudøvere 

som foreninger relevante for Kolding Fjord og Lillebælt. – Vi læser derfor lokalplanen sådan, at planforslaget i et vist 

omfang også henvender sig til Roklubberne i Kolding.  

Hvis det forholder sig sådan, at Kolding Kommune med lokalplanlægningen også ønsker at skabe mulighed for at 

roklubberne fysisk placeres i Marin City, så vil vi meget gerne deltage i en drøftelse af dette. Rosporten stiller en 

række krav til hvordan slæbested og bådhuse indrettes hensigtsmæssigt. Vi råder blandt andet over både med en 

længde på op til 16 m, som ros af studerende fra bl.a. Syddansk Universitet. Vi vil derfor gerne bidrage med 

oplysninger om hvordan et område kan indrettes til rosport, så infrastrukturen på såvel land som på vandet 

indrettes, så der bliver plads til alle.  

Vi kan ikke umiddelbart ud af lokalplanforslaget se, hvor det evt. vil være muligt at etablere slæbested til isætning af 

robåde, men vi kan læse, at lokalplanen giver mulighed for at etablere lystbådehavnsrelaterede servicefaciliteter, 

klub- og foreningsfaciliteter i delområde 1, 6, 7 og 8. Slæbested til bl.a. robåde omtales dog i 

miljøkonsekvensrapporten i afsnit 3.5.8. 

Roklubberne har som bekendt i dag adresse på Gl. Strandvej hvor vi har vores bådhaller og vores klubhuse med 

slæbesteder og pontoner til isætning af både. Stedet bruges i dagligdagen også af mange andre, der ser værdierne i 

området. Det er unikke og fantastiske faciliteter som kommunen stiller til rådighed for os, og det giver os mulighed 

for at kunne afvikle rosporten under trygge rammer, hvor der ikke er risiko for at komme i karambolage med andre 

vandsportsudøvere som vi deler farvand med.  Vi tænker, at dette også bør indgå i en mulig drøftelse af 

roklubbernes fremtidige beliggenhed. 

På klubbernes vegne, med venlig hilsen 

Tina Eriksen, Kolding Dame Roklub, tlf. 41576434, mail: koldingdameroklub1@gmail.com 

Jesper Hansen, Kolding Roklub, tlf. 40423092, mail: jh@hansenj.dk 
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Fra: Jesper Hansen <jh@hansenj.dk> 
Sendt: 28. juni 2020 10:03 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Fwd: Høringssvar 

På vegne af Kolding Dame Roklub og Kolding Roklub fremsendes hermed høringssvar. 

Venlig hilsen 

Jesper Hansen 
Tlf. 24880569 
Mail jh@hansenj.dk 

Fra: Jesper Hansen <jh@hansenj.dk> 
Sendt: Thursday, June 25, 2020 11:09:52 PM 
Til: Tina Eriksen <koldingdameroklub1@gmail.com> 
Emne: Sv: Høringssvar - endelig udgave  

hej  

er den her god nok for dig i forhold til kontaktoplysninger nederst? 

Venlig hilsen 

Jesper Hansen 
tlf. 40423092 
mail: jh@hansenj.dk 

Fra: Stockmarr <stockmarr@profibermail.dk> 
Sendt: 25. juni 2020 07:20 
Til: 'Tina Eriksen' <koldingdameroklub1@gmail.com>; Jesper Hansen <jh@hansenj.dk>; 'Helle Weihrauch' 
<h.weihrauch@mail.dk>; hewe@mail.dk <hewe@mail.dk>; erik.simonsen@lego.com <erik.simonsen@lego.com>; 
kjoelbye@yahoo.dk <kjoelbye@yahoo.dk>; hnr@stofanet.dk <hnr@stofanet.dk> 
Emne: Høringssvar - endelig udgave  

Hej igen 

Tak for jeres kommentarer. Jeg har suppleret med en bemærkning om de meget lange både og at de bruges af uni-
studerende (!) + lidt om slæbestedet. 

Jesper og Tina: I skal skrive jeres kontaktdata på nederst inden det afsendes til: plan@kolding.dk. Gerne som en pdf. 

Forslag til tekst til ledsagemail: 

Til By- og Udviklingsafdelingen 

Som følge af offentlig høring af lokalplanforslag 0042-21 - Marina City – et blandet byområde og lystbådehavn, 
fremsender Roklubberne i Kolding hermed et høringssvar. 

Vh osv 
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Birgit og Kaj Stangerup

Vangen 12, 6000 Kolding

Tlf. 30 72 48 80

Kolding, den 28. juni 2020

Kolding Kommune

Mrk. Marina City

Planafdelingen

Nytorv 11, Kolding

Bemærkninger til planforslagene

Vi har været beboer på Vangen 12 i over 53 år, og vi har været sejlere i omkring 40 år.

Vi har derfor særdeles gode erfaringer med lystbådehavne i Danmark, Sverige og Norge.

Lystbåde, der skal på land om vinteren og i vandet om foråret, giver støj og svineri og 
mange biler. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sammenblande med meget anden 
bebyggelse eller erhverv end det, som sejlerne har brug for, og slet ikke boliger. Både er 
pænest i vandet og pynter ikke på land. Vi er vidende om, at beboerne på og nær 
lystbådehavnen i Brejning er utilfredse med synet af bådene på land om vinteren.  

En anden stor ulempe med planforslagene er den øgede trafik, som vil komme på 
Skamlingsvejen. I dag er det allerede således, at bilerne nogle dage om morgenen holder i 
kø helt fra afkørslen til Vangen og ind til Østerbrogade.. En fordobling af 
lystbådepladserne vil forøge trafikken på Skamlingvejen. Derudover bygges der i 
øjeblikket mange nye boliger ved Skamlingvejen, som også vil øge trafikken på 
Skamlingvejen uagtet de næppe får direkte udkørsel hertil.

En inddragelse af et område i fjorden finder vi ganske unødvendigt, da vi som nævnt ikke 
mener, at Marina City skal være andet end en lystbådehavn med tilhørende relevant 
bebyggelse. Det vil derudover ødelægge en del af den smukke udsigt trafikanterne og de 
gående har, når de færdes mod øst på Skamlingvejen. 

Vi stiller derfor forslag om, at boligerne og ikke lystbåde relevant bebyggelse udgår, 
samt at inddragelse af en del af vandområdet i fjorden udgår af planforslagene.

Med venlig hilsen

Birgit og Kaj Stangerup
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From:      BF Plan
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 08:52:41 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                VS: Marina City bemærkninger til planforslagene
Attachments:                   Birgit og Kaj Stangerup.docx

Venlig hilsen

Dorte Astrup Aagaard
Teknisk designer
—
79 79 13 13
dosk@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Kaj Stangerup <k.stangerup@privat.dk> 
Sendt: 28. juni 2020 13:02
Til: BF Plan <plan@kolding.dk>
Emne: Marina City bemærkninger til planforslagene

Hermed bemærkninger til planforslagene.

Med venlig hilsen

Birgit og Kaj Stangerup
Tlf 30724880
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 Kolding, 28/6 2020 

Kommentarer og indsigelse i forbindelse med miljørapport og Marina City høring 2 - fra to sejlere i 

Marina Syd: 

Kolding kommune vil dumpe 360.000 kubikmeter forurenet sediment fra uddybning og landindvinding til 

Marina City. I disse år med fokus på miljø er det helt horribelt, at ville droppe det ved Trelde Næs i et 

Lillebælt, der ligesom Kolding Fjord i forvejen er iltfattigt og uden fiskeliv. I øjeblikket klappes der også 

254.000 kubikmeter i forbindelse med Baltic Pibe. Hvad tænker politikerne på? Det er en miljømæssig 

katastrofe. 

 Ni borgmestre i området (endda Koldings borgmester) har appelleret til miljøministeren om at redde 

livet i Lillebælt. Og samtidig vil Kolding alligevel dumpe. Fredericia byråd har sendt skarp 

protest/indsigelse mod Koldings slam-dumpning ved Trelde Næs. Håber kystdirektoratet og 

miljømyndighederne lytter og ser med. Og at Kolding pålægges en anden metode til at skaffe sig af med 

slammen. Eller gør det frivilligt. 

Senest har Kolding ændret ordet ”klapning” til ”genplacering af havbundsmateriale”, og ”slam” bliver i 

stedet kaldt ”Gytje”. Som om det hjælper at døbe det om……. Det er det samme, vi taler om, og som også 

stadig står at læse, når man kæmper sig igennem planforslaget til Marina Syd og Kommunens Miljørapport, 

hvor der stadig tales om klapning og slam. 

Det hedder også, at Marina City-projektet er blevet til i Samarbejde med Kommunen, Lystbådehavnen og 

Sejlerne. Ja, sejlerne fra Kolding Sejlklub, som skal flyttes over i den nye marina. De har klart en interesse og 

en aftale om et nyt klubhus. Men det hele er kørt hen over hovedet på sejlerne i Kolding Bådelaug i Marina 

Syd. Kolding Bådelaug er med bag bevægelsen ”Ja, til Marina Syd – Nej til Marina City”, fordi man føler sig 

kørt over af projektet og ikke er blevet hørt. Det samme føler vi to almindelige sejlere, som også havde 

indgivet indsigelse ved første høring. På et tidspunkt var interesserede kaldt til møde i et stort telt på 

Marina Syd med Torben Gade og Merete Dissing. Vi fik ved mødets start oplyst, at vi ikke måtte stille 

kritiske spørgsmål til projektet. Heldigvis var vi nu nogle, der stillede nogle af vores kritiske spørgsmål, men 

blev hurtigt fejet af. En parodi af et møde. 

Det er chokerende læsning i planen, at ordene ”påvirker ikke i væsentlig grad”, bruges om de fleste gener, 

byggeriet og inddæmningen vil betyde. Hvordan tror man det vil være for de 500 sejlere, der i forvejen 

ligger i marina Syd under byggeriet– her tænkes klimapåvirkninger som støv og forurening – som ifølge 

planen ”ikke vil være eksisterende”? Rystende. Og vi er ikke nævnt. Det er sejlerne i nordhavnen, som ikke 

vil blive påvirket af byggeriet og inddæmningen – nej, det er klart. 

 Sydhavnen mangler i forvejen plads. Det bliver ikke bedre af at få opført boliger på en stor del af arealet. 

Selv om der indvindes jord og inddrages fredsskov, vil det især om sommeren være et pladsproblem. Ingen 

i byrådet – selv ikke en sejler som projektlederen - har vist set trængslen i Marina Syd på en varm 

sommerdag, når alle trailerbådene også kommer med deres store firehjulstrækkere og lange bådtrailere, 

som skal parkeres og bliver smidt overalt. Det vil de også gøre i den nye Marina City. 
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Byggeriet vil ”heller ikke medføre væsentlige trafikgener ved adgangsvejen til Marina Syd”, hedder det i 

rapporten – det har det allerede gjort ved de to højhuse, der opføres lige overfor – på den modsatte side af 

Skamlingvejen, så…... 

Er helt klar over, at Marina City er et prestigeprojekt, som en del af byrådet med borgmesteren i spidsen 

ønsker gennemført, fordi meget andet i Kolding ikke er blevet til noget. Men hvorfor gennemtrumfe et dyrt 

projekt, som mange i Kolding ikke engang ønsker og ikke ønsker, der bliver brugt penge på. Mange 

tilsvarende byggeprojekter på havne har kun medført splid og spektakler mellem sejlere og lejere/ejere af 

lejlighederne, og mange steder kan de dyre lejligheder ikke lejes ud, og så bruges de i stedet til erhverv. 

(bl.a. Marselisborg Havn). Det er sket i flere Århus-havne. Og senest har også byggeriet og marinaen på 

Århus Ø fået store problemer med hærværk på området og på bådene. 

Nej, lad os få en moderniseret og udvidet lystbådehavn i Marina Syd – uden boliger. Det vil kun koste en 
brøkdel af Marina City projektet, og vil ikke skabe samme miljøpåvirkninger for vores fjord, for hele 
området, for Lillebælt m.m. Og det vil stadig gøre området mere attraktivt for både sejlere og befolkningen 
i Kolding by. 

Peter og Gitte Hansen, Delken 7, 6000 Kolding. Medlemmer af Kolding Bådelaug og Kolding Sejlklub. 
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From:      BF Plan
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 08:54:49 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                VS: kommentarer og indsigelse miljørapport og Marina City
Attachments:                   Kolding indsigelse Marina City og miljørapport.pdf

Venlig hilsen

Dorte Astrup Aagaard
Teknisk designer
—
79 79 13 13
dosk@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Gitte Staehr Hansen <gittestaehr@live.dk> 
Sendt: 28. juni 2020 17:24
Til: BF Plan <plan@kolding.dk>
Emne: kommentarer og indsigelse miljørapport og Marina City

Kommentar og indsigelse til miljørapoport  2 sider PDF-fil. Venligst Peter og Gitte Hansen, Kolding

Sendt fra Mail til Windows 10
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Fra: Peder J Madsen <pm@koldingfjord.dk>  
Sendt: 28. juni 2020 19:48 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: Marina City, Kolding 
 
 
Wauw, hvor er det fantastisk at Kolding Kommune er på vej med en attraktiv udvikling af Kolding havn og Kolding 
Fjord.  
 
Jeg har kigget på planmaterialet til vores alle sammens nye bydel, Marina City i Kolding. Hvor bliver det dog en 
fantastisk del af vores by og fjord. Her skabes et enestående miljø med en ny bæredygtig bydel og tilmed plads til 
både handelsliv, boliger og et super attraktivt sejlermiljø.  
 
Med den kommende Marina City skabes et unikt sted og jeg vil glæde mig til at følge og deltage i udviklingen.  
 
Hvis ikke, Kolding Kommune, allerede har kontakt til Pensionskassen PKA (ejer af bl.a. bygningerne Hotel 
Koldingfjord) så medvirker jeg gerne til at etablerer kontakt til pensionskassens investeringsdirektør Michael 
Nellemann Pedersen og ejendomschef Nikolaj Stampe.  
 
På gensyn 
 
Med venlig hilsen 
Hotel Koldingfjord A/S 
  
Peder J. Madsen 
Adm. direktør / CEO 
  
Tlf.: (+45) 7551 0000 
Direkte: (+45) 7620 8610   
Mobil: (+45) 4062 4057   
Skype: peder.madsen6000 
  
www.koldingfjord.dk               www.louisehøj.dk 
 
 

mailto:pm@koldingfjord.dk
mailto:plan@kolding.dk
http://www.koldingfjord.dk/
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From:      DN Kolding
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 10:23:57 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        DN Kolding
Subject:                Høringssvar: Marina City plangrundlag- og VVM-redegørelse gældende version
Attachments:                   Kolding Marina fælles.docx

Til Kolding Kommune
Att.: Marina City 

Bemærk. Ny version

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Kolding
sendes hermed vedhæftet høringsvar til ovennævnte:

Plangrundlag og VVM-redegørelse for Marina City 

Der er sendt et høringssvar i går den 28/6 - dette er ikke gældende.
Men det er vedhæftede der er gældende 

Med venlig hilse
Esben Christoffersen
Formand
DN-Kolding

Fra: DN Kolding
Sendt: 28. juni 2020 20:15
Til: plan@kolding.dk
Cc: DN Kolding
Emne: Høringssvar: Marina City plangrundlag- og VVM-redegørelse 

Til Kolding Kommune
Att.: Marina City 

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Kolding
sendes hermed vedhæftet høringsvar til ovennævnte:

Plangrundlag og VVM-redegørelse for Marina City 
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Med venlig hilse
Esben Christoffersen
Formand
DN-Kolding



29. juni 2020

Kolding Kommune 
mrk. Marina City 
Planafdelingen 
Nytorv 11, Kolding  
eller på e-mail til plan@kolding.dk

Høringssvar til materialet omkring Kolding Marina 
Planforslagene samt VVM-redegørelse.  

Høringssvar til materialet omkring Kolding Marina 

Danmarks Naturfredningsforening, DN Sekretariatet og DN Kolding, har læst og vurderet høringsmaterialet 
fra Kolding Kommune. Som udgangspunkt er DN noget bekymret over planerne om udbygning af Koldings i 
forvejen store lystbådehavn til en egentlig marina, idet det indbefatter udvidelser i den lavvandede fjord og 
økonomisk balanceres med planer om op til 400 nye boliger i selve kystlandskabet. Samtlige forhold om-
kring miljøpåvirkninger bør derfor vurderes grundigt, efter bedst mulige standarder på området, særligt for 
så vidt angår alle indgrebene på søterritoriet. I det følgende vil DN komme med indspil til de to områder, 
der har vagt foreningens største bekymring – hensynet til den marine natur og hensynet til den lokale natur 
herunder udlæg af erstatningsnatur.

Marine forhold

Kolding Fjord er en fladvandet fjord med relativt ringe vandudskiftning. Derfor vil alle tiltag i forbindelse 
med havneudvidelse skulle ses i det lys, at projektet bør gavne mere end det føjer til i forvejen ringe vilkår. 
Her spiller burene med sten, som tænkes placeret under gangbroer og lignende i marinaens miljø, en nøg-
lerolle, idet de vil kunne tilbyde en masse fastsiddende liv og filtratorer, foruden at levere gode skjul til fi-
skeyngel. DN er dog lidt ked af, at den oprindelige tanke om en kunstig ø eller et kunstigt rev i fjorden, som 
kompensation for det annekterede havområde er droppet igen, primært ud fra økonomiske betragtninger. 
Da projektet uden tvivl balancerer i milliardklassen, så DN gerne, at der blev arbejdet yderligere ud af en vej 
der hed kunstigt rev på lavt vand, også selv om der generelt er tale om blød og mudret bund i Kolding 
Fjord. 

Klapningen

Til vurdering af klapningen på Trelde Næs klapplads (K-164-01) er der lavet en konsekvensvurdering baseret 
på en sedimentspredningsmodellering af Niras fra april 2020.

DNs sekretariat har set Niras-rapporten igennem. Det er ubetinget den mest uforståelige konsekvensvurde-
ring og fremstilling af modelresultater, som vi i DN sekretariatet endnu har været præsenteret for – og det 
er over årene rigtigt mange klapvurderinger, der er gået over DNs bord. Derfor har DN ladet en ekspert i 
marine modellering se sagen igennem og baseret på det har DN følgende bemærkninger til rapporten:
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1) Fjernfeltsmodellering med MIKE-21
Der er anvendt en 2 dimensional model MIKE-21, som ikke beskriver lagdeling, selvom lagdeling faktisk er
nævnt i den indledende beskrivelse. Der er ikke vist tidsserier for randbetingelser. Der er ikke vist begrun-
delsen for de konkret valgte perioder. Der er ikke vist modelparametre (friktion, dispersion, turbulensbe-
skrivelse). Der er ikke vist kalibrering/validering/usikkerhed.
Der er således ikke gjort rede for troværdigheden af MIKE-21 modelresultater.

2) Nærfeltsmodellering med "special-model"
"Specialmodellen" og dens anvendelse er ”ny på markedet”.
Dokumentationen af denne model mangler i denne rapport og der er ikke anført en valid kildehenvisning til
en teknisk manual/dokumentation af modellens validitet.
Modellen anvendes så vidt vides her en af de allerførste gange på det kommercielle marked, og det er ret
modigt, men også betænkeligt og risikabelt, sådan at introducere en ny metode, der ikke er dokumenteret.
En reference som "Naturstyrelsen 2012" og en arbejdstitel er afgjort ikke dokumentation nok. Opslag på
nettet giver ingen hits. Så modellen er i princippet fuldstændig udokumenteret, hvilket klart burde fremgå.
Der er ingen grund til at betvivle det videnskabelige grundlag for Specialmodellen, men uden dokumenta-
tion og validering er der heller ingen grund til at tro, at modellen er anvendt korrekt og at resultaterne er
troværdige.
Eksempelvis bemærkes at fanen spredes voldsomt meget i det tilfælde, hvor strømhastigheden er så høj, at
den ikke tillader primær sedimentering og blandes over hele vandsøjlen. Denne type fænomen lyder teore-
tisk meget interessant, men der er så vidt vides ikke tidligere blevet rapporteret om sådanne fænomener
fra felten.
Desuden repræsenterer en sådan hændelse 1) en sjælden situation og 2) en situation med meget høj for-
tynding og dermed til den usikre side.
Der er ikke præsenteret nogen form for kalibrering/validering eller usikkerhedsvurdering.
Der er ikke engang antydet en troværdig sammenligning med feltmålinger/virkeligheden.
Det er således udelukkende en teoretisk model, som så vidt vides nok er fostret/udviklet af en af de ypper-
ste hydraulikere, men alligevel gælder de generelle krav om dokumentation af kalibrering og validering
samt en vurdering af usikkerheden hér som for alle modeller.

Derudover er præsentationen af resultaterne yderst forvirrende og ikke systematisk. Der er anvendt tre for-
skellige modeller, to strømretninger samt to sæsoner. Hvilken sandsynlighed der gælder for hvilke tilfælde 
og hvordan udfaldet kommer til at se ud, når man vægter situationerne med deres respektive sandsynlighe-
der, fortaber sig.

Sammenfattende må DN konkludere at den konkrete modellering i den foreliggende klapsag ikke opfylder 
de generelle, basale krav om modeldokumentation, hverken for MIKE-21 modellering og i særdeleshed ikke 
for den nye nærfelts-model.

DN vil alene på den baggrund stærkt tilråde Kolding Kommune enten at få klapsags vurderingen bragt i ac-
ceptabel dokumentationsstand og resultaterne præsenteret på en måde, som gør det forståeligt og over-
skueligt for ikke-eksperter eller at få anvendt allerede velafprøvede modeller og præsentationsmåder i den 
aktuelle sag.

I ovennævnte betragtninger har DN ikke vurderet på den konkrete miljøbelastning som klapning af det op-
gravede mudder og slam fra en kommende, bredere sejlrende ind til Kolding Marina og Havn vil medføre. 
Til den problematik har DN følgende bemærkninger:

Det fremgår, at der fra februar 2017 til februar 2025 allerede foreligger klaptilladelser på i alt 58.500 m3 
klapmateriale fra omliggende lystbådehavne og havne. Angiveligt resterer 49.000 m3 af tilladelserne. Hertil 
kommer senere tilladelse til 254.000 m3 uforurenet opgravningsmateriale fra nedlægningen af gasrørled-
ningen Baltic Pipe (Energinet) på tværs af Lillebælt inden 16. juni 2025. 
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Oveni kommer altså 360.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Kolding ny marina og sejlrende, 
hvoraf 60% vurderes som uforurenet uddybningsmateriale og 40 % sedimenteret forurenet materiale. 
Der er udtaget sedimentprøver i dybderne 0-0,3 m under havbunden, 0,5-0,7 m under havbunden og 1,5 m 
under havbunden. Supplerende efter mistanke om forhøjede koncentrationer i det dybereliggende sedi-
ment, baseret på analyser fra blandt andet felt 3, blev sedimentet i dybderne 0,3-0,6 m og 0,6-0,9 m for felt 
3 analyseret.

Dermed mangler der altså generelt prøver fra dybderne 0,3-0,5 m og 0,7-1,5 m under havbunden. Eftersom 
laget 0,5-0,7 vurderes mest belastet og koncentrationerne af miljøfarlige stoffer derfra derfor valgt som 
worst case, forekommer det problematisk og i hvertfald med stor usikkerhed, at udelade mere omfattende 
analyser af lagene 0,3-0,5 m og 0,7-1,5 m, som kunne vise sig endnu mere belastede end de valgte 0,5-0,7 
m. Worst case valget er måske derfor ikke worst case alligevel.

Klapvejledningens obligatoriske analyse parametre viser alle niveauer under øvre aktionsgrænse, men man-
ge over nedre aktionsgrænse. Det betyder at andre muligheder end klassisk klapning seriøst skal overvejes.

Med i den overvejelse finder DN, at man skal inddrage ikke alene koncentrationer, men også de totale 
mængder af problemstoffer, fordi vi taler om helt usædvanligt store mængder klapmateriale klappet over 
relativt kort tid. Og at klappladsen er kendetegnet ved strømningsmønstre, der fjerner materialet fra selve 
pladsen, men ofte fører til at det forbliver i de nære dele af Lillebælt pga. hyppige ændringer i strømret-
ning. Her bidrager de tilførte mængder af miljøfarlige stoffer til en langsom forøgelse af ”den naturlige bag-
grundskoncentration” i danske havområder. Den danske klapningspraksis er hermed ikke medvirkende til at 
forbedre havmiljøet, men til at forværre det fordi man anser små tilførsler af persistente stoffer for upro-
blematisk, hvad de i sagns natur ikke er.

Tilsvarende mængdebetragtninger bør anvendes i forhold til næringsstofferne og ikke mindst de iltforbru-
gende stofmængder – ikke i forhold til at hæve en naturlig baggrundskoncentration, men mere pga. de kor-
terevarende virkninger af store mængder på algevækst og iltkoncentrationer i bundvand, der i forvejen ofte 
er problematisk lavt i Lillebæltsområdet.

Disse forhold taler for at klapninger på Trelde Næs klapplads altid bør foregå i vinterperioden fra novem-
ber/december til april, hvor materialet ganske vist spredes pga. stærkere strømme, men hvor både produk-
tion og iltforbrug påvirkes mindst. 

Yderligere skal DN påpege at klapning af i størrelsesordenen 600.000 m3 materiale på Trelde Næs klapplads 
over en ret kort tidsperiode indebærer betydelig risiko for at influere negativt på de naturforbedrende for-
søg, som er iværksat i Vejle Fjord under medvirken fra SDU under projektet ”Sund Vejle Fjord”. Det er 
mærkværdigt at forsøg iværksat delvis for offentlige midler ét sted ikke tages i betragtning, når andre of-
fentlige myndigheder planlægger og tillader aktiviteter, som kan influere/spolere de igangværende forsøg.

DN så meget gerne at projektet strakte sig langt – også ud over det økonomisk optimale - i forhold til at re-
cirkulere den ressource, som der eventuelt måtte ligge delvist brugbar i det opgravede sømateriale – alene 
ud fra præmissen om substitution af råstoffer, som projektet i forvejen har medtaget, og som DN bifalder. 
Kunne man eksempelvis forestille sig det opgravede materiale sigtet og sorteret og genanvendt til bundsik-
ringsmateriale eller indstøbt i bølgebrydere?

DN skal ikke undlade at påpege, at de danske klappladser blev udlagt i amternes tid og aldrig er blevet un-
derkastet en reel konsekvensvurdering af de samlede klapninger i kumulation med andre udledninger eller 
vurderet kumulativt i deres påvirkning af nærliggende Natura 2000 områder. Det er en uacceptabel mangel 
på omhu i den offentlige forvaltning af havmiljøet, formentlig båret af rent økonomiske overvejelser. 

På opgravningsstedet
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Her tabes erfaringsmæssigt ca. 5% af det optagne materiale. Det sker i inderfjorden, hvor Kolding Å og flere 
mindre vandløb har deres udløb. Der er begrænset vandskifte og området er passage område for vandre-
fisk.
Det fremgår ikke, hvilke foranstaltninger det tilstræbt grønne marina-projekt har tænkt at tage i anvendelse 
for at mindske virkningerne af opgravningsaktiviteterne, herunder kendte teknologier som sedimentspred-
ningsgardiner og støjdæmpende nedramningsforanstaltninger i forbindelse med spuns og pilotering.

I anlægsfasen ser DN således gerne, at projektet vurderer på og løbende tilpasser arbejdet bedst muligt til-
stedeværelsen af marsvin fra Lillebælt i Kolding Fjord. Nu er det muligt, at Kolding Fjord ikke er verdens vig-
tigste fourageringsområde for marsvin. Men især funderingsopgaver og lignende aktiviteter med betydelig 
undervandsstøj kan udmærket forstyrre og bortjage marsvin over længere afstande. Muligheden for helt at 
lukke fjorden med såkaldte ”ping!’ere” bør i hvert fald overvejes, så man undgår at kalve bliver skilt fra de-
res mødre.

Da Kolding Fjord er søterritorie, og derfor reelt uden for Kolding Kommunes myndighedsområde, er et for-
maliseret samarbejde mellem Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet og Kolding Kommune vigtigt. Eksempelvis 
kunne det tænkes, at Søfartsstyrelsen lå inde med data om fjordbundens beskaffenhed, som tillod etable-
ring af det ønskede undersøiske rev. 

Landbaseret naturbytte

I det store billede er DN med på, at nedlæggelse af enkelte små naturlommer kan blive et nødvendigt onde 
på vej mod en markant byudvikling af Kolding by. Men der hviler en lille uklarhed over projektets foreslåe-
de ”handel” med natur. For det første er de foreslåede bytter af natur ikke sammenlignelige af natur. Det 
vil sige, der fjernes og nedlægges noget af kystkarakter med saltvandspræg, til fordel for tre mulige områ-
der, der er enten af tørbundskarakter og ikke særligt gamle (de to nordlige forslag) eller af fersk, fugtig-
bundskarakter (med mere betydelig alder). DN er med på, at det kan blive det muliges kunst. Men umiddel-
bart hænger forslagene ikke så godt sammen med praksis for Miljø- & Fødevareklagenævnets afgørelser. 
Derfor må DN forvente, at der enten for den nedlagte natur vedkommende vil være tale om særdeles ringe 
natur på vippen til opretholdelse af § 3 status, eller at byttet bliver så naturmæssigt lukrativt, at al kritik må 
forstumme.

I det lys vil DN henlede mest opmærksomhed på Dalby Møllebæk og dets omgivelser uden for eksisterende 
§ 3 registrering. Ældre kort dokumenterer i hvert fald gammel og sandsynligvis fortsat fremdrivelig natur i
det foreslåede område. Sammenhængen mellem fjorden og vandløbet bør i den forbindelse forstærkes. Bå-
de fysisk med eksempelvis en ubrudt færdselsåre, grussti eller lignende fra kyst og gerne helt op til udsprin-
get i Vonsild Skov.

Dalby Møllebæk er velkendt for DN Kolding, idet foreningen er bekendt med Naturskolens udlæggelse af 
ca. 15 gydebanker og over 50 m3 skjulesten, hvilket markant har forbedret naturtilstanden i vandløbet. El-fi-
skeundersøgelser har siden 1996 – over ca. 25 befiskninger – dokumenteret denne gode udvikling. Omløbs-
stryget blev ligeledes etableret, efter at Naturskolen i 10 år fysisk havde flyttet havørreder forbi den tidlige-
re opstemning ved Dalby Mølle. Blot 2 år efter omløbsstrygets etablering, var der målopfyldelse på statio-
nerne opstrøms. Som det fremgår af data fra Ørredkortet blev der ved den seneste fiskeplejeplan fundet fi-
ne bestande øverst i vandløbet. Derimod har der altid været problemer omkring de 2 nederste stationer – 
nedstrøms omløbsstryget, hvor et lille, rørlagt vandløb fra et industrikvarter løber ud i Dalby Møllebæk. På 
trods af mange indsatser for bedre adfærd https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/spilde-
vand/hjaelp-fiskene/projekt-hjaelp-fisken, har DN Kolding kunne konstatere, at vandløbet nedenfor Dalby 
Mølle aldrig har nået samme høje målsætning som ovenfor, hvilket foreningen tilskriver ukontrollerede 
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overløb eller miljøfremmede stoffer i det rørlagte vandløb. Problemet kunne løses med et forsinkelsesbas-
sin eller et minivådområde, der formentlig ville virke som buffer og delvist naturligt renseanlæg inden udlø-
bet i Dalby Møllebæk. En anden indsats DN Kolding kunne ønske sig, ville være decideret vandløbsrestaure-
ring syd for vejen mellem Dalby og Vonsild. Her løber vandløbet fra den markante smeltevandsdal og ud i 
fladt agerland. Vandløbet ligger dybt nedgravet og er reguleret i en fjern fortid. Her kunne skabes rigtigt fi-
ne forhold for fisk og smådyr. På den strækning ses i øvrigt odder med jævne mellemrum. Hele dalen har 
stort potentiale med gamle tilgroede overdrev, ellesumpe, engarealer og er levested for løvfrø, og forment-
lig birkemus. I tilknytning til en rekreativ sti helt til Vonsild Skov ville Kolding Kommune bibringe den lokale 
natur et synligt og markant kvalitetsløft, der kunne hænge fint sammen med et restaureringsprojekt. 

Hvis Dalby Møllebæk med omgivelser skal i spil som mangedoblet erstatning for de nedlagte naturelemen-
ter i marinaens omgivelser, så vil det efter DNs opfattelse af praksis omkring erstatningsnatur kræve, at Kol-
ding Kommune lægger sig i selen og sætter alle sejl ind (!) for at fremdyrke sammenhængende bånd af eng, 
mose og vandløb i en naturlig helhed langs bækken. Græsning af et mindre antal hårdføre kreaturer må væ-
re at foretrække som blivende naturplejeredskab, ligesom området med fordel kan indrettes i 2-3 sektio-
ner, der kan græsses efter tur, og dermed tillade opblomstring af blomsterflor henover sommeren til stor 
glæde for gående og cyklende publikum, som det ses andre steder i Kolding Kommune –eksempelvis langs 
Troldhedestien og ved Brandrupdam. Individuelle hensyn til ynglende isfugl i bækkens brinker er DN fuld af 
fortrøstning for at Kolding Kommune kan varetage på betryggende vis til alles glæde og fælles bedste. I for-
hold til stejle brinker langs bækken og græsning med kreaturer er det væsentligt, at de stejleste brinker for-
bliver uden græsning, da kreaturer ellers vil ødelægge isfuglebiotoper på stribe. Mere smult vande og flade-
re brinker kan derimod stedvist åbnes op for græsning, så der bliver skabt yderligere variation i forløbet. 

Overordnet ser DN positivt på projektets ideer og tanker – om end med betydelige betænkeligheder for så 
vidt angår de marine hensyn - og afventer den endelige miljøvurdering og de enkelte afgørelser nærmere.

Venlig hilsen

Jan Pedersen
Biolog og naturekspert
DN Sekretariatet

Henning Mørk Jørgensen
Havbiolog, vandpolitisk rådgiver
DN Sekretariatet

Esben Christoffersen
Formand i DN Kolding
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Fra: Tommy Pedersen <thp.kolding@mail.tele.dk>  
Sendt: 28. juni 2020 20:34 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: mrk. Marina City 
 
Vi vil blot kommenterer planerne for Marina City inkl. Lystbådehavnen på vegne af vores husstand. 
 
Vi synes det lyder til at være et fantastisk projekt, der igen vil sætte Kolding på landkortet på den gode måde, med 
en af landets største og mest moderne lystbådehavne. Det vil helt sikkert trække mange turister til byen og kan kun 
være et kæmpe plus for hele Kolding. 
 
Vi er meget spændte på Marina City projektet med beboelser helt nede ved vandet. Vi er selv meget interesseret i 
muligheden for at kunne komme til at bo i Marina City. Eneste anke er, at vi gerne så projektet gennemført indenfor 

de næste par år, så vi håber projektet kan speedes lidt op😊 Vi håber virkelig at projektet bliver gennemført, da vi 
mener Kolding netop mangler attraktive beboelser ved/i forbindelse med havnen/lystbådehavnen. Det vil kunne give 
helt nyt liv til vores del af byen. 
 
Vi ser frem til at følge udviklingen 
 
Med venlig hilsen 
Hanne og Tommy Pedersen 
Løjpen 20, Tved 
6000 Kolding 
Mobil 40103450 
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Nordensvej 3, Taulov
DK - 7000 Fredericia

Axeltorv 3, Axelborg
DK - 1609 København V

Tlf. +45 70 10 40 40 
Fax. +45 75 45 19 28

mail@dkfisk.dk
www.dkfisk.dk

Danmarks Fiskeriforening PO samt Gruppen Hjælp Lillebælts bemærkninger til 
miljørapporten og bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene

Forekomsten af fisk i Lillebælt er gået kraftigt tilbage de seneste år og havmiljøet er presset efter 
årtiers udledninger og klapninger. Den klapning af muddermateriale Kolding kommune ligger op til 
fra Marina City projektet, vil i meget negativ grad påvirke havmiljøet i Lillebælt og umiddelbart nord 
for bæltet. Der skal findes en anden løsning for de forurenede muddermaterialer der ligges op til at 
klappe, så havmiljøet ikke belastet i så høj grad.  

Det kan ikke acceptere at der gives tilladelse til yderligere klapninger på Trelde næs klapplads fra 
projektet marina city, da konsekvenserne af klapningen vil have en meget negativ påvirkning på 
områdets fiske og skaldyrsbestande, samt en negativ påvirkning i forhold til muligheden for at drive 
fiskeri i området. Der mangler overordnet en biologisk forståelse for hvordan klapning påvirker 
miljøet. Den anvendte tilgang, via modeller der prøver at estimere påvirkningen, stemmer sjældent 
overens med hvad erhvervsfiskerne, fritidsfiskere og lystfiskere samt andre brugere oplever når de 
færdes på vandet.

Der har igennem årtier været den ene miljøkatastrofe efter den anden, som har forgiftet Lillebælt. 
Heriblandt udslip fra Shells havneterminal i Fredericia helt tilbage fra 70´erne og frem, uttalige 
udslip fra Åbenrå havn, klapninger de sidste mange år, overløb fra Fredericia, Kolding og Vejle 
Kommune, branden i Fredericia i 2016 mm. 
Alle disse ”utilsigtede” hændelser har belastet miljøet og er aldrig blevet undersøgt til bunds.

Det vi som brugere af Lillebælt dog kan se, er at livet under en vis dybde stille og roligt forsvinder i 
Lillebælt, det startede nord for Fyn og er nu trukket ned til Als, den sorte død fra nord kalder vi det.

Et af vilkårene i tilladelsen er at der ikke sker en dybdeforringelse i klapområdet under 14 meter. 
Det fremgår ikke hvordan forholdene på klappladen i forhold til dette hensyn, ser ud på nuværende 
tidspunkt forud for klapningen. Ved tilladelsens ophør skal klappladsen pejles, men der findes 
ingen beskrivelse af konsekvenser, hvis vilkåret ikke er overholdt. 

Bundgarnsfiskerne i Båring vig oplever betydeligt gener forårsaget af klapninger når vindretningen 
er mellem nordvest og nordøst. Fangsterne ved disse vindforhold plejede at være gode, hvor de nu 
desværre er blevet meget lave. Ligeledes er der et voksende fiskeri efter sorthummer i området 
ved Trelde næs, der højst sandsynligt vil blive påvirket i negativ retning hvis klapningen 
gennemføres. 

Småbådsklubberne i Lillebælt som er Lillebælt Småbådsklub, Årøsund Småbådsklub og 
Sønderjyllands Småbådsklub, har igennem de sidste år kunnet følge situationen nøje, fiskerne 
trækker mod syd, det virker som om der er noget i vandet i det nordlige Lillebælt som fiskene ikke 
bryder sig om. 
Der er vel og mærke stort set ingen iltsvind i det nordlige Lillebælt, her er situationen dog mest 
alvorlig!

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding
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Der mangler en opgørelse over hvad der er blevet klappet på klappladsen gennem tiden, så man i 
langt højere grad kan vurdere de enkelte klapninger i forhold til hinanden.

Det fremgår at materialet primært er gytje og mindre mængder af sand og at det indeholder en 
lang række miljøfarlige stoffer. Der henvises til nedre og øvre aktionsværdier uden der findes en 
opgørelse over hvad der i mængde samlet udledes ved klapningen. Der burde ikke være noget 
tvivl om at klapningen er meget negativ for farvandet omkring Trelde næs og videre ned i Lillebælt.

Sedimentprøverne fra felt 3 viser høje koncentrationer af forskellige miljøfarlige stoffer, hvorfor et 
andet rådgivningsfirma har analyseret prøver fra det samme felt og ikke fundet disse høje 
koncentrationer. Man har så anvendt de analyser man har fundet passende i forhold til at 
koncentrationerne ikke er for høje. Det ser altså lidt mærkeligt ud. Hvilken producerer i forhold til 
prøvetagning og efterfølgende analyser er fulgt, så man sikre det bedst mulige videnskabelige 
grundlag for beslutningstagerne?  

Materialet indeholder en del organisk materiale der vil forbruge ilt når dette nedbrydes. Denne 
proces vil forbruge store mængder af ilt i nærområdet og være medvirkende til kraftigere iltsvind 
end hvad området ellers oplever. Dette vil især være et problem i perioden mellem juli til 
september, hvor ilt niveauet i forvejen er lavt. Iltsvind i indre danske farvande er hvert år et stort 
problem og hændelsen er fuldstændigt ødelæggende for stort set alle organismer. Aktiviteter der 
direkte fremmer iltsvind, er især meget problematiske for området omkring Trelde næs der i 
forvejen er meget belastet. Danmarks Fiskeriforening og gruppen Hjælp Lillebælt er bange for at 
klapningen er meget mere end hvad området vil kunne holde til og dermed påvirke hele området 
meget kraftigt negativt i en længere årrække. 

Danmarks Fiskeriforening og gruppen Hjælp Lillebælt vil på baggrund af overstående ikke 
accepterer at klapningen gennemføres. Der skal findes en anden løsning, så havmiljøet ikke 
belastet i så høj en grad. Vi ønsker os fiskene tilbage til Lillebælt og de omkringliggende 
farvandsområder og derfor blive vi nød til at starte med at begrænse forureningen og ikke bare 
foresætte som om alt er godt. Der skal trækkes i håndbremsen og miljøforholdene skal 
undersøges så ikke Lillebælts skæbne udfordres gang på gang. 

45



Fra: Henrik S. Lund
Til: BF Plan
Cc: formand@lillebaelt-smaabaadsklub.dk
Emne: Danmarks Fiskeriforening PO samt Gruppen Hjælp Lillebælts bemærkninger til miljørapporten og

bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene
Dato: 29. juni 2020 09:45:07
Vedhæftede filer: image003.png

Danmarks Fiskeriforening PO samt Gruppen Hjælp Lillebælts bemærkninger til miljørapporten og
bemærkninger eller ændringsforslag til planforslagene 1.docx

Hermed fremsendes bemærkninger fra Danmarks Fiskeriforening PO og gruppen Hjælp Lillebælt
til miljørapport og ændringsforslag til planforslagene.
Med venlig hilsen

Henrik S. Lund
Biolog

Direkte
Mobil
Mail

+45 76 10 96 52
+45 29 24 55 65

hl@dkfisk.dk

Nordensvej 3,Taulov
DK - 7000 Fredericia

www.fiskeriforening.dk
cvr.nr. 45 81 25 10

Denne e-mail og eventuelt vedhæftede filer kan indeholde fortrolig
information. E-mailen er kun beregnet for den tilsigtede modtager
anført ovenfor og hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du
returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at læse,
kopiere, videresende eller gemme e-mailen.
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Kolding Kommune
Planafdelingen
Nytorv 11
6000 Kolding

Mrk.: Marina City

Kolding, den 24.06.2020

Indsigelse mod Marina City

Indsigelse: Kolding har en smuk og tilgængelig inderfjord, som er til stor glæde for alle som bor i området, 
og alle som dagligt færdes i området, enten som pendlere ind og ud af Skamlingvejen, eller som tager 
ophold på rastepladsen på Skamlingvejen eller på stranden ved Marina Syd. 
Dette område skal ikke uopretteligt ødelægges med opfyld, pilotering og byggeri.

Indsigelse: Det anføres at Marina Syd skal udbygges, fordi Marina Nord er utidssvarende og miljømæssigt 
under pres af naboskabet til industrihavnen, jernbanen og større vejanlæg. 
Dette er en kraftig omskrivning af den oprindelige årsag til at Marina Nord skal flyttes over til Marina Syd. 
Årsagen var at Kolding Industrihavn havde behov for at få sine udlånte arealer tilbage. 
Omskrivningen fremstår meget søgt. 
Det pres Marina Nord er under, er usammenligneligt med det miljømæssige og infrastrukturelle pres, som 
det aktuelle forslag til skabelse af Marina City vil skabe i sin nuværende plan. 
Miljøet i fjorden og i hele området vil lide uoprettelig skade, ved opgravning af slam, genopfyldning af 
søområdet med jord af anden herkomst, pilotering samt efterfølgende byggeri. 
Infrastrukturen i området, primært ad Skamlingvejen er i forvejen under et voldsomt pres med pendlere 
fra Tved, Rebæk, Goldbækparken, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup. Trafikken er ikke alene voldsom og presset i 
myldretiden morgen og aften. Weekendtrafikken giver også problemer med at komme ud fra Kløvervej og 
Marina Syd. Med de kommende 208 lejligheder i Fjordbrynet, som får umulige oversigts- og udkørsels- 
forhold til Skamlingvejen, vil planen om yderligere tilførsel af over 400 lejligheder i Marina City få trafikken 
til at bryde totalt sammen. Det gælder Ikke alene for Skamlingvejen, men hele vejen over havnen ad 
Østerbrogade og Jens Holms Vej til Svineryggen. Området kán ikke tåle mere trafik. 
Når man så samtidigt desværre kan se det i ekstrem hast vedtagne byggeri mellem Strandparken og 
Rosenholm allerede påbegyndt, det netop vedtagne højhusbyggeri i det grønne område ved Violvej, og har 
det påtænkte byggeri af 180 lejligheder i haven til Metropolis og på den lille del af cirkuspladsen in mente, 
så er det tydeligt for enhver at man hos Kolding Kommune i By- og Udviklingsforvaltningen siger ét men gør 
noget andet. Man taler om bæredygtighed, men i virkeheden smadrer man gode rekreative områder midt 
i et boligområde i balance. Man udraderer rekreative områder og pakker dem ind i beton, cement og asfalt.
Planen, der fra starten handlede om at flytte lyst- og sejlbåde fordi industrihavnen manglede plads, har 
fuldstændigt mistet fokus. Det hele handler i virkeligheden om at bygge boliger på det mest umulige sted.
Det handler om at bygge boliger med udsigt for de få og ødelægge udsigten for de mange. Som området
fremstår i øjeblikket, er det lige omvendt og har været det i årtier. Til glæde for alle. 
At boligerne er den virkelige hensigt for området, stod helt klart, da Kolding Kommune melder ud at 
Industrihavnen skal lukke, for at give plads til boliger. Det gives ikke plads til erhvervsskibe i deres optik.
Der er ingen tvivl om at lyst- og fritidsbådene lider samme skæbne. Det er et rigtigt dårligt mix at blande 
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boliger og havn, uanset om det er lyst- og fritidsbåde eller erhvervsbåde. 
Alt efter årstid og aktivitet, har enhver havn sine lyde og sin støj. Det kan man ikke lave om på uden at 
kvæle den. https://www.youtube.com/watch?v=2JJ9i84FULU&list=UUTlkr83U2oU5kA9Eai61lcw&index=25

Marina Syd er vant til at servicere Marina Nord, det er derfor stærkt begrænset hvad der skal til af ekstra 
byggeri, for at en udvidelse af Marina Syd kan servicere bådene fra både Nord og Syd i Marina Syd fuldt ud.
Som foreslået allerede i 2017 med denne illustration, vil en udvidelse af Marina Syd mod vest, ind mod det 
kommende Kolding Sky, let kunne servicere det antal både, der er behov for. 
Ved at gøre H broen til en fast mole, hvor vandet fra åen ikke kan trænge igennem, vil der til tid og evighed 
blive sparet betydelige summer på vedligeholdelse af marinaen, da den ikke vil blive fyldt med sediment fra 
åen. Marina Syd vil blive rummelig, praktisk funktionel og tilmed opfylde kravet om at være en bynær 
marina. Samtidigt med vil inderfjorden blive bevaret som den er, til glæde for alle der bor og færdes her.

Når man oplevede hvorledes fjorden frøs til under 15 m/sek vinde fra øst i 2018, hvor isen pressede mod 
vest i inderfjorden, men hvor Kolding Å’s udløb sørgede for at indsejlingen var fri og den store ismasse ikke 
pressede isen – og derved også – bådene, der var i vandet i marinaen, vil man således spille med naturen. 
Selvsamme sen-vinter storm var for den opmærksomme også en reminder om det håbløse i at anbringe 
husbåde ved øst-molen. Vejrforholdene ville have gjort det til en ganske kold meget iset oplevelse. 
Husbåde hører hjemme langs med H-molen ind ad åen. Det vil give miljø og gøre ophold i dem tåleligt. 

Som Marina City planerne føres frem og præsenteres ny, er det en katastrofeplan. 

Med venlig hilsen

Mogens Erik Brockhusen
Kløvervej 15, 12 th
6000 Kolding
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HØRINGSRUNDE KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL 
FREMTIDIGE FORHOLD VED GENNEMFØRELSE AF MARINA CITY PROJEKTET. 

29-06-2020 Martin Hansen Kløvervej 9 

1 

ET BOLIG MILJØ FOR MENNESKER ELLER KØRETØJER? 

GENNEMFØRELSE AF MARINA CITY BETYDER: 

MERE TRAFIK = MERE STØJ = MERE FORURENING. 

En større Marina Syd med 1000 bådpladser, 400 nye Marina city boliger og 4 nye 13 etagers boligblokke 

nærmere  end 200 meter. 

Er de fremlagte planer og rapporter virkelig gode troværdige, sandsynlige og gennemtænkte? 

SKAMLINGVEJEN ER ALLEREDE HÅRDT BELASTET, OG TÅLER IKKE YDERLIGERE TRAFIK ØGNING. HELLER 

IKKE DE TILGRÆNSENDE BOLIG VEJE. 

Hvem tror på en fredelig konfliktfattig sameksistens mellem bådejere og beboere? 

Har man indhentet erfaringer fra lignende ”monument” projekter? 

HVEM ER DET DER ØNSKER AT GENNEMFØRE PROJEKTET, ØKONOMER, POLITIKERE BORGERE? 

Trafiktælling på Skamlingvejen er senest foretaget i 2014, den viser en daglig trafik på 9.405 køretøjer heraf 

ca. 500 lastbiler, det svarer til et køretøj i gennemsnit hvert 4,59 sekund når mængden fordeles jævnt over 

12 timer. Så allerede i 2014 var det svært for fodgængere, rollator brugere, gang besværede, barnevogns 

førere, cyklister, hundeluftere, motionister og børn at krydse Skamlingvejen sikkert.  

Der findes ikke dokumentation for nogen nyere gennemførte trafiktællinger for Skamlingvejen og veje i 

nærområdet. Der findes heller ikke dokumentation for nyere hastigheds-, støjmåling eller luftforurening. 

Altså må det konkluderes at den nuværende Marina City projekt plan ikke er baseret på nutidige målinger 

og observationer. Men hviler på skøn eller gætterier.   

En beregning af trafikmængden 2020 med en skønnet 2% stigning pr. år, giver som resultat 10.600 

køretøjer pr. døgn,  (Svarer til 1 køretøj for hver 4,07 sekunder over 12 timer.)  

Antagelig er trafikstigningen reelt større, flere skønner det er nær 3%/ årligt, hvilket giver 11.230 køretøjer 

pr. døgn, (Svarer til 1 køretøj for hver 3,8 sekunder over 12 timer.) Helt i skoven at tro dette er muligt på en 

tosporet vej. Du ønskes held og lykke når du skal krydse Skamlingvejen. 
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På en tosporet vej uden nogen form for trafikregulering. Dette vil gøre Skamlingvejen til en endnu hårdere 

trafikeret vej, med store risici for ulykker, meget støj og forurenet luft, helt uønskede forhold, i en tid hvor 

vi fokuserer på bæredygtighed, holdbarhed, trivsel og sundhed. Det er ikke længere ”bilernes” årti. 

Den betydelige trafikøgning i forhold til sidste måling i 2014, samtidig med et meget øget antal Ind-

/udkørsler fra en dobbelt så stor Marina, 400 nye boliger, forretninger, leverandører, bådtransporter, 

samtidig med opførelse af 4 nye boligblokke på ”forbrændingsgrunden på Skamlingvejen. Det ses ikke at 

disse forhold indgår seriøst i en seriøs i betragtning af fremtidige trafikforhold, men er mere eller mindre 

glemt/ negligeret i forbindelse med Marina City projektet.  

Den plan og miljørapport der er lagt frem, er ikke en plan der er tilstrækkelig gennemarbejdet, den hviler 

ikke på troværdige nutidsfakta, den har ikke stor borger tilslutning, den udgør ikke en bæredygtig og 

ønskværdig helhedsløsning.  

Støjmæssigt tager den i øvrigt kun indvirkninger på de nærmeste omgivelser/ boligområder i betragtning. 

En yderligere trafik øgning betyder også en betydelig øgning at trafikstøj, luftforurening og forringelse af 

trafiksikkerhed på de tilgrænsende veje Kløvervej, Irisvej og Anemonevej. Disse ændrede forhold i 

naboomgivelserne, må inddrages i miljøvurderingerne. For de boliger der ligger på Kløvervej 1-11 parallelt 

med Skamlingvejen, som allerede nu er svært støjbelastede, er en øgning af trafikstøj, luftforurening og 

forringelse af trafiksikkerhed er ikke acceptabel. 

De eksisterende boligområder bliver negativt berørt af Marina City projektet, det må behandles og 

vurderes i plan- og miljørapporten. 

TRAFIKSITUATIONEN PÅ SKAMLINGVEJEN OG TILGRÆNSENDE VEJE I DAG 

I dag er der flere problemer, som sikkert ikke er alment kendte. Disse vil blive forværret i forbindelse med 

gennemførelse af Marina City projektet. 

Et alvorligt problem er blandt andet gennemkørselstrafik med hastigheder der overstiger begrænsninger og 

hvad forholdene tillader. Nemlig at flere og flere der kører på Østerbrogade, ikke har tålmodighed til at 

holde i kø i venstresvingsbanen for at svinge til venstre ud ad Skamlingvejen. Disse utålmodige mennesker 

som må have en fyldt kalender efter kl. 16, vælger en ”genvej”, ved at fortsætte ad Østerbrogade, svinge 

venstre ved lyskrydset ad Tvedvej, sbvinge til venstre igen ad Anemone eller Irisvej, og køre med rasende 

fart gennem boligvejene til Kløvervej 1- 11 strækningen, hvor de så svinger til højre udadgående ad 

Skamlingvejen. Mange gange uden fuldt ud at respektere vigepligt for trafik på Skamlingvejen. Det er nok 

den samme flok som har så travlt at de kører over for ”taxagrønt” og rødt. 

Forslag: 

Forbyd gennemkørsel på boligvejene Anemonevej, Irisvej og Kløvervej 1-11, undtaget BUS 1 der har rute på 

hverdage på Anemonevej/ Kløvervej. 

Det skal desuden bemærkes at Skamlingvejen med helleanlæg i dag i stor udstrækning bruges til vanvids 

kørsel i hastigheder der overstiger 100km/t såvel personbiler som motorcykler. Der køres med helt 

vanvittig høje hastigheder, helt hensynsløst, uden tanke for risiko for andre trafikanter eller eget liv.  
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Dette sker både i de lyse som mørke timer af døgnet. Det virker nærmest som om at helleanlæggene 

stimulerer disse trafik dårer til at prøve hvor hurtigt helleanlæg kan passeres. Det gælder også flere lastbiler 

med anhænger. 

 Jeg opfatter at helleanlæggene er etableret for at give fodgængere, cyklister, rollator brugere, 

rullestolsbundne, gang besværede, barnevogns førere, cyklister, hundeluftere, motionister, børn og andre 

en chance for at krydse vejen sikkert. Men i så fald fungerer det overhovedet ikke efter hensigten.  

Lastbilstrafik, udrykningskørsel og vanvids racer kørsel bidrager i høj grad til en øgning af støj- og 

luftforureningen i området.  

Støjen fra Skamlingvejer er i dag langt over acceptable grænser, hvilket har stor betydning for 

opholdsmiljøet og sundhedsskadelige virkninger for især for beboerne af de ejendomme, der ligger på 

kløvervej nr. 1 til 11.  

Hvilke støjreducerende foranstaltninger/ støjværn er indarbejdet i planerne, som støjbeskyttelse af disse 

boliger?  

Der kan ikke herske nogen tvivl om at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi * for boligbebyggelse, 

daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer på 58 dB allerede i dag er overskredet i en stor del af 

døgnet. Dette kan kun forværres med en øget trafikmængde. 

Ændres den første del af Skamlingvejen fra krydset Østerbrogade til udmundingen af Tvedvej 

i Skamlingvejen til en lokalvej uden gennemkørende lastbilstrafik og der samtidig bygges en omfartsvej til 

den gennemkørende trafik og lastbiler. Med den løsning ville køretøjsmængden på den første del af 

Skamlingvejen blive betydeligt aflastet. Og den første del af Skamlingvejen ville så kun trafikeres af nogen 

med et lokalt ærinde til boliger og marina på Skamlingvejen og Kløvervej. 

Det er klart at politiet ikke har ressourcer til at kontrollere færdsel på fuldtid, så i stedet kunne der 

etableres bump ved hellerne, gerne dobbelte med kort afstand, og samtidig nedsætte den tilladte 

maximale hastighed til 40 km/t. Det er jo i sidste ende ulykker og i værste fald tabte menneskeliv det 

handler om, selv fartdårer er jo ikke udødelige. 

Spm.: 

Vil der blive gennemført nye målinger og beregninger baseret nutidige tal og observationer? 

Er det en forudsætning for gennemførelse af Marina City projektet at der findes en for alle 

involverede parter tilfredsstillende løsning inden den endelige plan for Marina City kan 

vedtages? 

Hvorledes begrænses støj, luftforurening og hvorledes sikres trafiksikkerhed for alle typer 

trafikanter? 

Findes Politi myndighedens udtalelser tilgængelige offentligt? 

Hvad er planlagt med hensyn til at skabe sikre trafikforhold til/ fra Marina City? 

-Skamlingvejen spærres for gennemkørende lastbilstrafik?

-Etablering af trafik signaler ved Marina/ bolig område og Kløvervejs udmunding i

Skamlingvejen, samt ved projektområdets østligste område. Det vil være en fartdæmpende
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foranstaltning for det store antal ”fart blinde tosser” der færdes på Skamlingvejen, og 

ubetinget nødvendigt så fodgængere og cyklister kan krydse Skamlingvejen sikkert. 

- Dobbelte vejbump med kort afstand mellem bump.

- Fodgængerbroer?

- Hastighedsbegrænsning på Skamlingvejen til 50 km./t. ?

-Periodisk hastighedsovervågning med mobile stærekasser?

- Etablering af rundkørsler i stedet for trafik helle anlæg. -Helle anlæg er ingen god løsning,

da det åbenbart udfordrer flere ”trafiktosser” til højhastighedskørsel.?

Har nogen rådgivende virksomhed udarbejdet trafik rapport der inkluderer boligmiljøet i 

tilgrænsende områder? 

Vil der blive foretaget nye trafik målinger? 

Er der beregninger der viser mindste antal tilstrækkelige parkeringsmuligheder for beboere, 

kort- og langtidsparkering for bådejere, restaurations gæster, folk der besøger havnen og 

bådtrailere, mobilhomes? 

De projekterende må gøre sig helt bekendt med forholdende i dag. Herunder at besøge 

Marina Nord og Marina syd, en week-end, eller aften hvor der er fælles sejlads. Der vil man 

konstatere at ALLE muligheder for parkering af biler og bådtrailere er fuldstændigt udnyttet. 

Er der taget højde for at der etableres kapacitet til disse situationer i det projekterede 1000 

bådpladser + 400 boliger Marina City projekt? 

Min konklusion 

Marina City projektet er ikke funderet på et udbredt ønske blandt Koldings borgere.  

Men hviler antageligt mest på at der er forelagt en finasieringsløsning, der giver positivt resultat. 

Kolding Kommune har pligt til at påse at LBK nr 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse overholdes. 

I dette tilfælde virker det som om at Kommunen har konfliktende roller, som værende projekt drivende og samtidig 

at skulle udfylde rollen som den myndighed der påser overholdelse af loven. 

Hvor mærkes det i øvrigt at Kolding Kommune og vi skaber livet SAMMEN. 

Hvor blev den cirkulerende økonomi for resten af? 

•••• https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/
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From:      BF Plan
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 11:19:29 +0200
To:                        Justyna Strzelecka Hansen
Subject:                VS: HØRINGSRUNDE KOMMENTARER TIL MARINA CITY PROJEKTET
Attachments:                   HORINGSRUNDE KOMMENTARER MARINA CITY.pdf

Venlig hilsen

Dorte Astrup Aagaard
Teknisk designer
—
79 79 13 13
dosk@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan 
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Martin Hansen <martinvhansen@hotmail.com> 
Sendt: 29. juni 2020 10:23
Til: BF Plan <plan@kolding.dk>
Emne: HØRINGSRUNDE KOMMENTARER TIL MARINA CITY PROJEKTET

Kolding Kommune
Plan afdeling

29-06-2020

Medsendt pdf file med mine kommentarer, spørgsmål og forslag til Marina City projektet.

Kvitter venligst for modtagelsen.

Med venlig hilsen
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Martin Hansen
Kløvervej 9
6000 Kolding
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Fra: Jesper Jespersen <Jesper.Jespersen@danskmarineudstyr.dk>  
Sendt: 29. juni 2020 10:07 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Emne: MARINESYD PROJEKT 
 
På vegne af Dansk Marineudstyr Aps, skal jeg tilkendegive, at vi ser det overordentlig positivt, at Kolding Kommune 
får etableret det nye havneprojekt i sin fulde form. Kolding har brug for en lystbådehavn der tiltrækker sejlere fra 
nær og fjern, ligesom det gavner den almindelige borger, at vi I Kolding har en havn man kan besøge og nyde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin N. Nielsen 
 

Dansk Marineudstyr ApS 
Industrivej 1 
DK-6000 Kolding 
Tlf.: +45 75 52 75 33 
CVR.: 33 08 03 87 
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk 
www.danskmarineudstyr.dk 
 

 
 
 

mailto:Jesper.Jespersen@danskmarineudstyr.dk
mailto:plan@kolding.dk
mailto:danskmarineudstyr@mail.dk
http://www.danskmarineudstyr.dk/


From:      chris@floesvenningsen.dk
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 19:51:31 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Vedr. Marina City

Kolding Lystbådehavn, og dermed Kolding Sejlklub, har i en efterhånden meget lang årrække måttet se 
lystbådehavnens faciliteter forfalde i en grad, som længe har været uholdbar. Realiseringen af den nye 
lystbådehavn ved Marina Syd, i forbindelse med planerne om Marina City, vil bringe Kolding Lystbådehavn og 
Kolding Sejlklub ud af dette dødvande, og ind i en ny æra, som matcher sejlernes behov, og som er en fjordby 
af Koldings størrelse værdig. Den nye lystbådehavn vil kunne blive et stort aktiv for Kolding, og vil være af en 
størrelse, som igen vil kunne generere nye muligheder til glæde og gavn for sejlsporten og for vandsporten i 
bred almindelighed - Kolding vil for alvor blive sat på sejlsportens søkort. Det bagland, som skabes i forbindelse 
med realisering af de fremlagte planer, åbner mulighed for yderligere udvikling, som ikke kan undgå at være til 
gavn for Kolding, hvis vi formår at gribe boldene.

Venlig hilsen,
CHRIS FLØE SVENNINGSEN
ARKITEKT MAA
+45 2143 2946 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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From:      Finn Mortensen
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 22:58:53 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City bemærkning

Til Kolding Kommune
Det er med stor glæde jeg læser høringsmaterialet vedr. Marina City.
Kolding bliver beriget og udviklet til noget større med dette projekt.
Offentligheden får her adgang til et rekreativt nyt område som er fjordnær med plads til foreninger og 
erhvervslivet som ønsker dette. 

Venlig hilsen 

Finn Mortensen
Trapholtparken 32
6000 Kolding
29336044

Med venlig hilsen

Finn 
Mortensen

E-mail: fcm@djk.dk| Telefon: +45 76 117 117
Direkte: +45 76 117 117| Mobil: +45 29 33 60

44

Den Jyske Kontrolcentral A/S er totalleverandør af kontrolcentralsydelser til det danske sikkerhedsmarked, med en høj 
grad af både stabilitet og fleksibilitet. Vores professionelle og erfarne medarbejdere anvender moderne udstyr, og de 
arbejder alle efter vores vision om at kombinere sikkerhed og service til en højere enhed. Foruden kontrolcentralydelser, 
kan vi også tilbyde ydelser indenfor beslægtede områder, som 24 timers call center og dispatch.

| 
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From:      Dolkar Tsesing
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 18:09:25 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City

Hejsa.
Tak for infomødet af jeres marina projekt d.2/6-20.

Det er min store bekymring at skulle leve i lang tid med larmen fra projektet Marina City.

For hvilken indvirkning har larmen på mit og andre naboers helbred og hvordan bliver det i den 
usikker fremtid som venter os herude.
Jeg taler ikke kun om mig selv her i Strandparken, men også om dem der bor i de huse i Tved som jeg 
kan se fra mit køkkenvindue og ved jo at de ejer deres huse, hvor jeg bare bor til leje.

Så derfor vil jeg gerne klage over larmen der venter os.

Med venlig hilsen

Bette Hansen
Tvedvej 137, 3, 308
6000 Kolding

bettehansen54@gmail.com
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From:      Dolkar Tsesing
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 17:13:21 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City

Hejsa.
Tak for endnu engang en kort gennemgang af jeres projekt d.2/6-20.

Jeg vil meget gerne udtrykke min bekymring omkring projektet Marina City som helhed.

1. Den larm som vi efter infomødet åbenbart kommer til at leve med i meget lang tid når
slammet skal fjernes og den larm der kommer ved byggeriet. Det bliver jo flere år med larm.
Her vil jeg gerne klage.

2. Har godt læst om hvor i vil gøre af slammet. Hvorfor ikke gøre det til en del af det i skal bygge,
når nu i vil gøre det så grønt som muligt? Eller er slammet for forurenet at det heller ikke
burde læsset af og klappes i Lillebælt? Forespørgsels dvs. dybere indsigt i hvad slammet
indeholder og hvorfor i vælger at dyrelivet i Lillebælt ved Trelde Næs skal have havnes
affaldsslam? Hvorfor kan det ikke tørres og brændes som vores madaffald?

3. Vil der blive lavet en støjmur til fremtiden? Et støjhegn kan slet ikke tage den larm der vil blive.
For der vil jo komme mere trafik og med 1000 både selv om de skal tøjres korrekt. Fjordbrynet
er nok dem der vil få mest glæde ud af en støjdæmpende mur af en art. Blæsten vil jo altid
være her. Der vil være trafik fra både Marina City, Fjordbrynet og den nye der skal bygges her
neden for Strandparken imod Vangen, Kløvervej og fra den normale trafik på Skamlingvejen.
Kan i overholde støjgrænsen på max 58db ud i fremtiden? 8-10år med "kun" byggeriet af
Marina City og så kommer virkeligheden derefter for alle dem der i alle de år har måtte lide
under den støj som der altid vil være i forbindelse med byggerier. Virkeligheden om at det
forholdsvis stille og rolige område bliver et meget befærdet område.

I ved jo godt alle samme, at selv om 500mil lyder af mange penge så kan det let komme til at koste 
meget mere at lave Marina City �

Held og lykke til med projektet og pøj pøj til alle os der bor omkring det. 
Det skal nok blive ok på sigt, selv om jeg personligt synes at der er tragisk at den natur der er på 
skrænten ned mod vandet forsvinder. Også det lille vandstykke fra vejen og mod havnen med bla. 
dunhammere. Det er jo miljøer som man ikke kan gendanne. Jeg har aldrig været vild med kunstige 
strandpromenader og har besøgt en del både her i Dk og Frankrig. I Milno i Polen helt nord har de 
gjort det fint med en lang lækker sandstrand og hvor promenaden er som en gågade der ender ud på 
stranden som bla. ved Blåvand bare meget str.
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Nå nok om det. Hej hej.

Med venlig hilsen

Ditte Tsesing
Tvedvej 129, 3, 305
6000 Kolding
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From:      Jørgen Friis Nielsen
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 21:26:37 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City. Spørgsmål til miljø redegørelsen.

Projektet markedsføres som bæredygtigt, jeg vil gerne have oplyst værdierne for CO2 udledningen, som følge af:
- Udgravning/klapning i forbindelse med etablering af den nye havn
- Opfyldning af af arealet hvor der skal bygges.

Hvordan vil udgravningen påvirke vandkvaliteten i Kolding Fjord. 

Med venlig hilsen
Jørgen Friis Nielsen 
Kringsager 31
6000 Kolding
29629838
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plan@kolding.dk 
Kolding Kommune 
Planafdelingen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Kolding den 20.06.2020 
Mærke: Marina City, Indsigelser til projekt Marina City 
Vi ønsker som tidligere at gøre indsigelser til projektet. 
Vi vil rigtig gerne se Kolding i udvikling, men vi kan IKKE acceptere det foreslåede projekt i Marina City i den nuværende 
form. En udvikling skal ske med respekt for det omkringværende miljø. Det skal bemærkes, at vi har gjort indsigelser 
igennem hele processen, og vi forventer derfor også, at Kolding Kommune kontakte os for en dialog.  

Hovedindsigelse 
1 Projektet er i strid med de gældende regler - Det er fortsat vor opfattelse, at projektet er i strid med de gældende 

regler. Se bilag 1. 

2 Projektet er uretmæssig i forhold til udsyn og udsigt - INGEN bør have lov til at fylde 8 ha fjord op i en fjord, 
ødelægge naturen, at tage udsyn og udsigt fra de mange og give den til de få. Såfremt projektet realiseres, skal 
det reduceres i højde og omfang. Nuværende projekt kan sagtens reduceres til samme formål. Af hensyn til 
naturen og det omkring liggende miljø samt boligkvarter bør der ske en reduktion. 

3 Projektet er ikke præcist i forhold til fremtiden – Uanset udfald af nærværende lovgivning, hvad der gives lov 
til/ikke lov til SKAL det ikke være muligt at fortsætte opfyld af Kolding Fjord. Det er en uacceptabel påvirkning af 
den bynære del af kystzonen.  

• Det skal fremgå tydeligt, at lokalplansområdet IKKE skal udvides i fremtiden. I lokalplan og
kommuneplan skal der stå, at fjordudsigten langs med Skamlingsvejen skal respekteres og bevares.

• Ligeledes, skal der IKKE gives lov til ændring af anvendelsesbestemmelser på sigt.

4 Mangelfuld redegørelse for projekthøjde og omfang af projekt samt manglende konkretisering af projekt 

• Bygningshøjderne angivet delområde 7, 8 og 9 i projektet er for høje og ude af proportion med resten
af byen og lokalområdet. Bygningshøjden muliggjort i lokalplansforslagets delområde 7 jf. mail fra
Torben Gade af den 12.06.2020 (kaldet 8 etager i lokalplanen) er på ca. 35 meter. Det er væsentligt, at
vi har en oplevelse af at byens bebyggelse terrasserer. Dette er ikke bearbejdet visuelt, hvorfor det er
vanskeligt at kommenterer andet end, det skal terrassere.
Bygningshøjden muliggjort i lokalplansforslagets delområde 8 og 9 jf. mail fra Torben Gade af den
12.06.2020 (kaldet 4 etager i lokalplanen) er på ca. 25 meter i delområde 8 og 9, ca. 8 meter højere end
almindeligt 4 etagers byggeri. Det er ikke acceptabelt. Der er ingen bygningsmæssig begrundelse for
dette. Det har en voldsom indvirkning det omkringliggende miljø at bygge så højt. Der er ingen
argumentation, som retfærdiggør dette indgreb. Almindeligt højdeønske til 4 etagers bebyggelse er på
17 m + 1,20 m.
Vi foreslår maksimal 3 etagers bebyggelse på op til 13 m + 1,20 m. Det vil gøre en kæmpe forskel for
den visuelle sammenhængskraft i byen set fra syd, boligkvarteret Tved og de mange borgere, der
kommer forbi hverdag.

Boligkvarteret i Tved ligger i terrasser, hvor husene respekterer hinanden. Alle har udsigt til fjorden fra 
Engen/Gl. Tved, Hegnet/Vangen og hele vejen ned af Vangen. Alle borgere har i dag udsigt langs med 
Skamlingvejen.   

• Visualiseringer udarbejdet i projektet er misvisende og ikke fyldestgørende. De visuelle angivelser af
påvirkningerne skal fremgå, og der skal foreligge en klar og tydelig begrundelse for at retfærdiggøre
højderne samt projektet. Der er alene udarbejdet én visualisering ved Skamlingsvejen, hvor
lokalplansforslaget har sin afslutning ved fjorden. Med andre ord, der er ikke lavet én eneste visualisering
fra Skamlingsvejen, hvor der er byggeri i fuldt omfang. Visualisering ved krydset Hegnet/Vangen
udtrykker en bebyggelse, der ikke udnytter bygningshøjden noget sted på visualiseringen. Dette er ikke
realistisk, da en evt. kommende investor naturligvis vil udnytte rammen for et byggeri. Der er på
visualiseringen ved krydset Hegnet/Vangen blot lavet en stiblet linje, hvor højt (byggeriet incl.
ventilationssystem på tag?) kan blive iht. lokalplan. Der er endvidere ikke lavet visualiseringer for de
nærmest liggende boliger i boligkvarteret Tved – de tættest beliggende boligejendomme, der er ikke
udarbejdet visualisering for koten for jordopfyld (det nye terræn) – ser det naturligt ud fra
Skamlingsvejen?
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Kolding er kendt for sin smukke og åbne fjord, tunneldalen skabt fra den seneste istid. I dag er syd- og 
nordsiden af byen synlige med boliger placeret terrasserende på begge sider af fjorden. Det er vigtigt, 
at der er en respekt for det omkringliggende miljø, terræn og boligkvarterer. Det skal være muligt at se 
og opleve fjorden og Strandhuse fra Vangen/Hegnet. Der er en god sammenhængskraft i byen. 

• Krav om skærpet ramme for lokalplan - I forslaget, der er i høring, har Kolding Kommune lavet en
lokalplan uden indhold for de væsentlige byggefelter. Der står, at der skal udarbejdes nye lokalplaner,
hvilket er helt normalt – dog SKAL der være en ramme. Der skal være en faktisk ramme for de
kommende byggefelter ifht. høj kvalitet, design, højde, volumen, luft mellem fremtidige bygninger, så
fjorden kan opleves af alle borgere. Efterfølgende udarbejdes detaljerede projektlokalplaner. Det er
urimeligt at fjerne 400 m fjord langs med Skamlingvejen (så smuk en natur og udsigt) og ikke have
overordnede krav til den kommende udvikling.

5 Ændringsforslag - Vi vil gerne være med til at udvikle Kolding. Vi tror på, at en udvikling af Marina Syd kan gå 
hånd i hånd med en udvikling af Kolding ved at trække projektet længere ind mod byen. Det vil medføre en bedre 
indpasning i det omkringværende miljø. Vi kan skabe et andet fredskovsareal, investorer vil som vi gerne, at 
projektet trækkes længere ind mod Kolding. De vil fortsat have en fantastisk udsigt og komme tættere på byen. 
Vi vedlægger i bilag 2 et forslag til projektet. Vi er af den klare opfattelse, at projektet bør rykkes tættere på byen 
for at bevare naturen og den unikke og smukke åbne fjord.     

6 Støjvæg – Skamlingsvejen er ”bagsiden” af projektet ”Marina City”. Det er IKKE acceptabelt. Vi har som borgere 
været vant til en smuk udsigt over fjorden. Nu bliver vi pludselig degraderet til at se bagsiden af et udviklingsareal. 
Marina City skal være en integreret del af vores lokalområde i Tved. Vi ønsker IKKE en mur mod Marina City. 
Såfremt der udover støjsikring i vinduer og vægge i boligbebyggelsen er behov for yderligere støjværn, da skal 
dette etableres transparant bag de eksisterende store løvtræer. Vi kan ikke acceptere, at lokalplansforslaget 
rummer mulighed for 4 meter høj væg (50% transparant væg og 50% lukket væg med eksempelvis efeu) helt ud 
til Skamlingvejen. Vi ønsker fortsat at have en naturoplevelse. Vi ønsker IKKE anlæg for udnyttelse af 
solenergi placeret i støjvæggen.  

7 Trafik – det er afgørende, at beboere fra Tved kan komme ud på Skamlingvejen. Allerede i dag er det svært  - 
særligt om morgenen og eftermiddagen - at komme ud på Skamlingvejen. Vi ønsker placering af et lyskryds. Det 
er væsentligt at bevare muligheden for at udvide Skamlingsvejen, såfremt det bliver nødvendigt!  

De trafikale problemer kan ikke opvejes ved at nedsætte hastighedsbegræsningen. Vejen følger fjorden, hvilken 
gør oversigtsforholdene vanskelige. Se yderligere tekst under kommentering af redegørelse. 

Udsigt langs Skamlingsvejen - I lokalplansforslaget ønsker Kommunen at muliggøre bebyggelse få meter fra fortovskant 
og fylde 8 ha op i fjorden. Det er en opfyldning, der strækker sig længere end hele billede 2’s længde. Der bør være 
naturhensyn som vægtes højere end denne udviklingsidé. 
Dette er en enorm og uacceptabel påvirkning af den bynære del af kystzonen. 
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Denne udsigt vil, såfremt lokalplansforslag godkendes, blive fjernet over en strækning på mere end 400 m langs 
Skamlingsvejen. Projektet skal reduceres af hensyn til både natur, forbipasserende borgere samt miljøet ved omkring 
liggende boligkvarterer. Se vores forslag i bilag 2. 

Det grønne udtryk med løvtræer ved Skamlingsvejen, Marina Syd i dag 

Billede 1 og 2 Udsigt fra Tved (Hjørnet Vangen/Hegnet i voksen højde), placerer du blot få skridt længere nede ad 
Vangen vil man se endnu mere af fjorden. 
Billede 3 udsigten fra de fleste boliger mod vest i Tved. Udsigt til fjord og Strandhuse vil blive fjernet 100%. 
Billede 4 Det sidste billede er fra krydset Engen/Gl. Tved. 

Konkrete indsigelser til Lokalplan 0042-21 
Vi vil rigtig gerne være med til at udvikle Kolding, men det skal gøres ordentligt og med respekt for vores alle sammens 
Kolding Fjord, der også er et naturreservat. 

Lokalplanens formål side 4. Der er væsentlig forskel på hvilket areal, der kan anvendes til boliger og servicefunktioner og 
hvilket areal, der ønskes anvendt til lystbådehavn. Vi vil gerne bede om en tydelig præcisering i lokalplanens formål ifht. 
arealanvendelse, da vi er utrygge ved den samlende formulering. Det er væsentligt, at Kolding Kommune ikke fremadrettet 
ændrer på anvendelsesbestemmelserne i området, når de først er lagt fast jf. hovedindsigelse nr. 5. 

Lokalplanens formål § 1, 1,1 side 7 
• INDSIGELSE Da der er meget stor forskel på arealanvendelserne skal det fremgå at lokalplanens formål, hvilke

arealer, der er tale om.
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• INDSIGELSE Pkt. 4 er ikke tilstrækkeligt præciseret. ”At sikre byggeri og anlægs indpasning i omgivende by og
landskab” på alle projektets sider. Den tilføjede understregning er væsentlig, da Skamlingsvejen for mange
borgere er forsiden af projektet.

• INDSIGELSE Pkt. 10 ”at sikre ny støjfølsom anvendelse mod støj fra Skamlingsvejen og omkringliggende
virksomheder” er ikke tilstrækkelig helhedsorienteret, da en støjvæg vil være til visuel gene for de mange borgere,
der dagligt passerer og bor i området ved Marina Syd. Vi ser i dag fjorden (vandet og Standhuse), og ved Marinaen
ser vi store bevaringsværdige løvtræer. Det er de nye boliger, der får behov for en støjvæg ikke de eksisterende
borgere. Vi ønsker IKKE at se på en støjvæg og nåletræer – heller ikke en transparant støjvæg. Der skal være
en oplevelse af natur. Kravet er derfor, at støjværnet placeres i glas samt vægge i de kommende boliger/tæt på
de kommende boliger.

• INDSIGELSE De eksisterende landarealer er opfyldt søterritorium anvendt til havneformål. Disse kan ikke ændres
til byzone. Fremtidige landarealer vil ligeledes skulle anvendes til havneformål.

• INDSIGELSE Det skal præciseres, at denne udvidelse ikke kan udvides med yderligere opfyld.
• INDSIGELSE Det skal præciseres, at anvendelsesbestemmelserne i denne lokalplan ikke kan ændres, når

lokalplanen er vedtaget. Anvendelsesbestemmelser for alle delområder, skal være præciseret.

Områdets anvendelse §3, 3,4 
• Udsigtstårn skal udgå. Det er en indkigsgene for eksistende beboelsesejendomme.

Byggeretsgivende lokalplan og rammelokalplan 
• INDSIGELSE jf. hovedindsigelse 4. Det er ikke acceptabelt, at delområde 6, 7, 8 og 9 ikke er indeholdt i

lokalplanen ifht. anvendelse og indretning. Overordnede krav skal præciseres ifht. høj kvalitet, design, højde, luft
mellem fremtidige bygninger, så fjorden kan opleves af alle borgere og volumen. Det er helt urimeligt, at vi som
borgere skal tage stilling til at Kolding Kommune må ødelægge udsigt og natur, uden at vide, hvad der kan
opføres. Kolding Kommune skal i lokalplanen have krav til kvalitet og design. Det skal være referancer til visuelle
løsninger og materialevalg for byggeri, sammenhørighed med Skamlingsvejen og Tved.

Områdets anvendelse §3, 3,9 
• INDSIGELSE Der må ikke placeres liberalt erhverv jf. planloven.

Områdets anvendelse §3, delområde 7, 8, 9 og 10 
• INDSIGELSE Det skal fremgå, at bebyggelsen skal være brudt/spredt, så der er gennemsyn og åbenhed til

fjorden for alle byens borgere. Derfor bør vejledende minimumsafstande ifht. virksomhedsklasser som minimum
være overholdt.

Områdets anvendelse §3, 3,14 og 3,19 (delområde 9) 
• INDSIGELSE Præcisering af anvendelse, omfang, indretning og kvalitet skal ske her. Se en af

hovedindsigelserne!

Områdets anvendelse §3, 3.15 
• INDSIGELSE Må ikke anvendes til liberalt erhverv.

Områdets anvendelse §3, 3.21 (område 11) 
• INDSIGELSE Skamlingsvejen er for mange borgere forsiden af projektet, derfor skal redskabsskure mv. placeres

uden visuel gene fra Skamlingvejen.

Veje §5, 5.4 
• INDSIGELSE Vejbyggelinie

Der har i mange år været talt om, at Skamlingsvejen skulle udvides med et ekstra spor pga. øget bebyggelse af
beboelsesejendomme i Bjert, Dalby og Vonsild. Det er væsentligt at bevare muligheden for at  udvide
Skamlingsvejen, såfremt det bliver nødvendigt. Dette betyder, at byggelinjen i projektet skal flyttes.

• Der skal etableres lyskryds ved Vangen, så det er muligt at komme ud på Skamlingsvejen.

Parkering 
• INDSIGELSE Der er meget få parkeringspladser.
Området skal kunne anvendes hele året. Der skal være tilstrækkeligt p-pladser – også når bådene ikke er i vandet.
Almindeligvis arbejder Kolding Kommune med 1,5 p-plads pr. bolig. Dette skal også overholdes her.
Der skal kunne placeres bil med bådtrailer parkeringspladser, da det er ved Marina Syd, man sætter små både i
vandet for en dag, hvorfor der vil være max. belastning på disse dobbelt parkeringspladser.

Støjvæg §6.6, §6.7, §6.8, 
• INDSIGELSE Skamlingsvejen er borgernes forside af projektet ”Marina City”. Marina City skal være en integreret del

af vores lokalområde. Vi ønsker ikke en mur mod Marina City, da det vil være skæmmende. Såfremt der udover
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støjsikring i vinduer og vægge i boligbebyggelsen er behov for yderligere støjværn, da skal dette etableres transparant 
bag de eksisterende store løvtræer. Vi kan ikke acceptere, at lokalplansforslaget rummer mulighed for 4 meter høj 
væg (50% transparant væg og 50% lukket væg med eksempelvis efeu) helt ud til Skamlingvejen. Vi kan ikke 
acceptere, at der må placeres anlæg for solenergi i støjværnet. 

Bebyggelsens omfang og placering 
• INDSIGELSE Generelt §7 Skal indholde de byggefelter, som lokalplanen indeholder og er byggeretsgivende for.

Nærværende lokalplan skal danne en ramme og skabe tryghed for borgerne i Kolding. Udtrykket ”Lokalplanen er
kun byggeretsgivende for delområder 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 og 12. For delområder 6, 7, 8 og 9 vil nærmere
bestemmelser om anvendelse og indretning mv. blive fastlagt i nye lokalplaner”, skal fjernes fra nærværende
lokalplan.

§7.4 INDSIGELSE Bebyggelse i delområde 7, 8 og 9 incl. terrasser skal håndteres på egen grund. Derfor skal der
ikke placeres terrasser med muligt sejl/markise tilhørende boliger på et offentligt areal.

§7.5 INDSIGELSE Bebyggelse med altaner skal ske på egen grund. De skal ikke hænge ud over det offentlige areal.

Delområde 7, §7.32 
• INDSIGELSE Det skal fremgå, at bebyggelsen ikke må være massiv. Der skal være godt udsyn til fjorden fra

Skamlingvejen mellem bebyggelserne.

Delområde 8, §8.37 
• INDSIGELSE Bygningshøjden skal være væsentlig lavere. Der er afsat 25 m plus 1,20 m til 4 etager. Intet

retfærdiggør, at der skal afsættes mere end godt 4 m pr. etage. Almindeligvis arbejdes med godt 4 m pr. etage.
Bygningshøjden skal derfor reduceres til 17 m plus 1,2 m (ventilation mv. på tag), hvor der placeres 4 etager. Vi
foreslår en maksimal højde på 13 m (3 etager) i byggefelt 8 og 9, da det vil gøre en stor forskel på den visuelle
sammenhængskraft i Kolding, når man står på syd siden af fjorden, står i Tved. Se visualiseringen udarbejdet af
Kolding Kommune. Den røde linje viser lokalplansforslagets oplæg til bygningshøjde. Den vil tage al udsigt til
Kolding Fjord og Strandhuse for mange boliger i Tved. Det er uacceptabelt.

• INDSIGELSE Det skal fremgå, at bebyggelsen ikke må være massiv. Der skal være godt udsyn til fjorden fra
Skamlingvejen mellem bebyggelserne. Byggefelt 8, vil tage meget udsigt fra en række boliger i Tved, hvorfor der
skal vises hensyn.

• INDSIGELSE §7.38 Terrasser skal håndteres på egen grund. Se kommentar til §7.4 og 7.5.

Kolding Kommunes visualisering (med tydeliggøre ved massiv rød streg) viser, hvor højt Kolding Kommune ønsker at 
bygge jf. Lokalplansforslag. Den røde linje viser den maksimale bygningshøjde jf. lokalplansforslaget. Til højre et 
billede, at den smukke natur, som alle borgere fra området har adgang til i dag.  
Der er tale om en markant forringelse af udsigten af de bynære dele af kystzonen. En ændring, der ikke kan 
retfærdiggøres. Visualiseringen viser ikke et eneste sted, at bebyggelsen udnytter højderammen. Det er på alle måder 
en urealistisk visualisering. 
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Delområde 9, §7.39 
• INDSIGELSE Bygningshøjden skal være væsentlig lavere. Der er afsat 25 m plus 1,20 m til 4 etager. Intet

retfærdiggør, at der skal afsættes mere end 6 m pr. etage. Almindeligvis arbejdes med godt 4 m pr. etage.
Bygningshøjden skal derfor reduceres til 17 m plus 1,2 m (ventilation mv. på tag).

• INDSIGELSE Det skal fremgå, at bebyggelsen ikke må være massiv. Der skal være godt udsyn til fjorden fra
Skamlingvejen mellem bebyggelserne. Byggefelt 9, vil tage meget udsigt fra en række boliger i Tved, hvorfor der
skal vises hensyn.

• INDSIGELSE Terrasser skal håndteres på egen grund. Se kommentar til §7.4 og 7.5.

Delområde 11, §7.44 
• INDSIGELSE Der må ikke etableres skure i byggefelt 11. Skamlingsvejen er IKKE en bagside, da den er forsiden

for de mange 1.000 borgere, der hver dag kommer forbi på Skamlingsvejen eller alternativt bor i Tved.
Bebyggelsen Marina City, må placere affalds- og redskabsskure som en del af projektet væk fra Skamlingsvejen.

Bebyggelsens udformning og fremtræden §8 
• INDSIGELSE §8.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer som er til gene for eksisterende

bebyggelse i området. Dette gælder også glasfacader og anlæg til udnyttelse af solenergi.
• INDSIGELSE Lokalplanen skal sætte en overordnet ramme for bebyggelsen i alle byggefelter. Vi sætter krav til

design, arkitektur og materialer af høj kvalitet. Vi sætter krav om, at bebyggelsen er brudt og ikke skaber er mur
mod fjorden. Det er vigtigt, at fjorden er vores alles aktiv og IKKE skal gives til de få. §8.34 skal justeres, så vi
sikrer en ordentlig kvalitet i bebyggelsen.

       Ubebyggede arealer §9 
• INDSIGELSE Området skal fremstå åbent i alle byggefelter, så alle borgere kan benytte stisystemer. Beplantning

skal være løvtræer og buske, ikke nåletræer.

Terræn §10 
• INDSIGELSE Terrænhøjden for evt. opfyld skal være pæn og virke naturlig ifht. højden på Skamlingsvejen.

Skamlingsvejen er projektetsforside for en lang række borgere, det er derfor vigtigt. Der er ikke offentliggjort
visualiseringer af opfyldshøjden. Denne skal udarbejdes.

Bevaring §13 
• INDSIGELSE Det bør præciseres, at Kolding Kommune respektere den resterende kyststrækning langs

Skamlingsvejen og ønsker denne bevaret.

Redegørelsens s. 42, Blandet bolig- og erhvervsbyggelser 
• INDSIGELSE Der er IKKE tale om udvikling af en by, men derimode udvikling af en marina. Der skal ikke placeres

erhverv, som ikke er relateret til havneformål.
• INDSIGELSE Der er meget stor forskel på delområde 6 og 7, derfor skal der også være dette i redegørelsen. Der

kan IKKE bygges op til 8 etager i delområde 7.
• INDSIGELSE Anvendelse, arkitekttonisk udformning mv. skal fastlægges i nærværende lokalplan.

Redegørelsens s. 46 Veje, stier, parkering og vinteroplag af både 
• INDSIGELSE P-pladser - Alt for få p-pladser til gæster, erhverv, boliger. Almindeligvis arbejdes med 1,5 p-plads

pr. bolig. Ved husbådene regnes i forslaget alene med 1 p-plads pr. husbåd, boliger i området skal alene anlægge
1 p-plads pr. bolig. Det er for få p-pladser. De 265 offentlige p-pladser bør være til offentligheden og ikke til at
dække det lave krav, der er sat til boligerne. Der mangles p-pladser i perioden oktober til maj (8 måneder om
året).

• INDSIGELSE Allerede i dag er det vanskeligt at komme fra Vangen og ud på Skamlingvejen. Bebyggelse ved
Marina City vil medføre mere trafik. Det er vores opfattelse, at der bliver behov for en lysregulering, som aktiveres,
når der holder bliver, der ønsker at køre ud på Skamlingsvejen fra Vangen.

Redegørelsens s. 50, Tekniske anlæg 
• Det er urimeligt, at skabe en grim og synlig støjafskærmning langs Skamlingvejen. Boligbebyggelsen skal gøre,

hvad der er muligt for at skabe tilstrækkelig lydisolering i egne vinduer og facadevægge. En støjvæg placeres
bag flotte løvtræer (hvor træerne er synlige fra vejen). Der er allerede i stort omfang mange træer på arealet i
dag. Vi ønsker IKKE anlæg for udnyttelse af solenergi placeret i støjvæggen. Det gentages, at Skamlingsvejen
for mange borgere er forsiden af projektet!

Miljørapporten 
Der er væsentlige påvirkninger af miljøet i form af udsigt, natur ifht. naturens forløb samt flytning af slam samt bebyggelsens 
omfang, højde og åbenhed. Vi foreslår, at projektet ”skubbes” længere ind mod byen. 
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• Udsigt
Hele Kolding har i dag adgang til at se en smuk fjord. Borgerne har i dag adgang til at nyde Kolding Fjord over en
strækning langs med Skamlingsvejen På begge sider af fjorden er beboelsesejendommen placeret terrasserende, så
husene ikke skærmer for hinanden ifht. udsigt til fjorden. Marina City skal ligeledes tage hensyn til øvrig bebyggelse,
så vi fortsat kan have oplevelsen af sammenhængskraften i byen. Det er urimeligt at bygge en mur af bebyggelser,
som fjerner udsynet til Kolding Fjord og Strandhuse fra Tved området. Naturen og fjorden langs Skamlingvejen er et
kæmpe aktiv for mange 1.000 borgere, der hverdag passerer som cyklister, bilister, gående og løbende.

• Natur
Det er urimeligt at fylde 8 ha fjord op, det er tilmed et naturreservat samt at skabe miljømæssige problemer pga.
flytning af slam (som Knud Erik Langhoff rigtigt påpeger det i Jyske Vestkysten den 19.06.2020). Vi kan undgå
problemstilling med flytning af slam, hvis vi rykker projektet Marina City længere ind mod byen, som vi foreslår det i
bilag 2.

• Bebyggelsens omfang, højde og manglende krav til åbenhed
I vores indsigelse anfægter vi, at projektet er mangelfuldt i sin konkretisering ifht. at sætte ramme for fremtidige
projektlokalplaner. Projektet, der er placeret i de den bynære del af kystzonen er alt for højt og visuelt skæmmende.
Projektet har en voldsom påvirkning af det kystnæremiljø. Højden kan der ikke redegøres for. Den visuelle påvirkning
af omgivelserne er ikke bearbejdet i tilstrækkeligt omfang, og en begrundelse for den høje bebyggelse i den kystnære
del af byzonen er udeladt. Vi foreslår en maksimal højde i delområde 8 og 9 på 13 m, svarende til 3 etager.

• Støjgene under byggeri
Vi kan ikke acceptere en højere støjgene end vanlig. Projektet vil medfører en væsentlig støjpåvirkning. Vi kan alene
acceptere støjgener i almindelige dagtimer hverdag kl. 08 -16. Vi kan ikke acceptere anlægsarbejde med højt
støjniveau i weekender, på helligdage.

Mange af underskriverne er ejere af ejendomme indenfor området, hvor støjgrænsen på 40 dB (almindelig 
anlægsarbejder) overstiges, flere er fra ”rød område” med et støjniveau på optil 55 dB. 

Anlægsarbejdet anmodes planlagt udenfor sommersæson. 

Vi håber meget, at I vil tage vores indsigelser i betragtning. Vi forventer en seriøs behandling og ser frem til at høre 
fra jer. 

Se de mange underskrifter på personer, der har tilsluttet sig nærværende indsigelse i bilag 3. 

Med venlig hilsen 

Mette Høi Davidsen  
og en lang række beboere og borgere i lokalområdet til Marina Syd 

Bilag 1 Brev af den 19.10.2917 Om manglende plangrundlag for Marina City projekt 

Bilag 2 Brev incl. forslag om at skubbe Marina City projektet længere ind mod byen 

Bilag 3 Underskrifter på personer, der har tilsluttet sig nærværende indsigelse 
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Bilag 1 

Kolding, den 19/10 2017 

byogudvikling@kolding.dk 
Kolding Kommune 
Planafdelingen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Vedr.: Marina City. 

Rebæk Grundejerforening og Grundejerforeningen Tved Nord gør herved indsigelser mod og fremkommer med forslag til den videre 
VVM- og planproces. 

Det er fortsat vor opfattelse, at projektet er i strid med de gældende regler, således som dette kom til udtryk i vor skrivelse af 7/4 2017. 

Det fremgår af Planlovens § 5b, stk. 1 nr. 1, at der i kystnærhedszonen kun må inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig 
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. En sådan er ikke givet. 

Endvidere fremgår det af § 5b, stk. 1 nr. 2, at der, bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg, kun i ganske 
særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet. 
Havnerelaterede forhold kan være en planlægningsmæssig begrundelse, medens nye boliger og liberalt erhverv på et opfyldt areal ikke 
er det. I tidligere brev fremsendt af grundejerforeningerne i hhv. Rebæk og Tved N henvises endvidere til afgørelse. 

På søterritoriet må der kun efter tilladelse fra Kystdirektoratet, der administrerer Statens højhedsret, foretages inddæmning eller opfyldning 
på søterritoriet, jfr. kystbeskyttelseslovens § 16a.  

Byomdannelse af tidligere erhvervsområder i havne til bolig- og rekreative formål tillader Direktoratet som udgangspunkt, når der alene 
er tale om en ændret anvendelse af eksisterende arealer. Opfyld af søterritoriet administreres imidlertid restriktivt, hvis formålet er at 
skabe bomulighed. Der kan bl.a. henvises til begrundelsen i Direktoratets tilladelse af 10/9 2017 til Horsens Kommune  

Det foreliggende projekt indbefatter inddragelse af en stor del af søterritoriet netop med henblik på at skabe bomulighed. Der er dels tale 
om at opføre boligbebyggelse på dele af de indvundne arealer og dels at skabe bomulighed på arealer tidligere indvundet af søterritoriet, 
og som udelukkende og fuldtud har været benyttet til lystbådehavnsrelateret virksomhed (vinteroplæg, klubhus, restaurant m.v. samt 
parkering). Som det ses, er der udlagt arealer til vinteroplæg for at skabe bomulighed på de eksisterende landarealer. Der er ikke tale om 
at udnytte eller forskønne overflødiggjorte havnearealer, men om inddragelse af dele af en af landets kønneste fjorde samt af et smukt 
stykke strandvej. 

• ødelægge udsyn til fjorden for alle borgere fra Dalby, Rebæk, Tved og Bjert, der dagligt kommer forbi. 400 m kyststrækning
ønskes af Kolding Kommune fjernet og erstattet af en mur af bygninger.

• Fjorden er i dag vores udsigt. I ønsker at placere en mur af bygninger.

En flytning af Lystbådehavnen fra Nord til Syd kan gennemføres under inddragelse af et betydeligt mindre areal af søterritoriet. Havnen i 
Syd faciliterer i stort omfang allerede havnen i Nord. Der er reelt tale om, at der vil skulle etableres vinteroplagsplads til maksimalt 100 - 
200 både. Herudover yderligere klubhusfaciliteter samt grejskur.  

Det er vor opfattelse, at broerne bør kunne placeres tættere og på en måde, der forudsætter et betydeligt mindre indgreb i Skamlingvejen. 

Under alle omstændigheder finder vi ikke grundlag for at inddrage arealer af søterritoriet i Kommuneplanens rammeområde 0042-BE3 og 
BE2 øst for den dækkende mole, som den er skitseret af COBE i ”Foreløbig udgave, 26.04.2017”. 

Vi befrygter, at der inddrages alt for store arealer, som ikke kan eller vil blive udnyttet. Vi ønsker derfor skitseret en plan, der forudsætter 
mindst mulig inddragelse af søterritoriet til opfyldning og mindst muligt indgreb i Skamlingvejen. Planen bør skitsere etaper, således at 
yderligere opfyldning kan foretages i det omfang, dette måtte blive nødvendigt. 

Planen for udnyttelse af de indvundne arealer rummer, ud over boliger, anlæg og bebyggelser, som efter vor opfattelse intet har med 
”havnerelateret virksomhed” at gøre. 

Vi ønsker endvidere en redegørelse for, hvilke dele af de påtænkte anlæg og bebyggelser, der kan henføres til havnerelateret virksomhed 
og hvad en strikt tolkning af begrebet ”havnerelateret virksomhed” vil medføre af arealreduktion. 

Kopi af nærværende er tilstillet Erhvervsstyrelsen samt Kystdirektoratet. 

Rebæk Grundejerforening:    Grundejerforeningen Tved Nord: 

Steen Kaiser      Norbert Gregersen 
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From:      Henrik Uldall Borch
Sent:       Mon, 29 Jun 2020 16:52:36 +0200
To:                        BF Plan
Subject:                Marina City - Høringsforslag

Til Kolding Kommune, 

Jeg synes, at det foreliggende forslag vedrørende Marina City er spændende, og jeg vil gerne være med til at 
bakke op om det. 

Med venlig hilsen 

Henrik Uldall Borch
Trapholtparken 18
6000 Kolding
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29. juni 2020

Høringssvar om Marina City 

Danske Shipping- og Havnevirksomheder vil gerne afgive en række bemærkninger til høringsmaterialet 

vedr. Marina City. 

Vi repræsenterer virksomhederne beliggende på og med aktiviteter på Kolding Havn. 

Først og fremmest vil vi gerne rose Kolding Kommune for at tænke stort. Marina City tegner til at blive et 

spændende projekt. Samlingen af de to mindre lystbåde havne til én større med bedre kritisk masse og 

flere tilbud er rigtigt tænkt. Kombinationen med boliger i forbindelse med marinaen vil formentlig styrke 

områdets karakter.  

Samtidig vil vi også rose Kolding Kommune for et stort arbejde – ikke mindst med at dokumentere de 

mange potentielle miljømæssige forhold. 

Imidlertid er det væsentligt, at der udarbejdes en tilbundsgående dokumentation for, at kommende boliger 

og anden miljøfølsom anvendelse som fx promenader, udendørs cafeer og andre rekreative områder ikke 

efterfølgende konstateres miljøbelastede, og så planlovens §15a og §15b og procedurerne heri kan 

overholdes. 

Det er således væsentligt, samtidigt at indtænke planlægningen af Marina City med planlægningen af det 

nærliggende erhvervshavneområde, da planlægning det ene sted kan få markante konsekvenser for det 

andet. 

Disse to nævnte forhold bør laves om og styrkes forud for en vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 

for Marina City. 

Miljøbelastning 

Aktiviteterne på Kolding Erhvervshavn og andre steder rundt om Marina City medfører en række 

emissioner som støj, støv, lugt, anden luftforurening mv. Det er den samlede miljøvurdering for både 

lokalplansområdet og det nærliggende erhvervsområdes konsekvenszone, som ligger til grund for 

lokalplanen for Marina City, der skal dokumentere, at sådanne emissioner ikke vil medføre miljøbelastede 

boliger og områder i Marina City. Her savnes der desværre flere forhold i miljøvurderingen. 

Bl.a. er der ikke belyst hvilken effekt støj, partikler mv. fra trafikken på Skamlingsvejen har for området. 

Det ses heller ikke vurderet, hvorledes lugt og anden luftforurening fra virksomheder på erhvervshavnen 

kan påvirke området, f.eks. ved udlægning af en konsekvenszone baseret på de konkrete forhold.  

Det underliggende notat om luftemissioner fokuserer primært på støv – og kun støv fra punktkilder. Alle de 

diffuse emissioner, som fx lastning/losning af skibe og den relaterede godshåndtering er ikke vurderet, selv 

om dette formentlig er den væsentligste kilde til støv på og uden for havnens arealer. 

Hvad angår støj, er der udarbejdet et omfattende materiale, som vi isoleret ikke har grund til at anfægte. 

Desværre lider materialet af nogle grundlæggende mangler og udeladelser, som er potentielt afgørende. 

For det første er støjkilderne ved lastning/losning af skibe anført som ”lejlighedsvise”. Dette er forkert, da 

der er tale om en infrastruktur, beregnet netop til det formål at laste og losse skibe. Der er tale om en fast, 
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tilbagevendende aktivitet, som foregår på alle tidspunkter af døgnet. At benævne denne aktivitet 

”lejlighedsvis” er en urealistisk negligering. 

Netop tidsaspektet er den anden væsentlige udeladelse, da det anføres i materialet, at der ikke 

lastes/losses skibe om natten. Kolding Havn angives som kilde til denne oplysning, men af bilaget – en mail 

fra Kolding Havn fra 2016 -  kan man ikke læse dette. Og antagelsen er forkert. Der lastes og losses skibe på 

alle tidspunkter af døgnet i Kolding Havn, hvilket markant vil påvirke ydertimeproblematikken omkring 

støjpåvirkning i Marina City. Dette forhold er yderst problematisk, eftersom analysen viser, at de 

vejledende støjgrænser vil blive overskredet ved lastning/losning om natten. Endvidere anføres 

kildestyrken til 105 dB, men udelukker impulsstøj, som sagtens kan forekomme, fx ved lastning/losning af 

træstammer, sten/skærver, stykgods, stål mv., som udgør en betydelig del af havnens godsomsætning.  

For det tredje er kun en mindre andel af havnens virksomheder og aktiviteter taget med i vurderingen, som 

har anlagt en afstandsmetodik, der udelukker støjkilder, som ligger tættere på andre boliger end på Marina 

City. Dette metodiske greb er også problematisk, fordi det baserer sig på en traditionel tilgang, som ikke 

fanger potentielle miljøproblemer fra kilder længere væk, idet støj kan reflekteres, vandre med vinden og 

over vand, og blokeres af bygninger tættere på de andre boliger. 

Desuden er end ikke alle støjkilder inden for ”den røde streg” medtaget i vurderingen. 

Vi vil opfordre kommunen til parallelt også at anvende konsekvenszonetanken, som fremgår af planloven, 

hvorved samtlige støjkilder kortlægges og inddrages i planlægningen. 

De ovennævnte forhold er væsentlige mangler i forhold til at overholde planlovens §15a og §15b. 

Kortet på 7-19 i den samlede miljøvurdering viser, at der allerede er problemer uden disse forhold. Første 

række af boligerne i Marina City er allerede over grænseværdien på 40 dB for nat (den gule farve), selv med 

en 12 meter høj støjmur lige over for. 

Det bemærkes i øvrigt, at støjgrænseværdien på 40 dB om natten er høj i forhold til, hvad der i øvrigt 

gælder for boligområder i Danmark, og hvornår der typisk kommer klager.  

Vi føler os således ikke betrygget i, at den foreliggende lokalplan for Marina City kan gennemføres i på det 

foreliggende grundlag i overensstemmelse med planloven og uden at føre til miljøbelastede boliger og 

arealer og dermed klager, påbud og andet pres på at indskrænke aktiviteter og virksomheders 

miljømæssige råderum. 

Konklusionen om at ” Etableringen af Marina City vil således kunne ske uden, at der skal stilles yderligere 

støjkrav til nye virksomheder på Kolding erhvervshavn, end hvad der vil gælde i forhold til den eksisterende 

planlægning” er således ikke korrekt på det foreliggende grundlag. 

Vi tror dog, at der kan findes brugbare løsninger, og vil opfordre Kolding Kommune til at gennemføre de 

manglende vurderinger i kombination med de nye forhold, som en ændret planlægning for dele af 

erhvervshavnens nærmeste arealer kan medføre. 

Samtænkning af Marina City med planlægning for Kolding Havn 

Fremtiden for Kolding Havn har længe været uvis, men der er dog i december 2019 truffet en politisk 

hensigtserklæring om ”mere by og grønnere havn”. Vi håber, der snart kan træffes en beslutning om 

planlægningen for erhvervshavnen, ikke mindst så virksomhederne på havnen kan få ro og tryghed til at 

kunne investere og skabe aktivitet og arbejdspladser. 
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Beslutningen om planlægningen for havnearealerne bør dog også oplagt kombineres med en revision af 

plangrundlaget for Marina City. 

Ikke mindst fordi en eventuel anvendelse af havnens indspulingbassin ”Alaska” til andet end havneformål, 

vil frigøre både miljømæssigt råderum i forhold til miljøundersøgelserne, og give nogle helt nye muligheder 

i planlægningsmæssig henseende.  

De nuværende miljøundersøgelser for Marina City arbejder med, at indspulingsområdet på sigt skal være 

erhvervshavn med logistikvirksomheder. Men hvis området ikke skal det, så frigør det noget miljømæssigt 

råderum for Marina City. Endvidere muliggør en anvendelse af indspulingsbassinet til andet end 

havneformål, at der kan etableres en støjmur eller -vold med træer mellem indspulingbassinet og det 

øvrige havneområde, hvilket vil have to positive konsekvenser. For det første vil afværgeforanstaltningen 

komme tættere på støjkilderne i havnen, hvilket burde dæmpe støjpåvirkningen. For det andet behøves der 

ikke længere være en 8-12 meter høj mur lige over for Marina City, hvilket både vil have en positiv visuel 

effekt og muliggør en mere ”Marina City-relateret” anvendelse af disse arealer. Dette kan dermed markant 

styrke den gode idé, som Marina City overordnet er et udtryk for.  

Samtidig arbejder havnen med at flytte den største støjkilde i forhold til Marina City – håndteringen af 

genbrugsmetal – til en mere central placering på havnen, med større afstand til Marina City og andre 

naboer, hvilket vil have yderligere positive effekter. Dette forhold er nok så vigtigt, idet der i den 

nuværende miljøvurdering ikke er foretaget en teknisk og økonomisk vurdering af muligheden for at 

nedbringe støjen fra håndtering af genbrugsmetal.  

Der vil formentlig fortsat være godshåndtering på kajen, der i dag anvendes til genbrugsmetal, men som 

det fremgår af miljøundersøgelserne, vil kildestyrken givetvis være lavere, hvilket i kombination med den 

nærmere afværgeforanstaltning kan give et positivt resultat for støjbelastningen i Marina City. 

En realisering af Marina City og en flytning af den nordlige lystbådehavn vil også frigøre et areal nord for 

havneindløbet, som oplagt kan anvendes til at fremme den politiske hensigtserklæring om en ”Grønnere 

havn”. Alle parter kan således få noget ud af en langsigtet samtænkning af planlægninger og 

miljøvurderinger. 

Det ovenstående viser, at det vil være både nødvendigt, tilrådeligt og gavnligt at samtænke planlægningen 

for Marina City med planlægningen for erhvervshavnen. At dette medfører behov for nye og/eller 

supplerende miljøberegninger og -vurderinger er en mindre ting i det store perspektiv, hvis det kan betyde, 

at planer for både Marina City og havnen kan gå op i en højere enhed og realiseres i en bedre form end i 

dag. Vi ønsker alle en gavnlig udvikling for Kolding som by, levested og erhvervsområde. 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål eller behov for dialog. 

Med venlig hilsen 

Henrik Dinnsen Jakob Svane 

Formand Sekretariatschef 

Lokalafdelingen Kolding Danske Shipping- og Havnevirksomheder 

Danske Shipping- og Havnevirksomheder 
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Dorte Astrup Aagaard

Fra: Jakob Svane <JASV@DI.DK>
Sendt: 29. juni 2020 15:52
Til: BF Plan
Cc: Danske Shipping- og Havnevirksomheder; hdi@svaneshipping.dk
Emne: Høringssvar vedr. Marina City
Vedhæftede filer: DSHV høringssvar om Marina City.pdf

Til Kolding Kommune, planafdelingen. 

Hermed fremsendes høringssvar vedr. Marina City. 

Jeg skal bede om en bekræftelse på, at høringssvaret er modtaget. 

Vi står naturligvis til rådighed hvis der er spørgsmål eller behov for yderligere dialog. 

Med venlig hilsen 

Jakob Svane 
Sekretariatschef 
Danske Shipping‐ og Havnevirksomheder – en del af DI 
(+45) 3377 3756 
(+45) 2334 4358 (Mobil) 
Mail: jasv@di.dk 
Web: dshv.dk 
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Bjarne Claussen 
Borgmestervangen 18 

6000 Kolding 

Kolding den 28. juni 2020. 
Kolding Kommune 
Marina City 
Planafdelingen 
 Nytorv 11, 
 6000 Kolding 
Sendt på mail til: plan@kolding.dk 

Tilkendegivelse vedr. offentlig høring af miljørapport og planforslag for Marina City 

Almindeligvis er det fortrinsvis de utilfredse, der lader høre fra sig, når offentlige planer sendes i 
borgerhøring. Jeg vil hermed afvige fra den tradition og udtrykke min varme støtte til projektet 
Marina City. 

De aktuelle planer for Marina City er efter min opfattelse så essentiel for den fortsatte udvikling af Kolding 
som bopæls- og erhvervskommune, at jeg har behov for at udtrykke det over for de myndigheder, der skal 
give grønt lys for projektet. 

Jeg ser følgende fordele ved etablering af Marina City: 

• Der kan skabes et unikt miljø, ikke bare i selve Marina City, men hele vejen fra midtbyen og ud til

fjorden. Historisk har vi ikke fået udnyttet, at åen løber igennem byen. En kombination af

udviklingen af Holmsminde området og Marina City giver mulighed for at skabe sammenhæng

mellem midtbyen, Campusområdet, Design City og Marina City.

• Sammenlægningen af lystbådehavnene giver muligheder for at skabe optimale faciliteter for såvel

lokale sejlere som turister.

• Liv og aktiviteter er selvforstærkende. En stor og opdateret lystbådehavn i kombination med

boliger, caféer, klubfaciliteter for div. foreninger mv. vil skabe liv og aktivitet i området hele året.

Der skabes et nyt ”udflugtsmål” for såvel lokale borgere som turister.

Kolding Kommune er som bekendt under hastig udvikling fra en stor, lidt sat provinsby til et attraktivt 

landsdelscenter med universitet, flere andre uddannelsesinstitutioner, stort sygehus og et erhvervsliv i 

vækst. Marina City vil understøtte og supplere den udvikling og ikke mindst imødekomme nogle af de 

behov og forventninger, der forårsages af en forventet betydelig tilflytning af nye borgere til Kolding de 

kommende år.  

Med venlig hilsen 

Bjarne Claussen 
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Dorte Astrup Aagaard

Fra: Bjarne Claussen <bcl@sparnord.dk>
Sendt: 29. juni 2020 13:59
Til: BF Plan
Emne: Høring vedr. Marina City
Vedhæftede filer: Marina Syd .pdf

Vedhæftet mit bidrag til den offentlige høring. 

Bemærkningerne er udtryk for min private holdning, og nærværende sendes således ikke på vegne af Spar Nord. 

Venlig hilsen 

Bjarne Claussen 
Direktør 

Spar Nord Kolding 

Telefon: 76325072 / 25270376
E‐mail: bcl@sparnord.dk 
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Den selvejende institution 
Kolding Lysbådehavne 

Kolding den 29. juni 2020. 

Kolding Kommune 
Marina City 
Planafdelingen 
 Nytorv 11, 
 6000 Kolding 
Sendt på mail til: plan@kolding.dk 

Bemærkninger vedr. offentlig høring af miljørapport og planforslag for Marina City 

Et flertal af foreninger bag Kolding Lystbådehavn vil hermed udtrykke vores støtte og positive 
forventninger til en realisering Marina City. Vi ser en række fordele for såvel vores foreninger som 
Kolding by som helhed. 

Kolding Lystbådehavn har siden 2013 arbejdet sammen med kommunen og de øvrige klubber i 
styregrupper, div. arbejdsgrupper og workshops for at planlægge flytning og opførelse af en fælles ny 
lystbådehavn på sydsiden af Kolding Fjord. 

Kolding Lystbådehavn er en selvejende Institution som drives af fem klubber: Kolding Sejlklub, 
Kolding Motorbådsklub, Kolding Fritidssejler, Kolding Strandjagtforening og Kolding Bådelaug. 
Kolding Lystbådehavn administrer 960 bådpladser. 

De seneste to år har Kolding Bådelaug markeret sig som modstander af projektet, på trods af at foreningen 
har været aktiv deltager i udformningen af projektet siden begyndelsen i 2013.  De fire øvrige klubber har 
derimod hele vejen igennem aktivt arbejdet for gennemførelse af Marina City.    

Baggrunden herfor er bl.a. at vores lejemål på Nordhavnen udløb i 2017, hvor det var meningen, 
at Kolding Erhvervshavn skulle have overtaget arealerne. Infrastrukturen i Nord er meget dårlig, 
samtidig med at arealet ikke er tilpasset aktivitetsniveauet. Støv og støj fra erhvervshavnen er 
desuden væsentlig mere til gene i Nordhavnen. 

Kolding Lystbådehavn har afholdt en stor orientering for alle bådpladshaverne med ca. 400 fremmødte, 
samt flere orienteringsmøder for bestyrelserne for de deltagende foreninger uden negative bemærkninger 
til Marina City projektet. 

Over halvdelen (509) af pladshaverne er repræsenteret gennem de fire klubber, som er positive over for 
projektet, hertil kommer et antal som ikke er medlem af nogen af klubberne (299), men er direkte medlem 
af Kolding Lystbådehavn. Det vil sige 808 pladshavarer eller 82 % er positive eller ikke har markeret en 
negativ mening om projektet.  
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På trods af at Kolding Sejlklub i Nordhavnen og har et af Jyllands flotteste klubhuse og rigtig gode 
sejladsforhold for alle sejlere, ungdom, handicap og sejlerskole ser klubben alligevel frem til en 
sammenlægning af de to lystbådehavne i en udvidet Marina Syd.   med et flot Vandsportcenter som 
vartegn og med masser af liv for sejlere, Koldings borgere, og byens turister. En marina med masser af 
butikker, restauranter, promenader, udkigspunkter alt sammen i et maritimt miljø.  

Vi er opmærksomme på at byggeri af attraktive boliger på marinaområdet er en finansiel forudsætning for 
en realisering af projektet. Det har vi tidligere udtrykt bekymring for, men efter yderligere tilretninger af 
projektet har vi nu tillid til, at det er muligt at reducere eller fjerne de gensidige gener, som beboere og 
brugere af marinaen kan påføre hinanden. 

Med venlig hilsen 

På vegne af: Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub, Kolding Fritidssejler og Kolding Strandjagtforening. 

Den Selvejende Institution 
Kolding Lystbådehavn 

Finn Mortensen  
Formand  

  59



1

Justyna Strzelecka Hansen

Fra: BF Plan
Sendt: 30. juni 2020 09:15
Til: Justyna Strzelecka Hansen
Emne: VS: Marina City
Vedhæftede filer: Marina Syd - Kolding Lystbådehavne.docx

Venlig hilsen 

Dorte Astrup Aagaard 
Teknisk designer 
— 
79 79 13 13 

dosk@kolding.dk 

 

By- og Udviklingsforvaltningen 
Plan  
— 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Finn Mortensen <fcm@djk.dk>  
Sendt: 29. juni 2020 13:43 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Cc: Finn Mortensen <fcm@djk.dk> 
Emne: Marina City 

Hej vedlagt bemærkninger til Marina City projektet. 

Venlig hilsen 
Kolding Lystbådehavn 

Finn Mortensen 
Formand for bestyrelsen 
+45 29 33 60 44

Med venlig hilsen 

    

Finn Mortensen 
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Fra: Frida og Tage Hansen
Til: Kirsten Dige Villadsen
Emne: Projekt Marina City - Rebæk Grundejerforenings indsigelse
Dato: 7. juli 2020 08:58:02

Kære Kolding Kommune

Til jeres orientering er vi ikke enige i Rebæk Grundejerforenings indsigelse mod projektet,
Og vi er heller ikke blevet spurgt.  ( og det er der rigtig mange andre Rebækborgere der heller
ikke er enige i,ka vi se i medierne)

Min kone og jeg er absolut FOR (tilhænger af ) projektet – det signalerer fremsyn og mange
spændende nye tanker og masser af nye muligheder for Kolding.

Så vi ønsker fortsat god arbejdslyst og ikke mindst fremdrift i projektet.

Venlig hilsen
Frida og Tage Hansen
Strandbakken 32, Rebæk
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Fra: FES-NPS21 Berthelsen, Jens Christian Pabst <FES-NPS21@mil.dk> På vegne af FES-MYN-
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 
Sendt: 7. juli 2020 11:22 
Til: BF Plan <plan@kolding.dk> 
Cc: FES-CHNPS Bech, Jane <FES-CHNPS@mil.dk> 
Emne: Forsvarets høringssvar - Offentlig høring af miljørapport og planforslag for Marina City 
[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Til 
Kolding Kommune 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse takker for det fremsendte materiale. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet meddele, at det 
forelagte høringsmateriale ikke giver anledning til bemærkninger. 

Eventuelle henvendelser vedrørende sagen bedes rettet til sagsbehandler Jens C. P. 
Berthelsen på mail: fes-nps21@mil.dk eller via telefon på 728 13168. 

Med venlig hilsen 

Jens C. P. Berthelsen 

Cand.jur. 
Fuldmægtig 

FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 

Natur- og Plansektionen 
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 
Telefon + 45 7281 3168 / Mobil + 45 2348 6545 
E-mail: fes-nps21@mil.dk / Fiin: fes-nps21@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. 
Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng 
og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi 
dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og 
enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren 
eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager 
os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-
mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link 
http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by 
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from 
your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the 
message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT 
system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume 
no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having 
trouble opening attached files, you can get further information via this link 
http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 
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From:      Bo Michaelsen
Sent:       Wed, 8 Jul 2020 11:22:14 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        Jørn Pedersen;Merete Dissing;Jan Krarup Laursen
Subject:                Marina City - Supplerende kommentar til indsigelse til Kolding Kommune fra Rebæk 
Grundejerforening
Attachments:                   Supplerende kommentar til indsigelse Kolding Kommune_Final.pdf, Indsigelse-mod-
Marinaprojektet-10.06.20.pdf

Til Kolding Kommune 
Hermed følger supplerende kommentarer fra 43 husstande i Rebæk til indsigelsen fra Rebæk 
Grundejerforening. 
Der er en lang række beboere i Rebæk, som er meget positive overfor dette projekt, og den supplerende 
kommentar skal ses i det lys. 
Når der ikke er mere end 43 husstande ud af ca. 150 husstande, som har tilsluttet sig de supplerende 
kommentarer, så skyldes det alene, at selve underskriften/tilkendegivelsen er sket på facebook.

 Der er lang række husstande i Rebæk, som ikke er repræsenteret på Facebook. Det skal man tage
hensyn til.

 Det andet er, at beboerne har fået et meget kort tidsvindue til at svare (2 døgn), hvor nogen kan være
bortrejst m.v.

Det er således vurderingen, at en meget stor del af husstandene i Rebæk er for Marina City som selve facebook 
undersøgelsen også viser, hvor 85% var positive.
Vi mener, at vi har en forpligtelse til at gøre kommunen opmærksom på dette forhold, da indsigelsen fra 
bestyrelsen i Rebæk Grundejerforening er negativ, og det kunne tolkes som om, at alle beboere i Rebæk er 
imod projektet. Det er langt fra tilfældet.
De bedste hilsener

Bo Michaelsen
Solbakken 15
6000 Kolding 

Med venlig hilsen

Bo Michaelsen
Økonomidirektør / CFO

Mobil +45 40342869

Davidsens Tømmerhandel A/S
Industriparken 1
6500 Vojens
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Til Kolding Kommune 

Planafdelingen  

Nytorv 11 

6000 Kolding 

Supplerende kommentar til Indsigelse i forhold til Marina City projektet fra Rebæk Grundejerforening 

Peter Stilling, Hegnet 12, 6000 Kolding har på vegne af blandt andet Rebæk Grundejerforening indsendt en 

indsigelse til Marina City dateret den 10/6 2020.  

Det anføres i starten af indsigelsen, at man ikke har haft lejlighed til at sikre sig mandat til at indsende denne 

indsigelse, og enkeltpersoner herefter kan tilslutte sig dokumentet. Indsigelsen omhandler en negativ 

holdning til projektet, hvilket nedenstående medlemmer af grundejerforeningen i Rebæk tager klart afstand 

fra.  

Der er ikke en generel opfattelse i Rebæk, at der er modstand mod projektet. Der er i perioden fra den 30. 

juni 2020 til den 2. juli 2020 gennemført en meningsmåling i grundejerforeningens facebook gruppe, hvor 

man svarer på spørgsmålet: ”Hvad synes medlemmerne af Rebæk Grundejerforening om etableringen af 

Marina Syd”. Der er afgivet 55 stemmer. 47 medlemmer af gruppen eller 85% svarer ”God ide”, mens 8 

medlemmer af gruppen svarende til 15% svarer enten ”Dårlig ide” eller ”Dårlig ide med det store opfyld og 

boliger. De to lystbådehavne må gerne blive slået sammen og noget lækkert lavet der”  

Vi ønsker med denne supplerende kommentar til indsigelsen fra Rebæk Grundejerforening udelukkende at 

gøre Kolding Kommune opmærksomme på, at ikke alle husstande i Rebæk er negative over for Marina City 

projektet. Tværtimod har mange borgere i Rebæk en meget positiv tilgang og glæder sig over, at der sker en 

markant og spændende byudvikling i området til gavn for hele vores by. Den del er ikke korrekt afspejlet i 

indsigelsen fra Rebæk Grundejerforening. 

Nedenfor har 43 husstande tilsluttet sig ovenstående supplerende kommentarer og er positive overfor 

projektet. 

Med venlig hilsen  

Marianne & Jesper, Solbakken 7 

Per & Regitze, Solbakken 9 

Dorthe & Claus, Solbakken 11 

Liselotte & Michael, Solbakken 13 

Fie & Bo, Solbakken 15   

Lotte & Søren, Solbakken 16 

Helle & Jesper, Strandbakken 9 

Cecilie & Morten, Strandbakken 21 

Frida & Tage, Strandbakken 32 

Lene & Søren, Strandbakken 34 

(Frist udløbet)

   62



Mette & Søren, Aabakken 4 

Bente & Ole, Aabakken 9 

Annemarie, Aabakken 13 

Mikkel, Aabakken 15 

Jette og Thomas, Aabakken 18 

Heidi & Søren, Stranden 2B 

Gert, Stranden 3 (Skare Fast Ejendom A/S) 

Annette & Michael, Stranden 5A 

Anja og Michael, Stranden 7A 

Thomas, Stranden 7B 

Isabella & Rasmus, Stranden 10 

Gert, Stranden 11 

Birgitte og Lars, Stranden 13 

Gitte & Jan, Stranden 19 

Elna & Helge, Stranden 20 

Pia & Ejvind, Stranden 21 

Kirstine & Henrik, Stranden 24 

Anette & Claus, Stranden 29 

Susanne og Morten, Stranden 34B 

Pia & Henrik, Stranden 36 

Lars, Stranden 38 

Benedicte & Christian, Stranden 40 

Hanne & Preben, Stranden 42 

Karina og Joachim, Bakkevænget 3 

Mia & Jens, Bakkevænget 7 

Dorthe & Allan, Bakkevænget 15 

Edith & Hilmar, Bakkevænget 21 

Mette & Stefan, Bakkevænget 23 

Bente & Torben, Søbakken 4 

Lars, Søbakken 7 

Louise & Steen, Søbakken 8 

Maj-Brit & Anders, Søbakken 10 

Anders, Søbakken 20 

(Frist udløbet)
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Plan@Kolding      Kolding, den 10/6 2020 
Planafdelingen 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Vedr.: Marinaprojektet. 

Undertegnede har repræsenteret grundejerforeningerne syd for fjorden, men da der på grund af 
coronakrisen ikke har kunnet holdes generalforsamlinger i foreninger og klubber, og da borgerne 
vanskeligt har kunnet mødes, har det været forbundet med vanskelighed på kort tid fortsat at sikre 
fælles mandat. 

Jeg er i stedet opfordret til at sammenfatte og supplere de indsigelser, der tidligere har været fremført, 
således at foreninger og enkeltpersoner i stedet kan tilslutte sig. 

Kolding Kommune har gennem efterhånden ret mange år ønsket at udvide erhvervshavnen og i denne 
forbindelse flytte lystbådehavnen i nord over på sydsiden af fjorden. Der har imidlertid aldrig kunnet 
skaffes det fornødne økonomiske grundlag herfor. 

Da kommunen nu har besluttet at nedlægge eller reducere erhvervshavnen over en årrække, må man 
gå ud fra, at denne nu ikke længere skal udvides. 

Hermed falder den gennem flere år anførte hovedbegrundelse for hele projektet. Man argumenterer 
nu for, at havnen i nord er nedslidt, hvilket udelukkende skyldes, at man på grund af 
omstændighederne har været tilbageholdende med at vedligeholde denne. Dette og argumenterne 
om, at byen, eller vel rettere kommunen, mangler byggegrunde til salg er ganske enkelt temerære. 

Ved desuagtet at fastholde vil kommunen i bedste fald kunne opnå mulighed for at udstykke og sælge 
en pæn bid af Kolding Fjord, i nord og syd. 

Det fastholdes, at Kystdirektoratet skal administrere statens højhedsret over søterritoriet i 
overensstemmelse med loven. Iflg. planloven kan der kun i ganske særlige tilfælde tillades opfyld med 
henblik på boligbebyggelse. Der skal tages hensyn til naturmiljøet og den lokalitet, der gribes ind i. Alt 
dette skal opvejes mod behovet for indgreb. 

Vi har en velfungerende lystbådehavn i nord. Marinaprojektet er ikke noget ganske særligt og det 
forudsætter indgreb i en af landets smukkeste fjorde og en helt unødig og voldsom forurening af 
Lillebælt. 

Naturværdien i fjorden og arealerne omkring denne og projektets ødelæggende indvirkninger herpå 
er udførligt beskrevet i grundejerforeningernes oprindelige indlæg af 7/4 2017, hvortil henvises. 

Det fastholdes, at kystdirektoratet også har plankompetencen vedrørende de eksisterende 
landarealer. Disse var en del af Kolding Fjord og blev omkring 1975 overdraget kommunen på 
betingelse af, at de blev anvendt til lystbådehavn. 

Selv om kommunen frit måtte kunne disponere over disse arealer, er der alligevel tale om opfyld med 
henblik på boligbebyggelse, idet det betydelige opfyld skal give mulighed for boligbebyggelse på de 
eksisterende. 

(Frist udløbet)
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Det er anført, at projektet, såfremt det tillades, bør indskrænkes til det absolut nødvendige. I denne 
sammenhæng er projektet helt ude af proportioner. Det opfyldte areal kan uden videre reduceres 
ganske betydeligt. Uden boligbyggeri vil en flytning kunne gennemføres stort set uden opfyld, idet der 
især efter at kystbeskyttelsen på de eksisterende arealer er ophævet, er rigeligt med plads på disse til 
vinteroplæg m.v. Eksempelvis kunne broerne lægges ud i vifteform. 

For det tilfælde, at kommunen mod forventning gennemfører projektet alene med tilladelse til 
havnerelateret virksomhed, skal det bemærkes, at bådene allerede serviceres af eksternt beliggende 
virksomheder. Det forekommer usandsynligt at disse skulle opgive deres nuværende lokaliteter for at 
etablere nye på havnen. Man har da ej heller i offentligheden eller på anden måde udtrykt interesse 
herfor. 

Resultatet kan meget vel blive, at der kommer til at henligge store uudnyttede opfyldte arealer. 

For alle situationer forekommer det, at Kystdirektoratet i forbindelse med en ansøgning om tilladelse 
til opfyld m.v. forudsætter, at der foreligger konkrete projekter og at økonomien bag disse er sikret. 
Almindeligvis sættes frister for udnyttelsen af en tilladelse. 

Der foreligger nok et projekt for etablering af havnebassin m.v. med kommunen som bygherre. Der 
ses imidlertid kun at foreligge skitser til boligbyggeri, og der synes for nærværende ikke at foreligge 
nogen bygherre. For de i øvrigt skitserede byggerier foreligger intet overhovedet. 

Peter Stilling 
Hegnet 12 
6000 Kolding 

PS. Det henstilles, at Kystdirektoratet holder sig den tidligere fremførte kritik for øje og orienterer sig 
om den betydelige kritik, som nu også kommer til udtryk på de sociale medier.      

(Frist udløbet)
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Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

Sendt til: mst@mst.dk og miekj@mst.dk 

02. juli 2020

Høringssvar vedr. klapning i Lillebælt (MST Id nr.: 1252850) 

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2020 bedt Fredericia Kommune om høringssvar vedr. Kolding 

Kommunes ansøgning om tilladelse til klapning af 360.000 m3 sediment på klappladsen i Lillebælt ud 

for Trelde Næs (K_164_01).  

Fredericia Kommune er generelt uforstående over for brugen af klappladser i Lillebælt, og har i 

forbindelse med tidligere høringer udtrykt bekymring for klappladsernes betydning for havmiljøet og 

den kumulative effekt, herunder for flora, fauna og fiskeliv. 

Fredericia Kommune vil ikke acceptere, at der meddeles yderligere tilladelser til klapning før, at der er 

lavet en gennemgribende undersøgelse af de udpegede klappladser med henblik på deres egnethed, at 

der laves en grundig vurdering af de faktiske forhold i Lillebælt, og at det undersøges, om der findes 

mere nutidige måder at bortskaffe opgravet materiale på. Vurderingen af om materialet kan 

nyttiggøres skal ske på et veloplyst grundlag, og med den forudsætning at projekters økonomi ikke 

bliver den afgørende faktor. 

I Kolding Kommunes ansøgning redegøres der for den fysiske påvirkning og for miljøkonsekvenserne af 

klapningen. Heri indgår en vurdering af klapningens betydning for flora, fauna og fisk i relation til 

vandrammedirektivet. Det fremhæves, at den kumulative effekt af, at der er givet andre tilladelser til 

klapning på Trelde Næs klapplads i det ønskede tidsrum er uvæsentlig. Dette med udgangspunkt i 

klaptilladelser til Middelfart havn (11.000 m3), Kolding Lystbådehavn (7.500 m3) og Middelfart 

Lystbådehavn (40.000 m3). I ansøgningen kan det endvidere læses, at rådgiver har vurderet, at 

iltforholdene ikke vil blive påvirket væsentligt, og at langt størstedelen af de miljøfarlige stoffer vil have 

ubetydelig effekt og/eller bundfældes ved klapningen. Alt i alt forventes altså ingen irreversible effekter 

på områdets dyre- og planteliv og påvirkning af marsvin/fisk vurderes også at være uvæsentlig.  

I den forbindelse er det helt afgørende at være opmærksom på, at der, udover ansøgningen fra Kolding 

Kommune, er givet tilladelse til klapning af 254.000 m3 materiale fra Baltic Pipe-projektet, og at Vejle 

Havn har søgt om tilladelse til klapning af 100.000 m3 havneslam. Der er altså potentielt tale om langt 

større mængder sediment end tidligere, hvilket der ikke tages højde for i ansøgningen fra Kolding 

Kommune.  

Fredericia Kommune vurderer på den baggrund, at ansøgningen ikke er retvisende, og at 

miljøkonsekvenserne ikke er tilstrækkeligt belyst.  
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Fiske– og naturlivet i Lillebælt er udfordret. De omkringliggende kommuner arbejder tæt sammen om 

at skabe en bedre balance i havmiljøet. Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner indgår, sammen 

med bl.a. Velux-fonden og Nordea-fonden, i projekt ”Bælt i Balance”. Projektet er forankret i Naturpark 

Lillebælt, og fokus er bl.a. på, hvad vi i fællesskab kan gøre for at sikre liv i Lillebælt. Ikke langt derfra 

arbejder Vejle Kommune med projekt “Sund Vejlefjord”, som også har fået fondsmidler til at skabe 

balance i Vejle fjord.  

 

Som et led i projekterne plantes der bl.a. ålegræs, og der etableres nye stenrev. Forskerne skal de 

næste 5 år forske i effekten af de tiltag, der gøres. Klapning modarbejder kommunernes projekter for 

at forbedre havmiljøet, og vanskeliggør forskernes arbejde i relation til at måle effekter af 

forbedringstiltag i Lillebælt og Vejle Fjord.  

 

Med baggrund i ovenstående er det Fredericia Kommunens vurdering, at der ikke bør gives flere 

tilladelser til klapning i Lillebælt. Der bør i stedet findes alternativer til anvendelse af de opgravede 

materialer.  

 

Staten og kommunerne har et fælles miljøansvar for at arbejde for et godt havmiljø. Danmark har 

ligesom alle FN's øvrige medlemslande skrevet under på verdensmålene og dermed forpligtet sig på at 

opfylde dem alle. Verdensmålene er ikke juridisk bindende, men de henviser til internationalt bindende 

aftaler og lovgivning, blandt andet menneskerettigheds- og miljøområdet. Fredericia Kommune 

arbejder aktivt for FN's Verdensmål og her ”Livet i havet” og forventer, at Miljøstyrelsen er en 

samarbejdspartner omkring dette og indgår i en tæt dialog med kommunerne om ovenstående - nu og 

fremadrettet. 

 

 

På vegne af Fredericia Byråd 

 

Jacob Bjerregaard 

Borgmester 

 



From:      By- og Udviklingsforvaltningen
Sent:       Wed, 8 Jul 2020 14:46:03 +0200
To:                        BF Plan
Cc:                        Jan Krarup Laursen;Torben Gade
Subject:                VS: Brev til Kolding Byråd med orientering om høringssvar - Klapsag ved Trelde Næs
Attachments:                   Brev Miljøstyrelsen.pdf

Venlig hilsen
Poul Sørensen
Service og Udvikling
—
79 79 13 86
poso@kolding.dk

By- og Udviklingsforvaltningen 
Service og Udvikling
—
Nytorv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Rådhuset 
Sendt: 8. juli 2020 13:21
Til: By- og Udviklingsforvaltningen ; DL POL Byrådet 
Cc: Merete Dissing ; Thomas Boe 
Emne: VS: Brev til Kolding Byråd med orientering om høringssvar - Klapsag ved Trelde Næs

Venlig hilsen
Pia Hedetoft

tel:+4579791386
mailto:poso@kolding.dk
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/design
https://www.kolding.dk/om-kommunen/databeskyttelse/orientering-om-databeskyttelse


Sekretær for kommunaldirektøren
—
79 79 20 15
piah@kolding.dk

Centralforvaltningen
Byrådssekretariatet
—
Akseltorv 1
6000 Kolding
kolding.dk

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her 

Fra: Gitte Engelbrecht <gitte.engelbrecht@fredericia.dk> 
Sendt: 8. juli 2020 12:54
Til: Rådhuset <kommunen@kolding.dk>
Emne: Brev til Kolding Byråd med orientering om høringssvar - Klapsag ved Trelde Næs

Kolding Kommune

Kolding Byråd

På vegne af Fredericia Byråd fremsendes følgende til byrådet i Kolding Kommune: 

Fredericia Kommune er blevet orienteret om, at Kolding Kommune ønsker at klappe 360.000 m3 
sediment ud for Trelde Næs i forbindelse med Marina City. Et enigt byråd i Fredericia står bag en 
grundlæggende bekymring for havmiljøet i Lillebælt, herunder anvendelsen af klappladser. 

Fredericia Kommune er høringsberettiget i sagen. Fredericia Kommunes høringssvar fremsendes 
hermed til orientering til Kolding Kommune. 

tel:+4579792015
mailto:piah@kolding.dk
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/
https://www.kolding.dk/design
https://www.kolding.dk/om-kommunen/databeskyttelse/orientering-om-databeskyttelse
mailto:gitte.engelbrecht@fredericia.dk
mailto:kommunen@kolding.dk


Venlig hilsen

f/Fredericia Byråd. 

Gitte Engelbrecht
Chefsekretær
Byrådssekretariatet
Fredericia Kommune

72107666
22471542
gitte.engelbrecht@fredericia.dk
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

mailto:gitte.engelbrecht@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
https://www.madsbyparken.dk/


Fra: Hanne Laursen <Hanne.Laursen@middelfart.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 14:27 
Til: 'Inger Pabst' <inger.pabst@fredericia.dk>; Inger Birkebæk Madsen <inbm@kolding.dk> 
Emne: breve om klapningstilladelser i Lillebælt 

Kære kolleger 

Her er til jeres orientering to breve, som i dag er afsendt fra Middelfart Kommune. 

Rigtig god sommer til jer. 

Venlig hilsen 

Hanne Laursen 
Natur- og Miljøchef 

Natur- og Miljøafdelingen 
Middelfart Kommune 
Nytorv 9 
5500 Middelfart 
www.middelfart.dk 

Telefon + 45 8888 5500 
Direkte + 45 8888 4831 
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Miljøminister Lea Wermelin 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 
miljoeministeren@mfvm.dk 

Borgmesterkontoret 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 
5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

Telefon +45 8888 5500 
Direkte +45 88 88 51 95 

cvr.: 29189684 

Dato: 30. juni 2020 
Sagsnr.: 2020-006768 

Vedrørende klaptilladelser i Lillebælt 

Som miljøministeren ved, efter at have deltaget i konference 17. februar i Kolding om havmil-
jøets tilstand, så er Lillebælt og vores indre danske farvande under pres. Det afspejler sig i den 
store offentlige debat bl.a. om manglende torsk og fladfisk, iltsvind og mange krabber i fjorde-
ne.  

Fonde og kommunerne arbejder og investerer penge i konkrete projekter for at forbedre hav-
miljøet her ved Lillebælt.  

Vi ved, at du som minister deler vores bekymring. Derfor beder vi om, at disse ansøgninger 
om klapning eller lign. bliver vurderet ud fra et forsigtighedsprincip. Middelfart Kommune me-
ner ikke tilladelser bør gives, hvis der i Miljøstyrelsen er tvivl om klapningernes påvirkning af 
natur- og kulturværdierne i havet.  

Klapning påvirker bundlevende organismer på klappladsen og i nærområdet. Med de stigende 
mængder materialer, der ønskes klappet, skal der kigges nærmere på den kumulative effekt.  
Det bør vurderes, hvilke alternativer der kan findes til klapning af store mængder bundmate-
riale. Havmiljøet er presset af mange faktorer og har brug for hjælp til at komme i en bedre 
miljømæssig tilstand.  

Der vil formentlig ske en genindvandring af de mest almindelige arter efter en klapning. Men 
det forudsætter, at de mest almindelige arter ikke i forvejen er truede af tilbagegang. I Lille-
bælt har de mest almindelige arter tidligere været torsk og fladfisk, men de er nu pressede i 
Lillebælt. Vi prøver at få dem tilbage med vores projekter. Men der er risiko for, at negative 
påvirkninger som klapning tipper balancen i økosystemet, så disse arter slet ikke kan genind-
vandre, fordi de er næsten eller helt forsvundet. 

Der er også risiko for at tungmetaller som bly, cadmium, kobber ophober sig i f.eks. muslinger 
og havets økosystem efter klapning. Flere klapninger på samme sted vil give kumulative nega-
tive effekter. 

Vi har som samfund brug for at tænke anderledes. Vi har brug for at gå nye veje mod vores 
bæredygtighedsmål og højere biodiversitet. Vi vil derfor gerne opfordre ministeren til, sammen 
med havnene og andre interessenter, at stå i spidsen for at undersøge nye bæredygtige og 
innovative metoder til at bortskaffe opgravede materialer. Igennem samarbejde kan vi finde 
nye veje mod en grønnere fremtid og mere blå natur. 

Venlig hilsen 

Johannes Lundsfryd Jensen / Morten Weiss-Pedersen 

Borgmester   Fmd.  Miljø- og Forsyningsudvalget 

 (Frist udløbet)
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Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5 
5000 Odense C 

Borgmesterkontoret 

Middelfart Kommune 
Nytorv 9 

5500 Middelfart 
www.middelfart.dk 

Telefon +45 8888 5500 
Direkte +45 8888 5195 

cvr.: 29189684 

Dato: 30. juni 2020 
Sagsnr.: 2020-006768 

Høringssvar til ansøgning om klaptilladelse fra Marina City-projekt i Kolding 

Da Middelfart Kommune indgår i det kommunale samarbejde omkring Naturpark Lillebælt, har Miljøsty-
relsen d. 11. juni sendt ansøgning om klaptilladelse fra Kolding Kommune i høring.  
Miljøstyrelsen anmoder om bemærkninger hertil.  

Sedimentet som skal klappes i Lillebælt stammer fra etableringen af ny lystbådehavn og bydel ved Ma-
rina Syd i Kolding (Marina City). Havnen ønsker at klappe 360.000 m3 uddybningsmateriale i løbet af 
en femårig periode på klapplads K_164_01 beliggende i det nordlige Lillebælt tæt på Trelde Næs. 

Middelfart Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen: 

 Lillebælts havmiljø er under pres, hvilket afspejler sig i den store offentlige debat om manglen-
de torsk og fladfisk, iltsvind, mange krabber i fjordene, og mangel på ålegræs. Fonde og kom-
munerne arbejder på og investerer penge i konkrete projekter for at forbedre havmiljøet i Lille-
bælt. Sagsbehandlingen bør derfor bygge på et forsigtighedsprincip, så klaptilladelsen ikke gi-
ves, hvis der er i Miljøstyrelsen er tvivl om klapningens påvirkning af natur- og kulturværdier i
havet.

 Miljøstyrelsen opfordres til især at være meget opmærksomme på de kumulative virkninger af
flere store klapninger. Bl.a. klappes der også fra Vejle Havn og fra Baltic Pipe-projektet, men
disse er ikke nævnt i ansøgningen Det er den samlede kumulative virkning, der skal vurderes.
Især hvordan det klappede materiale fordeler sig i havmiljøet og den miljømæssige betydning
heraf.

 I ansøgningen står, at klapningen vil påvirke bundlevende organismer på klappladsen og i nær-
området. Men det vurderes på basis af en Hollandsk undersøgelse i Nordsøen, at der vil ske en
genindvandring af de mest almindelige arter. De mest almindelige arter er i Bilag 9 beskrevet
som torsk og fladfisk. Dette er netop de fisk, som er pressede i Lillebælt og i de indre danske
farvande. Der er risiko for, at negative påvirkninger som klapning tipper balancen i økosyste-
met, så disse arter slet ikke kan genindvandre, fordi de er truede eller helt forsvundet.

 Da COWI har fundet tungmetaller over øvre aktionsniveau i felt 3, mens Rambøll ved nye prø-
ver ikke har, bør det nøje vurderes om ansøgningen fuldt ud oplyser og beskriver risikoen for
ophobning af f.eks. bly, cadmium og kobber i f.eks. muslinger og havets økosystem efter klap-
ning.

 Miljøstyrelsen opfordres til sammen med havnene og andre interessenter at undersøge nye bæ-
redygtige og innovative metoder til at bortskaffe opgravede materialer.

Venlig hilsen 

Johannes Lundsfryd Jensen / Morten Weiss-Pedersen 

Borgmester   Fmd.  Miljø- og Forsyningsudvalget 
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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Henrik Schmidt <henrik@dot-line.dk>  
Sendt: 13. september 2020 18:57 
Til: Rådhuset <kommunen@kolding.dk> 
Emne: Klamme Kolding 
 
Til Kolding kommune. 
 
Jeg er nødt til at kommentere jeres beslutning om at dumpe Miljøgiftig havneslam i Lillebælt. Vi i familien 
er målløse. 
 
Nyheden blev vist i TV2 søndag aften som første historie. Og udsendelsen sluttede med et indslag i 
anledning af Naturens Dag. Der gik glade børne rundt ved vandløb og fangede smådyr med net. De 
fortalte begejstrede om deres oplevelser!  
Hvilken kontrast til jeres handlinger! 
 
En ting er, at I har ansøgt om at udføre svineriet - på flere måder ødelægger det vores tro på at vi 
danskere er så priviligerede at vi (måske)kan være med til at gøre en forskel. Når I hælder jeres lort ud i 
naturen er det et signal om, at det nok ikke er så vigtigt at vi passe på miljøet, sparer på energien og kører 
til genbrug m.v. Alle de dyder Kolding ellers skriver om hjemmesiden.  
Jeg håber på, at mange danskere vil huske jeres handlinger og fravælger Kolding. Både som turist - eller 
hvis man overvejede at bosætte sig hos jer. 
 
Familien hos 
Henrik Schmidt 
Heibergsgade 17 
8000 Århus C 
 
 

mailto:henrik@dot-line.dk
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Fra: mhd@recyclepit.com <mhd@recyclepit.com>  
Sendt: 19. december 2020 16:39 
Cc: mhd@recyclepit.com 
Emne: Brev til Kolding Byråd vedr. støjvæg ved Marina City 

Kære Byråd, 
Jeg har sammen med kompetente personer fra ejendomsbranchen i en konstruktiv dialog med kommunens 
forvaltning arbejdet med, hvordan vi kan undgå den unødvendige støjvæg (450 meter i 4 meters højde) ved 
Skamlingsvejen, som I inden længe skal tage beslutning om, hvorvidt I ønsker at bruge borgernes penge på at 
opføre.  
Væggen indgår som en del af lokalplansforslaget vedr. Marina City.  

Det er nu valgt, at væggen skal flyttes 5 meter fra fortovskant, men vi kan vist alle være enige om, at den vil være et 
MEGET kedeligt og skæmmende element. 

I skal ikke være bange for den tid, det tager at rette lokalplansforslaget til. Det er overskueligt. 

Støjvæggen kan og bør undgås. Jeg håber meget, at I vil sætte jer ind i sagen. Tale med nabokommuner og fagfolk. 
Sørg for at få tilrettet lokalplansforslaget. 

Det er for Kolding en forkert beslutning, som I er ved at træffe. Marina City bør være en del af den øvrige bydel – og 
ikke bebyggelsen bag væggen.  
I er naturligvis velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Mette Høi Davidsen 

RecyclePit ApS 
mhd@recyclepit.com 
Gl. Tved 8 · 6000 Kolding 
Mobile (+45) 27 77 22 22 
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKT! 

Støjvæg i lokalplansforslag vedr. Marina City 

Vi mener ikke, at der i det bearbejdede forslag er taget tilstrækkeligt hensyn til de indsigelser, der er gjort vedr. 
den støjvæg, som lokalplanen er født med. 

 

Kære Byråd, 

I har som Byråd fået at vide, at en støjskærm er en nødvendighed. Dette er IKKE korrekt. Kolding Kommune 
har besluttet, at støjskærmen skal være et element i håndteringen af støj.  

Vi vil gerne opfordre jer til at revurdere jeres beslutning. I kan nå at ændre på dette. Støjskærmen er faktuelt 
ikke en nødvendighed. Støjen kan håndteres i planlægningen af det kommende byggeri.  

De fleste andre kommuner og bygherrer ville gribe opgaven anderledes an anno 2020. De ville arbejde for en 
løsning uden støjvæg. Vi har d.d. fremsendt materiale til Kolding Kommune med eksempler på, hvordan vejstøj 
fra baner, motorveje og større indfaldsveje håndteres i byer som Vejle, Odense og Aarhus.   

 

Den kommende bebyggelse danner i sig selv støjskærm 

Almindeligvis bliver developere og bygherrer bedt om at være kreative og være løsningsorienteret for at skabe 
et projekt, der i sig selv sikrer afværge foranstaltninger. Det er en normal, at developere og bygherrer selv skal 
sørge for at håndtere og afværge støj.  

At lokalplanen på forkant indeholder en støjvæg medfører, at borgerne i Kolding - uanset kommende bygherrer 
- får en grim støjvæg. Man er simpelthen startet ved lavest mulige fællesnævner ifht. håndtering af støj. 
Samtidig fratager I developerne det kreative element. De er vant til at arbejde aktivt for at sikre en god og pæn 
løsning. Det arkitektoniske udtyk incl. håndtering af støj er almindeligvis højt vægtet i lokalplanerne og et 
konkurrenceelement i udbudsmaterialet. Kan man forstille sig, at dette var en mulighed i Kolding? 

Bebyggelsen vil uanset udformning danne støjskærm for nogle opholdsarealer. Arkitekterne er vant til 
håndtering af disse forhold, når de arbejder.  

Støjvæggen kan undlades. Såfremt støjvæggen undlades, må borgere og beboere gerne opholde sig på 
arealerne ud mod vejen. Det er ikke alle arealer i terræn, der skal være støjfri i en bebyggelse. Umiddelbart 
synes dette at være misforstået – og et unødvendigt krav at stille op. 

 

Udgangspunktet i lokalplanen bør være en løsning uden støjvæg. Såfremt developerne ikke kan håndtere 
støjen i facaden, kan de på få placeringer få lov til at opstille partielle transparente partier mellem 
bebyggelserne. Dette vil være en meget pænere og billigere løsning. En løsning, som betales af developerne 
– og en løsning som vil inkludere Marina City i den øvrige bydel.  

 

Planmæssige tilretninger skal ske nu 

Tilretningen i lokalplansforslaget skal ske nu, hvor embedsmændene arbejder med tilretningerne i forslaget. 
Bilag skal rettes til – nu hvor boligbyggefelterne er blevet minimeret. Der er ikke krav om støjafskærmning ved 
erhverv. Det bør fremgå tydeligt i lokalplanen, hvad der er behov for – ikke andet. 

 

Betaling for støjafskærmning og støjhåndtering 

Vi opfordrer til, at de kommende bygherrer selv betaler for afværge foranstaltninger. Det er ikke borgerne i 
Kolding Kommune, der skal betale for støjhåndteringen. Det skal ejendomsudviklerne og bygherrerne – og 
dermed indirekte de kommende beboere. 



 

Er I bange for projektets attraktivitet 

Måske Kolding Kommune har haft en bekymring om ikke at kunne sælge sine byggeretter, men erfaringer fra 
udviklingsprojekter på tilsvarende beliggenheder i andre byer fortæller, at byggeretterne sælges uden 
problemer. Støjvæggen er IKKE forskellen på, om byggeretterne kan sælges. 

 

Vi mener ikke, at det er nødvendigt at forære de bydende en støjvæg på forhånd – og vi vil som borgere gerne 
bevare en flot udsigt og et åbent område, der inviterer til brug og bevægelse i området. 

 

Med ønske om en arbejdsom glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 

Mette Høi Davidsen 

Borger i Kolding og repræsentant fra ejendomsbranchen 
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Kolding Kommune 
Planafdelingen 
Att.: Torben Gade 
Nytorv 11 
6000 Kolding 

Kolding den 04.11.2020 

Opfølgning på Marina City projektet 

Vi vil gerne i god tone ytre vores holdninger til delelementer i projektet Marina City, som er væsentlige for vores 
lokalområde. Vi er helt indforstået med, at dette brev ikke opfattes som indsigelser til den planmæssige projekt, men vi er 
også af den opfattelse, at det er væsentligt for både Kolding Kommune og vores grundejerforeningsområde, at vi løbende 
har en tæt dialog, da vi ligger som nabo til det eventuelt kommende Marina City. 

En udvidelse af det eksisterende område 
Vi håber meget, at Marina City kan ses som en udvikling og udvidelse af området. Dermed forstået, at området skal fremstå 
som en helhed, når man kører langs Skamlingsvejen. Vi ønsker ikke en støjvæg langs Skamlingsvejen, det er en grim 
løsning og den skaber en unødig opdeling mellem områderne på hver side af vejen. En støjvæg er ekskluderende og 
lukker af for det smukke udsyn over Kolding Fjord, som byens borgere og turister nyder godt af, når de færdes i området 
og langs Skamlingsvejen. Kolding er kendt som en fjordby, og denne herlighed skal understøttes og udbredes til flest 
mulige – ikke kun være forbeholdt de få. Som i så mange andre by- og havneudviklingsprojekter rundt omkring i Danmark 
bør den kommende bebyggelse håndtere støj i bygningskonstruktionen. Støjkrav inde i boligerne kan overholdes i facaden 
og ved brug af f.eks. ”russervinduer”, og støjkrav på terræn og de udvendige opholdsarealer kan sikres med små lokale 
transparente glasafskærmninger placeret tæt på bebyggelsen, og kun hvor det er nødvendigt. Kommunen kan ydermere 
hjælpe til ved at nedsætte hastigheden på Skamlingsvejen, og måske regulere lastbiltrafikken – begge dele vil nedsætte 
støjniveauet væsentligt. 

Rammer for et eventuelt kommende projekt 
Vi vil rigtig gerne, at Kolding Kommune sætter en ramme for det kommende byggeri. Det er vigtigt, at vi sætter en barre 
for projekternes kvalitet både materialemæssigt og arkitektonisk. Det fremgår ikke af det nuværende materiale. Det vil 
være forkert at godkende højder og volumen, uden at kende et indhold. Særligt, da højden for nogle beboere i vores 
område vil have stor indflydelse på deres udsigt.  
Endelig bør Skamlingsvejen behandles som en forside til projektet ifht. udtryk, kvalitet og placering af tekniske anlæg. 

En gensidig respekt mellem områderne 

Parkering 
Der er ikke tegnet tilstrækkeligt p-pladser ind i projektet, hvis man blot ser på de krav Kolding Kommune vanligt selv stiller 
til beboelse, restauranter, offentlige formål mv. Der skal skabes flere parkeringspladser til brug hele året. Boligbebyggelse 
bør selv etablere tilstrækkelig parkering for beboere og gæster. Der skal endvidere etableres dobbeltparkering for bil med 
bådtrailer, da det vil være ved Marina City, de isætter deres båd. Der er allerede i dag problem med placering af disse. Vi 
ønsker ikke, at vores område og Skamlingsvejen skal blive potentiel parkeringsplads for gæster/brugere af Marina City, 
der ikke kan finde p-pladser.  

Højde på byggeri saamt luft/kig mellem bebyggelserne 
Det er vigtigt, at der tages hensyn til en eksisterende bebyggelse i området samt de mange passerende ifht. etablering af 
bygningsmassen. Den kommende bebyggelse bør være åben, der bør være kig mellem bygningerne. Bebyggelsen må 
ikke fremstå som en mur fra Skamlingsvejen. Skamlingsvejen er for mange forsiden af byggeriet. Fjorden bør flere steder 
være synlig mellem bebyggelserne fra Skamlingsvejen. 

Der arbejdes med højt byggeri. Vi vil applere til, at Kolding Kommune tager hensyn til beboerne i vores område. Såfremt 
man arbejde med 3 plan bebyggelse, så lad højden være derefter. De fleste borgere i Kolding vil gerne se vores by i 
udvikling – men ønsker også en fairness ifht. respekt for den udsigt, de i dag har fra deres bopæl. En udsigt de har betalt 
for. Vær opmærksom på at skabe kig og åbenhed til fjorden. Husene i boligkvarteret i Tved ligger i dag i terrasser, hvor 
husene respekterer hinanden.   
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Fremtidig udvikling i området 
Vi vil gerne udvikling, men er også skræmt over Kolding Kommune holdning til opfyldning af fjorden. Vi vil gerne bede om, 
at det tydeligt fremgår, at lokalplansområdet for Marina City IKKE skal udvides yderligere i fremtiden. I lokalplan og 
kommuneplan bør der stå, at fjordudsigten langs med Skamlingsvejen skal respekteres og bevares. Ligeledes, bør der 
IKKE gives lov til ændring af anvendelsesbestemmelser på sigt.   
 
Trafik 
Allerede i dag er det vanskeligt i spidsbelastningstidspunkter at komme ud på Skamlingsvejen fra Hegnet. Det er vigtigt, 
at der i trafikplanlægningen tages hensyn til at beboerne fra Tved kan komme ud på Skamlingsvejen. 
 
Udsigt langs Skamlingsvejen 
Vi er vant til en smuk udsigt over fjorden og en grøn oplevelse af træer, når vi kører, cykler eller går ind mod Kolding. Vi 
vil gerne at oplevelsen fortsat er naturskøn, og håber, at Kolding Kommune i sit projekt tager hensyn til det smukke aktiv, 
der i dag er allemandseje.  

 
Miljørapporten 
Vi er glade for vores kvarter og naturen, der er en naturlig del af vores område. Vi håber og forventer, at et projektet kan 
indarbejdes med respekt for vores lokalområde samt naturen. Vi ser frem til at se en bearbejdning og konkretisering af 
projektet fra forsiden Skamlingsvejen. 
 
Det er blevet nævnt fra fra Kolding Kommune, at der er behov for at finde arealer til etablering af erstatningsnatur. Det er 
væsentligt, at dette skal placeres på områder, hvor der ikke i dag er natur, og placeringen skal ske i vores område. Vi er 
spændte på at se forslag til disse ikke grønne arealer. Et areal, som umiddelbart kan identiferes, er grunden ved den gamle 
Diesella fabrik. Dette er blot et forslag. 
 
Vi har en forventning om, at Kolding Kommune ligesom eventuelt kommende entreprenører overholder krav vedr. støj i 
udførelsesfasen. 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Grundejerforeningen Tved N 
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Fra: Mette Høi Davidsen <mhd@designerpit.com> 
Dato: 14. januar 2021 kl. 22.57.16 CET 
Til: Merete Dissing <medp@kolding.dk> 
Emne: Fremsendelse af underskriftindsamling mod støjvæg i rammelokalplan 0042-21 

 Kære Merete,  
Hermed fremsendes underskriftindsamling mod støjafskærmning ved Marina City. Den er nu afsluttet. 

534 borgere har udtrykt deres holdning mod den transparente støjvæg, som fremgår af lokalplanforslaget. 
Du kan se kommentarer mv. på underskrift.net.  

Jeg har nedenfor indsat billeder af tekst for underskriftindsamlingen samt dokumentation for antal 
underskrifter. Lad mig vide, såfremt du måtte ønske det i et andet format. 
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Vi ser gerne, at muligheden for etablering af støjvæggen bortfalder fra lokalplanforslaget for Marina City. 
Støjafskærmningen bør istedet håndteres i den fremtidige facade på en kommende bebyggelse.  
Partielle glaspartier ml. bygningerne kan skabe evt. ekstra støjafskærmning, såfremt der er behov for 
dette. 
 
Som engagerede borgere i Kolding, er det vores ønske og håb, at I og politikerne vil lytte.  
 
For en god ordens skyld skal nævnes at minimum 85 borgere gjorde indsigelse mod støjvæggen i 
høringsperioden.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mette Høi Davidsen 
M 2777 2222 
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Følgende sider er udklip fra hjemmesiden 
https://www.skrivunder.net/underskriftindsamling_mod_stojvag_langs_skamlingvejen_kolding 
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Skematisk oversigt over høringssvar til forslag til lokalplan 0042-21 Marina City og kommuneplantillæg 8 
 
  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

1. BaneDanmark  Ingen bemærkninger. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

2. Planlægningsfirmaet 
Hans- Jørgen 
Bøgesø ApS; 
Trapholtparken 34, 
600 Kolding 

1. Opbakning til projektet. 
2. Spørgsmål til tidsplan for udbud . 

Ad. 1. Ingen kommentar. 
Ad. 2. Afsenderen har fået direkte svar, at det er intentionen at udbyde den første byggegrund, når 
lokalplanen bliver endelig vedtaget. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

3. Haderslev Stift Ingen bemærkninger til planforslagene. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

4. Kim Andersen  Ønsker vedr. trafikale forhold og forbedring af 
forbindelsen mellem Jens Holms Vej/Fynsvej og 
Skamlingvejen: 
1. Forslag om en åben tunnel løsning på tværs af 
åen og erhvervshavnens bassin med tilhørende 
rundkørsler. 
2. Forslag om udvidelse af Skamlingsvejen med to 
spor. 
3. Forslag om udvidelse af Jens Holms Vej  med et 
spor til trafikken mod Fynsvej. 

Ønskerne ligger uden for projektet Marina City og omhandler byens overordnet vejsystem. Det tages 
til efterretning, at realisering af projektet kan have betydning for eventuel fremtidig etablering af de 
ønskede anlæg. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

5. Bo Vesterlund; 
Rosenholm 18, 
6000 Kolding 

1. Ønske om, at Lystbådehavn Nord ikke flyttes. 
2. Opbakning til idéen om en park ved fjorden. 
3. Bekymring for støjgener fra lystbådehavnen i 
forhold til de kommende boliger, hvis der 
etableres flere end 100 boliger. 
4. Bekymring for skade på naturen i inderfjorden. 
5. Bekymring for forringet udsigt fra ejendomme 
syd for Skamlingvejen. 
6. Ønske om bevaring af havnebygningen. 
 

Ad. 1. Kolding Kommune ønsker én stor og topmoderne lystbådehavn. Derfor nedlægges 
Lystbådehavn Nord, som er utidssvarende, og flyttes til Marina Syd. 
Ad. 2. Ingen kommentar. 
Ad. 3.  Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Bemærkningen og andre høringssvar giver anledning til ændringsforslag B vedr. begrænsning af 
placering af boliger til eksisterende landarealer. 
Ad. 4. Vandmiljøet i Kolding Fjord og de marinbiologiske forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 
14 og 15. Der konkluderes, at påvirkningen vurderes ikke væsentlig. 
Ad. 5. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at påvirkningen vil 
være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem udviklingen af projektet er der arbejdet bl.a. 
med at reducere generne for omgivelserne ved områdets udformning og udstrækning og placeringen 
af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Ad. 6. Kommuneplantillægget udpeger havnebygningen som bevaringsværdig og lokalplanen 
indeholder en bestemmelse om, at bygningen ikke må nedrives, udvendigt ombygges eller på anden 
måde ændres udvendigt uden byrådets tilladelse. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 

6. Langelands Museum Ingen bemærkninger. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

7. Martin Hansen; 
Kløvervej 

Bekymringer og spørgsmål uddybet i pkt. 47 Se pkt. 47. Se pkt. 47. 

8. Anonym; 
Dokument afleveret 
på  borgermøde 

Der gøres opmærksom på, at støjdæmpende 
effekt af støjreducerende slidlag på vege 
forsvinder med tiden. 

Der er i støjberegningerne forudsat en aftagende effekt af støjdæmpende asfalt (jf. miljørapportens 
bilag 17, punkt 3.3). 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

BILAG 2 TIL SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

LOE
Fremhævet
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  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

9.  Museum 
Sønderjylland 

Ingen bemærkninger. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

10. Jonas-Tobias 
Andersen 

1. Opbakning til projektet. 
2. Ønske om mulighed for husbåde. 

Ad. 1. Ingen kommentar. 
Ad. 2. Lokalplanen udlægger delområde 5 til husbåde til helårsbeboelse. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

11. Steen Kaiser; 
Aabakken 10, 6000 
Kolding 

1. Afsenderen tilslutter sig tidligere indsigelser fra 
borgere, som vil blive berørt af projektet. 
2. Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning. 
3. Bekymring for støjgener i anlægsfasen. 

Ad. 1. Ingen kommentar. 
Ad. 2. I forhold til bekymring for stærkt forurenet fjordbund bemærkes, at al havbundsmateriale 
indeholder en vis mængde af fx tungmetaller (naturlig baggrundsværdi). Det flyttede materiale i 
forbindelse med Marina City projektet afviger ikke særligt fra denne baggrundsværdi. 
Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 
klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
Ad. 3. Støjgenerne fra uddybningsarbejdet er behandlet i miljørapportens afsnit 7.3.1. Her er det 
beregnet, at støjbidraget ved de nærmeste boliger syd for Marina City ligger mellem 55 og 60 dB(A), 
når der arbejdes nærmest herpå. Uddybes der hele døgnet, vil støjen overskride Kolding Kommunes 
støjgrænse for anlægsstøj på 40 dB(A) uden for dagperioden i større områder med boliger såvel nord 
som syd for fjorden, om end grænseværdien principielt ikke er gældende for anlægsarbejder til søs (jf. 
miljørapportens figur 7-7). Det er af væsentlig økonomisk betydning for projektet, at kunne 
gennemføre uddybningsarbejderne i døgndrift, frem for kun i dagtimerne. Derfor har dette første 
prioritet.  Da støjgenerne formentligt vil opleves tydeligst i sommerhalvåret (stille vejr, udendørs 
ophold, åbne vinduer etc.) ønsker bygherrefunktionen tilpasse projektet således, at udførelsen sker i 
vinterperioden, lige som uddybningsarbejderne nærmest boligerne syd for Skamlingvejen (betegnet 
"opfyldning vest" på miljørapportens figur 3-4) søges koncentreres i en kort tidsperiode i 
vintermånederne. 
Angående trafik i forbindelse med anlægsarbejderne er dette behandlet i miljørapportens kapitel 7.3.4 
(trafikstøj), kapitel 8.3 (luft) og kapitel 9.3 (trafik). Da her er tale om et stort byudviklings- og 
anlægsprojekt, vil der nødvendigvis være megen trafik til og fra i udbygningsperioden. I de tre kapitler 
er disse forhold vurderet nærmere og det er konkluderet, at her trods alt kun vil være tale om en 
mindre påvirkning. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

12. René og Jane 
Lundbæk; 
Læssøegade 59, 
6000 Kolding 

1. Opbakning til projektet. 
2. Ønske om større fleksibilitet i udformning af 
husbåde for at understøtte det maritime præg. 

Ad. 1. Ingen kommentar. 
Ad. 2. Forvaltningen anbefaler, at blivende søterritorium udtages fra lokalplanområdet ved den 
endelige vedtagelse (ændringsforslag A). Dermed udgår bestemmelser vedr. husbåde. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

13. Sanne 
Safarkhanlou; 
Stranden 44, 6000 
Kolding 

1. Bekymring for forringet udsigt fra ejendomme i 
Tved og ønske om kompensation  for forringet 
udsigt. 
2. Bekymring for forringet udsigt mod fjorden fra 
Skamlingvejen. 
3. Bekymring for skade på dyrelivet i inderfjorden. 
4. Forslag om, at Marina Syd flyttes på 
erhvervshavnen. 

Ad. 1 og 2. Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover 
kommer til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, 
hvorfra der er fjordudsigt. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem udviklingen af projektet er 
der arbejdet bl.a. med at reducere generne for omgivelserne ved områdets udformning og 
udstrækning og placeringen af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). Planlægning er 
erstatningsfri regulering, hvorfor der ikke er krav om kompensation for forringelse af udsigt. 
Ad. 3.  Vandmiljøet i Kolding Fjord og de marinbiologiske forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 
14 og 15. Der konkluderes, at påvirkningen vurderes ikke væsentlig. 
Ad. 4. På grund af eksisterende virksomheder på erhvervshavnen er det i den nærmeste fremtid ikke 
muligt at tage erhvervshavnens arealer i brug til lystbådehavn, mens det er intentionen, at 
sammenlægning af de to lystbådehavne skal ske hurtigst muligt. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

14. Peter Stilling; 
Hegnet 12, 6000 
Kolding  

1. Der gøres opmærksom på, at der ikke længere 
er behov for at flytte Lystbådehavn Nord, efter at 
Byrådet har intentioner om at reducere 
erhvervshavnen. 
2. Der gøres opmærksom på, at statens 
højhedsret over søterritoriet og planlovens krav 
vedr. opfyld. 
3. Bekymring for påvirkning på landskabet. 
4. Bekymring for påvirkning af havmiljøet. 
5. Der henvises til tidligere fremsendte 
bemærkninger på vegne af forskellige 
grundejerforeninger. 
6. Der gøres opmærksom på, at eksisterende 
landarealer i Marina Syd blev opfyldt på 
søterritoriet på betingelse af, af de anvendes til 
lystbådehavn. 
7. Ønske om, at projektet begrænses til det 
absolut nødvendige, herunder at boliger udgår. 
8. Bekymring for, at områder udlagt til 
lystbådehavnrelaterede virksomheder ikke vil blive 
udnyttet. 
9. Ønske om, at Kystdirektoratets tilladelse 
betinges af dokumentation for konkrete projekter 
og deres økonomi samt tidsbegrænses. 

Ad. 1.  Byrådet har besluttet at ændre erhvervshavnen over en årrække. Men her er alene tale om en 
langsigtet, strategisk erklæring, som - hvis den bliver ført ud i livet - vil vare en lang årrække at 
eksekvere. En del af beslutningen er at Lystbådehavn Nord skal overgå til erhvervshavneformål. 
Kolding Kommune ønsker én stor og topmoderne lystbådehavn. Derfor nedlægges Lystbådehavn Nord, 
som er utidssvarende, og flyttes til Marina Syd. 
Ad. 2. Af kommuneplantillæggets redegørelse fremgår begrundelse for, at Marina City er et ganske 
særligt tilfælde, hvor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter 
inddragelse af arealer på søterritoriet. Bemærkningen og andre høringssvar giver anledning til 
ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til eksisterende landarealer. 
Ad. 3. Landskabet og visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 5 og 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem udviklingen af projektet er 
der arbejdet bl.a. med at reducere generne for omgivelserne ved områdets udformning og 
udstrækning og placeringen af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Ad. 4. Vandmiljøet i Kolding Fjord og de marinbiologiske forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 
14 og 15. Der konkluderes, at påvirkningen vurderes ikke væsentlig. I forhold til bekymring om 
forurening bemærkes, at al havbundsmateriale indeholder en vis mængde af fx tungmetaller (naturlig 
baggrundsværdi). Det flyttede materiale i forbindelse med Marina City projektet afviger ikke særligt fra 
denne baggrundsværdi. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
Ad. 5. Der er sket ændringer i projektet siden fremsendelse af de tidligere bemærkninger (7.4.2017). 
Desuden oplyser Grundejerforening Tved, at grundejerforeningen ikke længere repræsenteres af Peter 
Stilling. 
Ad. 6. Det er forvaltningens opfattelse, at planlægning fortrænger tidligere tilladelser. 
Ad. 7.  Grundlægende tanke bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af 
lystbådehavn med andre byfunktioner og dobbeltudnyttelse af nogle arealer. Bemærkningen og andre 
høringssvar giver anledning til ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til 
eksisterende landarealer. 
Ad. 8. Programmering af området og det afledte arealbehov er baseret på studier af andre store, 
attraktive marinaer i ind- og nærmeste udland, samt dialog med en lang række interessenter. 
Udbygning af det store område vil ske over en årrække og der forventes mulighed for midlertidig 
anvendelse af de uudnyttede arealer f.eks. til bådoplag og parkering. 
Ad. 9. Det konkrete projekt, som Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til at gennemføre, er 
detaljeret beskrevet i miljørapporten, og økonomien bag dette er sikret i form af bevilling fra byrådet. 
Bygherrefunktionen er i dialog med potentielle investorer for de arealer, som lokalplanen ikke er 
byggeretsgivende for. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 

15. Boe Guldbrandsen; 
Vangen 14, 6000 
Kolding 

1. Der gøres opmærksom på planlovens krav vedr. 
opfyld på søterritoriet. 
2. Bekymring for forurening i forbindelse med 
klapning. 
3. Der stilles spørgsmålstegn ved behov for 
boliger, når der er igangsat og planlagt meget 
andet boligbyggeri i byen. 
4. Bekymring for forringet udsigt mod fjorden fra 
Skamlingvejen. 
5. Bekymring for forringet udsigt fra ejendomme i 

Ad. 1. Af kommuneplantillæggets redegørelse fremgår begrundelse for, at Marina City er et ganske 
særligt tilfælde, hvor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter 
inddragelse af arealer på søterritoriet. Bemærkningen og andre høringssvar giver anledning til 
ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til eksisterende landarealer. 
Ad. 2. I forhold til bekymring for stærkt forurenet fjordbund bemærkes, at al havbundsmateriale 
indeholder en vis mængde af fx tungmetaller (naturlig baggrundsværdi). Det flyttede materiale i 
forbindelse med Marina City projektet afviger ikke særligt fra denne baggrundsværdi. 
Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er  vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 
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  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

Tved og Rebæk. 
6. Ønske om, at Kystdirektoratet nægter tilladelse 
til projektet. 

klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
Ad. 3. Planlægningen for boliger understøtter Kolding Kommunes ambition om stigning af 
befolkningstal. 
Ad. 4 og 5. Påvirkning af landskabet og visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 5 og 6. 
Der konkluderes, at påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem 
udviklingen af projektet er der arbejdet bl.a. med at reducere generne for omgivelserne ved områdets 
udformning og udstrækning og placeringen af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Ad. 6. Ingen kommentar. 

16. Bo Vesterlund; 
Rosenholm 18, 
6000 Kolding 

Ønske om forlængelse af høringsperioden pga. 
corona. 

Høringsperioden på 8 uger og informationsdag med mulighed for en snak med forvaltningens 
repræsentanter vurderes tilstrækkelig. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

17. Henning Lorentzen; 
Rosenholm 12, 
6000 Kolding 

1. Bekymring for forringet udsigt fra ejendommen 
syd for Skamlingvejen og fra Skamlingvejen. 
2. Bekymring for forringet ejendomsværdi syd for 
Skamlingvejen. 
3. Der henvises til andre byggemuligheder i 
Kolding. 

Ad. 1. Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover kommer 
til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, hvorfra 
der er fjordudsigt. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem udviklingen af projektet er 
der arbejdet bl.a. med at reducere generne for omgivelserne ved områdets udformning og 
udstrækning og placeringen af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Ad. 2. Ejendomsværdi er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.5 og der konkluderes, at påvirkningen 
af befolkningen i form af ændringer af ejendomsværdier omkring Marina City ikke vil være væsentlig.  
Etableringen af Marina City vurderes at kunne medføre en positiv effekt på ejendomsværdierne, idet 
Marina City giver adgang til flere bykvaliteter, hvilket dog i nogen grad opvejes af en negativ effekt af 
ændrede visuelle forhold for de omkringliggende ejendomme. 
Ad. 3. I Kolding mangler byggemuligheder i den bymidtenær del af byen, tæt på banegården, 
butikslivet, institutioner mv. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

18.  Navne- og 
adressebeskyttet 

Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning  og bemærkninger til miljørapporten. 

Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 
klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
 
Helt generelt i forhold til høringssvaret, så er ansøgningen om klapning udarbejdet efter de gældende 
retningslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. Alle vurderinger af 
miljøfarlige stoffer er lavet på baggrund af en konservativ antagelse, hvor data fra det sedimentlag 
med de højeste målte koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. Den samlede mængde af 
miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er således overestimeret. Denne metodik er præsenteret for og 
godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og fremgangsmåden er 
afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. Indholdet af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er 
gennemgået detaljeret i klapansøgningens afsnit 5.3.2, og vurderingerne i klapansøgningen om mulige 
effekter af miljøfarlige stoffer på og nær klappladsen er suppleret med vurderinger i bilag 8 til 
klapansøgningen om det nordlige Lillebælt. 
 
I klapmaterialet ligger gennemsnitsværdierne af nikkel, bly, chrom, arsen og PCB under nedre 
aktionsniveau, og for kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT ligger koncentrationerne mellem 
nedre og øvre aktionsniveau, dog tættest på nedre aktionsniveau. Miljøstyrelsen definerer på deres 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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hjemmeside således: ”Det nedre aktionsniveau er i princippet lig det gennemsnitlige baggrundsniveau, 
og det forventes derfor ikke at kunne give effekter”. For de stoffer, hvor koncentrationerne ligger lige 
over nedre aktionsniveau gælder det, at sedimentet ifølge Miljøstyrelsen kategoriseres som: ”klasse B, 
der som udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal foretages en 
nærmere vurdering af materialet” (www.mst.dk, FAQ om klapning). 
 
I høringssvaret er der fokus på kviksølv. Klapning af materiale med et højere indhold af kviksølv end 
de omgivende områder, vil give anledning til et forøget indhold i det øverste lag af sedimentet. Denne 
forøgelse vil dog være begrænset til klappladsen og nærområdet, på nær i de få tilfælde, hvor 
strømmen vil være stærk nok til at kunne holde det klappede sediment i suspension. Hvis sedimentet 
sedimenterer uden for klappladsen og nærområdet vil det maksimalt medføre et sedimentlag med 
tykkelsen 1 til 10 mm.  
 
I klapansøgningsmaterialet er det vurderet, at tungmetallerne herunder kviksølv i klapmaterialet vil 
være hårdt bundet til sedimentet. Hermed vil tungmetallerne og kviksølv have en lav 
biotilgængelighed, en lav frigivelse til miljøet samt forårsage begrænsede effekter i miljøet. Dette 
gælder specielt for de 60 % af klapmaterialet, som vurderes at bestå af oprindelig havbund. 

19. Børge Aarøe; 
Slunden 8, 6092 
Sønder Stenderup 

1. Spørgsmål til, hvorfor forslag til planen 
fremlægges i høring, før det er fastslået, om 
planerne kan opnå Kystdirektoratets tilladelse. 
2. Bekymring for skyggegener på både ved de 
vestlige bådbroer. 
3. Ønske om flere parkeringspladser, især tæt på 
bådbroerne. 
4. Bekymring for, at bådoplagspladsenes 
beliggenhed medfører unødvendig transport (og 
dermed miljøbelastning) og risiko for indbrud og 
hærværk. Forslag til indhegning og 
adgangskontrol på pladsen. 
5.  Bekymring for forringet udsigt mod fjorden fra 
Skamlingvejen. 
6. Bekymring for forringelse af rekreativ værdi af 
de grønne arealer ved Marina Syd. 

Ad. 1. Det er helt sædvanligt, at der planlægges, inden der traffes konkrete afgørelser som f.eks. 
anlægstilladelser. 
Ad. 2.  Der er udført skyggediagrammer, hvilke har godtgjort at der med den fastlagte placering af 
bebyggelserne med den fastlagte afstand til bådene på vand ikke vil være væsentlige problemer med 
skygger ud på bådene i sommerhalvåret. 
Ad. 3.  Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret. I projektet er der indtænkt 
korttidsparkering i nærheden af bådbroerne. På baggrund af bemærkningen og andre høringssvar 
ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at reducere antallet af boliger (delområde 7) fra 
ca. 200 til ca. 125-150, således at der ikke placeres boliger på nyopfyldt areal (ændringsforslag B). 
Dette vil betyde en mindre parkeringsbelastning i Marina City. 
Ad. 4.  Bådoplagspladser udlægges decentrale steder for at reservere de centrale arealer til mere 
aktive formål. Dette betyder en hel del transport af både til og fra, men vurderes vigtig for bydelens 
sammenhæng. I projektet disponeres der med en indhegning af den vestlige bådoplagsplads (mellem 
Skamlingvejen og skoven) samt kontrolleret adgang hertil. 
Ad. 5.  Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at påvirkningen vil 
være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem udviklingen af projektet er der arbejdet bl.a. 
med at reducere generne for omgivelserne ved områdets udformning og udstrækning og placeringen 
af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Ad. 6. I forbindelse med etablering af en park i lokalplanens delområde 10 skabes nyt grønt rekreativt 
areal. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 

20. Kolding Bådelaug 
 

1. Opfattelse af, at realisering af projektet ikke er 
bæredygtigt. 
2. Opfattelse af, at projektet er imod intentionerne 
for beskyttelse af kystområder. 
3. Bekymring for for stor befolkningstæthed i 
Marina City i forhold til corona-restriktioner. 
4. Der stilles spørgsmålstegn ved behov for en 5-
stjernet marina. 
5.  Der stilles spørgsmålstegn ved behov for 
boliger, når der er igangsat og planlagt meget 
andet boligbyggeri i byen. 
6. Bekymring for trafikproblemer. 
7. Bekymring for, at eksisterende 
havne/sejlermiljø ødelægges. 

Ad. 1. Bæredygtighed er aldrig enten sort eller hvidt, men altid en afbalancering af mange forskellige 
hensyn og ønsker, socialt, miljømæssigt og økonomisk, ud fra de givne forhold på stedet. Både 
miljørapporten og den gennemføret DGNB-præcertificering belyser alle disse forhold, som indgår ved 
dette store byudviklingsprojekt, herunder inddragelse af fjordareal, uddybning, klapning, nyttiggørelse 
af materialer ved opfyldning. 
Ad. 2. Af kommuneplantillæggets redegørelse fremgår begrundelse for, at Marina City er et ganske 
særligt tilfælde, hvor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter 
inddragelse af arealer på søterritoriet. 
Ad. 3. Det vurderes ikke, at planlægningen hindrer overholdelse af afstandskrav i forbindelse med 
corona-pandemien eller lignende. 
Ad. 4. Ambitionsniveauet er fastlagt i samarbejde mellem Kolding Kommune og Kolding Kystbådehavn. 
Ambitionsniveauet er højt, dels for at byen kan tilbyde top-attraktive faciliteter for byens borgere, 
turister, sejlere m.v. og profilere sig som en attraktiv og dynamisk by hvor det er godt at arbejde og 
bo, og dels for at lystbådehavnen kan være konkurrencedygtig i det fremtidige marked for 
lystbådehavne. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 
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8. Bekymring for utilstrækkeligt antal 
parkeringspladser. 
9.  Bekymring for konflikter mellem bådejere og 
beboere.  
10. Bekymring for, at bådoplagspladsenes 
beliggenhed medfører unødvendig og fordyrende 
transport. 
11.  Ønske om, at Lystbådehavn Nord ikke flyttes, 
men fornyes. 
12. Ønske om, at sejlere inddrages i 
planlægningen. 

Ad. 5. Planlægningen for boliger understøtter Kolding Kommunes ambition om stigning af 
befolkningstal. 
Ad. 6. De trafikale forhold er beskrevet i miljørapportens kapitel 3.7 (Veje, promenader og pladser), 
kapitel 7 (trafikstøj), og kapitel 9 (Trafik). Der konkluderes, at påvirkningen af trafikafviklingen 
vurderes ikke væsentlig. 
Ad. 7. Det er intentionen at udvikle et nyt byområde, hvor det maritime integreres med boliger og 
andre byfunktioner. På denne baggrund er der gennemført en meget lang række overvejelser, 
drøftelser, afvejninger og indgået kompromisser, som har ført frem til det foreliggende resultat som 
bedste bud. 
Ad. 8. Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret. På baggrund af 
bemærkningen og andre høringssvar ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at reducere 
antallet af boliger (delområde 7) fra ca. 200 til ca. 125-150, således at der ikke placeres boliger på 
nyopfyldt areal (ændringsforslag B). Dette vil betyde en mindre parkeringsbelastning i Marina City. 
Ad. 9. Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Ad. 10. Bådoplagspladser udlægges decentrale steder for at reservere de centrale arealer til mere 
aktive formål. Dette betyder en hel del transport af både til og fra, men vurderes vigtig for bydelens 
sammenhæng. 
Ad. 11. Kolding Kommune ønsker én stor og topmoderne lystbådehavn. Derfor nedlægges 
Lystbådehavn Nord, som er utidssvarende, og flyttes til Marina Syd. 

21.  Grundejerforening 
Tved Nord 
 

Der oplyses, at Peter Stilling (bemærkning nr. 14) 
ikke repræsenterer grundejerforeningen. 

Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

22. Rebæk 
Grundejerforening 

Grundejerforeningen tilslutter sig Peter Stillings 
bemærkning (nr. 14). 

Se nr. 14. 
Det bemærkes, at en del medlemmer af grundejerforeningen har senere undsagt dette høringssvar (se 
høringssvar nr. 60, 62). 

Se nr. 14. 

23. Frank Sørensen; 
Kongensstræde 27, 
7000 Fredericia 
 

Modstand mod klapning ved Fredericia. Det er nødvendigt at foretage omfattende uddybning til bl.a. ny sejlrende, nyt havnebassin og 
dæmningsanlæg, for at kunne gennemføre projektet. Dette uddybningsmateriale søges genplaceret på 
Trelde Næs klapplads, hvor miljørapporten har godtgjort, at klapningen ikke vil medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. Der er vurderet grundigt på om der kunne være alternativer til denne klapning, i form 
af nyttiggørelse på en eller anden vis, med konklusionen er, at der ikke i dag findes teknologier, som 
kan være alternative løsninger, der både teknologisk, miljømæssigt og økonomisk kan fungere, med 
det uddybningsmateriale, som skal bortskaffes i den aktuelle situation. Klapning er derfor et 
nødvendigt behov i forbindelse med realiseringen af Marina City-projektet. På baggrund af høringssvar, 
dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat, ønsker bygherrefunktionen at 
tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og klapning til vinterperioden, så disse 
nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til miljøet. 
Der er udarbejdet et supplerende materiale i fbm. klapansøgningen, som bl.a. belyser den eventuelle 
påvirkning af ålegræs- og muslingeinitiativerne i Vejle fjord. Endvidere er der intentioner om at 
iværksætte forskellige biodiversitets-/vandmiljøfremmende initiativer i fjorden/bæltet (biohuts, 
stenrev, ålegræsudplantning). 
 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

24.  Flemming 
Rigenstrup 
 

Ønske om udvikling i hele det grønne område mod 
Kolding Åpark i stedet for opfyld på søterritoriet og 
om omlægning af åen (skitser vedhæftet). 
  

Ønsket var også fremsendt ved indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i 2017.  På baggrund 
heraf blev det besluttet, at belyse dette forslag som et af de alternativer, der er vurderet nærmere på i 
miljørapporten (afsnit 4.5, alternativ E). Hovedpointerne er her følgende: Ud over udfordringen i her at 
fjerne hele fredskovsområdet og to §3-områder (mose og vandløb), udfordringen i at skulle udgrave 
og bortkøre og finde anden 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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placering for skønsmæssigt 500.000 m3 (svarende til ca. 800.000 tons) jord af forskellige 
forureningsgrader, og udfordringen i at der forløber naturgasledning og hovedtransportledning for 
spildevand i området, giver arealet langt fra mulighed for at tilgodese de nødvendige arealbehov. Det 
udgravede område i Figur 4-9 dækker således blot det vandareal på 9,5-10 ha, der vil være brug for i 
forbindelse med marinaudvidelsen. Hertil kommer så alle de landarealer, der også vil være behov for 
til adgangsveje, bådoplag, parkering, byggerier af forskellig art, rekreative arealer m.v. Skal en 
forlægning af åen indgå i en løsning, vil arealbehovet blive endnu større. En løsning af denne karakter 
vurderes således ikke mulig, men er heller ikke ønskelig i forhold til målsætningen for Marina City. 

25. Anette og Steen 
Allerup; 
Gl. Tved 5, 6000 
Kolding 

1. Ønske om at beholde kyststrækningen og 
bekymring for forringet udsigt fra Skamlingvejen 
mod fjorden og dyrelivet. 
2. Bekymring for støj fra masterne i blæsevejr. 
3. Ønske om, at boliger og butikker bygges andre 
steder. 
4. Bekymring i forbindelse med klapning. 
 
 
 

Ad. 1. Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover kommer 
til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, hvorfra 
der er fjordudsigt. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City.  Dyrelivet er behandlet i 
miljørapportens kapitel 15 (Marinbiologi). Der konkluderes, at projektet ikke medfører væsentlige 
miljøpåvirkninger. 
Ad. 2. Støj fra master m.v. i blæsevejr, er det en almindelig situation på en lystbådehavn. Både vind, 
bølger, master og rig afgiver støj i takt med vindens styrke. Dette opleves primært inden for selve 
området, og i ringe grad uden for området på grund af afstanden. 
Ad. 3. I Kolding mangler byggemuligheder i den bymidtenær del af byen, tæt på banegården, 
butikslivet, institutioner mv. 
Ad. 4. Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. 
miljørapportens bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige 
vurderinger af klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, 
påvirkning af fiskeri, påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, 
påvirkning af badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her 
ikke vil være tale om væsentlig påvirkning. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

26. Erhvervsministeret Indsigelse med vetovirkning på grund af 
manglende forhøring af risikomyndigheder. 

Alle risikomyndigheder har efterfølgende tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har. Det er 
fremsendt til Erhvervsstyrelsen og forvaltningen afventer Erhvervsministerens ophævelse af veto. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

27. Arbejdstilsynet Svar på høring af risikomyndigheder. Ingen 
bemærkninger. 

Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

28. Danmarks 
Sportsfiskerforbund 
på vegne af 
Fredericia 
Sportsfiskerforening
, Kolding 
Sportsfiskerforening
, Vejle 
Sportsfiskerforening 
og Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

Bemærkninger til miljørapporten: 
1. Bekymring for miljøpåvirkning ved opgravning i 
området ved udmunding af Kolding Å. 
2.  Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning.  

Ad. 1. DTU Aqua har udarbejdet en supplerende vurdering af påvirkningen af ørreders vandring i 
Kolding Å og Dalby Møllebæk (DTU Aqua, 2020). Heri vurderes, at de mest kritiske perioder for 
ørredbestandene vil være under smoltudvandringen marts – juni samt under havørredens hoved-
opgang i vandløbene september – november. Efterfølgende har bygherrefunktionen besluttet at 
foretage en projekttilpasning, hvorved der kun uddybes fra december til og med marts. Som følge af 
projekttilpasningen vil der blive foretaget uddybningsarbejder i sejlrende og lystbådehavnebassin i 
vintermånederne december - februar og ved promenaden ind i marts, men dette vil ske bag spuns. 
Herved friholdes ørrederne for sediment og risiko for påvirkning fra eventuelle svovlbrinte i vandet fra 
uddybning under deres hovedopgang i Kolding Å og Dalby Møllebæk i september - november og under 
smoltudvandringen i marts-juni. Dermed generes ørreder og ørredyngel mindst muligt. 
 
Ad. 2. Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. 
miljørapportens bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige 
vurderinger af klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, 
påvirkning af fiskeri, påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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påvirkning af badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her 
ikke vil være tale om væsentlig påvirkning. 
 
Ansøgningen om klapning er udarbejdet efter de gældende retningslinjer på Miljøstyrelsens 
hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. Alle vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på 
baggrund af en konservativ antagelse, hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte 
koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. Denne metodik samt prøvetagningsplanen er 
præsenteret for og godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og 
fremgangsmåden for fastsættelse af kildestyrker er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. 
Indholdet af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er gennemgået detaljeret i klapansøgningens afsnit 
5.3.2, og vurderingerne i klapansøgningen om mulige effekter af miljøfarlige stoffer på og nær 
klappladsen er suppleret med vurderinger i bilag 8 til klapansøgningen om det nordlige Lillebælt. 
 
I klapmaterialet ligger gennemsnitsværdierne af nikkel, bly, chrom, arsen og PCB under nedre 
aktionsniveau, og for kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT ligger koncentrationerne mellem 
nedre og øvre aktionsniveau, dog tættest på nedre aktionsniveau. Miljøstyrelsen definerer på deres 
hjemmeside således: ”Det nedre aktionsniveau er i princippet lig det gennemsnitlige baggrundsniveau, 
og det forventes derfor ikke at kunne give effekter”. For de stoffer, hvor koncentrationerne ligger lige 
over nedre aktionsniveau gælder det, at sedimentet ifølge Miljøstyrelsen kategoriseres som: ”klasse B, 
der som udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal foretages en 
nærmere vurdering af materialet” (www.mst.dk, FAQ om klapning). 
 
Klapning af materiale med et højere indhold af kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT end de 
omgivende områder, vil give anledning til et forøget indhold i det øverste lag af sedimentet. Denne 
forøgelse vil dog være begrænset til klappladsen og nærområdet, på nær i de få tilfælde, hvor 
strømmen vil være stærk nok til at kunne holde det klappede sediment i suspension. Hvis sedimentet 
sedimenterer uden for klappladsen og nærområdet vil det maksimalt medføre et sedimentlag med 
tykkelsen 1 til 10 mm. Det vurderes, at tungmetallerne herunder kviksølv i klapmaterialet vil være 
hårdt bundet til sedimentet. Hermed vil tungmetallerne have en lav biotilgængelighed, en lav frigivelse 
til miljøet samt forårsage begrænsede effekter i miljøet. Dette gælder specielt for de 60 % af 
klapmaterialet, som vurderes at bestå af oprindelig havbund. 
 
I forhold til risiko for transport af klappet materiale ind i Vejle Fjord, så er der i forbindelse med 
udarbejdelse af supplerende materiale til klapansøgningen lavet en robusthedsanalyse, som beskriver 
en worst case situation med forøget risiko for transport af materiale ind i Vejle Fjord. Denne er lavet 
ved at sænke den kritiske strømhastighed for klapmaterialet, hvorved en større del af det klappede 
sediment bliver ført væk fra klappladsen.  
Robusthedsanalysen viser, at risikoen for at sediment fra klapningen på Trelde Næs klapplads føres ind 
i Vejle Fjord er lille. Hvis en sedimentpøl føres ind i Vejle Fjord forventes det ikke, at koncentrationen 
vil være større end 10 mg/l, og ved sedimentation vil der ikke forekomme tykkelser over 0,2 mm. 
 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
 
Endvidere ønsker bygherrefunktionen at supplere projektet med forskellige initiativer, for at 
understøtte biodiversiteten i fjorden, herunder forholdene for fiskebestanden. Dette i form af 
etablering af biohuts under den nye ydermole i marinaen, etablering af et stenrev i yderfjorden, samt 
et ålegræsprojekt i fjorden. 
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29. Region 
Syddanmark, 
Regional Udvikling, 
Vand og Jord 

Ingen bemærkninger. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

30. Ole G. Rasmussen; 
Trapholtparken 14, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

31. Jens Henrik Lund; 
Dyrehavevej 159, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

32. Jens Ole Mengel; 
Lyshøj Alle 102, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

33. Luffe Yacht Aps; 
Hesselly 10, 6000 
Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

34. Faurby Yacht Aps; 
Fabriksvej 5, 6640 
Lunderskov 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

35. Kolding-By og Havn 
i balance 

1. Bekymring for  påvirkning af havmiljøet ved 
klapning  og bemærkninger til miljørapporten. 
2. Bekymring for påvirkning af rekreative 
interesser og påvirkning af havmiljøet ved 
opgravning  og bemærkninger til miljørapporten. 
3. Ønske om større involvering af ”indfødte” 
interessenter som Kolding Bådelaug. 
 
 

Ad. 1. Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. 
miljørapportens bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige 
vurderinger af klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, 
påvirkning af fiskeri, påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, 
påvirkning af badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her 
ikke vil være tale om væsentlig påvirkning. 
 
Helt generelt i forhold til høringssvaret, så er ansøgningen om klapning udarbejdet efter de gældende 
retningslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning.  
I høringssvaret anføres, at uddybningen kan påvirke vandring af ørred til og fra Kolding Å og Dalby 
Møllebæk. DTU Aqua har udarbejdet en supplerende vurdering af påvirkningen af ørreders vandring i 
Kolding Å og Dalby Møllebæk (DTU Aqua, 2020). Heri vurderes, at de mest kritiske perioder for 
ørredbestandene vil være under smoltudvandringen marts – juni samt under havørredens hoved-
opgang i vandløbene september – november. Efterfølgende har bygherrefunktionen foretaget en 
projekttilpasning, hvorved der kun uddybes fra december til og med marts. Som følge af 
projekttilpasningen vil der blive foretaget uddybningsarbejder i sejlrende og lystbådehavnebassin i 
vintermånederne december - februar og ved promenaden ind i marts, men dette vil ske bag spuns. 
Herved friholdes ørrederne for sediment og evt. svovlbrinte i vandet fra uddybning under deres 
hovedopgang i Kolding Å og Dalby Møllebæk i september - november og under smoltudvandringen i 
marts-juni. Dermed generes ørreder og ørredyngel mindst muligt. 

I høringssvaret ønskes præciseret, hvad oprensningsmateriale og uddybningsmateriale er. På 
Miljøstyrelsens hjemmeside står der: ”Ved behandling af klapsager skelner man mellem to 
havbundslag: Uddybningslaget, som er alt hvad der findes under den officielle vanddybde, som 
fremgår af søkortene og Den Danske Havnelods, og Oprensningslaget, som er det lag, der eventuelt 
kan have aflejret sig oven på uddybningslaget. Årsagen til at der skelnes mellem de to lag er, at der er 
en højere risiko for forurening af det mere mobile oprensningslag, end det er tilfældet for det mere 
stabile uddybningslag”. 

I høringssvaret efterlyses en definition på gytje. Gytje er naturligt forekommende aflejringer af 
organisk materiale fra mikroorganismers nedbrydningsprodukter. Jordarter såsom ler, silt, sand kan 
indeholder gytje.  Gytje er ”blødt” og vil give sætningsskader hvis det ikke fjernes. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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I forhold til vurderingerne i klapansøgningen omkring miljøfarlige stoffer, så er de lavet på baggrund af 
en konservativ antagelse, hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte koncentrationer, er 
anvendt til vurderingerne. Denne metodik samt prøvetagningsplanen er præsenteret for og godkendt 
af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og fremgangsmåden er afrapporteret 
i bilag 4 til klapansøgningen. Idet der anvendes konservativt fastsatte koncentrationer fra det mest 
belastede sedimentlag, tages der ikke hensyn til, at cirka 60 % af uddybningsmaterialet forventes at 
stamme fra oprindelig og upåvirket havbund (uddybningslag versus oprensningslag).  

I høringssvaret problematiseres det, at indholdet af visse miljøfarlige stoffer ligger over 
koncentrationerne på klappladsen og i Lillebælt. Det skal præciseres, at data fra klappladsen om 
indhold af miljøfarlige stoffer samt fauna stammer fra Naturstyrelsen, og yderligere information kan 
indhentes fra Naturstyrelsen/-Miljøstyrelsen. Klapning af materiale med et højere indhold af kviksølv, 
cadmium, kobber, zink, PAH og TBT end de omgivende områder, vil give anledning til et forøget 
indhold i det øverste lag af sedimentet. Denne forøgelse vil dog være begrænset til klappladsen og 
nærområdet, på nær i de få tilfælde, hvor strømmen vil være stærk nok til at kunne holde det 
klappede sediment i suspension. Hvis sedimentet sedimenterer uden for klappladsen og nærområdet 
vil det maksimalt medføre et sedimentlag med tykkelsen 1 til 10 mm.  

I Lillebæltsområdet vil der maksimalt være en sedimentation på 0,2 mm per klapning, og det vil højst 
forekomme i fem ud af 90 klapninger. Specielt for cadmium gælder, at hvis en klapsky sedimenterer i 
Lillebæltsområdet, så vil dette medføre en maksimal stigning i cadmium-koncentrationen i det 
afgrænsede område på 1 %. Dette er beregnet og vurderet i bilag 6 til klapansøgningen. Det skal 
pointeres, at indholdet af miljøfarlige stoffer er konservativt valgt, og denne vurdering er således 
worst-case. Det vurderes, at tungmetallerne i klapmaterialet vil være hårdt bundet til sedimentet. 
Hermed vil tungmetallerne have en lav biotilgængelighed, en lav frigivelse til miljøet samt forårsage 
begrænsede effekter i miljøet. Dette gælder specielt for de 60 % af klapmaterialet, som vurderes at 
bestå af oprindelig havbund. 

Yderligere for cadmium gælder, at koncentrationen i klapmaterialet ligger under miljøkvalitetskravet 
for cadmium i sediment (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Miljøkvalitetskravet er nationalt fastsat af 
Miljøstyrelsen og er baseret på videnskabelige forsøg med sedimentlevende organismer. Databladet for 
cadmium kan findes her https://mst.dk/media/196657/cadmium-7440-43-9.pdf. Derudover ligger 
cadmiumkoncentrationen i klapmaterialet under OSPAR’s  T1-koncentration, som beskriver en 
tærskelværdi, hvor der forventes ingen eller meget begrænsede biologiske effekter. På baggrund af 
dette vurderes det, at bentiske organismer, herunder konksnegle, ikke vil påvirkes af 
cadmiumindholdet i klapmaterialet. Med projekttilpasningen om klapning fra december til marts vil der 
blive klappet i perioder, hvor temperaturen i vandet, den biologiske aktivitet og dermed stofoptag i 
organismerne er lavest. Ved lave temperaturer om vinteren er havplanternes stofskifte lavt, 
primærproduktion er lav og bundfauna har en højere tolerance for tildækning med sediment ved lave 
temperaturer, men bundfauna har dog samtidig en nedsat evne til at grave sig fri efter tildækning 
(Petersen et al, 2018). 

I høringssvaret problematiseres mulig frigivelse af  sumpgas/sulfid og de potentielle miljøpåvirkninger 
herfra ved uddybning. Projekttilpasningen med klapning i perioden december til og med marts sikrer, 
at der uddybes og klappes i perioder med højt iltindhold i Kolding Fjord og i området nær klappladsen. 
Dette vil være hensigtsmæssigt i forhold til at minimere påvirkning fra sulfid, idet sulfid hurtigt 
oxideres til ufarlige stoffer, når der er ilt tilstede. Iltsvind er typisk udbredt i danske farvande i juli til 
november. 

Der efterspørges sammenhæng mellem beregninger af sedimentation på Baltic Pipe klapningen og 
Marina City klapningen. Sedimentet, der blev klappet i forbindelse med Baltic Pipe projektet, var 
meget grovere end sedimentet, der skal klappes i forbindelse med Marina City projektet. Størstedelen 
af sedimentet fra Baltic Pipe sedimenterer derfor lige efter klapning. Størstedelen af sedimentet 
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forbliver derfor inde på klappladsen efter klapning, hvilket forklarer, at lagtykkelsen er større ved 
klapning i forbindelse med Baltic Pipe projektet.  

Det anføres i høringssvaret, at der bør vurderes på den samlede klapmængde på Trelde Næs 
klapplads. I forhold til kumulative påvirkninger fra andre klapninger på Trelde Næs klapplads, så er der 
siden den oprindelige indsendelse af klapansøgningen d. 2. april 2020 givet tilladelse til klapning på 
Trelde Næs klapplads til Baltic Pipe projektet. Denne klapning er dog allerede udført. Der er ikke givet 
yderligere tilladelser til klapning på Trelde Næs klapplads siden. Der er ikke risiko for, at der vil være 
samtidig klapning af mere end maksimalt 100.000 m3 sediment, som er anvendt som et worst case 
for samtidig klapning fra andre projekter i de oprindelige vurderinger af kumulative effekter. I 
realiteten er der dog kun sandsynlighed for samtidig klapning af cirka 50.000 m3, som er beregnet på 
baggrund af restkapaciteter i de gældende klaptilladelser. Dermed vil der ikke kunne forekomme en 
øget kumulativ effekt fra andre samtidige klapninger, men tvært i mod en lavere, idet en række 
klaptilladelser, herunder for Baltic Pipe, kan forventes udnyttet eller udløbet inden den første mulige 
klapning fra Marina City i december 2021 – marts 2022, forudsat at Miljøstyrelsen ikke i mellemtiden 
meddeler nye klaptilladelser på klappladsen. 

Med hensyn til de årligt forekommende perioder med lavt iltindhold i vandet i Lillebælt, så vil der som 
følge af bygherrens projekttilpasninger kun blive klappet i perioden december til og med marts. De 
foreslåede projekttilpasninger vil være hensigtsmæssige i forhold til at minimere risikoen for at klappe 
i perioder, hvor der er lagdeling (springlag) med stillestående bundvand og lave iltkoncentrationer i 
farvandet omkring Trelde Næs Klapplads. Iltsvind er typisk udbredt i danske farvande og også i 
farvandet nær klappladsen i juli til november.  

I høringssvaret problematiseres, at der ikke er målt for stoffer, som eksempelvis dioxiner. 
Ansøgningen om klapning er udarbejdet efter de gældende retningslinjer på Miljøstyrelsens 
hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. Miljøstyrelsen har inden opstart på klapansøgningen 
godkendt et prøvetagningsprogram, som indeholdt en liste over stoffer, der skulle analyseres for. 
Listen blev udarbejdet i henhold til information på https://mst.dk/erhverv/klapning/om-klapning-paa-
havet/. 

I høringssvaret anføres, at klapningen fra Marina City kan påvirke miljøtilstanden i vandområdet. I en 
videnskabelig artikel fra Aarhus Universitet og DTU anføres: ”Når der ikke tages højde for 
sedimentspredning, overstiger det samlede klappladsareal ikke 2,5% af et givet vandområde i 
Danmark. Det er derfor ikke sandsynligt, at der kan konstateres betydende effekter af klapning på 
vandområdeniveau” (Petersen et al, 2018). Med projekttilpasningen om klapning fra december til 
marts vil der blive klappet i perioder, hvor temperaturen i vandet, den biologiske aktivitet og dermed 
stofoptag i organismerne er lavest. Ved lave temperaturer om vinteren er havplanternes stofskifte lavt, 
primærproduktion er lav og bundfauna har en højere tolerance for tildækning med sediment ved lave 
temperaturer, men bundfauna har dog samtidig en nedsat evne til at grave sig fri efter tildækning 
(Petersen et al, 2018). I høringssvaret anføres en række forslag til undersøgelser og ændret praksis. 
Miljøstyrelsen er myndighed, som kan stille vilkår derom, såfremt de finder det nødvendigt. 

I øvrigt er klapning ingen steder afgrænset til kun at kunne ske fra visse projekttyper. Der foregår 
masser af klapning i fbm. infrastrukturprojekter (pipelines, broer, tuneller etc.). Der foregår også 
klapning i fbm. anlæg af nye landarealer til havneformål, herunder også lystbådehavne. Og de 
genplacerede materialer i fbm. Marina City stammer fra uddybning for havnebassin og sejlrende, samt 
etablering af den indfattende dæmning omkring det nye landareal. 
Ad. 2. Flytning af kystlinjen forhindrer ikke, at de nuværende rekreative aktiviteter på vandet flyttes 
samtidig ud for den nye marinapark, hvor vandet også vil være lavvandet og godt beskyttet. Her bliver 
tilmed en sandstrand og slæbested, som kan benyttes i forbindelse med aktiviteterne. 
Endvidere ønsker bygherrefunktionen at supplere projektet med forskellige initiativer, for at 
understøtte biodiversiteten i fjorden, herunder forholdene for fiskebestanden. Dette i form af 
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etablering af biohuts under den nye ydermole i marinaen, etablering af et stenrev i yderfjorden, samt 
et ålegræsprojekt i fjorden. 

Ad. 3. Projektet er udviklet med en høj grad af inddragelse af interessenter, brugere og andre 
engagerede aktører, og projektet udvikles af et partnerskab bestående af Kolding Lystbådehavn, 
Kolding Havn og Kolding Kommune. Kolding Bådelaug har også været inddraget i denne proces, om 
end at denne klub som den eneste af de fem bådklubber ikke støtter projektet. 
 

36. Anker Møller Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

37. Lillebælt 
Småbådsklub 

1. Ønske om mere plads til sejlere. 
2. Bekymring for konflikter mellem bådejere og 
beboere. 
3. Ønske om, at foreninger kunne have kommet 
med ønsker tidligere i projektet. 
4. Ønske om flere parkeringspladser, især for biler 
med trailer. 
5. Detaljerede bemærkninger til placering og 
udformning af slæbestedet for trailerbåde. 

Ad. 1.  Den grundlæggende tanke bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af 
lystbådehavn med andre byfunktioner og dobbeltudnyttelse af nogle arealer. 
Ad. 2. Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Ad. 3. Forskellige foreninger løbende har været involveret i projektet og der er gennemørt indkaldelse 
af idéer og forslag til planlægningen. 
Ad. 4 Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret. I projektet arbejdes desuden 
med særligt areal til trailerparkering. På baggrund af bemærkningen og andre høringssvar ønsker 
bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at reducere antallet af boliger (delområde 7) fra ca. 200 
til ca. 125-150, således at der ikke placeres boliger på nyopfyldt areal (ændringsforslag B). Dette vil 
betyde en mindre parkeringsbelastning i Marina City. 
Ad. 5.  Bemærkningerne er i vidt omfang under indarbejdelse i projektet. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 

38. Bjørn Olesen; 
Skovlundvej 41, 
6000 Kolding 

Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning  og bemærkninger til miljørapporten. 

Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 
klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
 
I høringssvaret anføres, at der bør vurderes på den samlede klapmængde på Trelde Næs klapplads. I 
forhold til kumulative påvirkninger fra andre klapninger på Trelde Næs klapplads, så er der siden den 
oprindelige indsendelse af klapansøgningen d. 2. april 2020 givet tilladelse til klapning på Trelde Næs 
klapplads til Baltic Pipe projektet. Denne klapning er dog allerede udført. Der er ikke givet yderligere 
tilladelser til klapning på Trelde Næs klapplads siden. Der er ikke risiko for, at der vil være samtidig 
klapning af mere end maksimalt 100.000 m3 sediment, som er anvendt som et worst case for 
samtidig klapning fra andre projekter i de oprindelige vurderinger af kumulative effekter. I realiteten 
er der dog kun risiko for samtidig klapning af cirka 50.000 m3, som er beregnet på baggrund af 
restkapaciteter i de gældende klaptilladelser. Dermed vil der ikke kunne forekomme en øget kumulativ 
effekt fra andre samtidige klapninger, men tvært i mod en lavere, idet en række klaptilladelser, 
herunder for Baltic Pipe, kan forventes udnyttet eller udløbet inden den første mulige klapning fra 
Marina City i december 2021 – marts 2022, forudsat at Miljøstyrelsen ikke i mellemtiden meddeler nye 
klaptilladelser på klappladsen. 
 
I forhold til den nuværende miljøtilstand i Lillebælt med årligt forekommende perioder med lavt 
iltindhold, så vil der som følge af bygherres projekttilpasninger klappes i perioden december til og med 
marts. De foreslåede projekttilpasninger vil være hensigtsmæssige i forhold til at minimere risikoen for 
at klappe i perioder, hvor der er lagdeling (springlag) med stillestående bundvand og lave 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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iltkoncentrationer i farvandet omkring Trelde Næs klapplads. Iltsvind er typisk udbredt i danske 
farvande og også i farvandet nær klappladsen i juli til november. 
 
Endvidere ønsker bygherrefunktionen at supplere projektet med forskellige initiativer, for at 
understøtte vandmiljøet og biodiversiteten i fjorden og bæltet. Dette i form af etablering af biohuts 
under den nye ydermole i marinaen, etablering af et stenrev i yderfjorden, samt et ålegræsprojekt i 
fjorden. 
 
 

39. Kolding Dame 
Roklub og Kolding 
Roklub 

Ønske om en drøftelse med kommunen om 
mulighed for placering af roklubberne i Marina 
City. 

Lokalplanen muliggør placering af roklubberne, særligt i delområder 9 og udearealer i delområder 1 og 
10.  Bygherrefunktionen har undervejs afholdt et par informationsmøder med roklubberne, for at 
drøfte mulighederne. Kommunen indgår gerne i videre drøftelser med roklubberne omkring de 
konkrete behov og detaljeret udformning af relevante anlæg, i fald klubberne med tiden ønsker at 
placere sig i området. 
 
 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

40. Birgit og Kaj 
Stangerup; 
Vangen 12, 6000 
Kolding 

1. Bekymring for  konflikter mellem bådejere og 
beboere. 
2. Bekymring for forøgelse af trafik på 
Skamlingvejen. 
3. Forslag om, at boliger og ikke lystbåderelevant 
anvendelse udgår fra projektet samt om, at 
opfyldsarealet reduceres. 
4. Bekymring for forringet udsigt mod fjorden fra 
Skamlingvejen. 
 
 

Ad. 1. Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Ad. 2. De trafikale forhold er beskrevet i miljørapportens kapitel 3.7 (Veje, promenader og pladser), 
kapitel 7 (trafikstøj), og kapitel 9 (Trafik). Der konkluderes, at påvirkningen af trafikafviklingen 
vurderes ikke væsentlig. 
Ad. 3. Grundlægende tanke bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af 
lystbådehavn med andre byfunktioner og dobbeltudnyttelse af nogle arealer. Bemærkningen og andre 
høringssvar giver anledning til ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til 
eksisterende landarealer. 
Ad. 4. Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover kommer 
til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, hvorfra 
der er fjordudsigt. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 

41.  Peter og Gitte 
Hansen; 
Delken 7, 6000 
Kolding 
 

1. Bekymring for  påvirkning af havmiljøet ved 
klapning. 
2.  Ønske om mere plads til sejlere. 
3.  Forslag om, at boliger udgår fra projektet. 
4. Bekymring for trafikgener. 

Ad. 1. I forhold til bekymring for stærkt forurenet fjordbund bemærkes, at al havbundsmateriale 
indeholder en vis mængde af fx tungmetaller (naturlig baggrundsværdi). Det flyttede materiale i 
forbindelse med Marina City projektet afviger ikke særligt fra denne baggrundsværdi. 
Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 
klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
Ad. 2 og 3. Grundlægende tanke bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af 
lystbådehavn med andre byfunktioner og dobbeltudnyttelse af nogle arealer. Bemærkningen og andre 
høringssvar giver anledning til ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til 
eksisterende landarealer. 
Ad. 4.  Trafikbelastningen fra Marina City og nybyggerierne i nærheden heraf er behandlet nærmere i 
miljørapportens kapitel 9. Heri konkluderes det, at der med de indarbejdede tiltag som svingbaner, 
signalregulering m.v. hverken vil være væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til kapacitet eller 
trafiksikkerhed, som følge af Marina City. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 
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42. Hotel Koldingfjord 
A/S 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

43. Danmarks 
Naturfredningsforen
ing Kolding 

1. Bekymring for forringelse af marine forhold og 
ønske om kunstigt rev på lavt vand. 
2.  Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning og bemærkninger til miljørapporten. 
3.  Bekymring for miljøpåvirkning ved opgravning. 
4. Ønske om flere tiltag ved Dalby Møllebæk som 
erstatning for det selvgroede kratskovsareal, som i 
forbindelse med projektet inddrages til bådoplag 
og parkering. 

Ad. 1.  Det fremgår ikke af lokalplanen og miljørapporten, men i projektet arbejdes der med at 
etablere et større antal såkaldte "biohuts", under ydermolen. Dette er metalbure fyldt med skaller, 
sten eller lignende, hvor flora og fauna kan udvikle sig. Endvidere er det hensigten i samarbejde med 
Stenbanken at anvende store mængder natursten (ca. 600 ton) fra rydningsarbejderne til etablering af 
kunstige rev på lavt vand i Koldings yderfjord, hvor bundforholdene muliggør dette.  Endeligt er det 
hensigten at gennemføre et ålegræsprojekt i fjorden. Alt sammen med det formål at forbedre 
vandkvaliteten og fremme af biodiversiteten i fjorden og bæltet. 
 
Ad. 2 Høringssvaret stiller sig kritisk over for de anvendte modelleringer til beskrivelse af 
sedimentspredning. I forhold til nærfeltsmodellen, som er anvendt til beregning af spredningen af 
sediment langs bunden, er der udarbejdet en dokumentation, som er fremsendt til Miljøstyrelsen som 
supplement til klapansøgningen og som er vedlagt i bilag 5 til den sammenfattende redegørelse. 
Denne dokumentation er kvalitetssikret og accepteret af DHI. I forhold til anvendelsen af MIKE-21-
modellen, så er 2D-modellen valgt, som det rigtige værktøj, fordi der er tale om spredning af 
sediment, der er jævnt fordelt over hele vandsøjlen, og som spredes under relativ stærk strøm uden 
lagdeling.  
I høringssvaret problematiseres fastsættelse af kildestyrker for miljøfarlige stoffer i det klappede 
sediment. Alle vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på baggrund af en konservativ antagelse, 
hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. 
Den samlede mængde af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er således overestimeret. Denne metodik 
samt prøvetagningsplanen er præsenteret for og godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet 
med klapansøgningen, og fremgangsmåden er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. 
 
Med hensyn til de årligt forekommende perioder med lavt iltindhold i vandet i Lillebælt, så vil der som 
følge af bygherres projekttilpasninger, og som foreslået af DN, klappes i perioden december til og med 
marts. De foreslåede projekttilpasninger vil være hensigtsmæssige i forhold til at minimere risikoen for 
at klappe i perioder, hvor der er lagdeling (springlag) med stillestående bundvand og lave 
iltkoncentrationer i farvandet omkring Trelde Næs Klapplads. Iltsvind er typisk udbredt i danske 
farvande og også i farvandet nær klappladsen i juli til november. 

I høringsbrevet problematiseres en mulig transport af sediment ind i Vejle Fjord. I forhold til risiko for 
transport af klappet materiale ind i Vejle Fjord, så er der i forbindelse med udarbejdelse af 
supplerende materiale til klapansøgningen lavet en robusthedsanalyse, som beskriver en worst case 
situation med forøget risiko for transport af materiale ind i Vejle Fjord. Denne er lavet ved at sænke 
den kritiske strømhastighed for klapmaterialet, hvorved en større del af det klappede sediment bliver 
ført væk fra klappladsen.  

Robusthedsanalysen viser, at risikoen for at sediment fra klapningen på Trelde Næs klapplads føres ind 
i Vejle Fjord er lille. Hvis en sedimentpøl føres ind i Vejle Fjord forventes det ikke, at koncentrationen 
vil være større end 10 mg/l, og ved sedimentation vil der ikke forekomme tykkelser over 0,2 mm.  

I forhold til kumulative påvirkninger fra andre klapninger på Trelde Næs klapplads, så er der siden den 
oprindelige indsendelse af klapansøgningen d. 2. april 2020 givet tilladelse til klapning på Trelde Næs 
klapplads til Baltic Pipe projektet. Denne klapning er dog allerede udført. Der er ikke givet yderligere 
tilladelser til klapning på Trelde Næs klapplads siden. Der er ikke risiko for, at der vil være samtidig 
klapning af mere end maksimalt 100.000 m3 sediment, som er anvendt som et worst case for 
samtidig klapning fra andre projekter i de oprindelige vurderinger af kumulative effekter. I realiteten 
er der dog kun risiko for samtidig klapning af cirka 50.000 m3. Dermed vil der ikke kunne forekomme 
en øget kumulativ effekt fra andre samtidige klapninger, men tvært i mod en lavere, idet en række 
klaptilladelser, herunder for Baltic Pipe, kan forventes udnyttet eller udløbet inden den første mulige 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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klapning fra Marina City i december 2021 – marts 2022, forudsat at Miljøstyrelsen ikke i mellemtiden 
meddeler nye klaptilladelser på klappladsen. 

I forhold til mulighed for genanvendelse af uddybningsmaterialerne, så er der i projektet sket en 
tilpasning for at reducere mængden af materialer, som skal genplaceres, lige som der er vurderet på 
alternativer til klapningen. Men konklusionen er, at der ikke findes realistiske alternativer hertil, når 
det gælder denne art af fjordbundsmateriale. Den overordnede diskussion om klapning, som i stor stil 
finder anvendelse i alle lande i hele verden, og eventuelle nye teknologier i forbindelse hermed, ligger 
uden for denne opgaves rammer. 
 
Ad. 3. I høringssvaret problematiseres uddybning i inderfjorden i forhold til vandrende fisk.  
DTU Aqua har udarbejdet en supplerende vurdering af påvirkningen af ørreders vandring i Kolding Å 
og Dalby Møllebæk (DTU Aqua, 2020). Heri vurderes, at de mest kritiske perioder for ørredbestandene 
vil være under smoltudvandringen marts – juni samt under havørredens hoved-opgang i vandløbene 
september – november. Bygherrefunktionen ønsker at foretage en projekttilpasning, hvor der kun 
uddybes fra december til og med marts. Som følge af projekttilpasningen vil der foretages 
uddybningsarbejder i sejlrende og lystbådehavnebassin i vintermånederne december - februar og ved 
promenaden ind i marts, men dette vil ske bag spuns. Herved friholdes ørrederne under deres 
hovedopgang i Kolding Å og Dalby Møllebæk i september - november og under smoltudvandringen i 
marts-juni for sediment og eventuel svovlbrinte i vandet som følge af spredning fra uddybning. 
Dermed generes ørreder og ørredyngel mindst muligt. 

Med bygherres projekttilpasninger omkring uddybning og klapning af sediment fra december til og 
med marts vil der uddybes og klappes udenfor de perioder, hvor marsvin yngler (maj til september) og 
føder (juni til august). 

Ad. 4. Plan- Bolig- og Miljøudvalg har den 1. april 2020 besluttet at prioritere et andet forslag til 
bynatur (at føre regnvand på overfladen på et areal ved Hegnet/Skellet i Tved). Afsenderens ideer til 
naturgenopretning af Dalby Møllebæk-ådalen er meget relevante og kommunen gerne vil søge idéerne 
realiseret, men på grund af ejerforhold i ådalen har realiseringen en længere tidshorisont. 

44. Hanne og Tommy 
Pedersen; 
Løjpen 20, Tved, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

45. Danmarks 
Fiskeriforening 
Producent 
Organisation samt 
Gruppen Hjælp 
Lillebælt 

Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning og påvirkning i forhold til muligheden for 
at drive fiskeri i området samt bemærkninger til 
miljørapporten. 

På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat om 
klapning, ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og 
klapning til vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som 
muligt i forhold til miljøet. 
 
Klapningen generelt: 
De opgravede materialer, som genplaceres på Trelde Næs klapplads, er havbundsmaterialer. Her er 
således ikke tale om affald eller forurenet muddermateriale, men naturligt aflejrede materialer, som 
flyttes. I projektet er der indledningsvist sket en tilpasning for at reducere mængden af materialer, 
som skal genplaceres, lige som der er vurderet på alternativer til klapningen. Men konklusionen er, at 
der ikke findes realistiske alternativer hertil, når det gælder denne art af fjordbundsmateriale. Den 
overordnede diskussion om klapning, som i stor stil finder anvendelse i alle lande i hele verden, og 
eventuelle nye teknologier i forbindelse hermed, ligger uden for denne opgaves rammer. 
 
Miljøfaglige bemærkninger: 
I høringssvaret beskrives, at Lillebælt forgiftes. Ansøgningen om klapning er udarbejdet efter de 
gældende retningslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. Alle 
vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på baggrund af en konservativ antagelse, hvor data fra det 
sedimentlag med de højeste målte koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. Denne metodik er 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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præsenteret for og godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og 
fremgangsmåden er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. Indholdet af miljøfarlige stoffer i 
klapmaterialet er gennemgået detaljeret i klapansøgningens afsnit 5.3.2, og vurderingerne i 
klapansøgningen om mulige effekter af miljøfarlige stoffer på og nær klappladsen er suppleret med 
vurderinger i bilag 8 til klapansøgningen om det nordlige Lillebælt. 
 
I klapmaterialet ligger gennemsnitsværdierne af nikkel, bly, chrom, arsen og PCB under nedre 
aktionsniveau, og for kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT ligger koncentrationerne mellem 
nedre og øvre aktionsniveau, dog tættest på nedre aktionsniveau. Miljøstyrelsen definerer på deres 
hjemmeside således: ”Det nedre aktionsniveau er i princippet lig det gennemsnitlige baggrundsniveau, 
og det forventes derfor ikke at kunne give effekter”. For de stoffer, hvor koncentrationerne ligger lige 
over nedre aktionsniveau gælder det, at sedimentet ifølge Miljøstyrelsen kategoriseres som: ”klasse B, 
der som udgangspunkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal foretages en 
nærmere vurdering af materialet” (www.mst.dk, FAQ om klapning). 
 
I forhold til risiko for dybdeforringelse på klappladsen vurderer Miljøstyrelsen i deres tilladelse til 
klapning, om der er behov for en indledende og eventuelt afsluttende pejling. Hvis Miljøstyrelsen 
mener, at der er behov for pejling(er) indskrives dette som vilkår i tilladelsen. 
 
I forhold til risiko for transport af klappet materiale ind i Båring Vig, så er der i forbindelse med 
udarbejdelse af supplerende materiale til klapansøgningen lavet en robusthedsanalyse, som beskriver 
en worst case situation med forøget risiko for transport af materiale ind i Båring Vig. Denne er lavet 
ved at sænke den kritiske strømhastighed for klapmaterialet, hvorved en større del af det klappede 
sediment bliver ført væk fra klappladsen. Robusthedsanalysen viser, at risikoen for at sediment fra 
klapningen på Trelde Næs klapplads føres ind i Båring Vig er lille. Hvis en sedimentpøl føres ind i 
Båring Vig forventes det ikke, at koncentrationen vil være større end 10 mg/l, og ved sedimentation vil 
der ikke forekomme tykkelser over 0,2 mm.  
 
I forhold til sorthummer, så viser modelleringen af sedimentspredning ved klapning på Trelde Næs 
klapplads, at klapmaterialet ikke vil aflejres langs kysterne og dermed ikke i de områder, som er 
potentielle levesteder for hummeren. Yderligere viser sedimentspredningsmodelleringen, at mængden 
af sediment i vandsøjlen i de kystnære områder vil være yderst begrænset. Klapningen vurderes at 
have en ubetydelig til ingen påvirkning på ålegræs i de nærliggende områder (se bilag 9 i 
klapansøgningen) og dermed en ubetydelig påvirkningen på de sorthummer, som benytter 
ålegræsområderne som skjulested. 
Den samlede vurdering af påvirkningen fra det tilpassede projekt med klapning af sedimentet i 
vinterhalvåret (december til marts) på sorthummer i området omkring Trelde Næs vurderes at være 
ingen til ubetydelig.  
 
I høringssvaret problematiseres fastsættelse af kildestyrker for miljøfarlige stoffer i det klappede 
sediment. Alle vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på baggrund af en konservativ antagelse, 
hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. 
Den samlede mængde af miljøfarlige stoffer i klapmaterialet er således overestimeret. Denne metodik 
samt prøvetagningsplanen er præsenteret for og godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet 
med klapansøgningen, og fremgangsmåden er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. 
 
Med hensyn til de årligt forekommende perioder med lavt iltindhold i vandet i Lillebælt, så vil der som 
følge af bygherres projekttilpasninger klappes i perioden december til og med marts. De foreslåede 
projekttilpasninger vil være hensigtsmæssige i forhold til at minimere risikoen for at klappe i perioder, 
hvor der er lagdeling (springlag) med stillestående bundvand og lave iltkoncentrationer i farvandet 
omkring Trelde Næs Klapplads. Iltsvind er typisk udbredt i danske farvande og også i farvandet nær 
klappladsen i juli til november. 
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Som følge af projekttilpasningerne med uddybning og klapning fra december til og med marts tages 
der hensyn til sildenes gydesæson i Lillebælt, samt vandring af ørreder til og fra Kolding Å og Dalby 
Møllebæk. 
 
Supplerende, relevante tiltag: 
Det fremgår ikke af lokalplanen, kommuneplantillægget og miljørapporten, men i projektet arbejdes 
der med at etablere et større antal såkaldte "biohuts", under ydermolen. Dette er metalbure fyldt med 
skaller, sten eller lignende, hvor flora og fauna kan udvikle sig. Endvidere er det hensigten i 
samarbejde med Stenbanken at anvende store mængder natursten (ca. 600 ton) fra 
rydningsarbejderne til etablering af kunstige rev på lavt vand i Koldings yderfjord, hvor 
bundforholdene muliggør dette. Endeligt er det hensigten at gennemføre et ålegræsprojekt i fjorden. 
Alt sammen med det formål at forbedre vandkvaliteten og fremme af biodiversiteten i fjorden og 
bæltet. 
 

46. Mogens Erik 
Brockhusen; 
Kløvervej 15, 6000 
Kolding 

1.  Der gøres opmærksom på, at der ikke længere 
er behov for at flytte Lystbådehavn Nord, efter at 
erhvervshavnen ikke skal overtager 
lystbådehavnens arealer. 
2.  Bekymring for trafikproblemer. 
3. Der stilles spørgsmålstegn ved behov for 
boliger, når der er igangsat og planlagt meget 
andet boligbyggeri i byen. 
4. Bekymring for konflikter mellem bådejere og 
beboere på grund af støj fra både. 
5. Ønske om udvikling i hele det grønne område 
mod Kolding Åpark i stedet for opfyld på 
søterritoriet (der henvises til en tidligere 
fremsendt bemærkning). 
6. Forslag til alternativ placering af husbåde langs 
den nordlige mole. 
 
 
 
 

Ad. 1.   Byrådet har besluttet at ændre erhvervshavnen over en årrække. Men her er alene tale om en 
langsigtet, strategisk erklæring, som - hvis den bliver ført ud i livet - vil vare en lang årrække at 
eksekvere. En del af beslutningen er at Lystbådehavn Nord skal overgå til erhvervshavneformål. 
Kolding Kommune ønsker én stor og topmoderne lystbådehavn. Derfor nedlægges Lystbådehavn Nord, 
som er utidssvarende, og flyttes til Marina Syd. 
Ad. 2.  De trafikale forhold er beskrevet i miljørapportens kapitel 3.7 (Veje, promenader og pladser), 
kapitel 7 (trafikstøj), og kapitel 9 (Trafik). Der konkluderes, at påvirkningen af trafikafviklingen 
vurderes ikke væsentlig. På baggrund af dette og andre høringssvar, ønsker bygherrefunktionen at 
tilpasse projektet ved at reducere antallet af boliger (delområde 7) fra ca. 200 til ca. 125-150, således 
at der ikke placeres boliger på nyopfyldt areal (ændringsforslag B). Dette vil alt andet lige betyde 
mindre trafikbelastning på Skamlingvejen. 
Ad. 3.  Planlægningen for boliger understøtter Kolding Kommunes ambition om stigning af 
befolkningstal. 
Ad. 4.  Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Ad. 5. Forslaget er i miljørapporten belyst som et af de alternativer, der er vurderet nærmere på 
(miljørapportens afsnit 4.5, alternativ E). Hovedpointerne er følgende: Ud over udfordringen i her at 
fjerne hele fredskovsområdet og to §3-områder (mose og vandløb), udfordringen i at skulle udgrave 
og bortkøre og finde anden placering for skønsmæssigt 500.000 m3 (svarende til ca. 800.000 tons) 
jord af forskellige forureningsgrader, og udfordringen i at der forløber naturgasledning og 
hovedtransportledning for spildevand i området, giver arealet langt fra mulighed for at tilgodese de 
nødvendige arealbehov. Det udgravede område i Figur 4-9 dækker således blot det vandareal på 9,5-
10 ha, der vil være brug for i forbindelse med marinaudvidelsen. Hertil kommer alle de landarealer, 
der også vil være behov for til adgangsveje, bådoplag, parkering, byggerier af forskellig art, rekreative 
arealer m.v. Og skal en forlægning af åen indgå i en løsning, vil arealbehovet blive endnu større. En 
løsning af denne karakter vurderes således ikke hensigtsmæssig og ikke ønskelig i forhold til 
målsætningen for Marina City, som er formuleret i det politisk vedtagne kommissorium og program, 
hvoraf det bl.a. fremgår: ”Det ønskes (….) at skabe en ny, bæredygtig bydel ved Marina Syd 
indeholdende ca. 400 attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, kultur- og fritidstilbud 
integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø.”. 
Ad. 6. Den valgte placering af husbåde skyldes ønsket om at give husbådene gode udsigtsmuligheder 
ud over fjorden. Desuden er en placering langs den nordlige mole ikke mulig på grund af 
støjforholdene omkring industrihavnen. Forvaltningen anbefaler, at blivende søterritorium udtages fra 
lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse (ændringsforslag A). Dermed udgår bestemmelser for 
husbåde. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 
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47. Martin Hansen; 
Kløvervej 9, 6000 
Kolding 

1. Bekymring for forringelse af trafiksikkerheden, 
forøgelse af trafik, trafikstøj og luftforurening ved 
Skamlingvejen og i boligområdet syd for. 
Bekymring for, at projektet ikke er baseret på 
aktuelle trafiktal og eksisterende forhold. 
2. Forslag om, at gennemkørende trafik på 
Anemonevej, Irisvej og Kløvervej 1-11 forbydes, 
dog undtaget bybus. 
3. Forslag om, at der forbydes gennemkørende 
lastbiltrafik på Skamlingvejen og etableres bump. 
4. Der stilles spørgsmålstegne ved, om planerne 
og rapporterne er troværdige, sandsynlige og 
gennemtænkte. 
5. Bekymring for konflikter mellem bådejere og 
beboere. 
6. Spørgsmål om, om man har indhentet 
erfaringer fra lignende projekter. 
7. Spørgsmål om, hvem ønsker at gennemføre 
projektet (økonomer, politikere, borgere) og om, 
om det er en forudsætning for gennemførelse af 
projektet, at der findes en løsning tilfredsstillende 
for alle. 
8. Spørgsmål om, om politiets udtalelser er 
offentlig tilgængelige. 
9. Forslag om etablering af lysregulering på 
Skamlingvejen ved Kløvervejs udmunding og ved 
projektets østlige ende. 
10. Forslag om etablering af fodgængerbroer. 
11.Forslag om hastighedsbegrænsning til 50 km/t. 
12. Forslag om etablering af rundkørsler. 
13. Spørgsmål om beregninger af tilstrækkeligt 
antal parkeringspladser. 
14. Der stilles spørgsmålstegn ved  adskillelsen af 
bygherre- og myndighedsrollen. 

1. Under udarbejdelse af projektet er der gennemført trafiksikkerhedsrevisioner og der pågår dialog 
med politiet om udformning af vejanlæggene og hastighedsbegrænsninger.  De trafikale forhold er 
beskrevet i miljørapportens kapitel 3.7 (Veje, promenader og pladser), kapitel 7 (trafikstøj), og kapitel 
9 (Trafik). Der konkluderes, at påvirkningen af trafikafviklingen vurderes ikke væsentlig.  Påvirkningen 
af trafiksikkerheden for bløde trafikanter vurderes ligeledes ikke væsentlig. 
Det er Politi, der skal påse, at færdselsloven overholdes. 
Støjpåvirkning af omgivelserne som følge af trafik på Skamlingvejen i anlægsfasen er vurderet i 
miljørapporten (afsnit 7). Det konkluderes, at der vil være tale om en mindre påvirkning i 
anlægsfasen. I forhold til påvirkningen i driftsfasen er der i miljørapportens afsnit 7.4.4 således 
redegjort for, at trafikstigningen på 10 % på Skamlingvejen giver anledning til en afledt stigning i 
trafikstøjen på mindre end 1 dB, og dette vurderes således kun at give anledning til en mindre 
påvirkning. 
I forhold til belastning af naboområdet med trafikstøj bemærkes, at hastighedsbegrænsning og 
støjreducerende asfalt på Skamlingvejen vil have en positiv indflydelse. Kommunen er ikke forpligtet 
til og har ikke praksis for at støjafskærme eksisterende boliger. 
Påvirkningen af naboområder med luftforurening fra trafikken som følge af projektets realisering anses 
på grund af omfanget som underordnet og er derfor ikke belyst i miljørapporten. 
I forhold til trafiktal kan der oplyses, at de senest målte trafikstigninger (frem til 2020) er under de 
1,65%, som er beskrevet i rapporten. Forvaltningen finder derfor ikke anledning til at der gennemføres 
nye trafikberegninger. 
Ad. 2. Forslaget ligger uden for projektet og er videregivet Trafik, Vej og Park til nærmere vurdering. 
Afsenderen får direkte svar derfra. 
Ad. 3. Forslaget vurderes uhensigtsmæssigt, fordi Skamlingvejen er en gennemfartsvej, dvs. en del af 
byens overordnet vejsystem. 
Ad. 4. Planerne og miljørapporten er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og rådgivere. 
Ad. 5. Interne miljøkonflikter i Marina City er beskrevet i miljørapportens kapitel 19.3. Der 
konkluderes, at påvirkningen af befolkningen som følge af interne miljøkonflikter ikke vil være 
væsentlig. Integrationen af funktionerne i Marina City er planlagt ud fra det sigte, at minimere 
potentielle afledte indbyrdes miljøkonflikter. 
Ad. 6. Bygherrefunktionen har indhentet erfaringer fra lignende projekter. 
Ad. 7. Kolding Byråd og Kolding Lystbådehavn ønsker at gennemføre projektet. Der er fra flere 
borgere og interessenter udtrykt opbakning til projektet. Ved store byudviklingsprojekter vurderes det 
ikke realistisk, at tilfredsstille alle. 
Ad. 8. Politiets dokumenter er tilgængelige efter regler om aktindsigt. 
Ad. 9. Etablering af lysregulering ved Kløvervejs udmunding indgår i projektet. Det vurderes ikke 
nødvendigt at etablere lysregulering ved projektets østlige ende. 
Ad. 10. Etablering af fodgængerbroer vurderes ikke hensigtsmæssig, når vejen ikke hegnes ind. I 
stedet for vil lette trafikanter kunne krydse vejen ved lysregulering ved Kløvervejs udmunding. 
Ad. 11. Hastighedsbegrænsningen indgår i projektet. 
Ad. 12. Rundkørsler er ofte vanskelige at passere som let trafikant, bl.a. fordi de med deres relativt 
komplekse trafikbillede kan være vanskelige at overskue. I stedet anvendes ofte signalregulerede 
kryds (med fodgængerfelter) eller midterheller, som muliggør krydsning af vejen af to omgange.  Lette 
trafikanter vil kunne krydse vejen ved lysregulering ved Kløvervejs udmunding. 
Ad. 13. Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret. På baggrund af 
bemærkningen og andre høringssvar ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at reducere 
antallet af boliger (delområde 7) fra ca. 200 til ca. 125-150, således at der ikke placeres boliger på 
nyopfyldt areal (ændringsforslag B). Dette vil betyde en mindre parkeringsbelastning i Marina City. 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B. 
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Ad. 14. Der er i forvaltningen sikret en funktionel adskillelse af bygherre- og myndighedsrollen. 
48. Dansk 

Marineudstyr; 
Industrivej 1, 6000 
Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

49. Chris Fløe 
Svenningsen 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

50. Finn Mortensen; 
Trapholtparken 32, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

51. Bette Hansen; 
Tvedvej 137, 6000 
Kolding 

Bekymring for støj i forbindelse med projektet. Støjpåvirkning af omgivelserne er vurderet i miljørapporten (afsnit 7).  Heri konkluderes det, at der 
kun vil være mindre eller ingen støj- og eller vibrationsgener fra anlægsarbejder eller trafik, men at 
der kan være væsentlige gener fra uddybningsarbejderne til søs, som følge af arbejde i nattetimerne. 
Støjgenerne fra uddybningsarbejdet er behandlet i miljørapportens afsnit 7.3.1. Her er det beregnet, 
at støjbidraget ved de nærmeste boliger syd for Marina City ligger mellem 55 og 60 dB(A), når der 
arbejdes nærmest herpå. Uddybes der hele døgnet, vil støjen overskride Kolding Kommunes 
støjgrænse for anlægsstøj på 40 dB(A) uden for dagperioden i større områder med boliger såvel nord 
som syd for fjorden, om end grænseværdien principielt ikke er gældende for anlægsarbejder til søs (jf. 
miljørapportens figur 7-7). Det er af væsentlig økonomisk betydning for projektet, at kunne 
gennemføre uddybningsarbejderne i døgndrift, frem for kun i dagtimerne. Derfor har dette første 
prioritet.   Da støjgenerne formentligt vil opleves tydeligst i sommerhalvåret (stille vejr, udendørs 
ophold, åbne vinduer etc.) ønsker bygherrefunktionen tilpasse projektet således, at udførelsen sker i 
vinterperioden, lige som uddybningsarbejderne nærmest boligerne syd for Skamlingvejen (betegnet 
"opfyldning vest" på miljørapportens figur 3-4) søges koncentreres i en kort tidsperiode i 
vintermånederne. 
Angående trafik i forbindelse med anlægsarbejderne er dette behandlet i miljørapportens kapitel 7.3.4 
(trafikstøj), kapitel 8.3 (luft) og kapitel 9.3 (trafik). Da her er tale om et stort byudviklings- og 
anlægsprojekt, vil der nødvendigvis være megen trafik til og fra i udbygningsperioden. I de tre kapitler 
er disse forhold vurderet nærmere og det er konkluderet, at her trods alt kun vil være tale om en 
mindre påvirkning. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

52. Ditte Teising; 
Tvedvej 129, 6000 
Kolding 

1.  Bekymring for støjgener i anlægsfasen. 
2. Bekymring for forurening og spørgsmål i 
forbindelse med klapning. 
3. Bekymring for trafikstøj i projektets driftsfase. 
4. Bekymring for ødelæggelse af natur på 
eksisterende vandkant i Marina Syd. 
 
 

Ad. 1. Støjgenerne fra uddybningsarbejdet er behandlet i miljørapportens afsnit 7.3.1. Her er det 
beregnet, at støjbidraget ved de nærmeste boliger syd for Marina City ligger mellem 55 og 60 dB(A), 
når der arbejdes nærmest herpå. Uddybes der hele døgnet, vil støjen overskride Kolding Kommunes 
støjgrænse for anlægsstøj på 40 dB(A) uden for dagperioden i større områder med boliger såvel nord 
som syd for fjorden, om end grænseværdien principielt ikke er gældende for anlægsarbejder til søs (jf. 
miljørapportens figur 7-7). Det er af væsentlig økonomisk betydning for projektet, at kunne 
gennemføre uddybningsarbejderne i døgndrift, frem for kun i dagtimerne. Derfor har dette første 
prioritet.  Da støjgenerne formentligt vil opleves tydeligst i sommerhalvåret (stille vejr, udendørs 
ophold, åbne vinduer etc.) ønsker bygherrefunktionen tilpasse projektet således, at udførelsen sker i 
vinterperioden, lige som uddybningsarbejderne nærmest boligerne syd for Skamlingvejen (betegnet 
"opfyldning vest" på miljørapportens figur 3-4) søges koncentreres i en kort tidsperiode i 
vintermånederne. 
Angående trafik i forbindelse med anlægsarbejderne er dette behandlet i miljørapportens kapitel 7.3.4 
(trafikstøj), kapitel 8.3 (luft) og kapitel 9.3 (trafik). Da her er tale om et stort byudviklings- og 
anlægsprojekt, vil der nødvendigvis være megen trafik til og fra i udbygningsperioden. I de tre kapitler 
er disse forhold vurderet nærmere og det er konkluderet, at her trods alt kun vil være tale om en 
mindre påvirkning. 
Ad. 2.  I projektet er der sket en tilpasning for at reducere mængden af materialer, som skal 
genplaceres, lige som der er vurderet på alternativer til klapningen. Men konklusionen er, at der ikke 
findes realistiske alternativer hertil, når det gælder denne art af fjordbundsmateriale. I forhold til 
bekymring for forurenet fjordbund bemærkes, at al havbundsmateriale indeholder en vis mængde af fx 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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tungmetaller (naturlig baggrundsværdi). Det flyttede materiale i forbindelse med Marina City projektet 
afviger ikke særligt fra denne baggrundsværdi. 
Miljøeffekten på klappladsen og området her omkring er  vurderet i miljørapporten (jf. miljørapportens 
bilag 7). Der er foretaget grundige analyser af bundmaterialet, og meget grundige vurderinger af 
klapningen. Her er bl.a. set på miljøfarlige stoffer, iltforhold, sedimenttransport, påvirkning af fiskeri, 
påvirkning af fisk, pattedyr og planter uden for og i Natura 2000 områder, påvirkning af 
badevandskvalitet, samt overholdelse af miljømål for området. Konklusionen er, at her ikke vil være 
tale om væsentlig påvirkning. 
Ad. 3. I forhold til påvirkningen i form af trafikstøj i driftsfasen er der i miljørapportens afsnit 7.4.4 
redegjort for, at trafikstigningen på 10 % på Skamlingvejen giver anledning til en afledt stigning i 
trafikstøjen på mindre end 1 dB, og dette vurderes kun at give anledning til en mindre påvirkning. 
I forhold til belastning af naboområdet med trafikstøj bemærkes, at hastighedsbegrænsning og 
støjreducerende asfalt på Skamlingvejen vil have en positiv indflydelse. 
Kommunen er ikke forpligtet til og har ikke praksis for at støjafskærme eksisterende boliger. 
Hverken lokalplanen eller projektet omfatter en støjafskærmning af boliger syd for Skamlingvejen. 
Ad. 4. I forbindelse med etablering af en park i lokalplanens delområde 10 skabes nyt naturpræget 
rekreativt areal. 

53. Jørgen Friis Nielsen; 
Kringsager 31, 6000 
Kolding 

1.  Der efterspørges oplysninger om omfang af 
CO2-udledning, som følge af udgravning/klapning, 
og den efterfølgende opfyldning. 
2. Spørgsmål til påvirkningen af vandkvaliteten i 
Kolding Fjord ved udgravningen. 

Ad. 1.  Disse værdier er endnu ikke kendte, men som et pilotprojekt udbydes disse anlægsarbejder 
således, at entreprenørerne ud over pris og metode også konkurrerer på at reducere CO2-udslippet fra 
disse arbejder. 
Ad. 2. Påvirkningen af vandkvaliteten fra uddybningsarbejderne er beskrevet i miljørapportens kapitel 
14 (Vandmiljø i Kolding Fjord). Konklusionerne er her, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af 
vandmiljøet fra hverken anlægsarbejderne eller fra driftsfasen. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

54. Mette Høi Davidsen 
og 88 
medunderskrevne; 
Gl. Tved 8, 6000 
Kolding m.fl. 

1.  Der henvises til tidligere fremsendte 
bemærkninger og ønskes dialog med kommunen. 
2.  Indsigelse på grund af strid med gældende 
regler (planlovens krav vedr. opfyld på 
søterritoriet) og med henvisning til tidligere 
fremsendte bemærkninger fra grundejerforeninger 
Rebæk og Tved Nord (19.10.2017). 
3. Ønske om reduktion af projektet i højde og 
omfang af hensyn til omkringliggende natur, miljø 
og boligkvarterer. Fjorden ses som alles aktiv og 
skal ikke gives til de få. 
4. Ønske om, at der ikke ske yderligere opfyld af 
Kolding Fjord i fremtiden. 
5. Indsigelse på grund af for stor bygningshøjde i 
delområder 7, 8 og 9 og ønske om aftrapning af 
bygningshøjden mod vandet. 
6. Ønske om yderligere visualiseringer ved 
Skamlingvejen mv. og terrænkote for opfyld. 
7. Ønske om mere detaljerede bestemmelser for 
bebyggelse i de delområder, hvor lokalplanen ikke 
er byggeretsgivende (delområder 6, 7, 8 og 9), så 
udarbejdelse af yderligere lokalplaner ikke er 
påkrævet. 
8.  Ønske om udvikling i hele det grønne område 
mod Kolding Åpark i stedet for opfyld på 
søterritoriet (skitser og bemærkninger fra 
26.10.2017 vedhæftet). 

Ad. 1. Forvaltningen har efter modtagelsen af høringssvar afholdt to møder med afsenderen, hvor 
planforslag, projektet og indsigelsespunkterne blev drøftet. 
Ad. 2.  Af kommuneplantillæggets redegørelse fremgår begrundelse for, at Marina City er et ganske 
særligt tilfælde, hvor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter 
inddragelse af arealer på søterritoriet. Bemærkningen og andre høringssvar giver anledning til 
ændringsforslag B vedr. begrænsning af placering af boliger til eksisterende landarealer. 
Ad. 3. Bemærkninger giver anledning til ændringsforslag C vedr. reduktion af den maksimale 
bygningshøjde i delområde 9 og den østligste del af delområde 8 til 3 etager og kote 20, dvs. én etage 
færre og 9 meter lavere. 
Ad. 4.  Det er ikke muligt med lokalplanen eller kommuneplantillæg at sikre, at der ikke i fremtiden 
tilvejebringes nye planer for området eller naboarealerne. 
Ad. 5. Bemærkninger giver anledning til ændringsforslag C vedr. reduktion af den maksimale 
bygningshøjde i delområde 9 og den østligste del af delområde 8 til 3 etager og kote 20, dvs. én etage 
færre og 9 meter lavere. 
Ad. 6. Det vurderes, at de medtagne visualiseringer er tilstrækkelige. Lokalplanen er alene 
rammelokalplan for delområder med væsentlig bebyggelse (delområder 6, 7, 8 og 9), dvs. der skal 
udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for delområderne. I forbindelse med udarbejdelse af de 
byggeretsgivende lokalplaner vil den kommende byggeri blive nærmere belyst. Vedrørende 
terrænkoter indeholder lokalplanens § 10 en bestemmelse om en maksimal terrænkote på 4,5 meter, 
som svarer til Skamlingsvejens niveau. 
Ad. 7. Lokalplanens overordnede bestemmelser for bebyggelse i delområderne vurderes tilstrækkelige 
i lyset af, at der alene er tale om en rammelokalplan. Det er intentionen med en rammelokalplan at 
regulere overordnede forhold (anvendelse og hoveddisponering) og åbne op for, at den senere (evt. 
etapevis) suppleres af lokalplaner, der fastsætter mere detaljerede bestemmelser for det pågældende 
delområdes bebyggelse mv. De ønskede detaljerede bestemmelser om højde, volumen og luft mellem 
bygninger mv. vil indgå i de kommende byggeretsgivende lokalplaner, som skal tilvejebringes med 
lovpligtig inddragelse af offentligheden. 
Ad. 8.  I miljørapportens kapitel 4 er belyst og vurderet en række forskellige alternativer, herunder 
også en lokalisering længere inde mod byen. Ingen af disse varianter findes realistiske, og ej heller 

Bemærkningen 
giver anledning 
til 
ændringsforslag 
B, C, D og E. 
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9. Ønske om, at støjskærm langs Skamlingvejen 
etableres som transparent og bag eksisterende 
træer for at sikre et grønt udtryk. 
10. Ønske om lysregulering på Skamlingvejen, så 
beboere fra Tved kan køre ud på vejen og ønske 
om bevaring af muligheden for udvidelse af vejen. 
11. Ønske om at beholde kyststrækningen og 
bekymring for forringet udsigt fra Skamlingvejen 
mod fjorden. 
12. Ønske om præcisering af lokalplanens 
formålsbestemmelser ift. hvilke arealer skal have 
hvilke anvendelser. Der henvises til ovenstående 
pkt. 4 vedr. denne høringssvar. 
13. Ønske om præcisering af lokalplanens 
formålsbestemmelser ift. indpasning i omgivende 
by og landskab ”på alle projektets sider”. 
14. Ønske om præcisering af lokalplanens 
formålsbestemmelser ift. fremtræden af 
støjskærmen langs Skamlingvejen. 
15. Ønske om, at eksisterende arealer opfyld på 
søterritoriet ikke ændres til byzone og at fremtidig 
opfyld kun sker til havneformål. 
16. Ønske om præcisering af 
anvendelsesbestemmelser. 
17. Ønske om, at udsigtstårn i delområde 2 udgår 
på grund af indkigsgener for eksisterende 
beboelsesejendomme. 
18. Indsigelse mod placering af liberalt erhverv i 
delområder 6, 7 og 8 samt mod placering af 
erhverv, som ikke er relateret til havneformål. 
19. Ønske om et krav, at bebyggelse i delområder 
7, 8, 9 og 10 skal være spredt og ikke massiv, så 
der er gennemsyn til fjorden fra bagvedliggende 
arealer. 
20. Ønske om, at redskabsskure i delområde 11 
placeres uden visuel gene fra Skamlingvejen. 
21. Ønske om flere parkeringspladser og 1,5 p-
plads pr. bolig. 
22. Indsigelse mod, at der i delområde 1 kan 
placeres terrasser til bebyggelser i delområder 6, 
7, 8 og 9. 
23. Indsigelse mod, at altaner fra bygninger i 
delområder 6, 7, 8 og 9 kan hænge ud i 
delområde 1. 
24. Ønske om, at der ikke må anvendes blanke 
eller reflekterende materialer som er til gene for 
eksisterende bebyggelse, herunder glasfacader og 
anlæg til udnyttelse af solenergi. 
25. Ønske om, at området fremstår åbent, så alle 
borgere kan benytte stisystemer. 
26. Ønske om løvtræer og buske, ikke nåletræer. 
27. En række bemærkninger til redegørelsen 
vedrørende de ovennævnte forhold. 

ønskværdige i forhold til målsætningen for Marina City, som er formuleret i det politisk vedtagne 
kommissorium og program, hvoraf det bl.a. fremgår: ”Det ønskes (….) at skabe en ny, bæredygtig 
bydel ved Marina Syd indeholdende ca. 400 attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, kultur- 
og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø.”. 
Ad. 9. Vejbyggelinje er i forvejen 5 m fra bagkant fortov (§ 5.4) og støjskærm placeres umiddelbart 
bag linjen, arealer mellem vejen og støjskærm er enkeltstående og grupper af buske og træer (§ 5.4).  
Bemærkningen giver anledning til ændringsforslag D, så støjskærm skal være transparent i hele 
udstrækning (eksklusiv nederste 1 meter fra terræn, stolper og sprosser) - § 6.7.  
Ad. 10. I forhold til trafikmængder vurderes det ikke nødvendigt at etablere lysregulering ved Vangen 
på nuværende tidspunkt. Lokalplanen udlægger en vejbyggelinje langs Skamlingvejen, som sikrer 
arealer til evt. fremtidig udvidelse af vejen.  
Ad. 11.  Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover kommer 
til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, hvorfra 
der er fjordudsigt. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City.  
Ad. 12. Det er praksis, at anvendelsesbestemmelser med henvisning til konkrete arealer ikke 
medtages i formålsbestemmelser.  De fremgår af § 3 Områdets anvendelse, som ligeledes betragtes 
som planens principper. Det er ikke muligt med lokalplanen eller kommuneplantillæg at sikre, at der 
ikke i fremtiden tilvejebringes nye planer for området eller naboarealerne. 
Ad. 13. Det vurderes, at formuering om indpasning i omgivende by er dækkende også i forhold til 
indpasning i omgivelser fra alle sider, herunder mod syd.  
Ad. 14. Støjskærmens fremtræden reguleres i § 6. Emnet vurderes ikke at være af så overordnet 
karakter, at det skal reguleres i formålsbestemmelser. 
Ad. 15 og 16. Eksisterende landarealer ved Marina Syd er beliggende i byzone.  Grundlægende tanke 
bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af lystbådehavn med andre 
byfunktioner og dobbeltudnyttelse af nogle arealer. 
Ad. 17. Udsigtstårnet, som skal placeres ved indsejling til havnebassinet og ikke må opføres højere 
end kote 7,5 meter vurderes ikke at kunne give indbliksgener for eksisterende beboelsesejendomme (i 
en afstand på ca. 600 meter). 
Ad. 18.  Grundlægende tanke bag projektet er etablering af en ny bydel med en kombination af 
lystbådehavn med andre byfunktioner. 
Ad. 19. Det vurderes uhensigtsmæssig i rammelokalplanen at medtage yderligere 
bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområderne. Eventuelle indblikskiler eller lign. kan blive 
indarbejdet i de kommende byggeretsgivende lokalplaner. 
Ad. 20. Bemærkningen giver anledning til ændringsforslag E, så mulighed for redskabsskure i 
delområde 11 fjernes. 
Ad. 21.  Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret.  I projektet arbejdes desuden 
med særligt areal til trailerparkering. Ved bymidtenære etageboliger er det Kolding Kommunes praksis 
ikke at kræve mere end 1 p-plads pr. bolig. På baggrund af bemærkningen og andre høringssvar 
ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at reducere antallet af boliger (delområde 7) fra 
ca. 200 til ca. 125-150, således at der ikke placeres boliger på nyopfyldt areal (ændringsforslag B). 
Dette vil betyde en mindre parkeringsbelastning i Marina City. 
Ad. 22. Det vurderes, at terrasser i delområde 1 vil være med til at understøtte byliv i delområde 1. 
Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelser om anvendelse af stueetager fortrinsvis til 
udadvendte funktioner.  
Ad. 23. Altaner med en maksimal dybde af 2 meter vurderes ikke uforenlige med det ønskede udtryk i 
delområde 1. Altaner hængende over offentlige arealer er helt sædvanlige ved etageboligbebyggelser.  
Ad. 24. Opmærksomheden henledes på bestemmelser om, at store sammenhængende glaspartier over 
3x4 meter ikke tillades over stueetage (medmindre der samtidig udføres afskærmende konstruktion, § 
8.3) samt at anlæg til udnyttelse af solenergi skal gives en mat overflade, der fremstår 
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28. Bekymring for støjgener i anlægsfasen og 
ønske om anlægsarbejdet uden for sommersæson. 

antirefleksbehandlet.  
Ad. 25. Bestemmelser om offentlig tilgængelige stier fremgår af § 5. 
Ad. 26. Anvendelse af nåletræer som stedsegrønne vurderes hensigtsmæssig, når der skal skabes 
visuel afskærmende virkning af beplantningen ved bådoplagspladser året rundt.  
Ad. 27. Ingen yderligere kommentar. 
Ad. 28.   Støjgenerne fra uddybningsarbejdet er behandlet i miljørapportens afsnit 7.3.1. Her er det 
beregnet, at støjbidraget ved de nærmeste boliger syd for Marina City ligger mellem 55 og 60 dB(A), 
når der arbejdes nærmest herpå. Uddybes der hele døgnet, vil støjen overskride Kolding Kommunes 
støjgrænse for anlægsstøj på 40 dB(A) uden for dagperioden i større områder med boliger såvel nord 
som syd for fjorden, om end grænseværdien principielt ikke er gældende for anlægsarbejder til søs (jf. 
miljørapportens figur 7-7). Det er af væsentlig økonomisk betydning for projektet, at kunne 
gennemføre uddybningsarbejderne i døgndrift, frem for kun i dagtimerne. Derfor har dette første 
prioritet. Da støjgenerne formentligt vil opleves tydeligst i sommerhalvåret (stille vejr, udendørs 
ophold, åbne vinduer etc.) ønsker bygherrefunktionen at tilpasse projektet således, at udførelsen sker 
i vinterperioden. 
Angående trafik i forbindelse med anlægsarbejderne er dette behandlet i miljørapportens kapitel 7.3.4 
(trafikstøj), kapitel 8.3 (luft) og kapitel 9.3 (trafik). Da her er tale om et stort byudviklings- og 
anlægsprojekt, vil der nødvendigvis være megen trafik til og fra i udbygningsperioden. I de tre kapitler 
er disse forhold vurderet nærmere og det er konkluderet, at her trods alt kun vil være tale om en 
mindre påvirkning. 

55. Henrik Uldall Borch; 
Trapholtparken 18, 
6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

56. Danske Shipping- 
og 
Havnevirksomheder 

1. Opbakning til idéen om at sammenlægge de to 
lystbådehavne i en kombination med andre 
byfunktioner. 
2. Ønske om, at der udarbejdes en tilbundsgående 
dokumentation for, at miljøfølsom anvendelse i 
lokalplanområdet sikres mod miljøbelastning fra 
Kolding Erhvervshavn mv. (planlovens § 15a og 
15b). Herunder ønskes belyst: 
a) hvilken effekt støj, partikler mv. fra trafikken på 
Skamlingvejen har for området, 
b) hvorledes lugt og anden luftforurening fra 
erhvervshavnen kan påvirke området, 
c) diffuse emissioner fra f.eks. lastning/losning af 
skibe, 
d) støj fra lastning/losning af skibe som 
tilbagevendende (ikke lejlighedsvis) aktivitet, også 
om natten, 
e) støj fra støjkilder, som er udeladt i det 
fremlagte materiale. 
3. Opfordring til at benytte planlovens mulighed 
for at udlægge konsekvensområde omkring 
erhvervshavnen. 
4. Ønske om at indtænke planlægning for Marina 
City med planlægning af erhvervshavnen. 
 

Ad. 1.  Det er en grundforudsætning for planlægningen af Marina City, at tage de tilbørlige hensyn til 
erhvervshavnens aktiviteter, således som også lovgivningen kræver. Herunder også den gældende 
planlægning for erhvervshavnens områder. Bl.a. derfor er Kolding Havn en del af partnerskabet 
omkring projektet. 
 
Ad. 2.   Der er udarbejdet en redegørelse i form af ’Notat om støj i relation til havnevirksomheder 
mm.’, der ligger som bilag 3 til den sammenfattende redegørelse. Notatet forholder sig til de fremførte 
bemærkninger i høringssvaret, og konklusionen på notatet er, at miljøvurderingerne for så vidt angår 
de fremhævede forhold kan betegnes som dækkende, og at miljørapporten behandler de emner, hvor 
der kan forudses en potentielt væsentlig påvirkning i tilstrækkelig grad. Der henvises til notatet for 
detaljer. Herunder gengives konklusionerne fsva. de resumerede spørgsmål a – e i resumékolonnen: 
 
a) Der er i afsnit 7.6.2 redegjort for trafikstøjen fra Skamlingsvejen og dens påvirkning af området. 
Det er korrekt, at der ikke er redegjort for partikler fra trafikken på vejen. Dette betragtes som en 
ubetydelig påvirkning – og er derfor ikke omtalt i miljørapporten. Dette skal ses i lyset af den øvrige 
påvirkning fra trafikken i Kolding by. 
 
b) Dette er der redegjort for i afsnit 8.4 i miljørapporten. Der er dels redegjort for erhvervshaven som 
sådan og desuden foretaget undersøgelser for tre konkrete virksomheder på havnen. Disse er udvalgt 
med afsæt i eksisterende miljøgodkendelser, idet disse virksomheder potentielt kan påvirke Marina 
City med luftforurening. Der er ikke vurderet at være andre virksomheder, der er relevante at vurdere 
på. Generelt skal hver enkelt virksomhed i øvrigt overholde de såkaldte B-værdier for luftforurening 
uden for virksomhedens eget skel. Generelt gælder det, at virksomhedernes afstand til 
forureningsfølsom arealanvendelse ikke reduceres som følge af etableringen af Marina City. Derfor vil 
virksomhederne ikke blive udfordret i forhold til overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelserne med 
projektets gennemførelse. 
 
c) I afsnit 8.4 er der redegjort for dette. Generelt gælder det, at virksomhedernes afstand til 
forureningsfølsom arealanvendelse ikke reduceres som følge af etableringen af Marina City. Derfor vil 
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virksomhederne ikke blive udfordret i forhold til overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelserne med 
projektets gennemførelse. 
Diffuse støv- og lugtgener fra aktiviteter på Kolding erhvervshavn kan potentielt give gener i 
projektområdet. Der har således været rapporteret om klager fra en række af disse aktiviteter. Det er 
en kommunal tilsynsopgave at sikre, at havnen kan drives uden gener for naboerne. Projektområdet 
er dog beliggende i større afstand fra disse støvende/lugtende aktiviteter end andre boliger i Kolding. 
Derfor vil virksomheder på Kolding erhvervshavn ikke blive mødt med yderligere restriktioner i forhold 
til de nuværende, og det må forventes, at der således ikke vil opstå gener i projektområdet, når der er 
taget hånd om problemet. 
Samlet set vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning, idet projektet ikke vil give 
yderligere begrænsninger for Kolding erhvervshavns drift end der allerede foreligger i dag. 
 
d) Selv om der ikke er tale om kontinuerlig drift er ordet ”lejlighedsvis” ikke dækkende. Dette har dog 
ingen betydning for de vurderinger, der er foretaget, idet disse er foretaget med drift af netop 
laste/losseaktiviteter. 
Hyppigheden af aktiviteten har ingen betydning for de vurderinger, der er foretaget i miljørapporten, 
idet der er vurderet på de maksimale driftsforhold. Generelt er der sådan, at støjgrænserne for den 
enkelte virksomhed skal overholdes ved maksimal drift – uden at der er taget hensyn til hyppigheden 
af aktiviteten. 
 
e) I vurderingen af hvilke virksomheder, der er inddraget i vurderingerne er der taget hensyn til 
terrænforhold m.v. Det er således sikret, at alle relevante virksomheder på havnen er inddraget i 
vurderingerne. Derfor er analysen tilstrækkelig og robust. 
Der er i dialog med miljømyndigheden og Kolding Havn udpeget og inddraget alle relevante 
virksomheder på havnen, som vurderes at kunne blive udfordret af projektet. 
Virksomheder, som typisk kun er i drift i dagperioden, eller som kun udsender lidt støj, er således ikke 
vurderet at være relevante at inddrage, da de ikke vurderes at give et betydende støjbidrag ved 
Marina City. 
 
Ad. 3. Evt. udpegning af område forbeholdt produktionserhverv på Kolding Havn med en eventuel 
konsekvensområde afventer videre planlægning på havneområdet. 
Ad. 4. Byrådet har besluttet at ændre erhvervshavnen over en årrække. Men her er alene tale om en 
langsigtet, strategisk erklæring, som - hvis den bliver ført ud i livet - vil vare en lang årrække at 
eksekvere. En eventuel mindre belastning fra erhvervshavnens side vil være til fordel for Marina City 
projektet, men forventes først at kunne være tilstede om en årrække. Planlægningen for Marina City 
tager derfor udgangspunkt i den gældende situation, herunder gældende plangrundlag og 
miljøgodkendelser i havneområdet.  
 
 
 

57. Bjarne Clausen; 
Borgmestervangen 
18, 6000 Kolding 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

58. Navne- og 
adressebeskyttet 

Bemærkninger og spørgsmål til miljørapporten 
vedr. analyser i forbindelse med klapning. 

Ansøgningen om klapning er udarbejdet efter de gældende retningslinjer på Miljøstyrelsens 
hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. Alle vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på 
baggrund af en konservativ antagelse, hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte 
koncentrationer, er anvendt til vurderingerne. Den samlede mængde af miljøfarlige stoffer i 
klapmaterialet er således overestimeret. Denne metodik samt den indledende prøvetagningsplan er 
præsenteret for og godkendt af Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og 
fremgangsmåden for fastsættelse af kildestyrke er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

59.  Kolding 
Lystbådehavn pva. 
Kolding Sejlklub, 

Opbakning til projektet. Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 



24 
 

  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

Kolding 
Motorbådsklub, 
Kolding Fritidssejler 
og Kolding 
Strandjagtforening 

60 Frida og Tage 
Hansen; 
Strandbakken 32, 
Rebæk 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Medlemmer af Rebæk Grundejerforening undsiger 
grundejerforeningens indsigelse mod projektet 
(høringssvar nr. 22).  
Opbakning til projektet. 

Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

61 Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Ingen bemærkninger Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

62. Bo Michaelsen; 
Solbakken 15, 6000 
Kolding 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Medlemmer af Rebæk Grundejerforening (43 
husstande) undsiger grundejerforeningens 
indsigelse mod projektet (høringssvar nr. 22).  
Opbakning til projektet. 

Ingen kommentar. Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

63.  Fredericia Byråd 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Brev til Miljøstyrelsen fremsendes til Kolding 
Kommunes orientering. Bekymring for påvirkning 
af havmiljøet ved klapning og ønske om, at der 
undersøges alternative metoder til at bortskaffe 
opgravede materialer. Fredericia Kommune 
vurderer, at ansøgningen fra Kolding ikke er 
retvisende, og at miljøkonsekvenserne ikke er 
tilstrækkeligt belyst.  

Det er nødvendigt at foretage omfattende uddybning til bl.a. ny sejlrende, nyt havnebassin og 
dæmningsanlæg, for at kunne gennemføre projektet. Dette uddybningsmateriale søges genplaceret på 
Trelde Næs klapplads, hvor miljørapporten har godtgjort, at klapningen ikke vil medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. Der er vurderet grundigt på om der kunne være alternativer til denne klapning, i form 
af nyttiggørelse på en eller anden vis, med konklusionen er, at der ikke i dag findes teknologier, som 
kan være alternative løsninger, der både teknologisk, miljømæssigt og økonomisk kan fungere, med 
det uddybningsmateriale, som skal bortskaffes i den aktuelle situation. Klapning er derfor et 
nødvendigt behov i forbindelse med realiseringen af Marina City-projektet. På baggrund af høringssvar, 
dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat, ønsker bygherrefunktionen at 
tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og klapning til vinterperioden, så disse 
nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til miljøet. 
 
Der blev udført en analyse af alternative anvendelser af uddybningsmateriale, frem for genplacering på 
Trelde Næs klapplads. Resultatet heraf er, at der desværre ikke i dag findes andre realistiske 
alternativer til håndteringen af det aktuelle bundmateriale (gytje), hverken teknisk, miljømæssigt, 
tidsmæssigt eller økonomisk. 
 
Endvidere er der intentioner om at iværksætte forskellige biodiversitets-/vandmiljøfremmende 
initiativer i fjorden/bæltet (biohuts, stenrev, ålegræsudplantning). 
 
 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

64. Borgmester og Fmd. 
Miljø- og 
Forsyningsudvalget, 
Middelfart 
Kommune 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Breve til Miljøministeren og Miljøstyrelsen 
fremsendes til Kolding Kommunes orientering.   
Bekymring for påvirkning af havmiljøet ved 
klapning og ønske om, at der undersøges 
alternative metoder til at bortskaffe opgravede 
materialer. 

Det er nødvendigt at foretage omfattende uddybning til bl.a. ny sejlrende, nyt havnebassin og 
dæmningsanlæg, for at kunne gennemføre projektet. Dette uddybningsmateriale søges genplaceret på 
Trelde Næs klapplads, hvor miljørapporten har godtgjort, at klapningen ikke vil medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. Der er vurderet grundigt på om der kunne være alternativer til denne klapning, i form 
af nyttiggørelse på en eller anden vis, med konklusionen er, at der ikke i dag findes teknologier, som 
kan være alternative løsninger, der både teknologisk, miljømæssigt og økonomisk kan fungere, med 
det uddybningsmateriale, som skal bortskaffes i den aktuelle situation. Klapning er derfor et 
nødvendigt behov i forbindelse med realiseringen af Marina City-projektet. På baggrund af høringssvar, 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat, ønsker bygherrefunktionen at 
tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og klapning til vinterperioden, så disse 
nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til miljøet. 
 
Der blev udført en analyse af alternative anvendelser af uddybningsmateriale, frem for genplacering på 
Trelde Næs klapplads. Resultatet heraf er, at der desværre ikke i dag findes andre realistiske 
alternativer til håndteringen af det aktuelle bundmateriale (gytje), hverken teknisk, miljømæssigt, 
tidsmæssigt eller økonomisk. 
 
Endvidere er der intentioner om at iværksætte forskellige biodiversitets-/vandmiljøfremmende 
initiativer i fjorden/bæltet (biohuts, stenrev, ålegræsudplantning). 
 
 

65. Henrik Schmidt; 
Heibergsgade 17, 
8000 Aarhus C 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Modtastand mod klapning. Det er nødvendigt at foretage omfattende uddybning til bl.a. ny sejlrende, nyt havnebassin og 
dæmningsanlæg, for at kunne gennemføre projektet. Dette uddybningsmateriale søges genplaceret på 
Trelde Næs klapplads, hvor miljørapporten har godtgjort, at klapningen ikke vil medføre væsentlig 
miljøpåvirkning.  De opgravede materialer, som genplaceres på Trelde Næs klapplads er 
havbundsmaterialer. Her er således ikke tale om affald, men naturligt aflejrede materialer som flyttes. 
Der er vurderet grundigt på om der kunne være alternativer til denne klapning, i form af nyttiggørelse 
på en eller anden vis, med konklusionen er, at der ikke i dag findes teknologier, som kan være 
alternative løsninger, der både teknologisk, miljømæssigt og økonomisk kan fungere, med det 
uddybningsmateriale, som skal bortskaffes i den aktuelle situation. Klapning er derfor et nødvendigt 
behov i forbindelse med realiseringen af Marina City-projektet. 
På baggrund af høringssvar, dialogmøder med særlige interessenter samt den offentlige debat, ønsker 
bygherrefunktionen at tilpasse projektet ved at afgrænse perioden for uddybning og klapning til 
vinterperioden, så disse nødvendige aktiviteter tidsmæssigt sker så hensigtsmæssigt som muligt i 
forhold til miljøet. 
Endvidere er der intentioner om at iværksætte forskellige biodiversitets-/vandmiljøfremmende 
initiativer i fjorden/bæltet (biohuts, stenrev, ålegræsudplantning). 
 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

66 Mette Høi Davidsen; 
Gl. Tved 8, 6000 
Kolding 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Ønske om, at lokalplanen ikke åbner op for 
etablering af støjskærm langs Skamlingvejen. Det 
foreslås, at sikring af boliger mod trafikstøjen 
løses i de konkrete boligprojekter. 

Lokalplanen giver mulighed for støjskærm langs Skamlingsvejen, som skal sikre, at 
udendørsopholdsareal ved boligerne ikke er støjbelastet. 
Kolding Kommune har en fast praksis med at sandsynliggøre og sikre, at den nødvendige 
støjafskærmning kan afhjælpe og kan etableres. Dette er i lokalplanen sikret og anbefales fastholdt. 
Der er dog mulighed for ved fremtidig realisering af boligerne at arbejde med alternative løsninger, 
herunder placering af støjafskærmning tættere på boligerne. Dette vil bygherrefunktionen sikre 
afdækket, bl.a. gennem salgsvilkårene. Relevante alternative løsninger af støjudfordringen kan blive 
indarbejdet i den kommende byggeretsgivende lokalplanlægning for boligerne. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

67 Grundejerforening 
Tved Nord 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

1. Ønske om, at lokalplanen ikke åbner op for 
etablering af støjskærm langs Skamlingvejen. Det 
foreslås, at sikring af boliger mod trafikstøjen 
løses i de konkrete boligprojekter. 
2. Ønske om bestemmelser om kvalitet 
materialemæssigt og arkitektonisk. 
3. Ønske om flere parkeringspladser. 
4. Ønske om, at Skamlingvejen behandles som 
forside af byggeriet og at der tages hensyn til 
udsigtsmuligheder fra eksisterende boliger i Tved. 

Ad. 1. Lokalplanen giver mulighed for støjskærm langs Skamlingsvejen, som skal sikre, at 
udendørsopholdsareal ved boligerne ikke er støjbelastet. 
Kolding Kommune har en fast praksis med at sandsynliggøre og sikre, at den nødvendige 
støjafskærmning kan afhjælpe og kan etableres. Dette er i lokalplanen sikret og anbefales fastholdt. 
Der er dog mulighed for ved fremtidig realisering af boligerne at arbejde med alternative løsninger, 
herunder placering af støjafskærmning tættere på boligerne. Dette vil bygherrefunktionen sikre 
afdækket, bl.a. gennem salgsvilkårene. Relevante alternative løsninger af støjudfordringen kan blive 
indarbejdet i den kommende byggeretsgivende lokalplanlægning for boligerne. 
Ad. 2. Det er ikke muligt at administrere bestemmelser om kvalitet. Lokalplanen indeholder 
bestemmelser om byggeriets omfang og materialer. Yderligere bestemmelser for de største 
byggeprojekter vil blive fastsat i de kommende byggeretsgivende lokalplaner. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 
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  Afsenders navn 

og adresse 

Resumé af de indkomne bemærkninger Forvaltningens kommentar Ændringer 

5. Ønske om, at der ikke ske yderligere opfyld af 
Kolding Fjord eller ændring af anvendelse af de 
opfyldte arealer i fremtiden. 
6. Bekymring for trafikproblemer. 
7. Ønske om at beholde grøn karakter langs 
Skamlingvejen og udsigt mod fjorden. 
8. Ønske om etablering af erstatningsnatur, hvor 
der i forvejen ikke er natur, og i 
grundejerforeningens nærområde. 

Ad. 3. Lokalplanens parkeringskrav er fastlagt ud fra projektets intentioner om en fleksibel 
dobbeltudnyttelse af bådoplagspladserne til parkering i sommerhalvåret. 
Ad. 4. Nærmere bestemmelser om placering af bebyggelse i de største byggeprojekter vil blive fastlagt 
i de kommende byggeretsgivende lokalplaner. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. 
Der konkluderes, at påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City. Gennem 
udviklingen af projektet er der arbejdet bl.a. med at reducere generne for omgivelserne ved områdets 
udformning og udstrækning og placeringen af de forskellige bebyggelser (bl.a. det højeste hus). 
Bemærkningen vedr. udsigt giver anledning til ændringsforslag B vedr. reduktion af den maksimale 
bygningshøjde i delområde 9 og den østligste del af delområde 8 til 3 etager og kote 20, dvs. én etage 
færre og 9 meter lavere. 
Ad. 5. Det er ikke muligt med lokalplanen eller kommuneplantillæg at sikre, at der ikke i fremtiden 
tilvejebringes nye planer for området eller naboarealerne. 
Ad. 6. De trafikale forhold er beskrevet i miljørapportens kapitel 3.7 (Veje, promenader og pladser), 
kapitel 7 (trafikstøj), og kapitel 9 (Trafik). Der konkluderes, at påvirkningen af trafikafviklingen 
vurderes ikke væsentlig. 
Ad. 7. Fjordoplevelsen fra Skamlingvejen vil ændre sig, idet det sted, hvorfra man fremover kommer 
til at se ud over fjorden, bliver rykket ca. 350 meter mod øst. Til gengæld etableres en park, hvorfra 
der er fjordudsigt. Visuelle forhold er beskrevet i miljørapportens afsnit 6. Der konkluderes, at 
påvirkningen vil være væsentlig inden for 2 km fra Marina City.  
Ad. 8. Plan- Bolig- og Miljøudvalg har den 1. april 2020 besluttet at prioritere forslag til bynatur i 
nærområdet, dvs. at føre regnvand på overfladen på et areal ved Hegnet/Skellet i Tved). 

68 Underskriftsindsam-
ling på internettet 
(høringssvar 
modtaget efter 
høringsfristens slut) 

Ønske om, at lokalplanen ikke åbner op for 
etablering af støjskærm langs Skamlingvejen. Det 
foreslås, at sikring af boliger mod trafikstøjen 
løses i de konkrete boligprojekter. 

Lokalplanen giver mulighed for støjskærm langs Skamlingsvejen, som skal sikre, at 
udendørsopholdsareal ved boligerne ikke er støjbelastet. 
Kolding Kommune har en fast praksis med at sandsynliggøre og sikre, at den nødvendige 
støjafskærmning kan afhjælpe og kan etableres. Dette er i lokalplanen sikret og anbefales fastholdt. 
Der er dog mulighed for ved fremtidig realisering af boligerne at arbejde med alternative løsninger, 
herunder placering af støjafskærmning tættere på boligerne. Dette vil bygherrefunktionen sikre 
afdækket, bl.a. gennem salgsvilkårene. Relevante alternative løsninger af støjudfordringen kan blive 
indarbejdet i den kommende byggeretsgivende lokalplanlægning for boligerne. 

Giver ikke 
anledning til 
ændringer. 

 



 
 
 
 
 

 

NIRAS A/S 

Ceres Allé 3 

8000 Aarhus C 

  

 T: +45 8732 3232 

D: +45 2032 9037 

E: HKD@NIRAS.DK 

 

 www.niras.dk 
CVR-nr. 37295728 
FRI, FIDIC 
 

1 

 

 

Notat 

 Kolding Kommune 
 
Marina City 

 Høringssvar 56 - Danske Shipping- og 
Havnevirksomheder 

 

 
1 Indledning 

Dette notat indeholder NIRAS bemærkninger til høringssvar fra Danske Shipping- 
og Havnevirksomheder, som repræsenterer en række virksomheder på Kolding 
Havn, af den 29. juni 2020 omkring miljøkonsekvensvurdering af Marina City. 

Punkterne i høringssvaret er gennemgået i det følgende, i det omfang de giver an-
ledning til bemærkninger. 

2 Planlovens §15a og 15b 

2.1 Bemærkning 
Danske Shipping og Havnevirksomheder efterlyser en tilbundsgående dokumenta-

tion for at kommende boliger og anden forureningsfølsom anvendelse ikke efterføl-

gende konstateres miljøbelastende, og så planlovens §15a og §15b og procedu-

rerne heri kan overholdes. 

2.2 Svar 
Planerne holdes principielt inden for de nuværende rammer i kommuneplanen, der 
udlægger området til blandet bolig og erhverv (figur 4.12 og afsnit 4.7.2 i miljø-
rapporten). 

I afsnit 7 og 8 i miljørapporten er der redegjort for de støjmæssige og luftforure-
ningsmæssige forhold omkring projektet og hvordan det sikres, at Kolding Havn 
og virksomhederne på havnen ikke bliver pålagt skærpede støjkrav eller skærpede 
krav til luftforurening. 

Herudover er der i afsnit 19.3 foretaget en samlet vurdering af dette forhold: 

”Som redegjort for i afsnit 19.3.2 er det naboskabet for erhvervshavnen og dens 

virksomheder med eksisterende og planlagte følsomme aktiviteter, der fastsætter 

begrænsninger for aktiviteter i erhvervshavnen i gældende miljøgodkendelser og 

forhold til vejledende grænseværdier. Etableringen af Marina City medfører ikke 

yderligere begrænsninger for Kolding Erhvervshavn og eksisterende og kommende 

virksomheder på erhvervshavnens arealer, herunder for virksomhederne af natio-

nal interesse. 
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Når dette er sagt kan fremkomsten af yderligere boliger og lystbåde i erhvervs-

havnens nærområde potentielt medføre et øget antal klager over emissioner fra 

erhvervshavnen med støj, lugt, støv m.m. Disse potentielle klager må håndteres 

af tilsynsmyndigheden Kolding Kommune, som må foretage en konkret vurdering 

af, om der er tale om en overskridelse af gældende vilkår. 

Historisk har der fra lystsejleres side været en række klager over nedfalden støv 

fra erhvervshavneaktiviteter. I forbindelse med vinteroplag af både er bådene 

sædvanligvis overdækkede med presenninger, hvorved den potentielle problem-

stilling vurderes at være af mindre karakter. 

Samlet set vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning, idet projektet 

ikke vil give yderligere begrænsninger for Kolding erhvervshavns drift end der alle-

rede foreligger i dag.” 

Miljørapporten dokumenterer således at planlovens §15a og §15b kan overholdes. 

3 Miljøbelastning 
Her er der redegjort og svaret på de enkelte punkter i indsigelsen i forhold til 
punktet ”Miljøbelastning” i høringssvaret: 

3.1 Støj og partikler fra trafik 

3.1.1 Bemærkning 
Det anføres: Bl.a. er der ikke belyst hvilken effekt støj, partikler mv. fra trafikken 

på Skamlingsvejen har for området. 

3.1.2 Svar 
Der er i afsnit 7.6.2 redegjort for trafikstøjen fra Skamlingsvejen og dens påvirk-
ning af området. Det er korrekt, at der ikke er redegjort for partikler fra trafikken 
på vejen. Dette betragtes som en ubetydelig påvirkning – og er derfor ikke omtalt 
i miljørapporten. Dette skal ses i lyset af den øvrige påvirkning fra trafikken i Kol-
ding by. Det skal bemærkes, at dette forhold i øvrigt ikke har nogen relation til 
Kolding erhvervshavn og dens virksomheder. 

3.2 Lugt og luftforurening fra erhvervshavnen 

3.2.1 Bemærkning 
Der skrives i høringssvaret: Det ses heller ikke vurderet, hvorledes lugt og anden 

luftforurening fra virksomheder på erhvervshavnen kan påvirke området, f.eks. 

ved udlægning af en konsekvenszone baseret på de konkrete forhold. 

3.2.2 Svar 

Dette er der redegjort for i afsnit 8.4 i miljørapporten. Der er dels redegjort for er-
hvervshaven som sådan og desuden foretaget undersøgelser for tre konkrete virk-
somheder på erhvervshavnen. Disse er udvalgt med afsæt i eksisterende miljø-
godkendelser, idet disse virksomheder potentielt kan påvirke Marina City med luft-
forurening. Der er ikke vurderet at være andre virksomheder, der er relevante at 
vurdere på. Generelt skal hver enkelt virksomhed i øvrigt overholde de såkaldte B-
værdier for luftforurening uden for virksomhedens eget skel. 



 

 

 
3 

”Generelt gælder det, at virksomhedernes afstand til forureningsfølsom arealan-

vendelse ikke reduceres som følge af etableringen af Marina City. Derfor vil virk-

somhederne ikke blive udfordret i forhold til overholdelse af vilkårene i miljøgod-

kendelserne med projektets gennemførelse”. 

Der er desuden gennemført OML-beregninger, der viser at det ikke er problema-
tisk at bygge i højden i området. Dette vil ikke kunne begrænse virksomhedernes 
råderum. 

”Samlet set vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning, idet projek-

tet ikke vil give yderligere begrænsninger for Kolding erhvervshavns drift end der 

allerede foreligger i dag.” 

Der er således redegjort for dette forhold. 

3.3 Luftemissioner 

3.3.1 Bemærkning 
Der står i høringssvaret: Det underliggende notat om luftemissioner fokuserer pri-

mært på støv - og kun støv fra punktkilder. Alle de diffuse emissioner, som fx last-

ning/losning af skibe og den relaterede godshåndtering er ikke vurderet, selv om 

dette formentlig er den væsentligste kilde til støv på og uden for havnens arealer. 

3.3.2 Svar 

I afsnit 8.4 er der redegjort for dette. ”Generelt gælder det, at virksomhedernes 

afstand til forureningsfølsom arealanvendelse ikke reduceres som følge af etable-

ringen af Marina City. Derfor vil virksomhederne ikke blive udfordret i forhold til 

overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelserne med projektets gennemførelse.” 

”Diffuse støv- og lugtgener fra aktiviteter på Kolding erhvervshavn kan potentielt 

give gener i projektområdet. Der har således været rapporteret om klager fra en 

række af disse aktiviteter. Det er en kommunal tilsynsopgave at sikre, at havnen 

kan drives uden gener for naboerne. Projektområdet er dog beliggende i større af-

stand fra disse støvende/lugtende aktiviteter end andre boliger i Kolding. Derfor vil 

virksomheder på Kolding erhvervshavn ikke blive mødt med yderligere restriktio-

ner i forhold til de nuværende, og det må forventes, at der således ikke vil opstå 

gener i projektområdet, når der er taget hånd om problemet.” 

”Samlet set vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning, idet projek-

tet ikke vil give yderligere begrænsninger for Kolding erhvervshavns drift end der 

allerede foreligger i dag.” 

Endvidere står der: 

”På grund af den relative korte afstand til lystbådehavnen kan der være behov for, 

at de virksomheder, der etablerer sig tættest på projektområdet ikke er specielt 

støvende virksomheder, og/eller at aktiviteterne vendes mod nord væk fra områ-

det. Kolding Kommune vil i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder el-

ler via tilsyn kunne stille de nødvendige krav, der skal regulere dette. Det skal i 

den forbindelse nævnes, at der allerede i dag ligger en lystbådehavn lige syd for 

havnen,  som derfor i et vist omfang vil være begrænsende for hvilke miljøpåvirk-
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ninger, projektområdet kan påvirkes med. Da der samtidig er planer om at etab-

lere en støjafskærmning samt beplantning nord for Kolding Å mod projektområdet, 

vil dette ligeledes kunne reducere eventuelle diffuse støvgener.” 

Der er således også redegjort for dette forhold, men også gjort opmærksom på, at 
Kolding Erhvervshavn allerede i et vist omfang er begrænset i mulige nye stø-
vende virksomheder på den østligste del af havnen i forhold til den eksisterende 
planlægning. 

Det kan desuden i denne sammenhæng bemærkes, at Kolding erhvervshavns reg-
lement i § 10, stk. 3 fastlægger, at lastning og losning af støvende gods ikke bør 
finde sted ved vindstyrker over 6 m/s, hvorved erhvervshavnen i sin drift allerede 
har iværksat tiltag til minimering af støvgener. 

3.4 Lastning/losning 

3.4.1 Bemærkning 
Der står i høringssvaret: Hvad angår støj, er der udarbejdet et omfattende materi-

ale, som vi isoleret ikke har grund til at anfægte. Desværre lider materialet af 

nogle grundlæggende mangler og udeladelser, som er potentielt afgørende. For 

det første er støjkilderne ved lastning/losning af skibe anført som "lejlighedsvise". 

Dette er forkert, da der er tale om en infrastruktur, beregnet netop til det formål 

at laste og losse skibe. Der er tale om en fast tilbagevendende aktivitet, som fore-

går på alle tidspunkter af døgnet. At benævne denne aktivitet "lejlighedsvis" er en 

urealistisk negligering. 

3.4.2 Svar 

Tages til efterretning i forhold til bemærkningen om ”lejlighedsvis”. Selv om der 
ikke er tale om kontinuerlig drift er ordet lejlighedsvis ikke dækkende. Dette har 
dog ingen betydning for de vurderinger, der er foretaget, idet disse er foretaget 
med drift af netop laste/losseaktiviteter. 

Hyppigheden af aktiviteten har ingen betydning for de vurderinger, der er foreta-
get i miljørapporten, idet der er vurderet på de maksimale driftsforhold. Generelt 
er det sådan, at støjgrænserne for den enkelte virksomhed skal overholdes ved 
maksimal drift – uden at der er taget hensyn til hyppigheden af aktiviteten. 

3.5 Drift i natperioden 

3.5.1 Bemærkning 

I høringssvaret står der: Netop tidsaspektet er den anden væsentlige udeladelse, 

da det anføres i materialet, at der ikke lastes/losses skibe om natten. Kolding 

Havn angives som kilde til denne oplysning, men af bilaget - en mail fra Kolding 

Havn fra 2016 - kan man ikke læse dette. Og antagelsen er forkert. Der lastes og 

losses skibe på alle tidspunkter af døgnet i Kolding Havn, hvilket markant vil på-

virke ydertimeproblematikken omkring støjpåvirkning i Marina City. Dette forhold 

er yderst problematisk, eftersom analysen viser, at de vejledende støjgrænser vil 

blive overskredet ved lastning/losning om natten. Endvidere anføres kildestyrken 

til 105 dB, men udelukker impulsstøj, som sagtens kan forekomme, fx ved last-

ning/losning af træstammer, sten/skærver, stykgods, stål mv., som udgør en be-

tydelig del af havnens godsomsætning. 
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3.5.2 Svar 

NIRAS har fået oplyst, at der ikke losses skrot om natten. Dette er så i miljørap-
porten blevet tolket som være gældende for alle havneaktiviteter. Dette er en fejl, 
og der er desværre angivet forkert kilde i rapporten. 

Vi henviser til afsnit 7.4.3 i miljørapporten, hvor der bl.a. står: 

”I erhvervshavnens nære omgivelser ligger eksisterende byfunktioner i bl.a. Kol-

ding Åpark og lystbådehavnen i Marina Syd. De eksisterende og planlagte boliger i 

bl.a. Kolding Åpark er allerede dimensionsgivende for det råderum, der er for akti-

viteter og virksomheder på erhvervshavnen, idet disse ligger tættere på havne-

virksomhederne end Marina City. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at projektområdet for Marina City i den gæl-

dende kommuneplan er udlagt som blandet bolig og erhverv. Der ændres således 

ikke på støjgrænserne i området med den aktuelle planlægning. 

Ved etablering af nye virksomheder på det østlige område af Kolding erhvervshavn 

vil det være nødvendigt at etablere en 8 meter høj støjafskærmning mod syd (el-

ler sluttet bebyggelse i tilsvarende højde) for at sikre, at der ikke opstår støjpå-

virkning af området, der overstiger de vejledende støjgrænser. Dette vil sikre at 

nye virksomheder på erhvervshavnen ikke vil blive mødt af skærpede støjkrav, 

som følge af etableringen af Marina City. En sådan støjafskærmning vil ligeledes 

sikre, at der også ved de høje boliger ikke optræder støj, der er højere end støj-

grænserne fra de enkelte virksomheder på Kolding erhvervshavn. Derved sikres 

det, at planlovens § 11a nr. 25-27), § 15a overholdes.” 

Det har således ingen praktisk betydning, om der losses om natten eller ej, idet 
det vil være de samme vilkår der skal overholdes, og der stilles derfor ikke skær-
pede støjkrav. 

3.6 Antal virksomheder der indgår i vurderingerne 

3.6.1 Bemærkning 
Følgende bemærkning er angivet i høringssvaret: For det tredje er kun en mindre 

andel af havnens virksomheder og aktiviteter taget med i vurderingen, som har 

anlagt en afstandsmetodik, der udelukker støjkilder, som ligger tættere på andre 

boliger end på Marina City. Dette metodiske greb er også problematisk, fordi det 

baserer sig på en traditionel tilgang, som ikke fanger potentielle miljøproblemer 

fra kilder længere væk, idet støj kan reflekteres, vandre med vinden og over vand, 

og blokeres af bygninger tættere på de andre boliger. 

Desuden er end ikke alle støjkilder inden for "den røde streg” medtaget i vurderin-

gen. Vi vil opfordre kommunen til parallelt også at anvende konsekvenszonetan-

ken, som fremgår af planloven, hvorved samtlige støjkilder kortlægges og inddra-

ges i planlægningen. 

3.6.2 Svar 

I vurderingen af hvilke virksomheder, der er inddraget i vurderingerne er der taget 
hensyn til terrænforhold m.v. Det er således sikret, at alle relevante virksomheder 
på erhvervshavnen er inddraget i vurderingerne. Derfor er analysen tilstrækkelig 
og robust. 
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Der er i dialog med Kolding Kommune og Kolding erhvervshavn udpeget og ind-
draget alle relevante virksomheder på erhvervshavnen, som vurderes at kunne 
blive udfordret af projektet. 

Virksomheder, som typisk kun er i drift i dagperioden, eller som kun udsender lidt 
støj, er således ikke vurderet at være relevante at inddrage, da de ikke vurderes 
at give et betydende støjbidrag ved Marina City. 

3.7 Støjkort side 7-19 

3.7.1 Bemærkning 

Det bemærkes i høringsbrevet: Kortet på 7-19 i den samlede miljøvurdering viser, 

at der allerede er problemer uden disse forhold. Første række af boligerne i Marina 

City er allerede over grænseværdien på 40 dB for nat (den gule farve), selv med 

en 12 meter høj støjmur lige over for. 

Det bemærkes i øvrigt, at støjgrænseværdien på 40 dB om natten er høj i forhold 

til, hvad deri øvrigt gælder for boligområder i Danmark, og hvornår der typisk 

kommer klager. 

3.7.2 Svar 

Støjkortet omhandler  akkumuleret (samlet) støjbidrag fra i alt 8 virksomheder, og 
kan derfor ikke sammenholdes med en støjgrænse på 40 dB(A), da støjgrænserne 
gælder for enkeltvirksomheder. 

En støjgrænse på 40 dB(A) om natten er fastsat i henhold til de vejledende ret-
ningslinjer fra Miljøstyrelsen for blandet bolig og erhverv. Dette svarer til områdets 
udlægning i kommuneplanen. Så denne grænse er ikke sat for høj. 

3.8 Samlede bemærkninger vedr. miljøforhold 

3.8.1 Bemærkning 

I høringssvaret står der skrevet: Vi føler os således ikke betrygget i, at den fore-

liggende lokalplan for Marina City kan gennemføres i på det foreliggende grundlag 

i overensstemmelse med planloven og uden at føre til miljøbelastede boliger og 

arealer og dermed klager, påbud og andet pres på at indskrænke aktiviteter og 

virksomheders miljømæssige råderum. 

Konklusionen om at " Etableringen af Marina City vil således kunne ske uden, at 

der skal stilles yderligere støjkrav til nye virksomheder på Kolding erhvervshavn, 

end hvad der vil gælde i forhold til den eksisterende planlægning" er således ikke 

korrekt på det foreliggende grundlag. 

Vi tror dog, at der kan findes brugbare løsninger, og vil opfordre Kolding Kom-

mune til at gennemføre de manglende vurderinger i kombination med de nye for-

hold, som en ændret planlægning for dele af erhvervshavnens nærmeste arealer 

kan medføre. 

3.8.2 Svar 
NIRAS er ikke enig Danske Shipping- og Havnevirksomheders udsagn, jf. svaret 
ovenfor. Miljøvurderingerne tager udgangspunkt i planlægningen for Marina City 
og den gældende planlægning for Kolding erhvervshavn. 
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4 Samtænkning af Marina City med planlæg-

ning for Kolding erhvervshavn 
NIRAS har ikke yderligere bemærkninger hertil udover, at en række af forholdene 
ikke kan blive afklaret inden Marina City projektet skal realiseres, og derfor ikke 
kan tages til indtægt i miljøvurderingerne. 

Opmærksomheden kan dog henledes på, at afværgetiltagene i forhold til at sikre 
støjfølsom anvendelse i Marina City mod virksomhedsstøj fra erhvervshavnen er 
udformet således, at en støjafskærmning først skal etableres når støjfølsomme an-
læg etableres i Marina City, og kun hvis der realiseres virksomheder på de ube-
byggede østligste dele af erhvervshavnen iht. den gældende lokalplan 0041-11. 
Støjafskærmningen etableres da i regi af Marina City.  

5 Samlet vurdering 
Vi noterer os bekymringen omkring erhvervshavnens og virksomhedernes mulige 
råderum, men må også påpege, at der ikke vil blive foretaget indskrænkninger i 
de eksisterende virksomheders råderum. For nye virksomheder på den yderste del 
af Kolding erhvervshavn mod øst er der i miljørapporten anvist afværgeforanstalt-
ninger, der sikrer mulighed for fremtidige havneaktiviteter, uden at disse vil kunne 
påvirke Marina City med luft- eller støjforurening ud over gældende grænsevær-
dier. 

Vi skal også henledes opmærksomheden på afsnit 19.3 i miljørapporten, hvor der 
netop er redegjort for disse forhold. 
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Kolding Kommune 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
Att. Torben Gade 

Projekt Marina City 
I e-mail af 26. juni 2020 har Kolding Kommune anmodet DTU Aqua om en vurde-
ring af en aktuel sag i Kolding, projekt ”Marina City”, hvor der bl.a. skal gennemfø-
res: 
 

• uddybningsarbejder i Kolding fjord i nærheden af udmundingen af Kolding 
Å og udmundingen af Dalby Møllebæk 

• klapning af det opgravede materiale ud for Trelde Næs 
 
Desuden er det den 30. juni supplerende oplyst, at perioden med opgravning er 
fastlagt til op til 3 mdr. ved døgndrift og 5 mdr. ved dagdrift. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund har i en række kommentarer til kommunen den 25. 
juni udtrykt bekymring om bl.a.  
 

• Gravearbejdet i området ved udmundingen af Kolding Å 
• Dumpningen af de 390.000 m3 sediment på klapningspladsen ud for 

Trelde Næs.  
 
Forbundet har anmodet Kolding Kommune om at indhente rådgivning fra DTU 
Aqua i forhold til at reducere de mulige risici for de vilde havørreder, hvilket kom-
munen efterfølgende har gjort: 
 
”Derfor vil vi (Kolding Kommune) gerne bede DTU Aqua om at komme med jeres 
biologiske anbefalinger hvor flest mulige hensyn tages hertil. Vores intention er så 
vidt muligt at tilrettelægge og udføre arbejdet således, at der tages passende hen-
syn til de nævnte fisk, fx ved at definere en eller flere arbejdsperiode.” 
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DTU Aquas vurdering 
 
Det beskrevne projekt er af væsentligt omfang i forhold til havørredbestandene, og 
vi finder sportsfiskerforbundets kommentarer relevante. 
 
Der er selvreproducerende ørredbestande i både Dalby Møllebæk og Kolding Å, 
hvor der ikke er udsat ørreder siden 2003 hhv. 2006.  
 
I forhold til at sikre disse bestande, bør det prioriteres, at de påtænkte opgravnin-
ger og klapninger ikke forringer miljøforholdene væsentligt i området, hverken i ud-
førelsesperioden eller senere. 
 
Opgravningerne 
Hvis projektet skal gennemføres, kan DTU Aqua, i forhold til sikring af de vilde ør-
redbestande anbefale, at opgravningen sker i perioder med koldt, iltrigt vand, hvor 
evt. iltforbrug, algeproduktion og svovlbrinte må forventes at få mindst mulig betyd-
ning. Det bør særligt prioriteres at undgå påvirkning i de måneder, hvor der er væ-
sentlige udvandringer af ørred fra vandløbene til havet samt opvandring af havør-
red fra havet til vandløbene.  
 
Vi vurderer, at januar-februar (samt evt. også i december, hvis arbejdet ikke kan 
gennemføres i januar-februar) er den periode, hvor opgravningerne vil have den 
mindste effekt på ørredbestandene. Her udvandrer der ikke havørredungfisk 
(smolt) til havet og hoved-opvandringen af havørredgydefisk til vandløbene er 
overstået. Dog må en vis negativ påvirkning forventes på sent opvandrende gyde-
havørreder samt på udvandrende udgydte havørreder, dvs. de havørreder, der for-
lader vandløbene efter gydningen for at trække tilbage til havet. Risikoen for en ne-
gativ påvirkning af projektet på ørredbestandene, andre fiskearter m.m. vurderes at 
være relativ høj ved gennemførelse i den øvrige del af året. De mest kritiske perio-
der for ørredbestandene vil være under smoltudvandringen marts – juni samt un-
der havørredens hoved-opgang i vandløbene september – november. Ved gen-
nemførelse af arbejdet under høje vandtemperarurer i sommerperioden vil der 
være høj risiko for negativ påvirkning af fiskebestandene, herunder havørred, der 
lever i området.  
 
Klapning 
Vi har ikke vurderet delprojektet vedr. klapning. Klapning vil selvsagt have lokal ef-
fekt på den fauna, der måtte være i området. Ønskes en vurdering af denne effekt 
kan der evt. tages kontakt til DTU Aquas marine afdelinger for en sådan, eller der 
kan rettes henvendelse til Miljøstyrelsen. 
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1 Baggrund for udarbejdelse af supplerende 

materiale 
I forbindelse med Miljøstyrelsens høring om klapansøgning for uddybningsmateri-
ale fra Marina City hos den faste høringskreds, er der indkommet en række hø-
ringssvar, ligesom der har været debat i pressen, som har stillet spørgsmålstegn 
ved en række af miljøvurderingerne og forudsætningerne i ansøgningen. Debatten 
har desuden affødt spørgsmål til Miljøministeren og Folketingets Miljø- og Fødeva-
reudvalg. 

Sideløbende har Kolding Kommune og Kystdirektoratet gennemført en høring om 
VVM for Marina City, som omhandler det samlede miljøaftryk af projektet. Miljø-
vurderingerne fra klapansøgningen er således gengivet i VVM. Også i den forbin-
delse, har der været en omfattende debat om en række forhold, herunder i særde-
leshed klapningen. 

I dette notat er Miljøstyrelsens ønske omkring udarbejdelse af en robusthedsana-
lyse i forhold til sedimentspredning ved klapning beskrevet (afsnit 2), og bemærk-
ninger fra Miljøstyrelsens faste høringskreds er adresseret (afsnit 3). Disse be-
mærkninger overlapper i høj grad med de indkomne bemærkninger til Kolding 
Kommunes og Kystdirektoratets høring af VVM for projektet, som derfor i et vist 
omfang ligeledes besvares i afsnit 3. Der er i afsnit 3 anført hvilken høring de 
adresserede bemærkninger stammer fra. Desuden er der ved bygherrens møder 
med interessenter og i artikler i pressen fremkommet bemærkninger, som ligele-
des adresseres i afsnit 3. Opbygningen af afsnit 3 afspejler selve opbygningen i 
ansøgningen om klapning De oprindelige vurderinger er beskrevet, hvorefter vur-
deringerne er genbesøgt med udgangspunkt i bygherrens projekttilpasninger. 

1.1 Konklusioner fra møde hos Miljøstyrelsen 
Efter udløbet af høringerne blev der 3. september 2020 afholdt et møde hos Miljø-
styrelsen, hvor en række forhold i høringssvarene til Miljøstyrelsen blev drøftet. 
Resultatet af mødet var, at klapansøgningen skulle suppleres i forhold til følgende: 

 Dokumentation af klapmodellen, herunder redegøre for input og beskrive dens 
usikkerheder (Se bilag 1 og afsnit 2.1). 

 Risikoen for spredning af klapmateriale ind i Vejle Fjord vurderes pba. modelle-
ringsrapporten, som ligger til grund for VVM for fast forbindelse over Vejle 
Fjord (indgår i nærværende notat afsnit 2.2.1). 

 Kumulative effekter af klapningen uddybes (indgår i nærværende notat afsnit 
3.12). 

 Der udarbejdes et notat om havstrategien (Se bilag 2). 
 Beskrive muligheden for at undgå klapning i følsomme perioder (se kapitel 3). 

Dette notat supplerer således klapansøgningen af 2. april 2020 i forhold til oven-
stående punkter, hvor materialet vedr. dokumentation af klapmodellen og supple-
rende redegørelse ift. havstrategi ligger i hhv. bilag 1 og 2 til notatet. 

Til notatet hører følgende bilag: 
Bilag 1: Dokumentation af klapmodellen 
Bilag 2: Notat om havstrategi 
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1.2 Bygherrens projekttilpasning 
Med baggrund i høringssvar, input fra møder med interessenter, den offentlige de-
bat og Kolding Byråds generelle ønske om at værne mest muligt om miljøet i Lille-
bælt, ønsker bygherren at tilpasse projektet.  

Bygherren tilpasser derfor projektet, således at klapningen optimeres i forhold til 
udførelsestidspunktet, hvilket naturligt sker på baggrund af en tilpasning af uddyb-
nings- og klapningsperioden. 

Perioden for uddybnings- og klapaktiviteterne reduceres til vinterperioden i måne-
derne december – marts, hvor uddybningsarbejder i marts sker bag spuns, såle-
des at Miljøstyrelsen foreslås at stille vilkår om en tilsvarende klapperiode i klaptil-
ladelsen.  

Ændringen vil ligeledes blive lagt til grund for færdigbehandlingen af VVM i Kolding 
Kommune og i Kystdirektoratet. 

Projekttilpasningen om at henlægge uddybnings- og klapningsaktiviteterne til vin-
terperioden vil medføre en række fordele og miljømæssige forbedringer, uanset at 
den fremlagte klapansøgning og tilhørende miljøvurderinger konkluderer, at klap-
ningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. 

1.2.1 Opsamling på forbedringer ved projekttilpasninger 
Herunder gennemgås i skematisk form forbedringerne som følge af projekttilpas-
ningen både i forhold til miljøforhold relateret til klapningen og i forhold til andre 
miljøforhold, som vurderes at blive yderligere forbedret som følge af projekttilpas-
ningen (se Tabel 1.1).  

Der er foretaget en systematisk gennemgang af forbedringer eller forringelser set i 
forhold til sæsontilpasningen mhp. at eftervise, at den optimale periode for klap-
ningen og de tilhørende uddybningsaktiviteter er identificeret. 

I skemaet er de følsomme perioder ift. den enkelte miljøparameter markeret med 
en rød udfyldning, mens sæsontilpasningen er markeret med grøn udfyldning i de 
relevante måneder. Det er for hver parameter indikeret i en parentes, om parame-
teren er væsentlig ved klappladsen eller ved uddybningsområdet i Kolding Fjord. 

Skemaet dokumenterer derved grafisk og systematisk, at projekttilpasningen imø-
dekommer følsomheden for en række miljøparametre, således at den valgte tilpas-
ning repræsenterer det samlet set optimale tidsrum for uddybningen og de afledte 
klapaktiviteter. Desuden bidrager tilpasningen generelt til at mindske påvirkningen 
yderligere, om end ingen miljøpåvirkninger i udgangspunktet er vurderet væsent-
lige i ansøgningen om klapning. 
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* I marts måned er ørrederne stadig følsomme for sediment- og svovlbrinteindhol-
det i vandet i forbindelse med deres vandring ud af Kolding Å og Dalby Møllebæk. 
Uddybningsarbejderne tilrettelægges derfor således, at de uddybningsaktiviteter, 
som udføres i marts, er de aktiviteter, der udføres bag spuns, hvorved et evt. spild 
af sediment til vandet og frigørelsen af svovlbrintegas i fjorden er minimalt. Se re-
degørelse derom i 3.6.2.1. 

Tabel 1.1: Sæsontilpasset periode for uddybning og klapning (grøn) relateret til følsomme perioder (rød) for de enkelte miljøforhold, 

som er vurderet i kapitel 3 og 4.  

Parametre markeret med kursiv vurderes ikke at have væsentlige sæsonvariationer, der kan påvirkes af klapningen, hvorved der ikke 
er er angivet røde følsomme perioder. 

 

Miljøforhold Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sedimentspredning 

(klapplads) 
            

Direkte fysisk påvirkning 

(klapplads) 
            

Indirekte fysisk påvirk-

ning (klapplads) 
            

Iltindhold 
(klapplads)             

Miljøfarlige stoffer 

(klapplads)             

Fisk og fiskeri Vurderes enkeltvis i de næste 3 rækker 

Ørreder  
(uddybningsområde)   

 
         

* 

Sorthummer  

(klapplads)             

Sild og fisk  
(klapplads)             

Sæsonvariationer  
(klapplads)             

Badevandskvalitet 
(begge steder)             

Natura 2000  
(klapplads)             

Bilag IV-arter  
(klapplads)             

Vandområdeplaner 

(klapplads) 
            

Kumulative effekter 

(klapplads) 
            

Støjgener for naboer fra 
uddybningsarbejder  
(uddybningsområde) 

            

Øvrige rekreative forhold 
på vandet  
(uddybningsområde) 
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En reduktion af perioden for uddybnings- og klapaktiviteterne til perioden decem-
ber – marts vurderes samlet set at medføre bl.a. følgende fordele og miljømæs-
sige forbedringer i forhold til emner, der indgår i klapansøgningen: 

 Periode med lavt iltindhold i vandet og risiko for iltsvind omkring klappladsen 
undgås. 

 Der tages hensyn til ørredernes opvandring i åerne samt udvandringen af ør-
redyngel. 

 Der tages hensyn til sildenes gydesæson i Lillebælt. 
 Perioder med følsomme sæsonvariationer med hensyn til hydrografi, ilt, fisk og 

havpattedyr undgås. 
 Badesæsonen og sediment i badevandet undgås. 
 Følsomme perioder for udpegningsgrundlag (marsvin) for nærliggende Natura 

2000-områder undgås. 
 Yngleperioder for marsvin som forekommende bilag IV-art undgås. 

Herudover er der i forbindelse med klapansøgningen vurderet på en række for-
hold, som ikke er er følsomme ift. uddybnings- og klapperioden. Der er desuden 
afgivet høringssvar til VVM, som påpeger forhold, der af borgeren ses påvirket ne-
gativt. I forhold til disse emner vurderes tilpasningen af uddybnings- og klapsæso-
nen yderligere at kunne medføre følgende fordele: 

 Støj fra uddybningsaktiviteterne vurderes at være mindre generende i vinter-
perioden, idet man her ikke opholder sig så meget udendørs, og man sover 
ikke så ofte for åbne vinduer.  

 Gener for rekreative aktiviteter som sejlads, kajak, roning, surf, der sædvanlig-
vis ikke foregår i vinterperioden, undgås. 

 Det er også gunstigt i forhold til Vejle Kommunes initiativer med etablering af 
ålegræs, muslingebanker og stenrev i Vejle fjord.  
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2 Supplerende redegørelser ift. modellering af 

sedimentspredning fra klappladsen 
Det blev til møde med Miljøstyrelsen d. 3. september 2020 besluttet, at bygher-
rens rådgiver udarbejder supplerende materiale til klapansøgningen med fokus på 
at beskrive usikkerheder på resultaterne for sedimentspredning fra klapmodellerin-
gen. Denne supplerende analyse kaldes for en robusthedsanalyse, og den udføres 
baseret på bygherrens projekttilpasninger omkring en sæsontilpasset klapning i 
perioden fra december til og med marts. Robusthedsanalysen bruges til at adres-
sere kommentarer fra Miljøstyrelsens høring omkring bekymring for risiko for sedi-
mentspredning ind i Vejle Fjord og i Båring Vig.  

I bilag 1 er desuden vedlagt en dokumentation for klapmodellen. 

2.1 Robusthedsanalyse af klapmodellen 
Når sedimentspredning beregnes, baseres det i høj grad på kornstørrelsesfordelin-
gen i det klappede materiale. Der er dog en vis usikkerhed på fastsættelse af 
kornstørrelsesfordelingen. Der er udført en robusthedsanalyse i forhold til de be-
regninger af den kritiske strømhastighed, som baseres på kornstørrelsesfordelin-
gen. Den kritiske hastighed er vigtig at kende, når mobilisering af sediment fra 
bunden skal beskrives. 

I bilag 6 til klapansøgningen er beregningen af kornstørrelsesfordelingen baseret 
på analyser af de 13 sedimentprøver, som er optaget i de 13 felter i projektområ-
det i Kolding Havn. Der er afrapporteret kornkurver i alle 13 felter for det øverste 
lag 0-0,3 m under havbunden samt i dybden 0,5 m under havbunden på nær for 
felt 3. Kornkurverne for det øverste lag (0-0,3 m) er vist i Figur 2.1 sammen med 
det vægtede gennemsnit baseret på sedimentvolumen fra hvert felt.   
 

   
Figur 2.1:  

Øverst: Kornkurver af de 13 
felter (0-0,3 m) samt for det 

vægtede gennemsnit (stiplet 
linje).  

Nederst: Vægtede gennemsnit 

af kornkurver i dybderne 0-0,3 
m og 0,5 m. Mediankornstør-

relse af de fire sediment-frakti-
oner er vist med sort prik. 
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I Figur 2.1 nederst er median-kornstørrelsen af de fire sedimentfraktioner angivet 
for det vægtede gennemsnit. De to groveste sedimentfraktioner udgør 77 % af 
den samlede mængde.  

I klapmodellen er det muligt at angive to sedimentfraktioner, en kohæsiv fraktion 
og en ikke-kohæsiv fraktion. Det kohæsive materiale dækker ler og fint-mellem 
silt fraktionerne, og det ikke-kohæsive materiale dækker mellem-grov silt og fint 
sand fraktionerne. Mediankornstørrelserne for de kohæsive og ikke-kohæsive frak-
tioner er angivet i Tabel 2.1 baseret på vægtede gennemsnit. 

  
Tabel 2.1: Mediankornstørrel-

ser og fordeling af kohæsive 
og ikke-kohæsive fraktioner i 

klapberegning. 

 
 Kohæsiv Ikke-kohæsiv 

Andel 23 % 77 % 

Mediankornstørrelse  0,004 mm 0,04 mm 
 

Med sedimentfordelingen angivet i Tabel 2.1 blev det i bilag 6 til klapansøgningen 
beregnet, at den kritiske hastighed er 0,14 m/s. Ved strømhastigheder over den 
kritiske vil sedimentet ikke bundfældes efter klapning. I stedet holdes al sedimen-
tet i suspension, mens sedimentskyen i vandfasen bevæger sig bort fra klapplad-
sen, alt imens skyen fortyndes med indtrængende vand.  

Den kritiske hastighed er følsom over for kornstørrelsesfordelingen. Hvis det kun 
er lerfraktionen, som udgør det kohæsive materiale, vil sedimentsammensætnin-
gen i klapmodellen fordeles som angivet i Tabel 2.2. Dette vil medføre, at den kri-
tiske hastighed ændres fra 0,14 m/s til 0,10 m/s.  
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Tabel 2.2: Mediankornstørrel-

ser og fordeling af kohæsive 
og ikke-kohæsive fraktioner i 

klapberegning, hvis den kohæ-
sive del kun udgøres af lerfrak-

tionen. 

 
 Kohæsiv Ikke-kohæsiv 

Andel 5 % 95 % 

Mediankornstørrelse  0,0014 mm 0,025 mm 
 

Hvis den kritiske hastighed reduceres fra 0,14 m/s til 0,1 m/s, forøges sandsynlig-
heden for, at al sedimentet under klapning føres med strømmen væk fra klapplad-
sen. I de nedenstående afsnit 2.2 og 2.3 anvendes denne reducerede kritiske ha-
stighed i reviderede spredningsberegninger, som dermed kan anvendes til ro-
busthedsanalyser i forhold til resultaterne og miljøvurderingerne af sedimentspred-
ning fra klapningen. For at imødekomme evt. tvivl om, hvor repræsentativ strøm-
men ved klappladsen er i de valgte beregningsperioder, er de reviderede beregnin-
ger udført for en 10 årig periode.  

Det er vigtigt at pointere, at der under klapning altid tabes 5 % sediment i vand-
søjlen, som spredes med strømmen. Dette sker uanset strømhastigheden under 
klapning. Spredning af disse 5 % er beregnet med 2D-modellen MIKE21-HD-MT 
(se bilag 6 til klapansøgningen). 2D-modellen er valgt, som det rigtige værktøj, 
fordi der er tale om spredning af sediment, der er jævnt fordelt over hele vandsøj-
len, og som spredes under relativ stærk strøm uden lagdeling. Denne beregning er 
ikke revideret, da den er uafhængig af klapmodellen.  

2.2 Risiko for spredning af sediment ind i Vejle Fjord 
I forbindelse med Miljøstyrelsens høring har Vejle Kommune udtrykt bekymring i 
forhold til mulig spredning af klapmaterialet ind i Vejle Fjord, hvor projekt ”Sund 

Vejle Fjord” har til formål at skabe balance i Vejle Fjord. Dette gøres bl.a. ved at 

plante ålegræs og etablere muslingebanker og stenrev. Desuden påpeger Vejle 
Kommune i deres høringssvar, at MIKE3 simuleringer har vist, at der ved kraftig 
vestenvind skabes en modsatrettet bundstrøm med bundvand ind i fjorden (se af-
snit 2.2.1).  

I klapansøgningen samt i klapansøgningens bilag 6 er det vurderet, at en påvirk-
ning fra sedimentspredning vil være kortvarig, midlertidig og lokalt knyttet til klap-
pladsen og klapskyen, og samlet vurderes påvirkninger fra spredning af sediment 
udenfor nærområdet at være ubetydelig. Dette er vurderet med en kritisk ha-
stighed på 0,14 m/s. Hvis den kritiske hastighed reduceres til 0,1 m/s som følge af 
ovenstående robusthedsanalyse, vil al det spildte sediment oftere transporteres 
længere væk fra klappladsen.  

Ved klappladsen vil der ved kraftig vestenvind være en sydliggående strøm, der 
fører det klappede materiale mod syd, uden at det kan fanges af en indadgående 
bundstrøm ved mundingen af Vejle Fjord. Ved nordliggående strøm i Lillebælt vil 
det klappede sediment blive ført mod nord og op foran Vejle Fjords udmunding. I 
det næste undersøges sandsynligheden for, at det klappede materiale rammer 
Vejle Fjords udmunding.  

I spredningsberegningerne fra bilag 6 til klapansøgningen udført med MIKE21-HD-
MT undersøges spredning af de 5 % sediment, der tabes i vandsøjlen under klap-
ningen. Beregningerne i bilag 6 til klapansøgningen viser, at der ved klapning om 
vinteren vil transporteres sediment ind i Vejle Fjord. De størst forekommende kon-
centrationer af sedimentet tabt i vandsøjlen i Vejle Fjord under klapning vil dog 
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ikke være større end 1 mg/l, og de vil forekomme i mindre end 1 døgn i løbet af 
klapperioden (se Figur 2.2 og bilag 6 til klapansøgningen). 

   
Figur 2.2: Figuren viser den 
størst forekommende sediment-

koncentration (mg/l) ved Vejle 
Fjord ved de 5% spild i vand-

søjlen (se bilag 6 fra klapan-
søgningen). 

 

 

    

Derudover vil der kunne forekomme klapninger, hvor alt det klappede materiale 
transporteres væk fra klappladsen. Dette sker, når strømhastigheden under klap-
ning er større en den kritiske hastighed. Der er udført reviderede spredningsbe-
regninger med en kritisk hastighed på 0,1 m/s jf. robusthedsanalysen af klapmo-
dellen, afsnit 2.1. 

De reviderede beregninger med en lavere kritisk hastighed på 0,1 m/s vil medføre, 
at alt det klappede sediment oftere vil blive ført med strømmen væk fra klapplad-
sen. Samtidig med at sedimentet transporteres væk fra klappladsen i sedimentpø-
len, vil den langsomt fortyndes og spredes til hele vandsøjlen. I de reviderede be-
regninger er risikoen for, at sediment føres ind i Vejle Fjord undersøgt ved hjælp 
af en MIKE HD-PA beregning. Beregningen dækker en periode på 10 år fra 2009-
2018.  

Som følge af projekttilpasningerne vil der blive klappet fra december og til og med 
marts måned, dvs. en periode på 4 måneder. I analysen betragtes sammenhæn-
gende vintre, hvilket vil sige, at december 2009 til marts 2010 udgør en vinter. I 
alt undersøges for 9 vintre.  

De reviderede beregninger baseret på strømdata fra årene 2009 - 2018, viser at 
strømhastigheden på klappladsen i gennemsnit i løbet af de 4 vintermåneder er 
større end 0,1 m/s i 16 % af tiden.  

Antallet af uafhængige perioder, hvor strømhastigheden er større end 0,1 m/s, fo-
rekommer 850 gange i løbet af de fire vintermåneder svarende til 85 gange i gen-
nemsnit pr år. To perioder anses for at være uafhængige, hvis der er 30 min eller 
mere mellem de to perioder, hvor strømhastigheden er under 0,1 m/s. Varigheden 
af den længst uafhængige periode er 45 timer, mens den korteste er 0,5 time. I 
gennemsnit har perioderne med strømhastigheder større end 0,1 m/s en varighed 
på 4,5 time.  

I de reviderede beregninger slippes der 20 partikler af sted ved begyndelsen af 
hver periode med en strømhastighed større end 0,1 m/s ved klappladsen. Der sen-
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des 20 partikler af sted for at få den beregningstekniske spredning med i resulta-
terne. I alt sendes der derfor 20 x 850 = 17.000 partikler af sted fra klappladsen i 
løbet af de 9 vintre.  

I beregningen kan partiklerne ikke falde til bunds, og de bliver ved med at følge 
strømmen i 48 timer. På denne måde undersøges tracéet, som partiklen følger, ef-
ter de slippes løs (klappes). I Figur 2.3 ses partiklernes bevægelse de første 2 
døgn efter klapning alle de gange strømhastigheden er over 0,1 m/s i løbet af de 
ni vintre (december, januar, februar og marts). 

 

 

 

 

I løbet af de 9 vintre vil der forekomme 51 episoder, hvor partikler passerer ud-
mundingen ved Vejle Fjord i løbet af de to første døgn efter klapning. Området, 
der i analysen udgør Vejle Fjords udmunding, er vist i Figur 2.4, hvor partikel-tra-
céerne, der passerer udmundingen, også ses.  

I Tabel 2.3 er antallet af partikler, der spredes fordelt på vintre samt fordelingen 
af de tracé, der passerer Vejle Fjords udmunding og ind i Vejle Fjord, angivet.  

Der er ikke direkte sammenhæng mellem antallet af perioder med hastigheder 
over 0,1 m/s og antallet af tracéer, der passerer Vejle Fjords udmunding. Risikoen 
for at et tracé passerer udmundingen er i gennemsnit 0,30 %, mens den største 
risiko forekommer i vinteren 2017-2018 og er 0,53 %. Modsat er risikoen i vinte-
ren 2011-1012 kun 0,18 %. 

Figur 2.3: Spredning af 20 

partikler hver gang strømha-

stigheden er større end 0,1 

m/s på klappladsen i måne-

derne december, januar, fe-

bruar og marts, i alt 9 vintre i 

periode fra 2009-2018. I alt 

er 20x850=17.000 partikler 

spredt fra klappladsen. 
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År Alle tracéer 

Tracéer der pas-
serer Vejle 

Fjords udmun-
ding 

Forskel (%) 

2009-2010 1.340 4 0,30 

2010-2011 1.900 5 0,26 

2011-2012 2.240 4 0,18 

2012-2013 2.060 4 0,19 

2013-2014 1.980 7 0,35 

2014-2015 2.140 7 0,33 

2015-2016 1.820 7 0,38 

2016-2017 1.620 3 0,19 

2017-2018 1.900 10 0,53 

Total 17.000 51 0,30 

 

Antallet af perioder med strømhastigheder over 0,1 m/s er i gennemsnit 85 pr vin-
ter. I analyserne er klapningerne fordelt på 90 klapninger. Sandsynligheden på 0,3 

Tabel 2.3: Antallet af partikler 

der spredes, og antallet af 
partikeltracé, der passerer 
Vejle Fjords udmunding for-

delt på vintre. 

Figur 2.4: Partikler, der i løbet 

af de to første døgn efter 

klapning, passerer Vejle 

Fjords udmunding. Grænsen 

er markeret med sort stiplet 

linje. I gennemsnit sker dette 

51 gange løbet af de fire vin-

termåneder mellem år 2009-

2018. 
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% i gennemsnit forudsætter derfor, at der klappes i hver periode, hvor strømha-
stigheden er større end 0,1 m/s. Dette forventes ikke, da strømhastigheden kun er 
over 0,1 m/s i 16 % af tiden. Reelt er risikoen for at en sedimentpøl passerer Vejle 
Fjords udmunding inden for de første 48 timer efter klapning 0,16 gange mindre; 
0,048%. Efter de første 48 timer vil sedimentkoncentrationen i sedimentpølen 
falde yderligere og blive spredt til et større område.  

Afstanden fra klappladsen og til udmundingen af Vejle Fjord er i fugleflugt omkring 
7 km. Klapmodellen viser, at sedimentpølen har spredt sig til hele vandsøjlen efter 
7 km, og sedimentkoncentrationen er 10 mg/l på dybt vand. Hvis en sedimentpøl 
føres ind i Vejle Fjord, vil koncentrationen derfor være under 10 mg/l på dybt 
vand. På lavere vand vil koncentrationen øges, men samtidig vil mængden af ma-
teriale, der sedimenterer, også stige, da afstanden til havbunden falder tilsva-
rende. Samtidig vil der ske en yderligere spredning af materialet, mens det føres 
ind i Vejle Fjord, hvilket vil medføre, at koncentration falder yderligere. 

I høringssvaret fra Vejle Kommune er det specificeret, hvor de planlagte aktivite-
ter i projekt ’Sund Vejle Fjord’ er placeret (se Figur 2.5). De blå cirkler markerer 
udlægning af muslinger, og de grønne cirkler markerer udplantning af ålegræs og 
placering af sten til stenrev. 

   
Figur 2.5: Figur fra høringssvar 

fra Vejle Kommune omkring de 
planlagte aktiviteter i projekt 

’Sund Vejle Fjord’. 

 

 

    

Det ses fra Figur 2.4, at risikoen for at sedimentet fra klapning ved strømhastighe-
der over den kritiske vil transporteres så langt ind i Vejle Fjord, at de planlagte ak-
tiviteter i projekt ‘Sund Vejle Fjord’ vil blive påvirket, vil være meget lille. Hvis det 
sker, vil koncentrationen af sediment i vandfasen være meget lav. I de meget få 
tilfælde, hvor en sedimentpøl føres ind i Vejle Fjord, vil tykkelsen af laget være 
mindre end 0,2 mm ved sedimentation, jf. bilag 6 til klapansøgningen.  
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Overordnet vurderes det, at risikoen for at sediment fra klapningen på Trelde Næs 
klapplads føres ind i Vejle Fjord er lille. Hvis en sedimentpøl føres ind i Vejle Fjord 
forventes det ikke, at koncentrationen vil være større end 10 mg/l, og ved sedi-
mentation vil der ikke forekomme tykkelser over 0,2 mm.  

2.2.1 Behandling af høringssvar omkring MIKE3 simuleringer  
Vejle Kommune påpeger i deres høringssvar, at MIKE3 simuleringer i modelle-
ringsrapporten, som ligger til grund for VVM for fast forbindelse over Vejle Fjord 
har vist, at der ved kraftig vestenvind skabes en modsatrettet bundstrøm med 
bundvand ind i fjorden. 

I klapansøgningen for Marina City er anvendt Klapmodellen til modelleringen, idet 
den beskriver den korrekte fysik, der styrer opblandingen, spredning og transport 
af pølen væk fra klappladsen, jf. bilag 1. Dette indebærer bl.a., at man inkluderer 
den densitetsdrevne kraft, som ikke indgår i MIKE-2D/3D-MT-modellen, i spred-
ningsberegningerne. Ved at anvende den korrekte fysik spredes klapmaterialepø-
len kun, når strømhastigheden er tilstrækkelig stor, hvilket er beregnet til cirka 20 
% af tiden. Ved de klapninger, hvor hastigheden er under den kritiske værdi, sedi-
menterer klapmaterialet efter klapning på klappladsen.    

Rambøll har i forbindelse med VVM for fast forbindelse over Vejle Fjord udført mo-
delberegninger med MIKE-3D-MT. Disse beregninger er baseret på at sprede al 
materialet i den nederste del af vandsøjlen. Beregningerne tager ikke hensyn til 
den densitetsdrevne kraft, som er afgørende for spredningen i og omkring klap-
pladsen og op til 5-10 km fra klappladsen.  

Klapmodellen er baseret på en korrekt fysisk beskrivelse af opblandingen af klap-
materialepølen med det omkringliggende vand, mens MIKE-beregningerne er ba-
seret på beskrivelse af spredning af de enkelte fraktioner, hvilket ikke er fysisk 
korrekt, og som giver anledning til en noget større spredning og koncentration af 
de fine fraktioner.   

2.3 Risiko for transport af sediment ind i Båring Vig 
I forbindelse med Miljøstyrelsens høring og høring om VVM har Danmarks Fiskeri-
forening (DFPO) beskrevet: ”at fiskerne i Båring Vig oplever betydelige gener for-

årsaget af klapninger, når vindretningen er mellem nordvest og nordøst. Fang-

sterne ved disse vindforhold plejede at være gode, hvor de nu desværre er blevet 

meget lave”.  

I klapansøgningen samt bilag 6 til klapansøgningen er det vurderet, at en påvirk-
ning fra sedimentspredning vil være kortvarig, midlertidig og lokalt knyttet til klap-
pladsen og klapskyen, og samlet vurderes påvirkninger fra spredning af sediment 
udenfor nærområdet at være ubetydelig. Dette er vurderet med en kritisk ha-
stighed på 0,14 m/s. Hvis den kritiske hastighed reduceres til 0,1 m/s som følge af 
ovenstående robusthedsanalyse, vil al det spildte sediment oftere transporteres 
længere væk fra klappladsen.  

I de oprindelige spredningsberegninger udført med MIKE21-HD-MT blev spredning 
af de 5 % sediment undersøgt, der tabes i vandsøjlen under klapningen. De størst 
forekommende koncentrationer af sediment i vandfasen i Båring Vig vil dog ikke 
være større end 1 mg/l, og de vil forekomme i mindre end 1 døgn i løbet af klap-
perioden (se Figur 2.6). 
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Ved hjælp af samme metodik som beskrevet ovenfor i afsnit 2.2 er der udført revi-
derede beregninger med en lavere kritisk strømhastighed for at undersøge risikoen 
for, at alt sedimentet fra en klapning føres ind i Båring Vig. 

De reviderede beregninger viser, at der baseret på strømdata fra årene 2009-2018 
vil forekomme 9 episoder eller i gennemsnit 1 episode pr vinter, hvor partikler 
transporteres ind i Båring Vig i løbet af de to første døgn efter klapning. Området, 
der i analysen udgør Båring Vig, er vist i Figur 2.7.  

I Tabel 2.4 ses antallet af partikler, der spredes fordelt på vintre samt fordelingen 
af de tracéer, der passerer Båring Vigs udmunding.  

Der er ikke direkte sammenhæng mellem antallet af perioder med hastigheder 
over 0,1 m/s og antallet af tracéer, der passerer ind i Båring Vig. Risikoen for at et 
tracé passerer ind i Båring Vig er i gennemsnit 0,05 %, mens den største risiko fo-
rekommer i vinteren 2016-2017 og er 0,31 %. Modsat er risikoen flere vintre 0 %. 

 

 

 

 

Figur 2.6: Figuren viser den 

størst forekommende sedi-

mentkoncentration ved Båring 

Vig ved de 5% spild i vand-

søjlen. 
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År Alle tracéer 
Tracéer der pas-
serer ind i Bå-

ring Vig  
Forskel (%) 

2009-2010 1.340 0 0 

2010-2011 1.900 0 0 

2011-2012 2.240 2 0,09 

2012-2013 2.060 0 0 

2013-2014 1.980 0 0 

2014-2015 2.140 2 0,09 

2015-2016 1.820 0 0 

2016-2017 1.620 5 0,31 

2017-2018 1.900 0 0 

Total 17.000 9 0,05 

 

 

Tabel 2.4: Antallet af partikler 
der spredes og antallet af par-

tikeltracé der passerer ind i 
Båring Vig fordelt på vintre. 

Figur 2.7: Partikler, der i løbet 

af de to første døgn efter 

klapning, passerer ind i Bå-

ring Vig. Grænsen er marke-

ret med sort stiplet linje. I 

gennemsnit sker dette 1 

gange pr vinter. 
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Klapningen af alt materialet fordeles i analyserne på 90 klapninger, mens antallet 
af perioder med strømhastighed større end 0,1 m/s i gennemsnit er 85 pr år. Risi-
koen på 0,05 % i gennemsnit forudsætter derfor, at der klappes i hver periode, 
hvor strømhastigheden er større end 0,1 m/s. Dette forventes ikke, da strømha-
stigheden i gennemsnit kun er over 0,1 m/s i 16 % af tiden. Reelt er risikoen for, 
at en sedimentpøl passerer ind i Båring Vig inden for de første 48 timer efter klap-
ning derfor 0,16 gange mindre; 0,008 %. 

Afstanden fra klappladsen til Båring Vig er i fugleflugt omkring 7 km. Klapmodellen 
viser, at sedimentpølen har spredt sig til hele vandsøjlen efter 7 km, og sediment-
koncentrationen er 10 mg/l på dybt vand. På lavere vand vil koncentrationen øges, 
men samtidig vil mængden af materiale, der sedimenterer, også stige, da afstan-
den til havbunden falder tilsvarende. Samtidig vil der ske en yderligere spredning 
af materialet, som det føres rundt i Båring Vig, som også vil medføre, at koncen-
tration falder. 

Hvis en sedimentpøl føres ind i Båring Vig, og alt materialet sedimenterer samti-
dig, vil tykkelsen af laget være 0,2 mm (se bilag 6 til klapansøgningen). Dette vil 
dog ikke ske. I stedet vil materialet langsomt blive ført rundt, mens det langsomt 
falder til bunds. 

Overordnet vurderes det, at risikoen for at sediment føres ind i Båring Vig er lille. 
Hvis en sedimentpøl føres ind i vigen forventes det ikke, at koncentrationen vil 
være større end 10 mg/l, og ved sedimentation vil der ikke forekomme tykkelser 
over 0,2 mm.  
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3 Klapansøgningens oprindelige og genbe-

søgte vurderinger 
Ansøgningen om klapning og medfølgende bilag blev fremsendt til Miljøstyrelsen 
den 2. april 2020. Ansøgningsmaterialet blev udarbejdet efter de gældende ret-
ningslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside og i henhold til gældende lovgivning. 

I ansøgningsmaterialet blev de mulige miljøpåvirkninger fra klapningen vurderet i 
forhold til sedimentation af klappet materiale (direkte fysisk påvirkning), suspen-
deret sediment i vandfasen (indirekte fysisk påvirkning), iltindhold i vandet, effek-
ter af miljøfarlige stoffer, fisk og fiskeri, sæsonvariationer, badevandskvalitet samt 
Natura 2000-områder, bilag IV-arter og vandområdeplaner. Slutteligt blev de po-
tentielle kumulative påvirkninger vurderet. Desuden er de mulige påvirkninger af 
vandmiljøet i Kolding Fjord fra uddybningsaktiviteter vurderet i miljøkonsekvens-
rapportens (VVM) kapitel 14.  

I det nedenstående gengives kort vurderingerne fra det oprindelige ansøgnings-
materiale om klapningens påvirkning på de enkelte parametre. Strukturen i afsnit-
tet afspejler strukturen i ansøgningen om klapning, således at alle emner genbe-
søges. Der blev i den forbindelse alene vurderet ikke væsentlige miljøpåvirkninger 
på alle parametre. NIRAS er af den opfattelse, at disse vurderinger fortsat er gæl-
dende. På baggrund af bygherres projekttilpasninger omkring klapning fra decem-
ber til og med marts er vurderingerne genbesøgt, og de miljømæssige forbedrin-
ger af projekttilpasningen beskrives for hvert punkt. 

3.1 Modellering af sedimentspredning fra klappladsen 
I klapansøgningens bilag 6 findes detaljerede beskrivelser af forudsætninger, be-
regninger og resultater fra sedimentspredningsmodelleringerne (klapmodel og 
MIKE-model), og i afsnit 7.1 i klapansøgningen findes en kort opsummering af re-
sultaterne i bilag 6 til klapansøgningen. Overordnet for klapningen gælder, at der 
spildes cirka 5 % sediment til vandsøjlen, som modelleres med MIKE-modellen, og 
at de resterende cirka 95 % af sedimentet modelleres med klapmodellen. 

I sedimentspredningsmodelleringen anvendes en antagelse om en klapmængde på 
4.000 m3 pr. klapning én gang i døgnet. Denne antagelse er et worst-case scena-
rie i forhold til klapmængde, idet modellering af klapning af 4.000 m3 giver de 
værst mulige miljøbetingelser i forhold til klapning af en mindre mængde. Dermed 
bliver miljøvurderingerne konservative. 

3.2 Direkte fysisk påvirkning (sedimentation) 
Når der klappes uddybningsmateriale, vil materialet sedimentere på og nær klap-
pladsen. 

3.2.1 Oprindelig vurdering fra klapansøgningen 

I klapansøgningen blev det beregnet, at den samlede sedimentation på selve klap-
pladsen vil være 14 og 18 cm på klappladsen ved klapning henholdsvis om vinte-
ren og sommeren. I nærområdet omkring klappladsen vil der forekomme sedimen-
tation på op til 4 cm for både klapning om sommeren og om vinteren (se afsnit 7 i 
klapansøgningen og bilag 6 til klapansøgningen).  

Bundlevende organismer på klappladsen og i nærområdet vil blive påvirket af 
klapningen, men der vil hurtigt efter klapningens afslutning ske en gen-indvan-
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dring af særligt makrofaunaen, som i området nær klappladsen består af alminde-
lige forekommende arter samt iltsvindstolerante arter. Uden for nærområdet og 
længere væk fra klappladsen vurderedes sedimentationen at være under 1 cm og 
alene dække et begrænset område, og den direkte fysiske påvirkning fra klapning 
vurderedes at være ubetydelig. 

3.2.2 Genbesøgt vurdering af direkte fysisk påvirkning 
I forbindelse med Miljøstyrelsens høring har Vejle Kommune udtrykt bekymring i 
forhold til mulig spredning af klapmateriale ind i Vejle Fjord, hvor projekt ”Sund 

Vejle Fjord” har til formål at skabe balance i Vejle Fjord. Dette gøres bl.a. ved at 

plante ålegræs og etablere muslingebanker og stenrev.  

3.2.2.1 Ålegræs, muslingebanker og nye stenrev i Vejle Fjord 

De oprindelige vurderinger fra klapansøgningen viste, at uden for nærområdet og 
længere væk fra klappladsen vil sedimentationen være under 1 cm i et begrænset 
område. 

Robusthedsanalysen i afsnit 2.2 viser en meget lille risiko for, at sedimentet fra 
klapning ved strømhastigheder over den kritiske vil transporteres så langt ind i 
Vejle Fjord, at de planlagte aktiviteter i projekt ‘Sund Vejle Fjord’ vil blive påvirket. 

Hvis det sker vil koncentrationen af sediment i vandfasen være meget lav. I de 
meget få tilfælde, hvor en sedimentpøl føres ind i Vejle Fjord, vil tykkelsen af laget 
være mindre end 0,2 mm ved sedimentation, jf. bilag 6 til klapansøgningen.  

Projekttilpasningen med klapning fra december til marts vil være hensigtsmæssige 
i forhold til ålegræs, muslinger og stenrev, idet der klappes i perioder, hvor tem-
peraturen i vandet og den biologiske aktivitet er lavest. Ved lave temperaturer om 
vinteren er havplanternes stofskifte lavt, primærproduktion er lav, og bundfauna 
har en højere tolerance for tildækning med sediment ved lave temperaturer, men 
bundfauna har dog samtidig en nedsat evne til at grave sig fri efter tildækning 
(Petersen et al, 2018). 

3.2.2.2 Spredning af sediment ind i Båring Vig 

I forbindelse med Miljøstyrelsens høring og høring om VVM har Danmarks Fiskeri-
forening (DFPO) udtrykt bekymring i forhold til mulig sedimentspredning ind i Bå-
ring Vig ved visse vindretninger, hvor fiskerne har en lavere fangst.  

De oprindelige beregninger viser, at der ikke vil være væsentlig sedimentation af 
klapmateriale i Båring Vig, og at der kun på selve klappladsen vil være middelkon-
centrationer over 10 mg SS/l for de 5 % spild i vandfasen. 

Robusthedsanalysen i afsnit 2.3 viser, at risikoen for at sediment føres ind i Båring 
Vig er meget lille. Hvis en sedimentpøl føres ind i vigen forventes det ikke, at kon-
centrationen vil være større end 10 mg/l, og ved sedimentation vil der ikke fore-
komme tykkelser over 0,2 mm. Det skal i den forbindelse nævnes, at sediment-
koncentrationer i vandfasen i Båring Vig i perioder med kraftig blæst kan nå op på 
50 mg/l.  

De foreslåede projekttilpasninger med klapning fra december til marts vil være 
hensigtsmæssige i forhold til det marine liv i Båring Vig, idet der klappes i perio-
der, hvor temperaturen i vandet og den biologiske aktivitet er lavest. Ved lave 
temperaturer om vinteren er havplanternes stofskifte lavt, primærproduktion er 
lav, og bundfauna har en højere tolerance for tildækning med sediment ved lave 
temperaturer, men bundfauna har dog samtidig en nedsat evne til at grave sig fri 



 

 

  11. november 2020  www.niras.dk 

20 

efter tildækning (Petersen et al, 2018). Desuden forventes fiskeriet i det nævnte 
måneder at være mindre end om sommeren, idet fiskene, primært fladfisk, vil 
være ude på dybere vand om vinteren. 

3.3 Indirekte fysisk påvirkning (suspenderet sediment i 

vandfasen) 
Bundlevende dyr og planter på og omkring klappladsen kan potentielt påvirkes af 
forøgede koncentrationer af suspenderet sediment (SS) i vandfasen, og de mest 
følsomme fisk kan påvirkes ved sedimentkoncentrationer omkring 10 mg SS/l. 

3.3.1 Oprindelig vurdering fra klapansøgningen 
Modelleringerne for de 5 % spild i vandfasen viste, at middelkoncentrationer over 
10 mg SS/l kun forekom inden for klappladsen ved klapning (se afsnit 7.2.2. i 
klapansøgningen og bilag 6 til klapansøgningen). 

Udover de 5 % spild i vandfasen vil der også være suspenderet sediment i vandfa-
sen, når strømhastighederne overstiger den kritiske, hvilket sker i en begrænset 
del af tiden. Denne forøgelse af sediment i vandfasen vil kun forekomme i selve 
klapskyen, som er af begrænset udstrækning både vertikalt og horisontalt. Påvirk-
ningen fra suspenderet sediment i klapskyen vil således kun forekomme kortvarigt 
og midlertidigt, da sedimentpølen vil bevæge sig i en given retning. 

Det vurderes, at der under klapning vil være forøgede mængder suspenderet sedi-
ment i vandfasen i 24 klapninger ud af den samlede antal klapninger på 90. Det 
sker i perioder med høje strømhastigheder over den kritiske. En påvirkning vil dog 
kun være kortvarig og lokalt knyttet til klapskyen, og samlet vurderes påvirknin-
ger fra suspenderet sediment i vandfasen at være ubetydelig.     

3.3.2 Genbesøgt vurdering af indirekte fysisk påvirkning 

De foreslåede projekttilpasninger med klapning fra december til marts er allerede 
beskrevet i klapansøgningen ved hjælp af modelleringer for et vinterscenarie, så 
det vurderes fortsat, at der ikke vil være væsentlig påvirkning fra spredning af se-
diment i vandfasen. 

3.4 Påvirkning på iltindhold 
Det organiske materiale i det klappede sediment vil langsomt blive nedbrudt af mi-
kroorganismer efter klapning, og denne proces kræver ilt. 

3.4.1 Oprindelig vurdering i forhold til iltindhold 

I klapansøgningen blev det vurderet, at iltforbruget til nedbrydning af det organi-
ske materiale i klapmængden var lavt, og klapningen vurderedes ikke at udgøre 
en risiko i forhold til iltsvind i området på og nær klappladsen (se afsnit 7.2.3. i 
klapansøgningen og bilag 6 til klapansøgningen). Dette understøttes af feltmålin-
ger, som er udført i forbindelse med en klapning af DHI og NIRAS, hvor der ikke 
blev målt iltkoncentrationer under 6,5 mg O2/l nær bunden (DHI og NIRAS, 2014). 

Klapning af sediment fra uddybningen vurderes således ikke at påvirke iltforhol-
dene i vandfasen væsentligt på og nær klappladsen. 
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3.4.2 Genbesøgt vurdering i forhold til iltindhold 

I forbindelse med Miljøstyrelsens høring og høring om VVM har Danmarks Fiskeri-
forening, Danmarks Fiskeriforening PO + Gruppen Hjælp Lillebælt, Middelfart Kom-
mune samt Henrik Rosendahl Christensen udtrykt bekymring for det potentielle ilt-
forbrug ved klapning af uddybningsmaterialer på Trelde Næs klapplads.  

De foreslåede projekttilpasninger med klapning fra december til marts vil være 
hensigtsmæssige i forhold til at minimere risikoen for at klappe i perioder, hvor 
der er lagdeling (springlag) med stillestående bundvand, høje vandtemperaturer 
og lave iltkoncentrationer i farvandet omkring Trelde Næs Klapplads. Iltsvind er ty-
pisk udbredt i danske farvande og også i farvandet nær klappladsen i juli til no-
vember (DCE, 2020). 

3.5 Påvirkninger fra miljøfarlige stoffer 
I det klappede materiale vil der være et vist indhold af miljøfarlige stoffer, som 
både skyldes den naturlige baggrundskoncentration samt tilførsel fra menneskelige 
aktiviteter. 

3.5.1 Oprindelig vurdering af påvirkninger fra miljøfarlige stoffer 
Alle vurderinger af miljøfarlige stoffer er lavet på baggrund af en konservativ anta-
gelse, hvor data fra det sedimentlag med de højeste målte koncentrationer, er an-
vendt til vurderingerne. Den samlede mængde af miljøfarlige stoffer i klapmateria-
let er således overestimeret. Denne metodik er præsenteret for og godkendt af 
Miljøstyrelsen inden opstart af arbejdet med klapansøgningen, og fremgangsmå-
den er afrapporteret i bilag 4 til klapansøgningen. 

Indholdet af miljøfarlige stoffer er gennemgået detaljeret i klapansøgningens afsnit 
5.3.2, og vurderingerne i klapansøgningen om mulige effekter af miljøfarlige stof-
fer på og nær klappladsen er suppleret med vurderinger i bilag 8 til klapansøgnin-
gen om det nordlige Lillebælt. 

I klapmaterialet ligger gennemsnitsværdierne af nikkel, bly, chrom, arsen og PCB 
under nedre aktionsniveau, og for kviksølv, cadmium, kobber, zink, PAH og TBT 
ligger koncentrationerne mellem nedre og øvre aktionsniveau. 

Klapning af materiale med et højere indhold af kviksølv, cadmium, kobber, zink, 
PAH og TBT end de omgivende områder, vil give anledning til et forøget indhold i 
det øverste lag af sedimentet. Denne forøgelse vil dog være begrænset til klap-
pladsen og nærområdet, på nær i de få tilfælde, hvor strømmen vil være stærk 
nok til at kunne holde det klappede sediment i suspension. Hvis sedimentet sedi-
menterer uden for klappladsen og nærområdet vil det maksimalt medføre et sedi-
mentlag med tykkelsen 1 til 10 mm.  

I Lillebæltsområdet vil der maksimalt være en sedimentation på 0,2 mm per klap-
ning, og det vil højst forekomme i fem ud af 90 klapninger. Specielt for cadmium 
gælder, at hvis en klapsky sedimenterer i Lillebæltsområdet, så vil dette medføre 
en maksimal stigning i cadmium-koncentrationen i det afgrænsede område på 1 
%. Dette er beregnet og vurderet i bilag 6 til klapansøgningen. Det skal pointeres, 
at indholdet af miljøfarlige stoffer er konservativt valgt, og denne vurdering er så-
ledes worst-case. 

Det vurderes, at tungmetallerne i klapmaterialet vil være hårdt bundet til sedi-
mentet. Hermed vil tungmetallerne have en lav biotilgængelighed, en lav frigivelse 
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til miljøet samt forårsage begrænsede effekter i miljøet. Dette gælder specielt for 
de 60 % af klapmaterialet, som vurderes at bestå af oprindelig havbund. 

Som følge af klapningen vurderes det, at der på klappladsen og i nærområdet vil 
forekomme påvirkninger i et vist omfang, som vil have en varighed af op til 3 må-
neder. Dog forventes ingen irreversible effekter på områdets dyre og planteliv, og 
der forventes ikke påvirkninger på fødenettet i området. I området uden for nær-
området vurderes påvirkningen fra miljøfarlige stoffer at være ubetydelig, lokalt 
afgrænset og uden langtidseffekter. 

3.5.2 Genbesøgt vurdering af påvirkninger fra miljøfarlige stoffer 
I forbindelse med høringen om VVM har Middelfart Kommune og Henrik Rosendahl 
Christensen udtrykt bekymring for indholdet af miljøfarlige stoffer i det klappede 
uddybningsmateriale, herunder risikoen for at eksempelvis cadmium ophobes i 
økosystemet efter klapning.  

Når der klappes sediment, vil der blive flyttet en vis mængde miljøfarlige stoffer 
med sedimentet. For alle stoffer gælder det, at koncentrationerne i klapmaterialet 
ligger på niveau med eller tæt på de nedre aktionsniveauer, som af Miljøstyrelsen 
er defineret således: ”Det nedre aktionsniveau er i princippet lig det gennemsnit-

lige baggrundsniveau, og det forventes derfor ikke at kunne give effekter”. For de 

stoffer, hvor koncentrationerne ligger lige over nedre aktionsniveau gælder det, at 
sedimentet ifølge Miljøstyrelsen kategoriseres som: ”klasse B, der som udgangs-

punkt klappes på normal vis på eksisterende klappladser, men der skal foretages 

en nærmere vurdering af materialet” (www.mst.dk, FAQ om klapning). 

I miljøkonsekvensrapportens kapitel 16 og i klapansøgningen (bilag 7 til miljøkon-
sekvensrapporten) er det overordnet vurderet, at der i forhold til sedimentets ind-
hold af miljøfarlige stoffer ikke vil være irreversible effekter på områdets dyre- og 
planteliv. I området uden for klappladsen vurderes påvirkningen fra klapning i for-
hold til indhold af miljøfarlige stoffer at være ubetydelig, da påvirkninger vil være 
lokalt afgrænsede og uden langtidseffekter, og der vurderes overordnet ikke at 
være tale om en væsentlig påvirkning fra klapning. 

Tungmetallerne forventes at være hårdt bundet til sedimentet, og derfor er risi-
koen for, at de optages af de marine organismer, lav. Dette gælder specielt i de 60 
% af klapmaterialet, som forventes at bestå af oprindelig havbund, hvor metal-
lerne sandsynligvis har været udsat for ældning, og vil være hårdt bundet i kom-
plekser, som kun i lille omfang vil kunne frigives og forårsage effekter i miljøet.  

Specifikt for cadmium gælder, at koncentrationen i klapmaterialet ligger under mil-
jøkvalitetskravet for cadmium i sediment (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Miljøkvali-
tetskravet er nationalt fastsat af Miljøstyrelsen og er baseret på videnskabelige 
forsøg med sedimentlevende organismer. Databladet for cadmium kan findes her 
https://mst.dk/media/196657/cadmium-7440-43-9.pdf. Derudover ligger cadmi-
umkoncentrationen i klapmaterialet under OSPAR’s T1-koncentration, som beskri-
ver en tærskelværdi, hvor der forventes ingen eller meget begrænsede biologiske 
effekter. På baggrund af dette vurderes det, at bentiske organismer, herunder 
konksnegle, ikke vil påvirkes af cadmiumindholdet i klapmaterialet. 

Med projekttilpasningen om klapning fra december til marts vil der blive klappet i 
perioder, hvor temperaturen i vandet, den biologiske aktivitet og dermed stofop-
tag i organismerne er lavest. Ved lave temperaturer om vinteren er havplanternes 
stofskifte lavt, primærproduktion er lav og bundfauna har en højere tolerance for 

http://www.mst.dk/
https://mst.dk/media/196657/cadmium-7440-43-9.pdf
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tildækning med sediment ved lave temperaturer, men bundfauna har dog samtidig 
en nedsat evne til at grave sig fri efter tildækning (Petersen et al, 2018). 

3.6 Fisk og fiskeri 
Klapningens mulige påvirkning på fisk og fiskeri er vurderet i klapansøgningens af-
snit 7.2.5.  

3.6.1 Oprindelig vurdering på fisk og fiskeri 

Klappladsen er placeret i et område med meget dyndet sand, og områdets sedi-
ment kan generelt karakteriseres som blødbundet. Fiskesamfundet på klappladsen 
forventes hovedsageligt at bestå af fladfisk som rødspætte, ising, tunge og 
skrubbe foruden panserulk og knurhane, som alle har præference for blødbund. 
Desuden vurderes arter som torsk, ål, sild, brisling og ålekvabbe at kunne passere 
klappladsen i visse perioder af året. Baseret på det tilgængelige datagrundlag har 
det ikke været muligt at udpege specifikke områder med særlig betydning for fi-
skene i området nær klappladsen (se bilag 9 til klapansøgningen). 

Fiskearterne, som er tilpasset blødbund, vurderes at være tolerante overfor sedi-
mentspredning og forøget mængde sediment i vandfasen fra klapning. Den poten-
tielle tildækning af de bundlevende fisk som følge af klapning vurderes kun at fo-
rekomme på selve klappladsen, som geografisk udgør et begrænset areal i farvan-
det nord for Lillebælt. Efter endt klapning vil de bundlevende fiskearter kunne gen-
indvandre til klappladsen. 

Overordnet vurderes det på baggrund af de begrænsede påvirkninger på fisk og 
fiskesamfund uden for klappladsen, at påvirkninger fra klapning på fiskeriet uden 
for klappladsen ikke er væsentlige.  

3.6.2 Genbesøgt vurdering af fisk og fiskeri 

I det nedenstående afsnit beskrives de 3 emner om fisk og fiskeri fra høringssva-
rene, som inkluderer emnerne: vandring af ørreder, sorthummer samt yngleperio-
der for sild og andre fisk. 

3.6.2.1 Vandring af ørreder  

I forbindelse med høringen om VVM har Danmarks Sportsfiskerforbund og Henrik 
Rosendahl Christensen udtrykt bekymring for mulige påvirkninger af ørredernes 
vandring under deres hovedopgang i Kolding Å og Dalby Møllebæk samt smoltud-
vandringen fra Kolding Å og Dalby Møllebæk i forbindelse med uddybningsarbejdet 
i projektområdet.  

Der er som følge af høringssvar til VVM foretaget en supplerende vurdering af på-
virkningen af ørreders vandring i Kolding Å og Dalby Møllebæk (DTU Aqua, 2020). 
Heri vurderes, at de mest kritiske perioder for ørredbestandene vil være under 
smoltudvandringen marts – juni samt under havørredens hoved-opgang i vandlø-
bene september – november. 

Uddybningsarbejderne i forbindelse med det udvidede lystbådehavnebassin, sejl-
renden og promenade er jf. afsnit 3.3 i miljørapportens projektbeskrivelse anslået 
at vare 2½ - 5 måneder afhængigt af driftstiderne på døgnet.  

I forbindelse med projekttilpasningen er perioden for uddybningen reduceret til 
månederne december – marts, men evt. over to sæsoner ved ugunstige vejrfor-
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hold. Arbejderne indledes med uddybninger af sejlrenden og lystbådehavnebassin-
net, hvor der vil være et sedimentspild som redegjort for i Miljørapportens kapitel 
14. Uddybningen i promenaden og landværts denne vil ske til sidst og da bag en 
lukket spuns uden spild til fjorden. Se skitsen i Figur 3.1. 

Ved en projekttilpasning af uddybningsarbejderne i sejlrende og lystbådehavne-
bassin til vintermånederne december - februar og ved at yderligere uddybning i 
promenaden ind i marts i givet fald sker bag spuns, friholdes ørrederne under de-
res hovedopgang i Kolding Å og Dalby Møllebæk i september - november og smolt-
udvandringen i marts-juni for sediment og svolbrintegas i vandet. Risikoen for mil-
jøeffekter fra mulig frigivelse af svovlbrinte fra sedimentet ved gravearbejdet re-
duceres, idet der er mere ilt i vandet i vintermånederne, som vil reagere med 
svovlbrinten ved mulig frigivelse. Efter reaktionen med ilt vil svovlbrinten ikke 
medføre miljøeffekter. Ved projekttilpasningen generes ørreder derfor mindst mu-
ligt. 

   
Figur 3.1: 
  

Skitseret uddybningsrække-
følge.  

 
Sejlrende og lystbådehavnebas-

sin (rød, blå, lilla) først.  
 

Uddybning af promenaden sker 
sidst og bag spuns.  
 

Farverne er ikke relevante i 
denne sammenhæng. 

 

 

    

3.6.2.2 Sorthummer ved Trelde Næs  

I forbindelse med Miljøstyrelsens høring om klapansøgningen har Danmarks Fiske-
riforening udtrykt bekymring over mulig påvirkning på fiskeriet af sorthummer i 
området ved Trelde Næs. Samme bekymring har Danmarks Fiskeriforening PO 
samt Gruppen Hjælp Lillebælt udtrykt i forbindelse med høring af VVM. 
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Hummerens æg klækker om sommeren, og de første 2-3 uger er hummerlarverne 
pelagiske og svømmer rundt oppe i vandet, hvor de lever af både plante og dyre-
plankton. Hummerlarverne vokser, mens de er pelagiske, og de skifter skal 3 
gange inden for de første 2-3 uger. Efter det 3. skalskifte søger de nu ca. 2 cm 
lange hummerlarver mod bunden, og de slår sig ned, hvor de kan finde egnede le-
vesteder, dvs. steder med skjul og tilgængelig føde. Herefter begynder de at leve 
som voksne hummere. Den voksne hummer lever mest på hård bund, gerne på el-
ler i nærheden af stenrev eller bund med spredte sten, hvor der er mange skjule-
steder (http://e-learning.skaldyrcenter.dk/produkter/sort-hummer/).  

Det lave vand omkring Trelde Næs, hvor der dels er sandbund med ålegræs (mak-
simal vanddybde 4,8 meter), samt sandbund med forekomst af mindre stensam-
mensætninger, vil være egnede habitater for hummeren. Yderligere vil det kyst-
nære område øst og syd for Trelde Næs, som er karakteriseret som moræne 
(blandet sand/grus), være potentielt levested for småhummere.  

   
Figur 3.2: Kort over sediment-
typer i Vejle Fjord og nordlige 

Lillebælt (GEUS 2014). 

 

 

    

Modelleringen af sedimentspredning ved klapning på Trelde Næs klapplads viser, 
at klapmaterialet ikke vil aflejres langs kysterne og dermed ikke i de områder, 
som er potentielle levesteder for hummeren. Yderligere viser sedimentsprednings-
modelleringen, at mængden af sediment i vandsøjlen i de kystnære områder vil 
være yderst begrænset. Klapningen vurderes at have en ubetydelig til ingen på-
virkning på ålegræs i de nærliggende områder (se bilag 9 i klapansøgningen) og 
dermed en ubetydelig påvirkningen på de sorthummer, som benytter ålegræsom-
råderne som skjulested. 

Den samlede vurdering af påvirkningen fra klapning af sedimentet i vinterhalvåret  
(december til marts) på sorthummer i området omkring Trelde Næs vurderes at 
være ingen til ubetydelig.  

http://e-learning.skaldyrcenter.dk/produkter/sort-hummer/


 

 

  11. november 2020  www.niras.dk 

26 

3.6.2.3 Sild og fisk i Lillebælt 

I forbindelse med høring af VVM har Middelfart Kommune udtrykt generel bekym-
ring i forhold til klapnings påvirkning på fisk i området nær klappladsen. Desuden 
har fiskeriorganisationerne på et møde med bygherren og NIRAS ytret bekymring i 
forhold til sildens gydning i marts – maj i naboområder til klappladsen.  
 
I klapansøgningens afsnit 7.2.5 og i bilag 9 er det vurderet, at påvirkninger fra 
klapning på fisk og fiskeri udenfor klappladsen ikke vil være væsentlige.  
 
Med de foreslåede projekttilpasninger om klapning fra december til marts vil der 
hovedsageligt klappes i perioden, inden de forårsgydende fisk gyder. Sild gyder i 
marts – maj, men området nær klappladsen vurderes ikke at være et relevant gy-
deområde for sild, da silden har klæbrige æg, som hæfter sig til sten, vegetation 
m.v. i de kystnære områder, hvortil sedimentspredningen fra klapningen vil være 
meget lille.  

3.7 Vurdering af sæsonvariationer 
I området omkring en klapplads kan der være naturlige sæsonvariationer, som 
kan blive påvirket af klapning. 

3.7.1 Oprindelig vurdering af sæsonvariationer 
I bilag 9 til klapansøgningen er det vurderet, om der er relevante naturlige sæson-
mæssige forhold, der kan være betydende for planlægningen af klapning. De sæ-
sonmæssige forhold inkluderer hydrografi, ilt, fisk og havpattedyr. Det vurderes, 
at klapning ikke vil påvirke de naturligt forekommende sæsonvariationer. 

3.7.2 Genbesøgt vurdering af sæsonvariationer 
I forbindelse med høringerne har flere udtrykt generel bekymring over sæson-
mæssige forhold ved klapningen, eksempelvis iltforhold og yngleforhold for fisk og 
bunddyr. 

Med de foreslåede projekttilpasninger omkring klapning fra december til marts vil 
risikoen for at klappe i perioder, hvor sæsonmæssige forhold kan påvirke området 
og dyrelivet nær klappladsen, minimeres. Eksempelvis undgås klapning i perioder, 
hvor der er risiko for iltsvind, hvor der er risiko for ynglende marsvin, fisk og 
bunddyr (se afsnit 3.6.2 og 3.10.2), og hvor påvirkningen på ålegræs er mindst 
(se afsnit 3.2). 

3.8 Vurdering af badevandskvalitet 
Badevandskvalitet vurderes ud fra indholdet af sediment i vandfasen, idet et højt 
indhold af sediment kan gøre vandet uklart ved kysterne, hvor folk bader. Desu-
den vurderes også sedimentation af klapmateriale ved kysterne, da forøget sedi-
mentation på en badestrand kan skabe mudrede bundforhold.  

3.8.1 Oprindelig vurdering i forhold til badevandskvalitet 
I klapansøgningen er klapningens potentielle påvirkninger på badevandskvalitet i 
områderne omkring klappladsen vurderet i afsnit 7.2.7. Desuden er påvirkningen 
af badevandskvalitet i forbindelse med uddybningsaktiviteterne inde i Kolding 
Fjord vurderet i kapitel 18 miljørapporten (VVM).  

Det vurderes i klapansøgningen, at sedimentkoncentrationerne uden for klapplad-
sen vil ligge under baggrundskoncentrationen i området, og vandet nær kysterne 
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vil således ikke blive uklart som følge af sedimentspredning fra klapningen. Desu-
den vurderes det, at sedimentationen af klapmateriale vil medføre en ubetydelig 
påvirkning af bundforholdene på badestrandene omkring klappladsen. Overordnet 
vurderes det således, at der ikke vil være væsentlig påvirkning på badevandskvali-
teten på omkringliggende strande som følge af klapning på Trelde Næs Klapplads. 

I VVM for projektet er påvirkningen fra uddybningsarbejderne på nærliggende ba-
destrande i Kolding Inderfjord vurderet i kapitel 18. Det er vurderet, at bade-
vandskvaliteten ved strande i Kolding Inderfjord vil blive påvirket af sediment-
spredning fra uddybningsarbejderne. Det forventes, at der i graveperioden og ind-
til 3-4 uger derefter vil være perioder, hvor badevandet er uklart pga. suspenderet 
sediment, hvorved badevandskvaliteten forventes påvirket op til 3½ - 5 måneder 
afhængigt af driftstiderne. 

Påvirkningen vil være størst langs den sydlige kyst, men generelt begrænset til 
strandene tættest på Marina City, herunder Rebæk Strand. Der er dog ikke vurde-
ret at være tale om en væsentlig påvirkning, idet andre strande kan anvendes, 
hvorved ingen er frataget en bademulighed, ligesom påvirkningen ikke har en 
sundhedsmæssig effekt.  

3.8.2 Genbesøgt vurdering af badevandskvalitet og rekreative inte-

resser 

I forbindelse med høringen af VVM Henrik Rosendahl Christensen udtrykt bekym-
ring i forhold til påvirkningerne på badevandskvalitet og rekreative interesser fra 
klapningen af uddybningsmateriale på Trelde Næs klapplads. Hertil kommer en 
række borgere, som i forbindelse med høring af VVM har udtrykt bekymring ift. en 
række miljøparametre med relation til badevandskvaliteten tæt på uddybningsom-
rådet. 

Ved en sæsontilpasning af uddybningsarbejderne til vinterperioderne som anført i 
afsnit 1.2, vil den i udgangspunktet ikke væsentlige miljøpåvirkning kunne reduce-
res yderligere, således at badevandskvaliteten ved strandene i Kolding Fjord i ba-
desæsonen, herunder ved Rebæk Strand, ikke vil blive påvirket overhovedet i 
sommerbadesæsonen. Badevandskvaliteten ved strandene omkring klappladsen 
ved Trelde Næs klapplads vil fortsat ikke blive påvirket. 

I forhold til den øvrige rekreative anvendelse af vandarealet omkring uddybnings-
området, er der i forbindelse med afgrænsningen af miljøvurderingen argumente-
ret for, at der ikke forventes potentielt væsentlige miljøpåvirkninger. Dette frem-
går af bilag 4 til miljørapporten. 

Ved en sæsontilpasning af uddybningsarbejderne til vinterperioderne som anført i 
afsnit 1.2, vil den i udgangspunktet ikke væsentlige miljøpåvirkning af den rekrea-
tive anvendelse af vandarealet til sejlads, kajak, roning, surf, der sædvanligvis 
ikke foregår i vinterperioden, kunne undgås.  

3.9 Natura 2000-områder 
Der er til klapansøgningen udarbejdet en væsentlighedsvurdering i forhold til Na-
tura 2000-områder, som er vedlagt som bilag 7 til klapansøgningen.  

3.9.1 Oprindelig vurdering i forhold til Natura 2000-områder 

De overordnede vurderinger fra væsentlighedsvurderingen er, at klapning af uddy-
bet sediment ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af arter og naturtyper på 
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udpegningsgrundlaget for nærliggende Natura 2000-områder nr. 56, 78, 79, 108, 
111 og 112. 

3.9.2 Genbesøgt vurdering i forhold til Natura 2000-områder 
Der har i forbindelse med andre projekter, som har inkluderet klapning på Trelde 
Næs klapplads, været fokus på de potentielle påvirkninger fra klapning på marsvi-
nenes fødesæson i maj-august. Marsvin er på udpegningsgrundlagene for nærlig-
gende Natura 2000-områder. 

Med de foreslåede projekttilpasninger om klapning fra december til marts klappes 
der således ikke i perioder, hvor marsvin yngler (maj til september) eller føder 
(juni til august) (Sørensen & Kince, 1994). 

3.10 Bilag IV-arter 
I bilag 7 til klapansøgningen findes en vurdering af klapningens potentielle påvirk-
ninger på bilag IV-arten marsvin.  

3.10.1 Oprindelig vurdering i forhold til Bilag IV-arter 
Overordnet vurderes det i bilag 7 til klapansøgningen, at klapningen af uddybet 
sediment ikke vil beskadige eller ødelægge den økologiske funktionalitet af mar-
svinets yngle-og rasteområder.  

3.10.2 Genbesøgt vurdering i forhold til Bilag IV-arter 
Der har i forbindelse med andre projekter, som har inkluderet klapning på Trelde 
Næs klapplads, været fokus på de potentielle påvirkninger fra klapning på marsvi-
nenes fødesæson i maj-august. Marsvin er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Med de foreslåede projekttilpasninger om klapning fra december til marts klappes 
der således ikke i perioder, hvor marsvin yngler (maj til september) eller føder 
(juni til august) (Sørensen & Kince, 1994). 

3.11 Vandområdeplaner 
Klapningens potentielle påvirkninger på målsætningerne i Vandområdeplanerne er 
beskrevet i bilag 7 til klapansøgningen.  

3.11.1 Oprindelig vurdering i forhold til vandområdeplaner  

I henhold til målsætningerne i Vandområdeplanen for vandområde nummer 224, 
Nordlige Lillebælt vurderes det, at klapning af uddybningsmateriale hverken vil 
forhindre opfyldelse af målsætningerne om god økologisk og kemisk tilstand eller 
forværre tilstanden i vandområdet. 

3.11.2 Genbesøgt vurdering i forhold til vandområdeplaner 
I forbindelse med Miljøstyrelsens høring har Vejle Kommune udtrykt bekymring 
over mulig sedimenttransport og påvirkning af ålegræs i Vejle Fjord (se afsnit 
3.2.2.1). Vejle Fjord ligger i Vandområde 122, som støder op til Vandområde 224, 
hvori Trelde Næs klapplads ligger. 

Robusthedsanalysen i afsnit 2.2 viser, at selv med en lavere kritisk strømhastighed 
vil der være meget begrænset risiko for spredning af klapmateriale ind i Vejle 
Fjord. Projekttilpasningerne med klapning fra december til marts vil være hen-
sigtsmæssige i forhold til kvalitetselementerne ålegræs, klorofyl-a og bundfauna. 
Dette skyldes, at der i perioden med klapning vil være lave vandtemperaturer, og 
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at den biologiske aktivitet er lav i vinterhalvåret. Ved lave temperaturer om vinte-
ren er havplanternes stofskifte lavt, primærproduktion er lav og ikke så påvirkelig i 
forhold til frigivelse af kvælstof fra klapmaterialet, og bundfauna har en højere to-
lerance for tildækning med sediment ved lave temperaturer, men bundfauna har 
dog samtidig en nedsat evne til at grave sig fri efter tildækning (Petersen et al, 
2018). 

3.12 Kumulative effekter 
I klapansøgningens kapitel 9 beskrives og vurderes mulige kumulative effekter fra 
tidsmæssigt sammenfaldende klapninger på Trelde Næs klapplads samt nærlig-
gende klappladser. Ved optagning af sediment i uddybningsområdet er mulige ku-
mulative effekter vurderet kapitel 14 om vandmiljøet i Kolding Fjord i miljørappor-
ten (VVM) for Marina City. 

3.12.1 Oprindelig vurdering i forhold til kumulative effekter 

I klapansøgningen vurderes det, at der ikke vil forekomme kumulative effekter 
mellem uddybningsaktiviteter og klapningsaktiviteter, idet der er stor afstand mel-
lem uddybningsområdet og klapningsområdet. 

I den, ved den offentlige høring, forventede projektperiode i 2021 for Marina City 
er der givet tilladelse til fire potentielt samtidige klapninger på Trelde Næs klap-
plads og en til en nærliggende klapplads nær Bogense øst for Trelde Næs klap-
plads. Bogense Havn og Marina har tilladelse til at klappe 6.000 m3 på den nærlig-
gende klapplads og på Trelde Næs klapplads har følgende tilladelse til at klappe: 
Middelfart Havn (11.000 m3 uddybningsmaterialer), Middelfart Lystbådehavn 
(40.000 m3 oprensnings- og uddybningsmaterialer), Kolding Lystbådehavns syd-
havn (5.000 m³ oprensningsmateriale) og Kolding Lystbådehavn (2.500 m3 op-
rensningsmaterialer).  

På tidspunktet for udarbejdelse af klapansøgningen kunne der potentielt klappes 
maksimalt cirka 49.000 m3 sediment fra andre projekter, samtidig med at det ud-
dybede sediment fra projektområdet for Marina City klappes. Klapmængden fra 
Marina City vil være cirka 7 gange større end den samlede klapmængde fra Mid-
delfart Havn, Middelfart Lystbådehavn og Kolding Lystbådehavn.  

Det blev baseret på en worst case beregning, hvor der antages samtidig klapning 
af 100.000 m3, vurderet, at sammenfald af klapaktiviteter mellem Marina City pro-
jektet og andre klapaktiviteter ikke vil kunne forårsage væsentlige kumulative ef-
fekter. 

3.12.2 Genbesøgt vurdering af kumulative effekter 

På baggrund af høringssvar til Miljøstyrelsen fra Fredericia og Vejle kommuner 
genbesøges vurderingerne i forhold til kumulative effekter af klapningen. 

På baggrund af de foreslåede projekttilpasninger omkring klapning fra december til 
marts vil det være muligt for Miljøstyrelsen at sætte vilkår omkring at begrænse 
perioden for klapning fra projekt Marina City til denne periode. Den første mulige 
klapperiode kan dermed forudses at være december 2021 - marts 2022. Dette vil 
gøre risikoen for samtidige klapninger mindre.  

Siden den oprindelige indsendelse af klapansøgningen d. 2. april 2020 er der givet 
tilladelse til klapning på Trelde Næs klapplads til Baltic Pipe projektet. Denne klap-
ning er dog allerede udført. Der er ikke givet yderligere tilladelser til klapning på 
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Trelde Næs klapplads siden. Der er således ikke risiko for, at der vil være samtidig 
klapning af mere end 100.000 m3 sediment, som er anvendt som et worst case for 
samtidig klapning fra andre projekter i de oprindelige vurderinger af kumulative 
effekter.  

Dermed vil der ikke kunne forekomme en øget kumulativ effekt fra andre samti-
dige klapninger, men tvært i mod en lavere, idet en række klaptilladelser, herun-
der for Baltic Pipe, kan forventes udnyttet eller udløbet inden den første mulige 
klapning fra Marina City i december 2021 – marts 2022, forudsat at Miljøstyrelsen 
ikke i mellemtiden meddeler nye klaptilladelser på klappladsen. 
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4 Støj fra uddybning 
I projektbeskrivelsen lagt til grund for VVM, er der anført en samlet periode for ud-
dybningsarbejder på 2½ måned ved arbejde i døgndrift alle ugens dage og uden 
begrænsning ift. uddybningsperiodens placering på året. Dette er lagt til grund for 
miljøvurderingen af påvirkningen med støj fra uddybningsarbejderne. Der vil være 
overskridelser af sædvanligt anvendte støjgrænser for anlægsstøj på land i store 
dele af de tilgrænsende byområder uden for dagtimerne. Dette har medført, at der 
i VVM er vurderet en væsentlig miljøpåvirkning fsva. støj fra uddybningsarbej-
derne. 
 
En række borgere har i deres høringssvar til VVM fremført utilfredshed med denne 
støjpåvirkning. 
 
Ved at foretage uddybningerne i vintermånederne december - marts vurderes stø-
jen fra anlægsarbejderne at være mindre generende. Dette skyldes, at man i vin-
terperioden ikke opholder sig så meget udendørs, hvor støjen er mest hørbar, og 
man sover sædvanligvis ikke for åbne vinduer.  
 
Dette forhold bidrager til et samlet set forbedret og miljøtilpasset projekt med en 
endnu lavere miljøpåvirkning. 

5 Havstrategidirektiv 
Som aftalt på møde hos Miljøstyrelsen 3. september 2020 er der supplerende ud-
arbejdet et notat om klapningens forhold til Havstrategi 2018-2027. Denne rede-
gørelse udarbejdes supplerende, idet Havstrategien ikke var trådt i kraft ved an-
søgningens afsendelse.  

Redegørelsen for forholdet til Havstrategi II 2018-2027 findes i bilag 2.  
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1 Indledning 
Denne rapport indeholder en dokumentation af den model (Klapmodellen), som 
NIRAS udviklede for Naturstyrelsen i 2011 til beregning af spredning af sediment i 
nærfeltet i forbindelse med klapning på søterritoriet. Modellen er udviklet til brug 
for sagsbehandling af klapansøgninger.  

Den væsentligste årsag til udvikling af modellen var, at de eksisterende kommerci-
elle modeller på markedet f.eks. MIKE modellerne ikke var egnet til at vurdere den 
initielle spredning af klapmaterialet, først og fremmest fordi de ikke inkluderer den 
spredningskraft, som skyldes forskellen i densitet mellem klapmaterialet og hav-
vandet. Den densitetsdrevne strømning spreder materialet i alle retninger med ha-
stigheder, der normalt er af samme størrelsesorden eller større end havstrømmen, 
som kun spreder materialet i strømmens retning. 

Klapmodellen er udviklet i samarbejde med Professor Flemming Bo Pedersen fra 
DTU, som har været ansvarlig for alle de hydrauliske løsninger, som ligger til 
grund for modellen. 

2 Resumé 
NIRAS har i samarbejde med Professor Flemming Bo Pedersen udviklet en model 
til beregning af spredningen af materiale, der klappes i havet.  

Modellen inkluderer alle de fysiske forhold af betydning for at vurdere tømningen 
af prammen, materialets bevægelse mod bunden samt materialets spredning langs 
bunden. 

Modellen beskriver spredningen og sedimentationen af alt materiale i prammen, 
som funktion af en række materiale karakteristika, vanddybde og strømhastighed i 
recipienten, pramdimensioner og klaptid. 

Forudsætningen for NIRAS' model er, at materialet i prammen er disintegreret, 
dvs. at det ikke er større sammenhængende klumper af materiale men en op-
slæmmet masse. 

Modellen er tilpasset både klapningssituationer med gradvis åbning af klappram-
mens bund og momentan åbning af prammens bund, hvor materialet i prammen 
pludselig forlader prammen samt diskontinuert klapning via tømning med en grab, 
hvor materialet klappes i flere mindre mængder. 

Regnearket er simpelt at bruge og kræver input, som Miljøstyrelsen normalt beder 
klapningsansøgeren om at levere før en sagsbehandling: 

 Strømhastighed og vanddybde i recipienten 

 Dimensioner på prammen og dens åbning i bunden 

 Klap-tid 

 Materiale karakteristika, såsom kornvægtfylde (sand/gytje/osv), blandin-
gens densitet og faldhastighed af materiale 

 
Modellen beregner udbredelsen af det klappede materiale, idet såvel koncentratio-
nen i vandfasen som sedimentationen af materiale på bunden bliver bestemt som 
funktion af tid og sted. 
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Den densitetsdrevne strømning spreder materialet i alle retninger med hastighe-
der, der normalt er af samme størrelsesorden eller større end havstrømmen, som 
kun spreder materialet i strømmens retning. 

Den videre spredning er fortsat i høj grad drevet af densitetsforskellen mellem 
mudderstrømmen og havvandet.  

3 Metode til beregning af spredning af klappet 
materiale 
I dette kapitel redegøres for den overordnede metode til beregning af spredningen 
af sediment fra klapning og de modeller, som NIRAS anvender i forhold til klapan-
søgninger. 

Ved klapning i de indre danske farvande med begrænset vanddybde sker der et 
tab af materiale typisk på 5 % til vandsøjlen, når klapmaterialet passerer ned gen-
nem vandsøjlen. Dette materiale spredes af vandstrømmen, inden det sedimente-
rer ud i roligere farvande. De resterende 95 % af materialet, der når havbunden, 
spredes herfra under indflydelse af densitetsforskelle og strømhastigheder. 

Den videre spredning af det materiale, der tabes i vandsøjlen, beregner NIRAS 
vha. af en MIKE 21/3 model. Spredningen udgør typisk ca. 5 % af den klappede 
mængde. Spredningen og sedimentationen af de ca. 95 % af klapmaterialet, der 
når bunden, beregnes med klapmodellen. Beregningerne med klapmodellen om-
handler normalt to scenarier:  

Scenarie 1: Strømhastigheden under klapningen er under den kritiske hastighed, 
som kan holde klapmaterialet i suspension, hvorfor materialet relativt hurtigt sedi-
menterer ud normalt indenfor klappladsen. 

Scenarie 2: Strømhastigheden under klapningen er over den kritiske hastighed, 
som kan holde klapmaterialet i suspension, hvorfor materialet ikke aflejres men 
transporteres med strømmen væk fra klappladsen, alt imens det udbreder sig i alle 
retninger som følge af densitetsforskellene og turbulens i vandet. 

Beregningerne bruges til at vurdere spredningsforholdene (dvs. sedimentkoncen-
tration og sedimentation) under selve klapningen og i tiden efter, indtil det klap-
pede materiale er så fortyndet, at det ikke giver anledning til nogen biologisk på-
virkning. 

Det er ikke normal praksis i forbindelse med klapansøgninger, at myndighederne 
stiller krav om modelberegning af sedimentets videre færd efter den primære sedi-
mentation, som er dækket af MIKE 21/3 beregningerne og Klapmodelberegnin-
gerne. Det ville kræve mange måneder måske års ekstra modellering. 

4 Metoder og omfang 
I det følgende beskrives NIRAS’ anvendte modelmetodik. 

4.1 Initial fortynding og spredning under selve klappro-
cessen 
Klapningen foregår ved, at bunden i prammen gradvist åbnes. Materialet, der skal 
klappes, søger ud af prammen, og et lige så stort volumen af recipientvand søger 
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ind i prammen. Det, der styrer processen, er kriteriet om et konstant densimetrisk 
Froude's tal for denne udstrømmende plume (stråle). Se (Pedersen, 1986). 

Når plumen, på grund af overskuddet i massetæthed af det klappede materiale, 
søger ned mod bunden, øges vandføringen og densiteten aftager, dvs. det klap-
pede materiale fortyndes. Den proces, som bestemmer denne initiale fortynding, 
er medrivning ind i plumen, se (Pedersen, 1986). 

Når den plane plume når ned til bunden, bliver den afbøjet til hver sin side. Ud fra 
Energiligningen (Engelund & Pedersen, 1974) vides, at den afbøjede stråle bibe-
holder sin hastighed, hvorfor dybden af bundstrålen bliver en halv strålebredde. 
Lidt længere ude bliver bundstrålen bremset op på grund af strømtrykket mod den 
frembrusende bundstrøm (frontbetingelsen, se nedenfor).  

Da vi altså ud fra kendte fysiske love kender det volumen af vand og opslæmmet 
materiale, der når bunden samt middeltætheden og dybden, har vi initial-tilstan-
den efter klapningen. 

Som en rimelig og operationel forenkling, samler vi dette volumen af fortyndet 
klapmateriale i en cylinder, som har det korrekte volumen (dvs. dybde og radius) 
og den rigtige densitet, se Figur 4.1. 

   
Figur 4.1: Den initiale spred-
ning beskrevet vha. Klapmodel-
len samt den videre spredning.  
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4.2 Videre fortynding og spredning af det klappede ma-
teriale 
Den fysiske analyse af den videre spredning viser, at den densitetsdrevne strøm-

ning ikke kun dominerer den initiale spredning under selve klapningen, men også 

er en vigtig faktor i den efterfølgende spredning, som i tid og rum kan strække sig 

over flere dage og km. 

Den videre spredning sker derfor efter følgende retningslinjer: 

For hvert lille tidsskridt sker der en ændring af cylinderens position og dimensio-

ner: 

1. Cylinder startpølen bliver ført advektivt med recipientens middelhastighed 

U. 

2. Dybden y (jf. Figur 4.1 for definition) mindskes på grund af sedimentation. 

3. Dybden y øges på grund af turbulent diffusion, se (Engelund & Pederesn, 

1975). 

4. Dybden y mindskes og radius øges, på grund af den radiere densitets-

drevne strømning bestemt af et konstant densimetrisk Froude's tal for 

fronten i pølens udbredelse. 

Denne spredning er illustreret på Figur 4.1. 

Dette er en typisk Lagrangesk beskrivelse, altså en beskrivelse, hvor man følger 
objektet (her pøl-cylinderen). Den anden beregningsmåde, baseret på et fast 
koordinatnet, kaldes Eulersk. 

4.3 Sedimentation og koncentration af opslæmmet ma-
teriale 
Klapmodellen beregner sedimentation på bunden samt koncentrationen i vandfa-
sen af det opslæmmede materiale.  

I de efterfølgende kapitler behandles initialspredningen og den videre spredning i 
hvert sit kapitel. NIRAS’ model er beskrevet, og resultaterne er sammenlignet med 
modeller, der ikke medtager den densitetsdrevne kraft i beregningen. 

5 Initialspredning 
Metoden til beskrivelse af den initiale spredning af sedimentet under klapningen 
præsenteres i det følgende afsnit 5.1. Formlerne til modelberegningerne er givet i 
Bilag 1. I eksemplerne regnes der med klapmængder på omkring 200 m3. Model-
len har dog ikke begrænsninger på mængden af materiale, der klappes. 

5.1 Tømningsproceduren 
Der klappes gennem bunden på en pram, som indeholder 200 m3 blandet 

sand/vand, silt/vand eller mudder/vand med en densitet på rho(1+Delta(0)) 

[kg/m3]. Delta(0) er en dimensionsløs størrelse, som også betegnes massedeficit.  
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Bemærk, at ved at gange massedeficit med 1000 x KVF/(1-KVF), hvor KVF er 

kornvægtfylden jf. Bilag 2, fås massekoncentrationen i kg/m3. 

Følgende størrelser indgår i beregningerne: 

Prammens dimensioner bredde B=5m, dybde D=2,5m, længde L=16m. 

Breddevariationen af bundens åbning antages lineær med tiden. Tiden for 

klapning er T0 [s], som kan variere fra ca. 30 s til 300 s. 

Recipienten er karakteriseret ved en konstant vanddybde d [m], som kan variere 

mellem 7,5 m og 30 m, og en konstant dybdemidlet hastighed på U [m/s], som 

der ikke er sat begrænsninger på. Recipientens massetæthed er sat til 1000 

kg/m3. 

5.2 Parametervariation  
De styrende ligninger er løst i et regneark, se Bilag 3. Der er benyttet nedenstå-

ende dimensionsløse parametre. 

Der indføres nogle størrelser, som benyttes til at gøre værdierne dimensionsløse 

med, nemlig: 

 En tidsskala på TB = D/sqrt(g*B), 

hvor tyngdeaccelerationen g=9,81 m/s2.  

 En længdeskala på LB = sqrt(B*L), 

som radius af initialpølen på bunden relateres til.  

Der er benyttet følgende dimensionsløse parametre 

1. Vanddybden d er gjort dimensionsløs ved division med dybden D af klap-

materialet i prammen:   

d" = d/D  

2. Tiden t er gjort dimensionsløs ved division med TB, 

t" = t/TB 

3. Densitetsforskellen Delta i pølen ved bunden er gjort dimensionsløs 

ved division med Delta(0), den oprindelige densitetsdeficit i prammen, 

Delta" = Delta/Delta(0) 

4. Tykkelsen y af pølen ved bunden er gjort dimensionsløs ved division med 

prammens bredde B, 

y" = y/B 

5. Radius r af pølen ved bunden er gjort dimensionsløs ved division med 

længdeskalalen LB 

r" = r/LB 
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Der er beregnet 25 sæt af variable, ved at kombinere 

 d" = 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 

med 

 t" = 75 - 250 - 500 - 750 - 1000. 

Desuden er der regnet på  

 Delta-0 = 0,2 - 0,5 - 0,8. 

5.3 Analytiske udtryk 
Samtlige resultater kan indenfor ovennævnte variationer af vanddybde, massetæt-

hed og tømningstider beskrives ved følgende 3 analytiske udtryk: 

(1) Den dimensionsløse densitets-deficit kan udtrykkes ved: 

Delta" = (0,2/Delta(0)^(1/4) * 5 / [sqrt(t") *  

(d")^1,16] 

 

(2) Den dimensionsløse dybde af bundpølen kan udtrykkes ved: 

 y" = 0,19 + 0,041 * d" 

 

(3) Den dimensionsløse radius af bundpølen kan udtrykkes ved 

r" = 0,40 / sqrt(Delta" * y") 

De styrende ligninger er vist i Bilag 1, mens de samme ligninger er løst i et regne-
ark, som er vedlagt rapporten som Bilag 3 med kommentarer til regnearket i Bilag 
4. 

5.4 Nogle konkrete eksempler på beregninger af initial-
fortyndingen 
Der er som illustration undersøgt klapninger på 4 forskellige klappladser med føl-

gende forudsætninger: 

1. E-Skagen  d=10m,   U=0,37 m/s 

2. N-Hornbæk. d=20m,  U=0,14 m/s 

3. N-Gabet.  d=13m,   U=0,03 m/s 

4. SE-Fakse.  d=7m,   U=0,04 m/s. 

Startbetingelser er, at prammen med et volumen på 200 m3 tømmes, hvorved der 

fås en cirkulær pøl af vand plus materiale dannet ved bunden under prammen, 

idet der indledningsvis antages, at klapningen foregår i en stillestående recipient. 

Materialemængden i pølen svarer til materialemængden i prammen, men på grund 

af blandingen i prammen og medrivningen i den faldende plume, er koncentratio-

nen i pølen stærkt reduceret. Hele initialstrømningen er densitetsdreven, dvs. be-

stemt af tyngdekraften på overskuddet af tæthed på grund af materialet. Dette 

tæthedsoverskud er ligeledes en væsentlig faktor i den efterfølgende udvikling af 

det klappede materiale.  
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Der foretages beregninger, som dækker spektret af realistiske betingelser, nemlig 

densitet af prammens indhold 1,2 samt 1,8 tons/m3, svarende til Delta-0= 0,2 og 

0,8 samt tømningstider på 30s og 300s, svarende til dimensionsløse tider på T-

0"= 84 og 840. 

I de følgende beregninger er der brugt formelsystemet ovenfor til beregning af de 

dimensionsløse bestemmende størrelser, nemlig massedeficit Delta", pøldybde y" 

og pølradius r". Disse størrelser multipliceres derefter med henholdsvis start Delta, 

prambredde B (5m) samt længdeskalaen L-B (8,94 m) for at bestemme størrel-

serne med dimensioner. For overskuelighedens skyld er der nedenfor kun vist de 

endelige resultater med dimensioner. 

5.4.1 Resultater af beregningerne 
Resultaterne af beregningerne er vist i Tabel 5.1. Tabellen viser typiske pølhøjder 

og radier varierende mellem henholdsvis 2-3 m og 20-50 m lige efter, at pølen har 

ramt bunden.  
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Initialkoncentration og pølradius er præsenteret i Figur 5.1 og Figur 5.2 som funk-
tion af dybden. Det bemærkes, at der er set bort fra havstrømmens begrænsede 
flytning af den initiale cylinder under den kortvarige klapning. Beregningerne er 
derfor uafhængige af strømhastigheden. 

Tabel 5.1: Modelberegnings-
resultater af initialkoncentra-
tion, pøldybde og pøl-radius 
for fire udvalgte klappladser. 

Klapplads Vanddybde Tømnings- Start NIRAS Initial Dybde Radius
tid Densitets- Densitets-deficit af af

deficit i bundpølen Pøl Pøl
m Sek 103x delta(0) 103x delta(Pøl) m m

Skagen 10 30 200 21 1,8 18

Skagen 10 30 800 59 1,8 22

Skagen 10 300 200 6,8 1,8 33

Skagen 10 300 800 19 1,8 39

Hornbæk 20 30 200 9,8 2,6 22

Hornbæk 20 30 800 28 2,6 27

Hornbæk 20 300 200 3,1 2,6 40

Hornbæk 20 300 800 8,7 2,6 48

N- Gabet 13 30 200 16 2 20

N- Gabet 13 30 800 46 2 24

N- Gabet 13 300 200 5,1 2 35

N- Gabet 13 300 800 14 2 42

SØ Fakse 7 30 200 33 1,5 16

SØ Fakse 7 30 800 94 1,5 19

SØ Fakse 7 300 200 10 1,5 28

SØ Fakse 7 300 800 30 1,5 34
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Figur 5.1: Initialkoncentration i 

pølen som funktion af dybden. 

 
 

   
 

   
Figur 5.2: Initialpølradius som 
funktion af vanddybden. 

 
 

   
 

Følgende kan udledes fra figurerne: 

 Initialkoncentrationen falder med stigende vanddybde uanset materiale. 

Det skyldes medrivningen af recipientens vand til den lodrette plume 

(stråle), (Pedersen, 1986) 

 Radius på cylinderen på bunden stiger tilsvarende med voksende dybde 

ligeledes som følge af medrivningen til plumen (strålen).  

 Initialkoncentrationen falder ligeledes markant med stigende tømningstid. 
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 Initialkoncentrationen for sand er højere end for mudder som følge af den 

højere startkoncentration i prammen. 

I det følgende fokuseres lidt nærmere på initialkoncentrationen for mudder med en 

startdensitets-deficit på 0,2 i prammen for henholdsvis SE Fakse Klapplads, hvor 

vanddybde og strømhastigheder er lave og for Hornbæk Klapplads med stor vand-

dybde og middel strømhastighed. 

5.4.1.1 Eksempel 1: SE Fakse Klapplads 

Vanddybde 7 m; strømhastighed U = 0,04 m/s; Start densitets-deficit 

delta(0)=0,2; tømningstid henholdsvis 30 og 300 sek. 

Umiddelbart efter klapningen på 30 sekunder, og før det det klappede materiale 

spreder sig videre, fylder det klappede materiale på havbunden en cylinder, der er 

1,5 m dyb og har en diameter på 32m. Densitets-deficit er reduceret fra 1000 

kg/m3 x delta(0)=200 i prammen til 1000 kg/m3 x delta(pøl) = 33 kg/m3 i pølen, 

hvilket svarer til, at der er sket en fortynding af klapmaterialet på ca. 6 gange un-

der selve klapningen.  

Øges tømningstiden til 300 sek. øges cylinderens diameter til 56 m, mens pøldyb-

den er uændret 1,5m; initialkoncentrationen i pølen reduceres til en værdi af 1000 

kg/m3 x delta(pøl)= 10 kg/m3. 

5.4.1.2 Eksempel 2: Hornbæk Klapplads 

Vanddybde 20m; strømhastighed: 0,14 m/s; Start densitets-deficit 

delta(0)=0,2; tømningstid henholdsvis 30 og 300 sek.  

Umiddelbart efter klapningen på 30s, og før det klappede materiale spreder sig vi-

dere, fylder det klappede materiale en cylinder, der er 2,6 m dyb og har en diame-

ter på 44m. Densitets-deficit er reduceret fra 1000xdelta(0)=200 i prammen til 

1000xdelta(pøl)= 9,8 kg/m3 i pølen, hvilket svarer til, at der er sket en initial for-

tynding på ca. 20. 

Øges tømningstiden til 300 sek. øges cylinderens diameter til 80m, og dybden er 

uændret 2,6 m, mens initial pøl densitets-deficit 1000xdelta(pøl) reduceres til 

1000xdelta(pøl)=3,1 kg/m3, hvilket svarer til, at der er sket en fortynding på ca. 

80 gange under selve klapningen. 

6 Spredning efter klapning 
NIRAS har i samarbejde med Flemming Bo Pedersen videreudviklet initialspred-

ningsmodellen, som er præsenteret i kapitel 5, således, at den også omfatter den 

videre spredning af bundpølen. 

Modellen er i det følgende anvendt til at beregne en videre spredning ved følgende 

fire klappladser: 

(1) Hornbæk Klapplads 

(2) SE Fakse Klapplads 

(3) N Gabet Klapplads 

(4) Skagen Klapplads 
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Der er fokuseret på spredningen af lerfraktionen, som spreder sig langt længere 

end silt og sand. Ler indeholder desuden en højere koncentration af miljøfarlige 

stoffer end silt, mens miljøfarlige stoffer normal ikke bindes til sand (DHI, 

December 2009). Sand og silt vil typisk aflejre sig indenfor klapområdet. Bereg-

ningerne for Hornbæk Klapplads omfatter dog også silt og sandfraktionen til illu-

stration af disse fraktioners begrænsede spredning. 

Modellen inkluderer følgende processer: 

 Advektiv transport pga. af recipientens dybdemidlede hastighed U 

 Øgning af pøldybden som følge af vertikal turbulent diffusion 

 Mindskning af pøldybden pga. sedimentation  

 Mindskning af pøldybden pga. densitetsdreven strømning 

Alle eksemplerne på modelberegninger er foretaget med en tømningstid på 300s 

for at kunne sammenlignes direkte.  

6.1 Generelle bemærkninger til spredningsberegninger 
Der skal knyttes følgende generelle bemærkninger til de efterfølgende sprednings-
beregninger og præsentationer. 

I beregningerne klappes der 120 tons ler på alle fire klappladser; derudover klap-
pes der 160 tons silt og 256 tons sand på Hornbæk klapplads, se Bilag 2. 

Til beregning af sedimentationen er der benyttet følgende faldhastigheder: 

_______________________________________________________________ 
  Partikel størrelse Faldhastighed 
  [mm]  [m/s] 
________________________________________________________________ 
Sand   0,147  0,013 
Silt  0,060  0,003 
Ler  0,001  0,0003 
_________________________________________________________________ 
Der er ikke i dette eksempel taget hensyn til, at lerpartiklerne evt. flokkulerer, når 
de kommer ud i saltvandet. En eventuel flokkulering vil øge partikelstørrelsen, og 
den tilhørende faldhastighed og bevirke, at materialet vil sedimentere hurtigere. 

Flokkuleringen er afhængig af sedimentkoncentrationen, således at tendensen til 
flokkulering er størst for høje koncentrationer og falder med faldende sediment-
koncentration. 

Alle modelresultater er vedlagt rapportens Bilag 4. 



 

 

  30. oktober 2020  www.niras.dk 

15 

6.2 Hornbæk ler, Vanddybde 20m og middelstrømha-
stighed U=0,14m/s 

6.2.1 Pølens spredning 
Pølens spredning er illustreret i Figur 6.1, som viser pølens radius og dybde som 
funktion af afstand og tid fra henholdsvis klapsted og klaptidspunkt. 

Pølen bevæger sig med strømmens hastighed på 0,14 m/s af sted, alt imens den 
spreder sig ud i alle retninger som følge af densitetsforskellene mellem pølens ma-
teriale og havvandet. 

Pølen er nået 100m efter 714 sekunder, og i denne tid er pølens dybde øget fra sin 
initiale dybde på 2,6 m til 3,1 m, og pølradius er øget fra 40m til 130m. Det be-
mærkes, at spredningen af pølen til alle sider er sket hurtigere end transporten af 
pølen med havstrømmen, hvilket bekræfter betydningen af den densitetsdrevne 
kraft. 

200m væk fra klapstedet er pøldybden og pølradius vokset til henholdsvis 4,3m og 
181m. 

   
Figur 6.1: Hornbæk ler Mudder: 
Bundpølens radius og dybde 
som funktion af tid og afstand 
fra klapposition. Vanddybde 
20m og middelstrømhastighed 
U= 0,14m/s. 

 
 

   
 

Den hurtige vækst i spredning er således først og fremmest skabt af den densi-
tetsdrevne spredning. Som følge af denne spredning reduceres massekoncentrati-
onen betydeligt, og sedimentet spredes som et tyndt lag ud over et meget stort 
areal. Dette er yderligere forklaret i de næste to afsnit. 

Med tiden øges spredningen med aftagende styrke som følge af pølens fortynding, 
og efter 3.000m og ca. 6 timer er værdien for pøldybden nået op på ca. 16m og 
pølradius op på 630m.  

6.2.2 Massekoncentration i sedimentpøl 
Massekoncentrationen i pølen er beregnet og plottet som funktion af summen af 
afstanden fra klappladsen og radius af pølen i Figur 6.2. For at vurdere betydnin-
gen af at inkludere den densitetsdrevne kraft er modelresultaterne sammenlignet 
med eksempler, hvor denne kraft ikke er inkluderet.  
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Figur 6.2: Koncentration af 
mudder i vandfasen som funk-
tion af afstanden fra klapplad-
sen. Der er vist to eksempler 
på beregning af spredningen 
med en 2-D model uden hensyn 
til den densitetsdrevne kraft. 

 

    

Efter 100 m fra klappladsen viser sammenligningen, at Klapmodellens værdier fal-
der betydeligt hurtigere, hvilket skyldes den langt større spredning af sedimentet 
skabt af den densitetsdrevne kraft. 

6.2.3 Sedimentation 
Sedimentationen af leret er vist på Figur 6.3. Det fremgår, at 10% af materialet er 
sedimenteret indenfor 117m, mens 50% er sedimenteret indenfor 2,6km. Alt det 
klappede materiale, som indgår i modellen, er sedimenteret indenfor 34 km. Den 
beregnede maximale sedimentation er beregnet langs centerlinjen på mudderpø-
lens transportvej, se Figur 6.4. 
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Figur 6.3: Hornbæk ler: Totalt 
sedimenteret mængde materi-
ale (%) som funktion af pølcen-
trets afstand fra klappositionen. 

 

 

    

Det fremgår, at indenfor de første 100m aflejres der maksimalt 0,6 kg/m2, sva-
rende til et lag af mudder på 1mm. 100m væk fra klapstedet er aflejringen redu-
ceret til 0,35 kg/m2, mens den er 0,03 kg/m2 1000m fra klapningen. 

   
Figur 6.4: Hornbæk ler: Max 
Sedimentation (kg/m2) i center-
linjen som funktion af afstan-
den fra klapposition. 
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6.3 Hornbæk Silt, Vanddybde 20m og middelstrømha-
stighed U=0,14m/s 

6.3.1 Siltpølens spredning  
Siltpølens spredning er illustreret i Figur 6.5, som viser pølens radius og dybde 
som funktion af afstand og tid fra henholdsvis klapsted og klaptidspunkt. 

   
Figur 6.5: Hornbæk Silt: Bund-
pølens radius og dybde som 
funktion af tid og afstand fra 
klapposition. Vanddybde 20m 
og middelstrømhastighed U= 
0,14m/s. 

 
 

   
 

Pølen bevæger sig med strømmens hastighed på 0,14m/s af sted, alt imens den 
spreder sig ud i alle retninger som følge af densitetsforskellene mellem pølens ma-
teriale og havvandet. 

Pølen er nået 100 m efter 714 sekunder og i denne tid, er pølens dybde øget fra 
sin initiale dybde på 2,8m til 3,0m og pølradius er øget fra 45m til 150m. Det be-
mærkes, at spredningen af pølen til alle sider er sket hurtigere end transporten af 
pølen med havstrømmen, hvilket bekræfter betydningen af den densitetsdrevne 
kraft. 

200 m væk fra klapstedet er pøldybden og pølradius vokset til henholdsvis 3,9 m 
og 190 m. 

Den hurtige vækst i spredning er således først og fremmest skabt af den densi-
tetsdrevne spredning. Som følge af denne spredning reduceres massekoncentrati-
onen betydeligt, og sedimentet spredes som et tyndt lag ud over et meget stort 
areal. Dette er yderligere forklaret i de næste to afsnit. 

Med tiden øges spredningen med aftagende styrke som følge af pølens fortynding, 
og efter 3.000m og ca. 6 timer er værdien for pøldybde nået op på 6,9m og pølra-
dius op på 302m.  

6.3.2 Massekoncentration i siltpølen 
Massekoncentrationen i pølen er beregnet og plottet som funktion af summen af 
afstanden fra klappladsen og radius af pølen i Figur 6.6. For at vurdere betydnin-
gen af at inkludere den densitetsdrevne kraft er modelresultaterne sammenlignet 
med eksempler, hvor denne kraft ikke er inkluderet. 
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Figur 6.6: Hornbæk silt: Kon-
centration af silt som funktion 
af afstanden fra klappladsen. 
Der er vist to eksempler på be-
regning af spredningen med en 
2-D uden hensyn til den densi-
tetsdrevne kraft. 

 
 

   
 

Klapmodellens koncentrationer falder hurtigere pga. spredningen af sedimentet 
skabt af den densitetsdrevne kraft.  

6.3.3 Sedimentation 
Sedimentationen af silt er vist på Figur 6.7. Det fremgår, at 10% af materialet er 
sedimenteret indenfor en flytning af pølcentret på 8m, mens 50% er sedimenteret 
indenfor en flytning af 55m. 

Alt materiale er sedimenteret indenfor en flytning af pølcenter på 906m. 

Den beregnede maximale sedimentation er beregnet langs centerlinjen på pølens 
transportvej, se Figur 6.8. 

Det fremgår, at indenfor de første 100m aflejres der maksimalt 4,7 kg/m2, sva-
rende til et lag af silt på ca. 1cm. 100m væk fra klapstedet er aflejring reduceret 
til 2,3 kg/m2. 
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Figur 6.7: Hornbæk Silt: Totalt 
sedimenteret mængde (%) som 
funktion af afstanden fra klap-
positionen. 

 
 

   
 

   
Figur 6.8: Hornbæk Silt: Max 
Sedimentation (kg/m2) i center-
linjen som funktion af afstan-
den fra klapposition. 

 
 

   
 

6.4 Fakse ler: Vanddybde 7m og middelstrømhastighed 
U=0,04m/s 

6.4.1 Pølens spredning 
Pølens spredning er illustreret i Figur 6.9, som viser pølens radius og højde som 
funktion af tid og afstand fra henholdsvis klaptidspunkt og klapsted. 
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Figur 6.9: Fakse ler: Bundpø-
lens radius og højde som funk-
tion af tid og afstand fra klap-
position. Vanddybde 7m og 
middelstrømhastighed U= 0,04 
m/s. 

 
 

   
 

Pølen bevæger sig med strømmens hastighed på 0,04 m/s af sted, alt imens den 
spreder sig ud i alle retninger som følge af densitetsforskellene mellem pølens ma-
teriale og havvandet. 

Pølen er nået 100m efter 42 minutter, og i denne tid er pølens dybde øget fra sin 
initiale dybde på 1,5m til 1,7m, og pølradius er øget fra 28m til 220m. Det be-
mærkes, at spredningen af pølen til alle sider er sket hurtigere end transporten af 
pølen med havstrømmen, hvilket bekræfter betydningen af den densitetsdrevne 
kraft. 

200m væk fra klapstedet er pøldybden og pølradius vokset til henholdsvis 2,4m og 
292m. 

Den hurtige vækst i spredning er således først og fremmest skabt af den densi-
tetsdrevne spredning. Som følge af denne spredning reduceres massekoncentrati-
onen betydeligt, og sedimentet spredes som et tyndt lag ud over et meget stort 
areal. Dette er yderligere forklaret i de næste to afsnit. 

Med tiden øges spredningen med aftagende styrke som følge af pølens fortynding, 
og efter 3.000m og ca. 21 timer er værdien for pøldybde nået op på 6,2m og pøl-
radius op på 650m. 

6.4.2 Massekoncentration af pølen 
Massekoncentrationen i pølen er beregnet og plottet som funktion af summen af 
afstanden fra klappladsen og radius af pølen i Figur 6.10. For at vurdere betydnin-
gen af at inkludere den densitetsdrevne kraft er modelresultaterne sammenlignet 
med eksempler, hvor denne kraft ikke er inkluderet. 
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Figur 6.10: SE Fakse ler: Kon-
centration af ler som funktion 
af afstanden fra klappladsen. 
Der er vist to eksempler på be-
regning af spredningen med en 
2-D uden hensyn til den densi-
tetsdrevne kraft. 

 
 

   

 

Klapmodellens koncentrationer falder hurtigt pga. især spredning af sedimentet 
skabt af den densitetsdrevne kraft. 

6.4.3 Sedimentation 
Sedimentationen af leret er vist på Figur 6.11. Det fremgår, at 10% af materialet 

er sedimenteret indenfor de første 9m’s flytning af pølcenter, mens 50% er sedi-

menteret indenfor 100m’s flytning. 

Alt materiale er sedimenteret indenfor 2,4km. 

Den beregnede maksimale sedimentation er beregnet langs centerlinjen på pølens 

transportvej, se Figur 6.12. 

Det fremgår, at indenfor de første 100m aflejres der maksimalt 2,4kg/m2. 100m 

væk fra klapstedet er aflejring reduceret til 0,9kg/m2.  
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Figur 6.11: SE Fakse: Totalt se-
dimenteret mængde (%) som 
funktion af afstanden fra klap-
positionen. 

 
 

    

   
Figur 6.12: SE Fakse: Max Se-
dimentation (kg/m2) i center-
linjen som funktion af afstan-
den fra klapposition. 

 
 

   
 

6.5 Skagen ler: Vanddybde 10m og middelstrømha-
stighed U=0,37m/s 

6.5.1 Pølens spredning 
Pølens spredning er illustreret i Figur 6.13, som viser pølens radius og højde som 

funktion af afstand og tid fra klapsted og en fra klaptidspunkt. 
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Figur 6.13: Skagen ler: Bund-
pølens radius og højde som 
funktion af tid og afstand fra 
klapposition. Vanddybde 10m 
og middelstrømhastighed 
0,37m/s. 

 
 

   
 

Pølen bevæger sig med strømmens hastighed på 0,37m/s afsted, alt imens den 

spreder sig ud i alle retninger som følge af densitetsforskellene mellem pølens ma-

teriale og havvandet. 

Pølen er nået 100m efter 270 sekunder, og i denne tid er pølens dybde øget fra sin 

initiale dybde på 1,8m til 2,3m, og pølradius er øget fra 32m til 85m. Det bemær-

kes, at spredningen af pølen til alle sider er omtrent samme fart som transporten 

af pølen med havstrømmen, hvilket bekræfter betydningen af den densitetsdrevne 

kraft. 

200m væk fra klapstedet er pøldybden og pølradius vokset til henholdsvis 3,1m og 

115m. 

Den hurtige vækst i spredning er først og fremmest skabt af den densitetsdrevne 

spredning. Som følge af denne spredning reduceres massekoncentrationen betyde-

ligt, og sedimentet spredes som et tyndt lag ud over et meget stort areal. Dette er 

yderligere forklaret i de næste to afsnit. 

Med tiden øges spredningen med aftagende styrke som følge af pølens fortynding, 

og efter 3.000m og ca. 2,3timer er værdien for pøldybde nået op på 8,9m og pøl-

radius op på 400m. 

6.5.2 Massekoncentration i sedimentpølen 
Massekoncentrationen i pølen er beregnet og plottet som funktion af summen af 

afstanden fra klappladsen og radius af pølen i Figur 6.14. For at vurdere betydnin-

gen af at inkludere den densitetsdrevne kraft er modelresultaterne sammenlignet 

med eksempler, hvor denne kraft ikke er inkluderet. 
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Figur 6.14: Skagen ler: Kon-
centration af ler som funktion 
af afstanden fra klappladsen. 
Der er vist to eksempler på be-
regning af spredningen med en 
2-D uden hensyn til den densi-
tetsdrevne kraft. 

 
 

    

Klapmodellens koncentrationer falder hurtigt pga. den langt større spredning af 

sedimentet skabt af den densitetsdrevne kraft. 

6.5.3 Sedimentation 
Sedimentationen af leret er vist på Figur 6.15. Det fremgår, at 10% af materialet 

er sedimenteret indenfor 320m, mens 30% er sedimenteret indenfor 2,4km. 

Alt materiale er sedimenteret indenfor 47km. 

Den beregnede maksimale sedimentation er beregnet langs centerlinjen på pølens 

transportvej, se Figur 6.16. 

Det fremgår, at indenfor de første 100m aflejres der maksimalt 0,6kg/m2, hvilket 

svarer til 1mm tyk leraflejring. 100m væk fra klapstedet er aflejring reduceret til 

0,6kg/m2, mens den er 0,3kg/m2 100m fra klapningen. 
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Figur 6.15: Skagen ler: Totalt 
sedimenteret mængde (%) som 
funktion af afstanden fra klap-
positionen. 

 
 

   

 

 

   
Figur 6.16: Skagen ler: Max 
Sedimentation (kg/m2) i center-
linjen som funktion af afstan-
den fra klapposition. 
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7 Eksternt review af modellen 
DHI har foretaget et eksternt teknisk review af teori og analytiske løsninger, som 
ligger til grund for klapmodellen. Resultatet af dette review er præsenteret i Bilag 
5. 

Det fremgår af konklusionerne, at modellen er fagligt egnet til på konservativ 
måde at beregne den primære spredning og sedimentation af materiale fra en 
klapning under følgende forhold: 

 Vanddybderne er begrænset dvs. under ca. 20-40 m 
 Strømhastigheden er begrænset, dvs. under ca. 0,5 m/s 
 Lagdelingen af vandmasserne er svag 
 Havbunden er horisontal. 
 
Disse forhold er typisk tilstede på de fleste klappladser i de indre danske farvande.  
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 Kg materiale i pram 

 Side 1 af 2 

NOGLE BETRAGTNINGER OVER KG MATERIALE I PRAMMEN. 
 
samt omsætning til kg/m^3 ud fra kendskab til Δ for blandingen. 
 
x tons vand fylder x m^3 
y tons materiale fylder (1-x) m^3 
 
x+y tons blanding fylder 1 m^3 
 
I den konkrete klapsag må Naturstyrelsen få oplyst disse tal fra det firma, der 
ønsker at klappe, baseret på prøveoptagninger i felten. I det følgende 
udregnes nogle værdier, som antages at være repræsentative for forståelsen 
af det generelle billede. 
 
Materiale = kvarts (sand, silt) 
 
Vi indfører betegnelsen KVF (KornVægtFylden) 
 
y/(1-x) = 2,65 tons/m^3 
 
Sand-vand blanding: rho =1,8  tons/m^3 
 
x+y=x+2,65 -2,65*x=1,8 
 
x=0,52 tons vand, y=1,28 tons sand 
 
I 200 m^3 pram er der altså 256 tons sand. 
 
 
Silt-vand blanding: rho= 1,5 tons/m^3 
 
x+y=x+2,65-2,65x=1,5 
 
x=0,70 tons vand, y=0,80 tons silt 
 
I 200 m^3 pram er der altså 160 tons silt 
 
Materiale = ler /gytje 
 
y/(1-x) = 1,5 tons/m^3 (som et eksempel) 
 
Ler / gytje - vand blanding: rho= 1,2 tons/m^3 
 
x+y=x+1,5-1,5x=1,2 



 Kg materiale i pram 

 Side 2 af 2 

 
x=0,60 tons vand, y=0,60 tons ler/gytje 
 
I 200 m^3 pram er der altså 120 tons ler / gytje 
 
for den valgte materiale sammensætning af ler og gytje. 
 
 
  
Omsætning fra Densitets-deficit Δ til kg/m^3 
 
Per definition er massefylden Rho (ρ) for materiale blandingen 
 
ρ=ρ(r)*(1+Δ), 
 
Hvor Δ er densitets-deficit, altså en dimensionsløs størrelse, der indikerer 
afvigelsen af densiteten af blandingen fra væsken, materialet er blandet med. 
I de indledende beregninger antages recipientens massefylde at være ρ(r)= 
1000 kg/m^3, eller 1ton/m^3. 
 
Vi har derfor vægten af materiale i blandingen (y, se ovenfor) 
 
y=ρ-x=ρ-(KVF-ρ)/(KVF-1)=(ρ*KVF-ρ-KVF+ρ)/(KVF-1)=KVF*(ρ-1)/(KVF-1)= 
Δ*ρ(r)*(KVF/(KVF-1)) 
 
eller i ord: vægten af materiale i blandingen (y) er lig med densitets-deficit (Δ) 
gange forholdet KVF/(KVF-1)*1000, idet ρ(r)=1 ton/m^3, og resultatet ønskes 
i kg/m^3, 
 
kg/m^3 sediment=Δ*KVF/(KVF-1)*1000 
 
 
 
Lyngby, oktober 2011 
Flemming Bo Pedersen 
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Niras A/S & Fl. Bo Pedersen Klapnings model Ultimo 2012 
 

Supplement til rapport om 
 
Regneark  udarbejdet til Naturstyrelsen 

 

Model til beregning af spredning af sediment i 
forbindelse med klapning  
 
NIRAS A/S & Fl. Bo Pedersen, rådgivende ingeniører 

 

Det tidligere udleverede  
 
Hoved-regneark: NS-KLAPNING,COMBI-VR-NO-Rev1SB,xlsx 
 
er i forbindelse med en ønsket opdatering, dels med en samlet oversigt over 
hovedresultaterne, dels med indførelse af figurer for hovedresultaterne ændret 
til vedhæftede 
 
Hoved-regneark: NS-KLAPNING,COMBI-VR-NO-Rev5SB,xlsx. 
 
I det reviderede regneark er der – udover et par mindre QA rettelser - indført 4 
supplerende faner, der giver den ønskede oversigt over hovedresultaterne samt 
en grafisk fremstilling af disse, nemlig 
 

• PølDataKOH, hvor pølens centrum xc [m], dens radius r [m] samt dybde y 
[m] er samlet sammen med koncentrationen c [kg/m^3] af kohæsivt 
materiale  i suspension i pølen. Desuden er resultaterne vist grafisk 

• Fælder, hvor mængden af bundfældet materiale [kg/m^2] og [mm] er 
samlet for de 10 valgte fælder. Også her er der givet en grafisk fremstilling 
af resultaterne 

• PerkolatREC, der giver en beregning af, hvor langt nedstrøms [m], man 
skal gå for at finde den endelige fortynding af perkolatet, der er skubbet 
op i recipientens vand i forbindelse med bundfældning af kohæsivt 
materiale 

• Fælder, hvor mængden af bundfældet ikke-kohæsivt og kohæsivt 
materiale [kg/m^2] og [mm] er samlet for de 10 valgte fælder. Også her er 
der givet en grafisk fremstilling af resultaterne 

• PølDataCombi, hvor pølens centrum xc [m], dens radius r [m] samt dybde 
y [m] er samlet sammen med koncentrationen c [kg/m^3] af Kombineret 
Ikke-Kohæsivt og Kohæsivt materiale  i suspension i pølen. Denne Fane 
viser resultater, når der foretages SPECIAL-BEREGNINGER, dvs. hvis der 



Niras A/S & Fl. Bo Pedersen Klapnings model Ultimo 2012 
 

er Ikke-kohæsivt materiale, der holdes i suspension, altså når Uc<U, se 
nedenfor. Desuden er resultaterne vist grafisk. 
 

 
Det har været nødvendigt kunstigt at sætte minimum-dybden til 0,001 [m] samt 
minimum koncentrationen til 0,0001 [kg/m^3] i de nye faner, da de 
logaritmiske afbildninger ikke tillader nul-værdier. 
 
SPECIAL-BEREGNINGER 
 
Ved store hastigheder og små koncentrationer af ikke-kohæsivt materiale er der 
en mindre begrænsning i anvendelsen af regnearket for kombinationen af ikke-
kohæsivt (sand/silt) og kohæsivt materiale (silt/mudder/gytje). Det skyldes, at 
der som en rimelig tilnærmelse i langt de fleste tilfælde er regnet med, at først 
sedimenteres det ikke-kohæsive materiale inden for en kort afstand, og derefter 
fortsætter det kohæsive materiale med perkolatet nedstrøms, som en kohæsiv 
pøl. Dette er selvfølgelig kun tilfældet, såfremt der er noget ikke-kohæsivt 
materiale, der bundfældes, altså kun såfremt recipientens hastighed U er mindre 
end den kritiske hastighed Uc for det ikke-kohæsive materiale. Hvis man derfor 
har en hastighed i recipienten U, der er mindre end den beregnede kritiske 
hastighed Uc, kan resultaterne i regnearket anvendes umiddelbart. 
 
Hvis man derimod af regnearket kan se, at U i recipienten er større end den 
kritiske hastighed Uc (fremgår af det neon-grønne felt i regnearket under den 
beregnede kritiske hastighed Uc), må man anvende en nødprocedure for 
beregning af den pågældende klapnings-metode. Man må foretage visse 
operationer med regnearket i en bestemt rækkefølge. Disse operationer er 
forklaret i regnearket, og et eksempel er givet nedenstående. 
 
Eksempel # 6a og # 6b. 
 
I eksempel #6a er U=0,5 [m/s], medens Uc=0,32 [m/s] for Grab klapning, og 
0,23 [m/s] for Gradvis klapning, altså sker der ingen bundfældning, når 
materialet klappes gradvist (300 s) eller med Grab. Ligeledes noteres det, at vi 
har en meget lille koncentration af det ikke-kohæsive materiale, hvilket netop er 
det særtilfælde, hvor man må anvende en alternativ beregning, som vist 
nedenstående. (Det samme gør sig gældende i eksemplerne  #2 og #4). 
 

1. Først indsættes de beregnede kritiske hastigheder Uc i de respektive 
rækker i kolonne N 
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2. Man indsætter derefter det sammensatte materiales data (se eksempel 

#6a, hvorfra nedenstående liste er aflæst) i det ikke-kohæsive 
materiales række. Fra eksempel #6a har vi for det sammensatte 
materiale følgende data, som indsættes i regnearkets række 18 (sand / 
silt) i stedet for i række 15 (det samlede materiale): 
 
KVF= 2065 kg/m^3 
= 1315 kg/m^3 
d= 0,15 mm 
VI= 3,68 
s= 100 % 

3. Så sættes k= 0 % i regnearket 
4. Til sidst udfyldes cellen H7 med et 1-tal, hvilket fortæller programmet, at   

der er tale om en (kunstig) specialberegning 
5. Man kan nu aflæse resultatet for det samlede materiales koncentration 

som funktion af stedet i Arket PølDataCombi, hvor resultatet ligeledes er 
vist grafisk. I vedhæftede regneark er dette nye regneark for 
specialberegningen benævnt # 6b. 

 
Bemærk, at for Momentan-klapning er U<Uc, hvorfor resultaterne for denne 
klapning skal aflæses i eksempel #6a. 
 
BILAG 
 
Eksempel #6a ( = Hoved-regnearket) og det tilhørende special-regneark, 
eksempel #6b er vedlagt som bilag  
 

Eks#6a,COMBI-s10-k90-storU-SB,xlsx, identisk med vedhæftede 
 

./. Hoved-regneark: NS-KLAPNING,COMBI-VR-NO-Rev5SB,xlsx 
 
./. Eks#6b,COMBI-”s10-k90”-storU-SB,xlsx 

 
Alle de øvrige regneark-eksempler omtalt i hovedrapporten vil (som aftalt) blive 
overgivet til Naturstyrelsen i forbindelse med afholdelse af workshop den 12. 
Dec. 2012.  
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NB. 
De 3 basis-regneark (Ikke-Kohæsiv, Kohæsiv VanRijn samt Kohæsiv 
NicOcon), som er omtalt i hovedrapporten, vil alle være totalt 
skrivebeskyttede, dvs. de kan ikke bruges til beregninger, men er 
udelukkende bilagt rapporten, fordi de indeholder nyttige 
kommentarer, som begynder-brugeren af regnearket kan have glæde 
af. Disse bilag vil ligeledes blive overleveret ved workshop-mødet. 

 
Således at berette 
 
Flemming Bo Pedersen. 



MUDDER
w=0.0003m/s

SE-FAKSE      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredningTid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m^2] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m^3] xp [m] w [m/s] T-B [s]

7,0000 0,04 0,200 300 2,5 5 16 1,5 3000 0,00030 3,570E-01 3,000
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 2,8000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m^2/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0104 1,52 28 1,88E-03 0,395

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredningTid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m^2/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 7,9046 4 0 57 0 0,001 0,001 1,88E-03 0 0 1,52 28 1,0000 0,0000 1,045E-02 3,1E+01 0 0,0   x fælde [m] -->......................x(c) (lodret) 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 57 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
7,9046 4 0 57 4 0,001 0,001 1,88E-03 0,004 0,152 1,37 30 0,9947 0,0004 1,050E-02 3,1E+01 90 0 0 0,033884157 0 60 0,0339 0 -30 30
7,5254 4 0 60 8 0,001 0,001 1,88E-03 0,005 0,137 1,24 31 0,9956 0,0005 1,053E-02 3,2E+01 110 0 0 0,037501092 0,037501092 0 63 0,0375 0,037501092 0 -31 32
7,1638 4 0 63 12 0,001 0,001 1,88E-03 0,007 0,124 1,12 33 0,9969 0,0006 1,055E-02 3,2E+01 134 0 0 0,041444377 0,041444377 0 66 0,0414 0,041444377 0 -32 33
6,8189 5 1 66 17 0,001 0,001 1,88E-03 0,008 0,112 1,02 34 0,9987 0,0007 1,055E-02 3,2E+01 163 0 1 0,045713618 0,045713618 1 69 0,0457 0,045713618 1 -34 35
6,4898 5 1 69 22 0,002 0,002 1,88E-03 0,010 0,102 0,92 36 1,0012 0,0008 1,052E-02 3,2E+01 198 1 1 0,05029228 0,05029228 1 72 0,0503 0,05029228 1 -35 37
6,1756 6 1 72 28 0,002 0,002 1,88E-03 0,012 0,092 0,84 38 1,0044 0,0010 1,046E-02 3,1E+01 239 1 1 0,055140418 0,055140418 1 76 0,0551 0,055140418 1 -37 39
5,8757 6 1 76 34 0,002 0,002 1,88E-03 0,014 0,084 0,77 40 1,0086 0,0012 1,034E-02 3,1E+01 289 1 1 0,060186191 0,060186191 1 80 0,0602 0,060186191 1 -39 41
5,5892 7 2 80 41 0,002 0,002 1,88E-03 0,017 0,077 0,71 42 1,0142 0,0015 1,017E-02 3,1E+01 346 1 2 0,065317471 0,065317471 2 84 0,0653 0,065317471 2 -40 44
5,3153 8 2 84 49 0,002 0,002 1,88E-03 0,021 0,071 0,66 44 1,0212 0,0018 9,922E-03 3,0E+01 413 2 2 0,070376159 0,070376159 2 88 0,0704 0,070376159 2 -42 46
5,0534 9 2 88 58 0,003 0,003 1,88E-03 0,025 0,066 0,61 46 1,0299 0,0021 9,595E-03 2,9E+01 488 2 2 0,075159312 0,075159312 2 92 0,0752 0,075159312 2 -44 49
4,8028 10 3 92 68 0,003 0,003 1,88E-03 0,030 0,061 0,58 48 1,0403 0,0025 9,178E-03 2,8E+01 572 3 3 0,079431747 0,079431747 3 97 0,0794 0,079431747 3 -46 51
4,5630 11 3 97 78 0,003 0,003 1,88E-03 0,035 0,058 0,55 51 1,0523 0,0029 8,673E-03 2,6E+01 663 3 3 0,082952875 0,082952875 3 102 0,0830 0,082952875 3 -48 54
4,3335 12 4 102 90 0,004 0,004 1,88E-03 0,040 0,055 0,53 53 1,0655 0,0034 8,087E-03 2,4E+01 759 4 4 0,085515072 0,085515072 4 107 0,0855 0,085515072 4 -50 57
4,1137 13 4 107 103 0,004 0,004 1,88E-03 0,046 0,053 0,52 56 1,0794 0,0038 7,437E-03 2,2E+01 857 4 4 0,086983456 0,086983456 0,086983456 4 112 0,0870 0,086983456 4 -52 60
3,9034 14 5 112 117 0,004 0,004 1,88E-03 0,052 0,052 0,52 59 1,0932 0,0043 6,747E-03 2,0E+01 955 5 5 0,087322436 0,087322436 0,087322436 5 118 0,0873 0,087322436 5 -54 64
3,7020 16 5 118 133 0,005 0,005 1,88E-03 0,058 0,052 0,52 62 1,1061 0,0048 6,043E-03 1,8E+01 1.051 6 5 0,086597948 0,086597948 0,086597948 5 124 0,0866 0,086597948 5 -57 67
3,5095 18 6 124 151 0,005 0,005 1,88E-03 0,064 0,052 0,53 65 1,1176 0,0054 5,353E-03 1,6E+01 1.144 7 6 0,08495524 0,08495524 0,08495524 6 130 0,0850 0,08495524 6 -59 71
3,3255 20 7 130 171 0,006 0,006 1,88E-03 0,070 0,053 0,54 68 1,1274 0,0059 4,696E-03 1,4E+01 1.232 8 7 0,082582899 0,082582899 0,082582899 7 136 0,0826 0,082582899 0,082582899 7 -61 75
3,1497 22 8 136 192 0,006 0,006 1,88E-03 0,076 0,054 0,55 72 1,1354 0,0063 4,087E-03 1,2E+01 1.316 9 8 0,079677232 0,079677232 0,079677232 8 143 0,0797 0,079677232 0,079677232 8 -64 79
2,9818 24 9 143 216 0,007 0,007 1,88E-03 0,082 0,055 0,57 75 1,1417 0,0068 3,534E-03 1,1E+01 1.397 10 9 0,076416653 0,076416653 0,076416653 9 150 0,0764 0,076416653 0,076416653 9 -67 84
2,8217 27 10 150 243 0,008 0,008 1,88E-03 0,088 0,057 0,60 79 1,1465 0,0073 3,040E-03 9,1E+00 1.474 12 10 0,072948618 0,072948618 0,072948618 10 158 0,0729 0,072948618 0,072948618 10 -69 89
2,6690 30 11 158 272 0,009 0,009 1,88E-03 0,094 0,060 0,62 83 1,1501 0,0078 2,605E-03 7,8E+00 1.549 13 11 0,069386662 0,069386662 0,069386662 11 166 0,0694 0,069386662 0,069386662 11 -72 94
2,5234 33 12 166 305 0,010 0,010 1,88E-03 0,101 0,062 0,65 87 1,1528 0,0083 2,225E-03 6,7E+00 1.623 14 12 0,065813464 0,065813464 0,065813464 12 174 0,0658 0,065813464 0,065813464 12 -75 99
2,3846 37 14 174 342 0,011 0,011 1,88E-03 0,107 0,065 0,68 91 1,1548 0,0088 1,895E-03 5,7E+00 1.696 16 14 0,062286445 0,062286445 0,062286445 14 183 0,0623 0,062286445 0,062286445 14 -78 105
2,2524 41 15 183 382 0,012 0,012 1,88E-03 0,114 0,068 0,72 96 1,1563 0,0094 1,611E-03 4,8E+00 1.768 17 15 0,058843718 0,058843718 0,058843718 15 192 0,0588 0,058843718 0,058843718 15 -81 111
2,1264 45 17 192 428 0,014 0,014 1,88E-03 0,121 0,072 0,75 101 1,1573 0,0100 1,366E-03 4,1E+00 1.841 19 17 0,055509302 0,055509302 0,055509302 17 202 0,0555 0,055509302 0,055509302 17 -84 118
2,0065 50 19 202 478 0,015 0,015 1,88E-03 0,128 0,075 0,79 106 1,1581 0,0105 1,157E-03 3,5E+00 1.914 20 19 0,05229728 0,05229728 0,05229728 0,05229728 19 212 0,0523 0,05229728 0,05229728 19 -87 125
1,8922 56 21 212 534 0,017 0,017 1,88E-03 0,136 0,079 0,83 111 1,1587 0,0112 9,775E-04 2,9E+00 1.988 22 21 0,049214912 0,049214912 0,049214912 0,049214912 21 222 0,0492 0,049214912 0,049214912 21 -90 132
1,7834 62 24 222 596 0,019 0,019 1,88E-03 0,144 0,083 0,87 117 1,1592 0,0119 8,248E-04 2,5E+00 2.062 24 24 0,046264874 0,046264874 0,046264874 0,046264874 24 233 0,0463 0,046264874 0,046264874 24 -93 141
1,6798 69 27 233 666 0,021 0,021 1,88E-03 0,153 0,087 0,92 123 1,1596 0,0126 6,949E-04 2,1E+00 2.137 25 27 0,043446838 0,043446838 0,043446838 0,043446838 27 245 0,0434 0,043446838 0,043446838 27 -96 149
1,5812 77 30 245 743 0,023 0,023 1,88E-03 0,163 0,092 0,96 129 1,1599 0,0133 5,844E-04 1,8E+00 2.212 27 30 0,040758549 0,040758549 0,040758549 0,040758549 30 257 0,0408 0,040758549 0,040758549 30 -99 158
1,4873 87 33 257 830 0,026 0,026 1,88E-03 0,173 0,096 1,02 135 1,1602 0,0141 4,906E-04 1,5E+00 2.288 29 33 0,038196563 0,038196563 0,038196563 0,038196563 33 270 0,0382 0,038196563 0,038196563 33 -102 168
1,3980 97 37 270 926 0,029 0,029 1,88E-03 0,184 0,102 1,07 142 1,1604 0,0150 4,111E-04 1,2E+00 2.364 31 37 0,035756741 0,035756741 0,035756741 0,035756741 37 284 0,0358 0,035756741 0,035756741 37 -105 179
1,3129 108 41 284 1034 0,032 0,032 1,88E-03 0,196 0,107 1,12 149 1,1607 0,0159 3,438E-04 1,0E+00 2.439 33 41 0,033434572 0,033434572 0,033434572 0,033434572 41 298 0,0334 0,033434572 0,033434572 41 -108 190
1,2319 121 46 298 1155 0,036 0,036 1,88E-03 0,208 0,112 1,18 156 1,1609 0,0169 2,870E-04 8,6E-01 2.514 35 46 0,03122539 0,03122539 0,03122539 0,03122539 46 313 0,0312 0,03122539 0,03122539 46 -110 203
1,1549 135 52 313 1291 0,041 0,041 1,88E-03 0,222 0,118 1,25 164 1,1612 0,0180 2,390E-04 7,2E-01 2.589 37 52 0,029124512 0,029124512 0,029124512 0,029124512 52 328 0,0291 0,029124512 0,029124512 52 -113 216
1,0816 152 58 328 1442 0,046 0,046 1,88E-03 0,237 0,125 1,31 172 1,1614 0,0192 1,985E-04 6,0E-01 2.662 40 58 0,027127327 0,027127327 0,027127327 0,027127327 58 345 0,0271 0,027127327 0,027127327 58 -115 230
1,0118 170 65 345 1613 0,051 0,051 1,88E-03 0,253 0,131 1,38 181 1,1617 0,0204 1,645E-04 4,9E-01 2.733 42 65 0,02522935 0,02522935 0,02522935 0,02522935 0,02522935 65 362 0,0252 0,02522935 0,02522935 65 -117 246
0,9454 191 72 362 1804 0,057 0,057 1,88E-03 0,271 0,138 1,46 190 1,1620 0,0218 1,359E-04 4,1E-01 2.802 44 72 0,023426257 0,023426257 0,023426257 0,023426257 0,023426257 72 380 0,0234 0,023426257 0,023426257 72 -118 262
0,8823 215 81 380 2020 0,065 0,065 1,88E-03 0,290 0,146 1,54 200 1,1623 0,0233 1,120E-04 3,4E-01 2.869 47 81 0,021713902 0,021713902 0,021713902 0,021713902 0,021713902 81 399 0,0217 0,021713902 0,021713902 81 -119 280
0,8223 243 91 399 2263 0,073 0,073 1,88E-03 0,311 0,154 1,62 210 1,1627 0,0249 9,195E-05 2,8E-01 2.931 49 91 0,02008833 0,02008833 0,02008833 0,02008833 0,02008833 91 419 0,0201 0,02008833 0,02008833 91 -119 300
0,7652 274 101 419 2536 0,082 0,082 1,88E-03 0,334 0,162 1,71 220 1,1631 0,0266 7,523E-05 2,3E-01 2.989 52 101 0,018545776 0,018545776 0,018545776 0,018545776 0,018545776 101 440 0,0185 0,018545776 0,018545776 101 -119 322
0,7109 310 114 440 2846 0,093 0,093 1,88E-03 0,359 0,171 1,81 231 1,1635 0,0285 6,131E-05 1,8E-01 3.042 54 114 0,017082669 0,017082669 0,017082669 0,017082669 0,017082669 114 462 0,0171 0,017082669 0,017082669 114 -117 345
0,6593 350 128 462 3197 0,105 0,105 1,88E-03 0,386 0,181 1,91 243 1,1639 0,0306 4,976E-05 1,5E-01 3.089 57 128 0,015695631 0,015695631 0,015695631 0,015695631 0,015695631 128 485 0,0157 0,015695631 0,015695631 128 -115 370
0,6102 398 144 485 3594 0,119 0,119 1,88E-03 0,417 0,191 2,01 255 1,1645 0,0329 4,019E-05 1,2E-01 3.128 59 144 0,014381471 0,014381471 0,014381471 0,014381471 0,014381471 144 509 0,0144 0,014381471 0,014381471 144 -111 399
0,5636 452 162 509 4046 0,136 0,136 1,88E-03 0,451 0,201 2,13 267 1,1651 0,0354 3,230E-05 9,7E-02 3.160 62 162 0,013137188 0,013137188 0,013137188 0,013137188 0,013137188 162 535 0,0131 0,013137188 0,013137188 162 -106 429
0,5194 515 182 535 4561 0,155 0,155 1,88E-03 0,489 0,213 2,25 281 1,1657 0,0382 2,580E-05 7,7E-02 3.182 65 182 0,01195996 0,01195996 0,01195996 0,01195996 0,01195996 182 562 0,0120 0,01195996 0,01195996 182 -98 463
0,4774 588 206 562 5149 0,177 0,177 1,88E-03 0,532 0,225 2,38 295 1,1665 0,0412 2,049E-05 6,1E-02 3.193 67 206 0,010847151 0,010847151 0,010847151 0,010847151 0,010847151 0,010847151 206 590 0,0108 0,010847151 0,010847151 206 -89 501
0,4375 674 233 590 5823 0,202 0,202 1,88E-03 0,580 0,238 2,52 310 1,1673 0,0446 1,615E-05 4,8E-02 3.191 70 233 0,009796305 0,009796305 0,009796305 0,009796305 0,009796305 0,009796305 233 619 0,0098 0,009796305 0,009796305 233 -77 543
0,3997 775 264 619 6598 0,232 0,232 1,88E-03 0,635 0,252 2,67 325 1,1683 0,0485 1,263E-05 3,8E-02 3.177 73 264 0,008805148 0,008805148 0,008805148 0,008805148 0,008805148 0,008805148 264 650 0,0088 0,008805148 0,008805148 264 -61 589
0,3639 894 300 650 7492 0,268 0,268 1,88E-03 0,697 0,267 2,83 341 1,1694 0,0527 9,788E-06 2,9E-02 3.147 75 300 0,007871592 0,007871592 0,007871592 0,007871592 0,007871592 0,007871592 300 683 0,0079 0,007871592 300 -42 641
0,3299 1.035 341 683 8526 0,310 0,310 1,88E-03 0,769 0,283 3,01 358 1,1708 0,0576 7,510E-06 2,3E-02 3.100 78 341 0,006993739 0,006993739 0,006993739 0,006993739 0,006993739 0,006993739 341 717 0,0070 341 -17 700
0,2978 1.204 389 717 9730 0,361 0,361 1,88E-03 0,853 0,301 3,20 376 1,1724 0,0631 5,695E-06 1,7E-02 3.035 80 389 0,006169891 0,006169891 0,006169891 0,006169891 0,006169891 389 753 389 13 766
0,2674 1.407 446 753 11138 0,422 0,422 1,88E-03 0,951 0,320 3,41 395 1,1743 0,0694 4,262E-06 1,3E-02 2.950 83 446 0,005398564 0,005398564 0,005398564 0,005398564 446 790 446 50 841
0,2387 1.655 512 790 12793 0,497 0,497 1,88E-03 1,067 0,341 3,64 415 1,1766 0,0766 3,140E-06 9,4E-03 2.844 85 512 0,004678505 0,004678505 0,004678505 512 830 512 97 927
0,2117 1.960 590 830 14753 0,588 0,588 1,88E-03 1,206 0,364 3,89 436 1,1795 0,0850 2,273E-06 6,8E-03 2.715 87 590 0,004008724 0,004008724 0,004008724 590 871 590 154 1.026
0,1863 2.339 684 871 17092 0,702 0,702 1,88E-03 1,376 0,389 4,18 457 1,1832 0,0948 1,610E-06 4,8E-03 2.562 89 684 0,003388527 0,003388527 0,003388527 684 915 684 226 1.141
0,1624 2.817 796 915 19909 0,845 0,845 1,88E-03 1,586 0,418 4,50 480 1,1879 0,1064 1,111E-06 3,3E-03 2.384 91 796 0,002817571 0,002817571 796 961 796 316 1.277
0,1401 3.429 933 961 23337 1,029 1,029 1,88E-03 1,853 0,450 4,87 504 1,1943 0,1202 7,440E-07 2,2E-03 2.182 93 933 0,002295935 0,002295935 933 1009 933 429 1.438
0,1193 1.625 998 1009 24962 0,487 0,487 1,88E-03 0,695 0,187 4,89 514 1,0431 0,0510 6,454E-07 1,9E-03 828 94 998 0,000943712 998 1028 998 484 1.513
0,1113 1.631 1.064 1028 26594 0,489 0,489 1,88E-03 0,695 0,173 4,93 523 1,0425 0,0509 5,602E-07 1,7E-03 748 95 1.064 0,000822548 1.064 1046 1.064 541 1.587
0,1041 1.642 1.129 1046 28236 0,493 0,493 1,88E-03 0,695 0,161 4,97 532 1,0416 0,0508 4,868E-07 1,5E-03 676 95 1.129 0,000719447 1.129 1063 1.129 598 1.661
0,0974 1.656 1.196 1063 29892 0,497 0,497 1,88E-03 0,695 0,151 5,02 540 1,0404 0,0508 4,234E-07 1,3E-03 612 96 1.196 0,000631111 1.196 1080 1.196 656 1.735
0,0913 1.672 1.263 1080 31564 0,502 0,502 1,88E-03 0,695 0,142 5,07 547 1,0390 0,0507 3,689E-07 1,1E-03 553 96 1.263 0,000555001 1.263 1095 1.263 715 1.810
0,0856 1.689 1.330 1095 33253 0,507 0,507 1,88E-03 0,695 0,134 5,12 555 1,0376 0,0507 3,218E-07 9,7E-04 501 97 1.330 0,000489122 1.330 1109 1.330 775 1.885
0,0804 1.707 1.398 1109 34960 0,512 0,512 1,88E-03 0,695 0,127 5,18 561 1,0361 0,0506 2,811E-07 8,4E-04 453 97 1.398 0,000431879 0,000431879 1.398 1123 1.398 837 1.960
0,0756 1.726 1.467 1123 36685 0,518 0,518 1,88E-03 0,695 0,120 5,23 568 1,0346 0,0506 2,459E-07 7,4E-04 410 97 1.467 0,000381975 0,000381975 1.467 1136 1.467 899 2.035
0,0711 1.745 1.537 1136 38430 0,523 0,523 1,88E-03 0,695 0,114 5,29 574 1,0331 0,0505 2,155E-07 6,5E-04 371 98 1.537 0,000338344 1.537 1148 1.537 963 2.111
0,0669 1.764 1.608 1148 40194 0,529 0,529 1,88E-03 0,695 0,109 5,35 580 1,0316 0,0505 1,891E-07 5,7E-04 336 98 1.608 0,000300104 1.608 1160 1.608 1.028 2.188
0,0630 1.783 1.679 1160 41976 0,535 0,535 1,88E-03 0,695 0,104 5,40 586 1,0302 0,0505 1,661E-07 5,0E-04 304 98 1.679 0,000266515 1.679 1171 1.679 1.093 2.265
0,0594 1.802 1.751 1171 43778 0,540 0,540 1,88E-03 0,695 0,099 5,46 591 1,0288 0,0505 1,461E-07 4,4E-04 275 98 1.751 0,000236951 1.751 1182 1.751 1.160 2.342
0,0560 1.820 1.824 1182 45598 0,546 0,546 1,88E-03 0,695 0,094 5,51 596 1,0275 0,0504 1,287E-07 3,9E-04 249 99 1.824 0,000210886 1.824 1192 1.824 1.228 2.420
0,0528 1.838 1.897 1192 47436 0,551 0,551 1,88E-03 0,695 0,090 5,57 601 1,0262 0,0504 1,135E-07 3,4E-04 226 99 1.897 0,000187867 1.897 1202 1.897 1.296 2.498
0,0498 1.856 1.972 1202 49293 0,557 0,557 1,88E-03 0,695 0,086 5,62 606 1,0250 0,0504 1,003E-07 3,0E-04 204 99 1.972 0,000167509 1.972 1211 1.972 1.366 2.577
0,0470 1.874 2.047 1211 51166 0,562 0,562 1,88E-03 0,695 0,082 5,67 610 1,0238 0,0504 8,865E-08 2,7E-04 185 99 2.047 0,00014948 2.047 1220 2.047 1.437 2.657
0,0444 1.891 2.122 1220 53057 0,567 0,567 1,88E-03 0,695 0,078 5,72 614 1,0227 0,0503 7,846E-08 2,4E-04 167 99 2.122 0,000133494 2.122 1228 2.122 1.508 2.737
0,0420 1.907 2.199 1228 54964 0,572 0,572 1,88E-03 0,695 0,075 5,77 618 1,0216 0,0503 6,951E-08 2,1E-04 151 99 2.199 0,000119303 2.199 1236 2.199 1.580 2.817
0,0397 1.923 2.275 1236 56887 0,577 0,577 1,88E-03 0,695 0,071 5,82 622 1,0206 0,0503 6,164E-08 1,8E-04 137 99 2.275 0,000106692 2.275 1244 2.275 1.653 2.898
0,0375 1.939 2.353 1244 58826 0,582 0,582 1,88E-03 0,695 0,068 5,86 626 1,0196 0,0503 5,472E-08 1,6E-04 124 100 2.353 9,54741E-05 2.353 1251 2.353 1.727 2.979
0,0355 1.954 2.431 1251 60780 0,586 0,586 1,88E-03 0,695 0,065 5,91 629 1,0187 0,0503 4,862E-08 1,5E-04 112 100 2.431 8,54859E-05 0,00000000000709 2.431 1258 2.431 1.802 3.060
0,0336 1.968 2.510 1258 62748 0,591 0,591 1,88E-03 0,695 0,062 5,95 632 1,0178 0,0503 4,323E-08 1,3E-04 102 100 2.510 7,65851E-05 0,00000000000561 2.510 1265 2.510 1.877 3.142
0,0318 1.982 2.589 1265 64730 0,595 0,595 1,88E-03 0,695 0,059 5,99 636 1,0169 0,0502 3,847E-08 1,2E-04 92 100 2.589 0,00000000000444 2.589 1271 2.589 1.954 3.225
0,0301 1.996 2.669 1271 66726 0,599 0,599 1,88E-03 0,695 0,057 6,03 639 1,0161 0,0502 3,427E-08 1,0E-04 83 100 2.669 0,00000000000352 2.669 1277 2.669 2.030 3.308
0,0285 2.009 2.749 1277 68736 0,603 0,603 1,88E-03 0,695 0,054 6,07 641 1,0153 0,0502 3,054E-08 9,2E-05 75 100 2.749 0,00000000000280 2.749 1283 2.749 2.108 3.391
0,0270 2.022 2.830 1283 70758 0,607 0,607 1,88E-03 0,695 0,052 6,10 644 1,0146 0,0502 2,724E-08 8,2E-05 68 100 2.830 0,00000000000223 2.830 1288 2.830 2.186 3.475
0,0255 2.034 2.912 1288 72792 0,610 0,610 1,88E-03 0,695 0,049 6,14 647 1,0139 0,0502 2,432E-08 7,3E-05 62 100 2.912 0,00000000000177 2.912 1294 2.912 2.265 3.558
0,0242 2.046 2.994 1294 74838 0,614 0,614 1,88E-03 0,695 0,047 6,17 649 1,0133 0,0502 2,172E-08 6,5E-05 56 100 2.994 0,00000000000142 2.994 1299 2.994 2.344 3.643
0,0229 2.057 3.076 1299 76895 0,617 0,617 1,88E-03 0,695 0,045 6,20 652 1,0126 0,0502 1,941E-08 5,8E-05 51 100 3.076 0,00000000000113 3.076 1303 3.076 2.424 3.727
0,0217 2.068 3.159 1303 78963 0,620 0,620 1,88E-03 0,695 0,043 6,24 654 1,0120 0,0502 1,736E-08 5,2E-05 46 100 3.159 0,00000000000090 3.159 1308 3.159 2.505 3.812
0,0206 2.079 3.242 1308 81042 0,624 0,624 1,88E-03 0,695 0,041 6,27 656 1,0115 0,0502 1,553E-08 4,7E-05 41 100 3.242 0,00000000000072 3.242 1312 3.242 2.586 3.898
0,0195 2.089 3.325 1312 83131 0,627 0,627 1,88E-03 0,695 0,039 6,30 658 1,0109 0,0502 1,390E-08 4,2E-05 38 100 3.325 0,00000000000058 3.325 1316 3.325 2.667 3.983
0,0185 2.099 3.409 1316 85229 0,630 0,630 1,88E-03 0,695 0,037 6,32 660 1,0104 0,0501 1,245E-08 3,7E-05 34 100 3.409 0,00000000000046 3.409 1320 3.409 2.749 4.069
0,0176 2.108 3.493 1320 87337 0,632 0,632 1,88E-03 0,676 0,035 6,33 662 1,0070 0,0501 1,119E-08 3,4E-05 31 100 3.493 0,00000000000038 3.493 1324 3.493 2.832 4.155
0,0167 2.111 3.578 1324 89448 0,633 0,633 1,88E-03 0,668 0,034 6,33 664 1,0055 0,0501 1,007E-08 3,0E-05 28 100 3.578 0,00000000000030 3.578 1327 3.578 2.914 4.242
0,0158 2.111 3.662 1327 91559 0,633 0,633 1,88E-03 0,667 0,032 6,33 665 1,0053 0,0501 9,059E-09 2,7E-05 25 100 3.662 0,00000000000025 3.662 1331 3.662 2.997 4.328
0,0150 2.112 3.747 1331 93671 0,633 0,633 1,88E-03 0,665 0,030 6,34 667 1,0050 0,0501 8,156E-09 2,4E-05 23 100 3.747 3.747 1334 3.747 3.080 4.414
0,0142 2.112 3.831 1334 95783 0,634 0,634 1,88E-03 0,664 0,029 6,34 668 1,0047 0,0501 7,344E-09 2,2E-05 21 100 3.831 3.831 1337 3.831 3.163 4.500
0,0135 2.113 3.916 1337 97895 0,634 0,634 1,88E-03 0,662 0,027 6,34 670 1,0045 0,0501 6,615E-09 2,0E-05 19 100 3.916 3.916 1340 3.916 3.246 4.586
0,0128 2.113 4.000 1340 100008 0,634 0,634 1,88E-03 0,661 0,026 6,34 671 1,0043 0,0501 5,960E-09 1,8E-05 17 100 4.000 4.000 1342 4.000 3.329 4.671
0,0122 2.113 4.085 1342 102122 0,634 0,634 1,88E-03 0,660 0,024 6,34 672 1,0040 0,0501 5,370E-09 1,6E-05 15 100 4.085 4.085 1345 4.085 3.412 4.757
0,0116 2.114 4.169 1345 104236 0,634 0,634 1,88E-03 0,658 0,023 6,34 674 1,0038 0,0501 4,840E-09 1,5E-05 14 100 4.169 4.169 1347 4.169 3.496 4.843
0,0110 2.114 4.254 1347 106350 0,634 0,634 1,88E-03 0,657 0,022 6,34 675 1,0036 0,0501 4,364E-09 1,3E-05 13 100 4.254 4.254 1350 4.254 3.579 4.929
0,0104 2.115 4.339 1350 108465 0,634 0,634 1,88E-03 0,656 0,021 6,34 676 1,0034 0,0501 3,935E-09 1,2E-05 11 100 4.339 4.339 1352 4.339 3.663 5.015
0,0099 2.115 4.423 1352 110580 0,634 0,634 1,88E-03 0,655 0,020 6,35 677 1,0033 0,0501 3,548E-09 1,1E-05 10 100 4.423 4.423 1354 4.423 3.746 5.100
0,0094 2.115 4.508 1354 112695 0,635 0,635 1,88E-03 0,654 0,019 6,35 678 1,0031 0,0501 3,200E-09 9,6E-06 9 100 4.508 4507,792872
0,0089 2.116 4.592 1356 114810 0,635 0,635 1,88E-03 0,653 0,018 6,35 679 1,0029 0,0501 2,887E-09 8,7E-06 8 100 4.592
0,0085 2.116 4.677 1358 116926 0,635 0,635 1,88E-03 0,652 0,017 6,35 680 1,0028 0,0501 2,605E-09 7,8E-06 8 100 4.677
0,0081 2.116 4.762 1360 119042 0,635 0,635 1,88E-03 0,652 0,016 6,35 681 1,0026 0,0501 2,351E-09 7,1E-06 7 100 4.762
0,0077 2.116 4.846 1361 121159 0,635 0,635 1,88E-03 0,651 0,015 6,35 681 1,0025 0,0501 2,122E-09 6,4E-06 6 100 4.846
0,0073 2.117 4.931 1363 123276 0,635 0,635 1,88E-03 0,650 0,014 6,35 682 1,0024 0,0501 1,915E-09 5,7E-06 6 100 4.931
0,0069 2.117 5.016 1364 125392 0,635 0,635 1,88E-03 0,649 0,014 6,35 683 1,0022 0,0501 1,729E-09 5,2E-06 5 100 5.016
0,0066 2.117 5.100 1366 127510 0,635 0,635 1,88E-03 0,649 0,013 6,35 684 1,0021 0,0501 1,561E-09 4,7E-06 5 100 5.100
0,0062 2.117 5.185 1367 129627 0,635 0,635 1,88E-03 0,648 0,012 6,35 684 1,0020 0,0500 1,409E-09 4,2E-06 4 100 5.185
0,0059 2.118 5.270 1369 131744 0,635 0,635 1,88E-03 0,647 0,012 6,35 685 1,0019 0,0500 1,273E-09 3,8E-06 4 100 5.270
0,0056 2.118 5.354 1370 133862 0,635 0,635 1,88E-03 0,647 0,011 6,35 686 1,0018 0,0500 1,149E-09 3,4E-06 3 100 5.354
0,0054 2.118 5.439 1371 135980 0,635 0,635 1,88E-03 0,646 0,011 6,35 686 1,0017 0,0500 1,038E-09 3,1E-06 3 100 5.439
0,0051 2.118 5.524 1372 138098 0,635 0,635 1,88E-03 0,646 0,010 6,35 687 1,0016 0,0500 9,376E-10 2,8E-06 3 100 5.524
0,0048 2.118 5.609 1373 140216 0,635 0,635 1,88E-03 0,645 0,009 6,36 687 1,0016 0,0500 8,470E-10 2,5E-06 3 100 5.609
0,0046 2.118 5.693 1374 142335 0,636 0,636 1,88E-03 0,645 0,009 6,36 688 1,0015 0,0500 7,652E-10 2,3E-06 2 100 5.693
0,0044 2.118 5.778 1375 144453 0,636 0,636 1,88E-03 0,645 0,009 6,36 688 1,0014 0,0500 6,913E-10 2,1E-06 2 100 5.778
0,0042 2.119 5.863 1376 146572 0,636 0,636 1,88E-03 0,644 0,008 6,36 689 1,0013 0,0500 6,247E-10 1,9E-06 2 100 5.863
0,0039 2.119 5.948 1377 148690 0,636 0,636 1,88E-03 0,644 0,008 6,36 689 1,0013 0,0500 5,645E-10 1,7E-06 2 100 5.948
0,0038 2.119 6.032 1378 150809 0,636 0,636 1,88E-03 0,643 0,007 6,36 689 1,0012 0,0500 5,101E-10 1,5E-06 2 100 6.032
0,0036 2.119 6.117 1379 152928 0,636 0,636 1,88E-03 0,643 0,007 6,36 690 1,0011 0,0500 4,610E-10 1,4E-06 1 100 6.117
0,0034 2.119 6.202 1380 155047 0,636 0,636 1,88E-03 0,643 0,007 6,36 690 1,0011 0,0500 4,166E-10 1,2E-06 1 100 6.202
0,0032 2.119 6.287 1380 157167 0,636 0,636 1,88E-03 0,642 0,006 6,36 690 1,0010 0,0500 3,765E-10 1,1E-06 1 100 6.287
0,0031 2.119 6.371 1381 159286 0,636 0,636 1,88E-03 0,642 0,006 6,36 691 1,0010 0,0500 3,403E-10 1,0E-06 1 100 6.371
0,0029 2.119 6.456 1382 161405 0,636 0,636 1,88E-03 0,642 0,006 6,36 691 1,0009 0,0500 3,076E-10 9,2E-07 1 100 6.456
0,0028 2.119 6.541 1382 163525 0,636 0,636 1,88E-03 0,642 0,005 6,36 691 1,0009 0,0500 2,781E-10 8,3E-07 1 100 6.541
0,0026 2.120 6.626 1383 165644 0,636 0,636 1,88E-03 0,641 0,005 6,36 692 1,0008 0,0500 2,514E-10 7,5E-07 1 100 6.626
0,0025 2.120 6.711 1383 167764 0,636 0,636 1,88E-03 0,641 0,005 6,36 692 1,0008 0,0500 2,273E-10 6,8E-07 1 100 6.711
0,0024 2.120 6.795 1384 169884 0,636 0,636 1,88E-03 0,641 0,005 6,36 692 1,0008 0,0500 2,055E-10 6,2E-07 1 100 6.795
0,0023 2.120 6.880 1384 172004 0,636 0,636 1,88E-03 0,641 0,004 6,36 692 1,0007 0,0500 1,858E-10 5,6E-07 1 100 6.880
0,0022 2.120 6.965 1385 174124 0,636 0,636 1,88E-03 0,640 0,004 6,36 693 1,0007 0,0500 1,680E-10 5,0E-07 1 100 6.965
0,0020 2.120 7.050 1385 176243 0,636 0,636 1,88E-03 0,640 0,004 6,36 693 1,0007 0,0500 1,519E-10 4,6E-07 0 100 7.050
0,0019 2.120 7.135 1386 178363 0,636 0,636 1,88E-03 0,640 0,004 6,36 693 1,0006 0,0500 1,373E-10 4,1E-07 0 100 7.135

Sum SEDIMENTERET 120.633
  SedimenenteretI valgte x[kg/m^2]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m^2] 2,404661 2,376947 1,633315 0,668669 0,249219 0,073072 0,017486 0,003289 0,000000   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m^2] 2,363783 1,261022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000



MUDDER Hornbæk

   MUDDERw=0.0003m/sN-HORNBÆK      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredningTid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m 2̂] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m 3̂] xp [m] w [m/s] T-B [s]

20,0000 0,14 0,200 300 2,5 5 16 1,5 3000 0,00030 3,570E-01 3,000
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 8,0000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m 2̂/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0031 2,59 40 1,88E-02 0,280

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredningTid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m 2̂/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 5,6053 7 0 80 0 0,002 0,002 1,88E-02 0 0 2,59 40 1,0000 0,0000 3,091E-03 9,3E+00 0 0,0  x fælde [m] -->...................... 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 80 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
5,6053 7 1 80 7 0,002 0,002 1,88E-02 0,052 0,259 2,38 42 1,0134 0,0004 3,048E-03 9,1E+00 104 0 1 0,019568108 0,019568108 1 84 0,0196 0,019568108 1 -41 43
5,3361 8 2 84 15 0,002 0,002 1,88E-02 0,062 0,238 2,20 44 1,0199 0,0005 2,986E-03 9,0E+00 124 0 2 0,02114021 0,02114021 2 88 0,0211 0,02114021 2 -42 46
5,0793 9 3 88 24 0,003 0,003 1,88E-02 0,074 0,220 2,05 46 1,0280 0,0006 2,901E-03 8,7E+00 148 0 3 0,022656129 0,022656129 3 93 0,0227 0,022656129 3 -43 50
4,8345 10 5 93 33 0,003 0,003 1,88E-02 0,088 0,205 1,93 49 1,0377 0,0007 2,791E-03 8,4E+00 173 0 5 0,024050083 0,024050083 5 97 0,0241 0,024050083 5 -44 53
4,6010 11 6 97 44 0,003 0,003 1,88E-02 0,103 0,193 1,84 51 1,0490 0,0009 2,656E-03 8,0E+00 202 1 6 0,025251863 0,025251863 6 102 0,0253 0,025251863 6 -45 57
4,3782 12 8 102 55 0,003 0,003 1,88E-02 0,119 0,184 1,77 54 1,0616 0,0010 2,497E-03 7,5E+00 232 1 8 0,02619671 0,02619671 0,02619671 8 107 0,0262 0,02619671 8 -46 61
4,1657 13 10 107 68 0,004 0,004 1,88E-02 0,137 0,177 1,73 56 1,0749 0,0011 2,318E-03 7,0E+00 264 1 10 0,026836624 0,026836624 0,026836624 10 113 0,0268 0,026836624 10 -47 66
3,9629 14 12 113 83 0,004 0,004 1,88E-02 0,155 0,173 1,70 59 1,0883 0,0013 2,125E-03 6,4E+00 297 1 12 0,027149402 0,027149402 0,027149402 12 118 0,0271 0,027149402 12 -48 71
3,7695 16 14 118 98 0,005 0,005 1,88E-02 0,173 0,170 1,70 62 1,1011 0,0015 1,924E-03 5,8E+00 329 2 14 0,027141875 0,027141875 0,027141875 14 124 0,0271 0,027141875 14 -48 76
3,5850 17 16 124 116 0,005 0,005 1,88E-02 0,191 0,170 1,72 65 1,1128 0,0016 1,724E-03 5,2E+00 361 2 16 0,026846199 0,026846199 0,026846199 16 130 0,0268 0,026846199 16 -49 81
3,4091 19 19 130 135 0,006 0,006 1,88E-02 0,209 0,172 1,75 68 1,1229 0,0018 1,530E-03 4,6E+00 392 2 19 0,026311115 0,026311115 0,026311115 19 137 0,0263 0,026311115 19 -50 87
3,2414 21 22 137 156 0,006 0,006 1,88E-02 0,227 0,175 1,80 72 1,1313 0,0019 1,348E-03 4,0E+00 422 3 22 0,025591816 0,025591816 0,025591816 22 144 0,0256 0,025591816 22 -50 94
3,0815 23 25 144 179 0,007 0,007 1,88E-02 0,244 0,180 1,85 75 1,1380 0,0020 1,180E-03 3,5E+00 451 3 25 0,024741596 0,024741596 0,024741596 25 151 0,0247 0,024741596 25 -50 100
2,9292 26 29 151 205 0,008 0,008 1,88E-02 0,262 0,185 1,92 79 1,1433 0,0022 1,028E-03 3,1E+00 480 3 29 0,02380672 0,02380672 0,02380672 29 158 0,0238 0,02380672 29 -50 108
2,7840 28 33 158 233 0,009 0,009 1,88E-02 0,279 0,192 2,00 83 1,1473 0,0023 8,919E-04 2,7E+00 508 4 33 0,02282437 0,02282437 0,02282437 33 166 0,0228 0,02282437 33 -50 116
2,6456 31 37 166 265 0,009 0,009 1,88E-02 0,296 0,200 2,09 87 1,1503 0,0025 7,718E-04 2,3E+00 537 4 37 0,021822717 0,021822717 0,021822717 0,021822717 37 175 0,0218 0,021822717 37 -50 124
2,5138 35 42 175 299 0,010 0,010 1,88E-02 0,314 0,209 2,18 92 1,1525 0,0026 6,664E-04 2,0E+00 565 5 42 0,020822108 0,020822108 0,020822108 0,020822108 42 183 0,0208 0,020822108 42 -50 134
2,3882 38 47 183 338 0,012 0,012 1,88E-02 0,332 0,218 2,28 96 1,1541 0,0028 5,744E-04 1,7E+00 594 5 47 0,019836638 0,019836638 0,019836638 0,019836638 47 192 0,0198 0,019836638 47 -49 143
2,2686 42 53 192 380 0,013 0,013 1,88E-02 0,350 0,228 2,39 101 1,1553 0,0029 4,945E-04 1,5E+00 624 6 53 0,018875662 0,018875662 0,018875662 0,018875662 53 202 0,0189 0,018875662 53 -48 154
2,1547 47 60 202 427 0,014 0,014 1,88E-02 0,370 0,239 2,51 106 1,1562 0,0031 4,252E-04 1,3E+00 654 6 60 0,017945084 0,017945084 0,017945084 0,017945084 60 212 0,0179 0,017945084 60 -46 166
2,0462 52 67 212 479 0,016 0,016 1,88E-02 0,390 0,251 2,63 111 1,1568 0,0033 3,654E-04 1,1E+00 686 7 67 0,017048362 0,017048362 0,017048362 0,017048362 67 223 0,0170 0,017048362 67 -44 178
1,9428 57 75 223 536 0,017 0,017 1,88E-02 0,411 0,263 2,76 117 1,1572 0,0034 3,137E-04 9,4E-01 718 7 75 0,01618726 0,01618726 0,01618726 0,01618726 75 234 0,0162 0,01618726 75 -42 192
1,8444 63 84 234 600 0,019 0,019 1,88E-02 0,433 0,276 2,90 123 1,1576 0,0036 2,692E-04 8,1E-01 751 8 84 0,015362392 0,015362392 0,015362392 0,015362392 84 246 0,0154 0,015362392 84 -39 207
1,7507 70 94 246 670 0,021 0,021 1,88E-02 0,457 0,290 3,05 129 1,1578 0,0038 2,308E-04 6,9E-01 786 9 94 0,014573608 0,014573608 0,014573608 0,014573608 94 258 0,0146 0,014573608 94 -35 223
1,6614 78 105 258 747 0,023 0,023 1,88E-02 0,482 0,305 3,20 135 1,1580 0,0040 1,978E-04 5,9E-01 822 9 105 0,013820261 0,013820261 0,013820261 0,013820261 0,013820261 105 271 0,0138 0,013820261 105 -31 240
1,5764 86 117 271 833 0,026 0,026 1,88E-02 0,508 0,320 3,36 142 1,1582 0,0042 1,695E-04 5,1E-01 860 10 117 0,013101389 0,013101389 0,013101389 0,013101389 0,013101389 117 284 0,0131 117 -26 259
1,4954 95 130 284 928 0,029 0,029 1,88E-02 0,535 0,336 3,53 149 1,1583 0,0045 1,451E-04 4,4E-01 898 11 130 0,012415845 0,012415845 0,012415845 0,012415845 0,012415845 130 299 0,0124 130 -19 279
1,4183 105 145 299 1034 0,032 0,032 1,88E-02 0,564 0,353 3,71 157 1,1584 0,0047 1,242E-04 3,7E-01 939 12 145 0,011762376 0,011762376 0,011762376 0,011762376 0,011762376 145 313 0,0118 145 -12 301
1,3448 117 161 313 1150 0,035 0,035 1,88E-02 0,595 0,371 3,90 165 1,1585 0,0050 1,062E-04 3,2E-01 980 12 161 0,011139682 0,011139682 0,011139682 0,011139682 0,011139682 161 329 0,0111 161 -4 326
1,2749 129 179 329 1279 0,039 0,039 1,88E-02 0,627 0,390 4,10 173 1,1586 0,0052 9,078E-05 2,7E-01 1.024 13 179 0,010546452 0,010546452 0,010546452 0,010546452 179 346 179 6 352
1,2083 143 199 346 1422 0,043 0,043 1,88E-02 0,662 0,410 4,31 181 1,1587 0,0055 7,755E-05 2,3E-01 1.068 14 199 0,009981391 0,009981391 0,009981391 0,009981391 199 363 199 18 381
1,1449 158 221 363 1581 0,048 0,048 1,88E-02 0,698 0,431 4,53 191 1,1587 0,0058 6,621E-05 2,0E-01 1.115 15 221 0,00944323 0,00944323 0,00944323 221 381 221 31 412
1,0845 176 246 381 1756 0,053 0,053 1,88E-02 0,737 0,453 4,76 200 1,1588 0,0061 5,649E-05 1,7E-01 1.163 16 246 0,008930741 0,008930741 0,008930741 246 400 246 46 446
1,0270 195 273 400 1951 0,058 0,058 1,88E-02 0,778 0,476 5,00 210 1,1589 0,0065 4,816E-05 1,4E-01 1.212 17 273 0,00844274 0,00844274 0,00844274 273 420 273 63 483
0,9722 216 303 420 2167 0,065 0,065 1,88E-02 0,821 0,500 5,26 221 1,1589 0,0068 4,103E-05 1,2E-01 1.263 18 303 0,007978088 0,007978088 0,007978088 303 441 303 83 524
0,9200 240 337 441 2407 0,072 0,072 1,88E-02 0,867 0,526 5,53 232 1,1590 0,0072 3,493E-05 1,0E-01 1.316 19 337 0,007535694 0,007535694 0,007535694 337 463 337 105 569
0,8704 266 374 463 2673 0,080 0,080 1,88E-02 0,916 0,553 5,81 243 1,1591 0,0076 2,971E-05 8,9E-02 1.371 20 374 0,007114518 0,007114518 374 486 374 131 617
0,8231 295 416 486 2968 0,089 0,089 1,88E-02 0,968 0,581 6,11 255 1,1592 0,0080 2,525E-05 7,6E-02 1.427 22 416 0,006713563 0,006713563 416 511 416 160 671
0,7781 328 462 511 3297 0,098 0,098 1,88E-02 1,024 0,611 6,42 268 1,1593 0,0085 2,144E-05 6,4E-02 1.484 23 462 0,00633188 0,00633188 462 536 462 193 730
0,7352 365 513 536 3661 0,109 0,109 1,88E-02 1,083 0,642 6,76 281 1,1594 0,0090 1,819E-05 5,5E-02 1.543 24 513 0,005968564 0,005968564 513 563 513 231 794
0,6944 405 569 563 4067 0,122 0,122 1,88E-02 1,146 0,676 7,10 296 1,1595 0,0095 1,541E-05 4,6E-02 1.604 25 569 0,005622753 569 591 569 274 865
0,6555 451 632 591 4517 0,135 0,135 1,88E-02 1,214 0,710 7,47 310 1,1596 0,0100 1,304E-05 3,9E-02 1.666 27 632 0,005293626 632 621 632 322 943
0,6185 502 703 621 5019 0,151 0,151 1,88E-02 1,286 0,747 7,86 326 1,1597 0,0106 1,103E-05 3,3E-02 1.729 28 703 0,004980401 0,004980401 703 652 703 377 1.029
0,5832 559 781 652 5578 0,168 0,168 1,88E-02 1,362 0,786 8,27 342 1,1598 0,0112 9,312E-06 2,8E-02 1.793 30 781 0,004682334 0,004682334 781 684 781 439 1.123
0,5497 622 868 684 6200 0,187 0,187 1,88E-02 1,445 0,827 8,70 359 1,1600 0,0119 7,853E-06 2,4E-02 1.859 31 868 0,004398717 868 718 868 509 1.227
0,5178 694 965 718 6894 0,208 0,208 1,88E-02 1,533 0,870 9,15 377 1,1601 0,0126 6,612E-06 2,0E-02 1.925 33 965 0,004128877 965 754 965 588 1.342
0,4874 774 1.074 754 7668 0,232 0,232 1,88E-02 1,627 0,915 9,63 396 1,1603 0,0133 5,559E-06 1,7E-02 1.992 35 1.074 0,003872172 1.074 792 1.074 677 1.470
0,4584 864 1.194 792 8532 0,259 0,259 1,88E-02 1,729 0,963 10,14 416 1,1604 0,0141 4,666E-06 1,4E-02 2.059 36 1.194 0,003627994 1.194 832 1.194 779 1.610
0,4309 965 1.330 832 9497 0,290 0,290 1,88E-02 1,838 1,014 10,68 437 1,1606 0,0150 3,909E-06 1,2E-02 2.127 38 1.330 0,003395762 1.330 873 1.330 893 1.766
0,4047 1.079 1.481 873 10576 0,324 0,324 1,88E-02 1,956 1,068 11,24 458 1,1608 0,0159 3,269E-06 9,8E-03 2.195 40 1.481 0,003174927 1.481 917 1.481 1.022 1.939
0,3797 1.207 1.650 917 11784 0,362 0,362 1,88E-02 2,083 1,124 11,84 481 1,1610 0,0169 2,728E-06 8,2E-03 2.263 42 1.650 0,002964966 1.650 963 1.650 1.168 2.131
0,3560 1.352 1.839 963 13136 0,406 0,406 1,88E-02 2,220 1,184 12,47 505 1,1612 0,0180 2,272E-06 6,8E-03 2.329 44 1.839 0,00276538 1.839 1011 1.839 1.334 2.345
0,3334 1.516 2.051 1011 14653 0,455 0,455 1,88E-02 2,368 1,247 13,13 531 1,1615 0,0192 1,887E-06 5,7E-03 2.395 46 2.051 0,002575699 2.051 1062 2.051 1.521 2.582
0,3119 1.702 2.290 1062 16354 0,511 0,511 1,88E-02 2,529 1,313 13,84 557 1,1617 0,0204 1,564E-06 4,7E-03 2.459 48 2.290 0,002395474 2.290 1115 2.290 1.732 2.847
0,2914 1.912 2.557 1115 18267 0,574 0,574 1,88E-02 2,705 1,384 14,59 585 1,1620 0,0218 1,292E-06 3,9E-03 2.521 50 2.557 0,002224281 2.557 1170 2.557 1.972 3.143
0,2720 2.152 2.859 1170 20418 0,645 0,645 1,88E-02 2,896 1,459 15,38 614 1,1623 0,0233 1,065E-06 3,2E-03 2.581 52 2.859 0,002061716 2.859 1229 2.859 2.244 3.473
0,2535 2.424 3.198 1229 22843 0,727 0,727 1,88E-02 3,104 1,538 16,22 645 1,1627 0,0249 8,742E-07 2,6E-03 2.637 54 3.198 0,001907398 3.198 1290 3.198 2.553 3.843
0,2359 2.735 3.581 1290 25578 0,821 0,821 1,88E-02 3,333 1,622 17,11 677 1,1631 0,0266 7,153E-07 2,1E-03 2.690 56 3.581 0,001760966 3.581 1355 3.581 2.903 4.258
0,2191 3.091 4.014 1355 28669 0,927 0,927 1,88E-02 2,893 1,711 17,36 711 1,1189 0,0285 6,057E-07 1,8E-03 2.785 59 4.014 4.014 1423 4.014 3.302 4.725
0,2031 3.502 4.504 1423 32171 1,050 1,050 1,88E-02 2,638 1,736 17,21 747 1,0931 0,0318 5,213E-07 1,6E-03 2.967 61 4.504 4.504 1494 4.504 3.757 5.251
0,1876 3.980 5.061 1494 36151 1,194 1,194 1,88E-02 2,787 1,721 17,08 784 1,0943 0,0365 4,442E-07 1,3E-03 3.186 64 5.061 5.061 1568 5.061 4.277 5.845
0,1726 4.544 5.697 1568 40695 1,363 1,363 1,88E-02 2,915 1,708 16,93 823 1,0924 0,0419 3,752E-07 1,1E-03 3.403 67 5.697 5.697 1647 5.697 4.874 6.521
0,1579 5.216 6.427 1647 45911 1,565 1,565 1,88E-02 3,072 1,693 16,74 865 1,0904 0,0486 3,134E-07 9,4E-04 3.619 70 6.427 6.427 1729 6.427 5.563 7.292
0,1435 6.025 7.271 1729 51936 1,808 1,808 1,88E-02 3,258 1,674 16,52 908 1,0877 0,0567 2,583E-07 7,7E-04 3.827 73 7.271 7.271 1816 7.271 6.363 8.179
0,1294 7.016 8.253 1816 58952 2,105 2,105 1,88E-02 3,482 1,652 16,24 953 1,0842 0,0670 2,094E-07 6,3E-04 4.018 76 8.253 8.253 1906 8.253 7.300 9.206
0,1155 8.251 9.408 1906 67203 2,475 2,475 1,88E-02 3,757 1,624 15,90 1001 1,0792 0,0801 1,661E-07 5,0E-04 4.184 80 9.408 9.408 2002 9.408 8.408 10.409
0,1018 9.831 10.785 2002 77034 2,949 2,949 1,88E-02 4,100 1,590 15,46 1051 1,0720 0,0975 1,282E-07 3,8E-04 4.307 83 10.785 10.785 2102 10.785 9.734 11.836
0,0882 11.916 12.453 2102 88950 3,575 3,575 1,88E-02 4,539 1,546 14,88 1103 1,0610 0,1215 9,523E-08 2,9E-04 4.370 87 12.453 12.453 2207 12.453 11.350 13.556
0,0746 4.960 13.147 2207 93909 1,488 1,488 1,88E-02 5,121 0,499 18,01 1122 1,2516 0,0508 6,940E-08 2,1E-04 1.429 88 13.147 13.147 2244 13.147 12.025 14.269
0,0700 6.004 13.988 2244 99914 1,801 1,801 1,88E-02 1,987 0,675 17,52 1143 1,0096 0,0509 6,211E-08 1,9E-04 1.432 89 13.988 13.988 2286 13.988 12.845 15.131
0,0653 5.841 14.806 2286 105755 1,752 1,752 1,88E-02 2,477 0,585 17,66 1162 1,0419 0,0508 5,395E-08 1,6E-04 1.273 90 14.806 14.806 2324 14.806 13.644 15.968
0,0611 5.887 15.630 2324 111642 1,766 1,766 1,88E-02 2,338 0,547 17,69 1180 1,0326 0,0508 4,726E-08 1,4E-04 1.155 91 15.630 15.630 2360 15.630 14.450 16.810
0,0573 5.896 16.455 2360 117538 1,769 1,769 1,88E-02 2,313 0,506 17,73 1197 1,0311 0,0507 4,147E-08 1,2E-04 1.045 92 16.455 16.455 2394 16.455 15.258 17.652
0,0537 5.908 17.283 2394 123446 1,773 1,773 1,88E-02 2,275 0,470 17,76 1213 1,0286 0,0507 3,648E-08 1,1E-04 945 93 17.283 17.283 2426 17.283 16.070 18.495
0,0504 5.919 18.111 2426 129366 1,776 1,776 1,88E-02 2,242 0,437 17,79 1228 1,0265 0,0506 3,216E-08 9,6E-05 855 94 18.111 18.111 2455 18.111 16.883 19.339
0,0474 5.929 18.941 2455 135295 1,779 1,779 1,88E-02 2,213 0,407 17,81 1242 1,0246 0,0506 2,840E-08 8,5E-05 774 94 18.941 18.941 2484 18.941 17.700 20.183
0,0446 5.938 19.773 2484 141233 1,781 1,781 1,88E-02 2,186 0,380 17,84 1255 1,0228 0,0505 2,512E-08 7,5E-05 700 95 19.773 19.773 2510 19.773 18.518 21.028
0,0419 5.946 20.605 2510 147179 1,784 1,784 1,88E-02 2,161 0,354 17,86 1267 1,0213 0,0505 2,225E-08 6,7E-05 633 96 20.605 20.605 2535 20.605 19.338 21.873
0,0395 5.954 21.439 2535 153133 1,786 1,786 1,88E-02 2,138 0,331 17,88 1279 1,0198 0,0505 1,974E-08 5,9E-05 573 96 21.439 21.439 2558 21.439 20.159 22.718
0,0372 5.961 22.273 2558 159094 1,788 1,788 1,88E-02 2,118 0,310 17,90 1290 1,0185 0,0504 1,754E-08 5,3E-05 519 96 22.273 22.273 2581 22.273 20.983 23.563
0,0351 5.967 23.109 2581 165061 1,790 1,790 1,88E-02 2,098 0,291 17,92 1301 1,0173 0,0504 1,560E-08 4,7E-05 469 97 23.109 23.109 2602 23.109 21.808 24.409
0,0331 5.973 23.945 2602 171034 1,792 1,792 1,88E-02 2,081 0,273 17,94 1311 1,0162 0,0504 1,389E-08 4,2E-05 424 97 23.945 23.945 2621 23.945 22.634 25.255
0,0313 5.979 24.782 2621 177013 1,794 1,794 1,88E-02 2,064 0,256 17,95 1320 1,0152 0,0504 1,238E-08 3,7E-05 384 97 24.782 24.782 2640 24.782 23.462 26.102
0,0295 5.984 25.619 2640 182996 1,795 1,795 1,88E-02 2,049 0,240 17,96 1329 1,0142 0,0503 1,104E-08 3,3E-05 347 98 25.619 25.619 2658 25.619 24.291 26.948
0,0279 5.988 26.458 2658 188984 1,796 1,796 1,88E-02 2,035 0,226 17,98 1337 1,0133 0,0503 9,858E-09 3,0E-05 314 98 26.458 26.458 2674 26.458 25.121 27.795
0,0264 5.993 27.297 2674 194977 1,798 1,798 1,88E-02 2,022 0,212 17,99 1345 1,0125 0,0503 8,809E-09 2,6E-05 284 98 27.297 27.297 2690 27.297 25.952 28.642
0,0249 5.997 28.136 2690 200974 1,799 1,799 1,88E-02 2,010 0,200 18,00 1353 1,0118 0,0503 7,877E-09 2,4E-05 257 98 28.136 28.136 2705 28.136 26.784 29.489
0,0236 6.000 28.976 2705 206974 1,800 1,800 1,88E-02 1,999 0,188 18,01 1360 1,0111 0,0503 7,049E-09 2,1E-05 233 99 28.976 28.976 2719 28.976 27.617 30.336
0,0223 6.004 29.817 2719 212978 1,801 1,801 1,88E-02 1,988 0,178 18,02 1366 1,0104 0,0502 6,312E-09 1,9E-05 211 99 29.817 29.817 2733 29.817 28.451 31.183
0,0211 6.007 30.658 2733 218985 1,802 1,802 1,88E-02 1,979 0,167 18,03 1373 1,0098 0,0502 5,655E-09 1,7E-05 191 99 30.658 30.658 2745 30.658 29.285 32.031
0,0200 6.010 31.499 2745 224995 1,803 1,803 1,88E-02 1,970 0,158 18,04 1379 1,0093 0,0502 5,069E-09 1,5E-05 172 99 31.499 31.499 2757 31.499 30.121 32.878
0,0189 6.013 32.341 2757 231008 1,804 1,804 1,88E-02 1,961 0,149 18,05 1384 1,0087 0,0502 4,547E-09 1,4E-05 156 99 32.341 32.341 2769 32.341 30.957 33.726
0,0179 6.016 33.183 2769 237024 1,805 1,805 1,88E-02 1,953 0,141 18,05 1390 1,0082 0,0502 4,080E-09 1,2E-05 141 99 33.183 33.183 2780 33.183 31.794 34.573
0,0170 6.018 34.026 2780 243042 1,805 1,805 1,88E-02 1,945 0,133 18,06 1395 1,0078 0,0502 3,663E-09 1,1E-05 128 100 34.026 34.026 2790 34.026 32.631 35.421
0,0161 6.021 34.869 2790 249062 1,806 1,806 1,88E-02 1,938 0,126 18,07 1400 1,0073 0,0502 3,290E-09 9,9E-06 116 100 34.869 34.869 2800 34.869 33.469 36.269
0,0153 6.023 35.712 2800 255085 1,807 1,807 1,88E-02 1,932 0,119 18,07 1404 1,0069 0,0502 2,956E-09 8,9E-06 105 100 35.712 35.712 2809 35.712 34.308 37.116
0,0145 6.025 36.555 2809 261110 1,807 1,807 1,88E-02 1,926 0,112 18,08 1409 1,0065 0,0502 2,657E-09 8,0E-06 95 100 36.555 36.555 2817 36.555 35.147 37.964
0,0137 6.027 37.399 2817 267137 1,808 1,808 1,88E-02 1,920 0,106 18,09 1413 1,0062 0,0501 2,390E-09 7,2E-06 86 100 37.399 37.399 2826 37.399 35.986 38.812
0,0130 6.029 38.243 2826 273165 1,809 1,809 1,88E-02 1,914 0,100 18,09 1417 1,0059 0,0501 2,149E-09 6,4E-06 77 100 38.243 38.243 2834 38.243 36.826 39.660
0,0124 6.030 39.087 2834 279196 1,809 1,809 1,88E-02 1,909 0,095 18,10 1421 1,0055 0,0501 1,934E-09 5,8E-06 70 100 39.087 39.087 2841 39.087 37.667 40.508
0,0117 6.032 39.932 2841 285228 1,810 1,810 1,88E-02 1,904 0,090 18,10 1424 1,0052 0,0501 1,741E-09 5,2E-06 63 100 39.932 39.932 2848 39.932 38.508 41.356
0,0111 6.033 40.777 2848 291261 1,810 1,810 1,88E-02 1,900 0,085 18,10 1427 1,0050 0,0501 1,567E-09 4,7E-06 57 100 40.777 40.777 2855 40.777 39.349 42.204
0,0106 6.035 41.621 2855 297296 1,810 1,810 1,88E-02 1,895 0,081 18,11 1431 1,0047 0,0501 1,411E-09 4,2E-06 52 100 41.621 41.621 2861 41.621 40.191 43.052
0,0100 6.036 42.467 2861 303332 1,811 1,811 1,88E-02 1,891 0,077 18,11 1434 1,0044 0,0501 1,271E-09 3,8E-06 47 100 42.467 42.467 2867 42.467 41.033 43.900
0,0095 6.038 43.312 2867 309370 1,811 1,811 1,88E-02 1,887 0,073 18,12 1436 1,0042 0,0501 1,145E-09 3,4E-06 42 100 43.312 43311,76694
0,0090 6.039 44.157 2873 315409 1,812 1,812 1,88E-02 1,884 0,069 18,12 1439 1,0040 0,0501 1,032E-09 3,1E-06 38 100 44.157
0,0086 6.040 45.003 2878 321448 1,812 1,812 1,88E-02 1,880 0,065 18,12 1442 1,0038 0,0501 9,303E-10 2,8E-06 35 100 45.003
0,0081 6.041 45.849 2884 327489 1,812 1,812 1,88E-02 1,877 0,062 18,13 1444 1,0036 0,0501 8,387E-10 2,5E-06 31 100 45.849
0,0077 6.042 46.694 2888 333531 1,813 1,813 1,88E-02 1,874 0,059 18,13 1447 1,0034 0,0501 7,563E-10 2,3E-06 28 100 46.694
0,0073 6.043 47.540 2893 339574 1,813 1,813 1,88E-02 1,871 0,056 18,13 1449 1,0032 0,0501 6,820E-10 2,0E-06 26 100 47.540
0,0070 6.044 48.387 2898 345618 1,813 1,813 1,88E-02 1,868 0,053 18,13 1451 1,0031 0,0501 6,152E-10 1,8E-06 23 100 48.387
0,0066 6.045 49.233 2902 351663 1,813 1,813 1,88E-02 1,866 0,050 18,14 1453 1,0029 0,0501 5,550E-10 1,7E-06 21 100 49.233
0,0063 6.046 50.079 2906 357708 1,814 1,814 1,88E-02 1,863 0,047 18,14 1455 1,0027 0,0501 5,008E-10 1,5E-06 19 100 50.079
0,0060 6.046 50.926 2910 363755 1,814 1,814 1,88E-02 1,861 0,045 18,14 1457 1,0026 0,0501 4,519E-10 1,4E-06 17 100 50.926
0,0057 6.047 51.772 2913 369802 1,814 1,814 1,88E-02 1,859 0,043 18,14 1458 1,0025 0,0501 4,079E-10 1,2E-06 16 100 51.772
0,0054 6.048 52.619 2917 375849 1,814 1,814 1,88E-02 1,857 0,041 18,15 1460 1,0023 0,0501 3,682E-10 1,1E-06 14 100 52.619
0,0051 6.048 53.466 2920 381898 1,815 1,815 1,88E-02 1,855 0,038 18,15 1461 1,0022 0,0501 3,324E-10 1,0E-06 13 100 53.466
0,0049 6.049 54.313 2923 387947 1,815 1,815 1,88E-02 1,853 0,037 18,15 1463 1,0021 0,0501 3,001E-10 9,0E-07 12 100 54.313
0,0046 6.050 55.159 2926 393996 1,815 1,815 1,88E-02 1,851 0,035 18,15 1464 1,0020 0,0500 2,709E-10 8,1E-07 10 100 55.159
0,0044 6.050 56.007 2929 400047 1,815 1,815 1,88E-02 1,850 0,033 18,15 1466 1,0019 0,0500 2,447E-10 7,3E-07 9 100 56.007
0,0042 6.051 56.854 2931 406097 1,815 1,815 1,88E-02 1,848 0,031 18,15 1467 1,0018 0,0500 2,210E-10 6,6E-07 9 100 56.854
0,0040 6.051 57.701 2934 412148 1,815 1,815 1,88E-02 1,846 0,030 18,15 1468 1,0017 0,0500 1,996E-10 6,0E-07 8 100 57.701
0,0038 6.052 58.548 2936 418200 1,815 1,815 1,88E-02 1,845 0,028 18,16 1469 1,0016 0,0500 1,803E-10 5,4E-07 7 100 58.548
0,0036 6.052 59.395 2939 424252 1,816 1,816 1,88E-02 1,844 0,027 18,16 1470 1,0015 0,0500 1,629E-10 4,9E-07 6 100 59.395
0,0034 6.053 60.243 2941 430305 1,816 1,816 1,88E-02 1,842 0,025 18,16 1471 1,0015 0,0500 1,471E-10 4,4E-07 6 100 60.243
0,0032 6.053 61.090 2943 436358 1,816 1,816 1,88E-02 1,841 0,024 18,16 1472 1,0014 0,0500 1,329E-10 4,0E-07 5 100 61.090
0,0031 6.053 61.938 2945 442411 1,816 1,816 1,88E-02 1,840 0,023 18,16 1473 1,0013 0,0500 1,201E-10 3,6E-07 5 100 61.938
0,0029 6.054 62.785 2947 448465 1,816 1,816 1,88E-02 1,839 0,022 18,16 1474 1,0013 0,0500 1,085E-10 3,3E-07 4 100 62.785
0,0028 6.054 63.633 2948 454519 1,816 1,816 1,88E-02 1,838 0,021 18,16 1475 1,0012 0,0500 9,809E-11 2,9E-07 4 100 63.633
0,0026 6.054 64.480 2950 460573 1,816 1,816 1,88E-02 1,837 0,020 18,16 1476 1,0011 0,0500 8,864E-11 2,7E-07 3 100 64.480
0,0025 6.055 65.328 2952 466628 1,816 1,816 1,88E-02 1,836 0,019 18,16 1477 1,0011 0,0500 8,011E-11 2,4E-07 3 100 65.328
0,0024 6.055 66.176 2953 472683 1,816 1,816 1,88E-02 1,835 0,018 18,17 1477 1,0010 0,0500 7,241E-11 2,2E-07 3 100 66.176
0,0023 6.055 67.023 2955 478738 1,817 1,817 1,88E-02 1,834 0,017 18,17 1478 1,0010 0,0500 6,545E-11 2,0E-07 3 100 67.023
0,0022 6.056 67.871 2956 484793 1,817 1,817 1,88E-02 1,833 0,016 18,17 1479 1,0009 0,0500 5,916E-11 1,8E-07 2 100 67.871
0,0021 6.056 68.719 2957 490849 1,817 1,817 1,88E-02 1,833 0,015 18,17 1479 1,0009 0,0500 5,348E-11 1,6E-07 2 100 68.719
0,0020 6.056 69.567 2959 496905 1,817 1,817 1,88E-02 1,832 0,015 18,17 1480 1,0008 0,0500 4,835E-11 1,5E-07 2 100 69.567

Sum SEDIMENTERET 120.619
  SedimenenteretI valgte x[kg/m 2̂]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m 2̂] 0,594826 0,615354 0,521062 0,287572 0,151226 0,070664 0,029086 0,013876 0,007954   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m 2̂] 0,546407 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000



   MUDDERw=0.0003m/sE-SKAGEN      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredningTid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m 2̂] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m 3̂] xp [m] w [m/s] T-B [s]

10,0000 0,37 0,200 300 2,5 5 16 1,5 3000 0,00030 3,570E-01 3,000
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 4,0000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m 2̂/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0069 1,77 32 2,48E-02 0,346

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredningTid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m 2̂/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 6,9268 5 0 65 0 0,001 0,001 2,48E-02 0 0 1,77 32 1,0000 0,0000 6,908E-03 2,1E+01 0 0,0  x fælde [m] -->...................... 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 65 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
6,9268 5 2 65 5 0,001 0,001 2,48E-02 0,065 0,177 1,66 34 1,0322 0,0004 6,687E-03 2,0E+01 99 0 2 0,028113025 0,028113025 2 68 0,0281 0,028113025 2 -32 36
6,5942 5 4 68 10 0,002 0,002 2,48E-02 0,077 0,166 1,57 36 1,0425 0,0005 6,408E-03 1,9E+01 116 0 4 0,029713293 0,029713293 4 71 0,0297 0,029713293 4 -32 39
6,2772 6 6 71 16 0,002 0,002 2,48E-02 0,090 0,157 1,50 37 1,0544 0,0006 6,071E-03 1,8E+01 134 0 6 0,031049853 0,031049853 6 75 0,0310 0,031049853 6 -32 43
5,9750 6 8 75 22 0,002 0,002 2,48E-02 0,104 0,150 1,45 39 1,0673 0,0007 5,681E-03 1,7E+01 154 0 8 0,032052166 0,032052166 8 79 0,0321 0,032052166 8 -31 47
5,6868 7 11 79 29 0,002 0,002 2,48E-02 0,118 0,145 1,42 41 1,0806 0,0008 5,250E-03 1,6E+01 174 1 11 0,032674771 0,032674771 11 83 0,0327 0,032674771 11 -31 52
5,4121 8 13 83 36 0,002 0,002 2,48E-02 0,133 0,142 1,41 43 1,0938 0,0008 4,792E-03 1,4E+01 194 1 13 0,03290548 0,03290548 13 87 0,0329 13 -30 57
5,1502 8 17 87 45 0,003 0,003 2,48E-02 0,148 0,141 1,42 46 1,1061 0,0009 4,324E-03 1,3E+01 214 1 17 0,032765709 0,032765709 0,032765709 17 91 0,0328 17 -29 62
4,9006 9 20 91 54 0,003 0,003 2,48E-02 0,163 0,142 1,43 48 1,1171 0,0010 3,864E-03 1,2E+01 234 1 20 0,03230316 0,03230316 0,03230316 20 96 0,0323 20 -28 68
4,6626 10 24 96 64 0,003 0,003 2,48E-02 0,178 0,143 1,47 50 1,1264 0,0011 3,423E-03 1,0E+01 254 1 24 0,031580269 0,031580269 0,031580269 24 100 0,0316 24 -26 74
4,4359 11 28 100 76 0,003 0,003 2,48E-02 0,192 0,147 1,51 53 1,1341 0,0012 3,011E-03 9,0E+00 273 2 28 0,030662743 0,030662743 0,030662743 28 105 0,0307 28 -25 81
4,2198 12 33 105 88 0,004 0,004 2,48E-02 0,206 0,151 1,56 55 1,1402 0,0013 2,634E-03 7,9E+00 291 2 33 0,029611146 0,029611146 0,029611146 33 111 0,0296 33 -23 88
4,0139 14 38 111 102 0,004 0,004 2,48E-02 0,220 0,156 1,62 58 1,1448 0,0014 2,295E-03 6,9E+00 309 2 38 0,028476395 0,028476395 0,028476395 38 116 0,0285 38 -20 96
3,8178 15 43 116 117 0,005 0,005 2,48E-02 0,234 0,162 1,69 61 1,1484 0,0015 1,993E-03 6,0E+00 327 2 43 0,027298467 0,027298467 0,027298467 43 122 0,0273 43 -18 104
3,6310 17 50 122 134 0,005 0,005 2,48E-02 0,248 0,169 1,76 64 1,1510 0,0016 1,726E-03 5,2E+00 346 3 50 0,026107122 0,026107122 0,026107122 50 128 0,0261 50 -15 114
3,4530 19 56 128 152 0,006 0,006 2,48E-02 0,262 0,176 1,84 67 1,1530 0,0017 1,493E-03 4,5E+00 364 3 56 0,024923558 0,024923558 0,024923558 0,024923558 56 135 0,0249 56 -11 124
3,2834 20 64 135 173 0,006 0,006 2,48E-02 0,277 0,184 1,93 71 1,1544 0,0018 1,289E-03 3,9E+00 383 3 64 0,023762267 0,023762267 0,023762267 0,023762267 64 141 0,0238 64 -7 135
3,1220 23 72 141 196 0,007 0,007 2,48E-02 0,292 0,193 2,02 74 1,1554 0,0019 1,112E-03 3,3E+00 403 4 72 0,02263274 0,02263274 0,02263274 0,02263274 72 148 0,0226 72 -2 147
2,9682 25 82 148 221 0,007 0,007 2,48E-02 0,308 0,202 2,12 78 1,1562 0,0020 9,580E-04 2,9E+00 423 4 82 0,021540848 0,021540848 0,021540848 82 156 82 4 159
2,8217 28 92 156 248 0,008 0,008 2,48E-02 0,324 0,212 2,22 82 1,1567 0,0021 8,250E-04 2,5E+00 443 4 92 0,020489921 0,020489921 0,020489921 92 164 92 10 174
2,6822 30 103 164 279 0,009 0,009 2,48E-02 0,341 0,222 2,33 86 1,1571 0,0022 7,101E-04 2,1E+00 465 5 103 0,019481535 0,019481535 0,019481535 103 172 103 17 189
2,5493 34 116 172 312 0,010 0,010 2,48E-02 0,359 0,233 2,45 90 1,1574 0,0023 6,110E-04 1,8E+00 487 5 116 0,018516081 0,018516081 0,018516081 116 180 116 25 206
2,4228 37 129 180 349 0,011 0,011 2,48E-02 0,378 0,245 2,57 95 1,1576 0,0024 5,254E-04 1,6E+00 511 5 129 0,017593164 0,017593164 129 189 129 35 224
2,3023 41 145 189 391 0,012 0,012 2,48E-02 0,398 0,257 2,70 99 1,1578 0,0025 4,517E-04 1,4E+00 535 6 145 0,016711882 0,016711882 0,016711882 145 199 145 45 244
2,1875 45 161 199 436 0,014 0,014 2,48E-02 0,419 0,270 2,84 104 1,1579 0,0027 3,882E-04 1,2E+00 560 6 161 0,015871016 0,015871016 0,015871016 161 209 161 57 266
2,0782 50 180 209 486 0,015 0,015 2,48E-02 0,441 0,284 2,98 110 1,1580 0,0028 3,335E-04 1,0E+00 586 7 180 0,015069161 0,015069161 180 219 180 70 289
1,9741 56 200 219 542 0,017 0,017 2,48E-02 0,465 0,298 3,13 115 1,1581 0,0029 2,864E-04 8,6E-01 614 7 200 0,014304812 0,014304812 200 230 200 85 315
1,8749 61 223 230 603 0,018 0,018 2,48E-02 0,489 0,313 3,29 121 1,1581 0,0031 2,458E-04 7,4E-01 642 8 223 0,013576421 0,013576421 223 242 223 102 344
1,7805 68 248 242 671 0,020 0,020 2,48E-02 0,515 0,329 3,45 127 1,1582 0,0033 2,110E-04 6,3E-01 672 9 248 0,012882439 248 254 248 121 375
1,6906 75 276 254 746 0,023 0,023 2,48E-02 0,542 0,345 3,63 133 1,1582 0,0034 1,810E-04 5,4E-01 703 9 276 0,012221338 276 266 276 143 409
1,6049 83 307 266 829 0,025 0,025 2,48E-02 0,571 0,363 3,81 140 1,1583 0,0036 1,552E-04 4,7E-01 735 10 307 0,011591629 307 280 307 167 447
1,5234 92 341 280 921 0,028 0,028 2,48E-02 0,602 0,381 4,00 147 1,1583 0,0038 1,331E-04 4,0E-01 769 10 341 0,01099187 0,01099187 341 294 341 194 488
1,4457 102 378 294 1022 0,030 0,030 2,48E-02 0,634 0,400 4,21 154 1,1584 0,0040 1,140E-04 3,4E-01 804 11 378 0,01042067 0,01042067 378 308 378 224 532
1,3717 112 420 308 1135 0,034 0,034 2,48E-02 0,668 0,421 4,42 162 1,1584 0,0042 9,764E-05 2,9E-01 840 12 420 0,009876695 420 324 420 258 582
1,3013 124 466 324 1259 0,037 0,037 2,48E-02 0,704 0,442 4,64 170 1,1585 0,0044 8,359E-05 2,5E-01 878 12 466 0,009358669 466 340 466 296 636
1,2342 138 517 340 1397 0,041 0,041 2,48E-02 0,742 0,464 4,88 178 1,1585 0,0047 7,153E-05 2,1E-01 917 13 517 0,008865369 517 357 517 338 695
1,1703 152 573 357 1549 0,046 0,046 2,48E-02 0,782 0,488 5,13 187 1,1586 0,0049 6,117E-05 1,8E-01 958 14 573 0,008395629 573 375 573 386 761
1,1095 169 636 375 1718 0,051 0,051 2,48E-02 0,825 0,513 5,39 197 1,1586 0,0052 5,229E-05 1,6E-01 1.000 15 636 0,007948336 636 394 636 439 832
1,0516 187 705 394 1905 0,056 0,056 2,48E-02 0,870 0,539 5,66 207 1,1587 0,0055 4,467E-05 1,3E-01 1.044 16 705 705 413 705 498 912
0,9964 207 782 413 2113 0,062 0,062 2,48E-02 0,918 0,566 5,95 217 1,1587 0,0058 3,814E-05 1,1E-01 1.089 17 782 0,007116896 782 434 782 565 999
0,9439 230 867 434 2342 0,069 0,069 2,48E-02 0,968 0,595 6,26 228 1,1588 0,0061 3,254E-05 9,8E-02 1.136 18 867 0,006730773 867 456 867 639 1.094
0,8938 255 961 456 2597 0,076 0,076 2,48E-02 1,022 0,626 6,58 239 1,1589 0,0064 2,774E-05 8,3E-02 1.185 19 961 0,006363144 961 478 961 722 1.200
0,8462 283 1.066 478 2880 0,085 0,085 2,48E-02 1,079 0,658 6,91 251 1,1589 0,0068 2,364E-05 7,1E-02 1.235 20 1.066 0,006013132 1.066 502 1.066 814 1.317
0,8008 314 1.182 502 3194 0,094 0,094 2,48E-02 1,140 0,691 7,27 264 1,1590 0,0072 2,013E-05 6,0E-02 1.286 21 1.182 0,005679906 1.182 527 1.182 918 1.445
0,7576 348 1.310 527 3542 0,104 0,104 2,48E-02 1,204 0,727 7,64 277 1,1591 0,0076 1,712E-05 5,1E-02 1.339 22 1.310 1.310 554 1.310 1.034 1.587
0,7165 386 1.453 554 3928 0,116 0,116 2,48E-02 1,273 0,764 8,03 291 1,1592 0,0080 1,455E-05 4,4E-02 1.394 23 1.453 1.453 581 1.453 1.163 1.744
0,6773 429 1.612 581 4357 0,129 0,129 2,48E-02 1,346 0,803 8,45 305 1,1593 0,0084 1,236E-05 3,7E-02 1.451 24 1.612 1.612 610 1.612 1.307 1.917
0,6400 477 1.789 610 4834 0,143 0,143 2,48E-02 1,424 0,845 8,88 321 1,1594 0,0089 1,048E-05 3,1E-02 1.508 25 1.789 0,004499566 1.789 641 1.789 1.468 2.109
0,6045 530 1.985 641 5364 0,159 0,159 2,48E-02 1,116 0,888 8,95 337 1,1110 0,0094 9,268E-06 2,8E-02 1.599 27 1.985 0,004422328 1.985 673 1.985 1.648 2.321
0,5706 590 2.203 673 5954 0,177 0,177 2,48E-02 1,047 0,895 8,93 353 1,0995 0,0104 8,264E-06 2,5E-02 1.740 28 2.203 0,004386511 2.203 707 2.203 1.850 2.556
0,5381 657 2.446 707 6611 0,197 0,197 2,48E-02 1,072 0,893 8,91 371 1,1003 0,0116 7,346E-06 2,2E-02 1.902 30 2.446 2.446 742 2.446 2.075 2.817
0,5068 732 2.717 742 7343 0,220 0,220 2,48E-02 1,090 0,891 8,89 390 1,0999 0,0130 6,515E-06 2,0E-02 2.076 31 2.717 0,004292829 2.717 779 2.717 2.327 3.106
0,4767 817 3.019 779 8160 0,245 0,245 2,48E-02 1,111 0,889 8,87 409 1,0996 0,0145 5,763E-06 1,7E-02 2.263 33 3.019 0,004238726 3.019 818 3.019 2.610 3.428
0,4478 914 3.357 818 9074 0,274 0,274 2,48E-02 1,134 0,887 8,84 430 1,0992 0,0162 5,083E-06 1,5E-02 2.464 35 3.357 0,004178939 3.357 859 3.357 2.928 3.787
0,4199 1.023 3.736 859 10097 0,307 0,307 2,48E-02 1,161 0,884 8,81 451 1,0987 0,0182 4,467E-06 1,3E-02 2.678 38 3.736 3.736 902 3.736 3.285 4.187
0,3930 1.148 4.160 902 11244 0,344 0,344 2,48E-02 1,191 0,881 8,77 474 1,0982 0,0205 3,911E-06 1,2E-02 2.906 40 4.160 4.160 947 4.160 3.687 4.634
0,3670 1.290 4.638 947 12535 0,387 0,387 2,48E-02 1,225 0,877 8,74 497 1,0976 0,0232 3,409E-06 1,0E-02 3.148 43 4.638 4.638 994 4.638 4.141 5.135
0,3418 1.455 5.176 994 13989 0,436 0,436 2,48E-02 1,265 0,874 8,69 522 1,0968 0,0263 2,956E-06 8,9E-03 3.401 46 5.176 5.176 1044 5.176 4.654 5.698
0,3175 1.644 5.784 1044 15634 0,493 0,493 2,48E-02 1,310 0,869 8,64 548 1,0958 0,0298 2,547E-06 7,6E-03 3.666 49 5.784 5.784 1096 5.784 5.236 6.333
0,2938 1.866 6.475 1096 17499 0,560 0,560 2,48E-02 1,362 0,864 8,58 576 1,0947 0,0341 2,180E-06 6,5E-03 3.938 52 6.475 6.475 1151 6.475 5.899 7.050
0,2709 2.125 7.261 1151 19624 0,638 0,638 2,48E-02 1,423 0,858 8,50 604 1,0933 0,0391 1,850E-06 5,5E-03 4.216 55 7.261 7.261 1209 7.261 6.657 7.865
0,2485 2.432 8.161 1209 22057 0,730 0,730 2,48E-02 1,495 0,850 8,42 635 1,0915 0,0451 1,554E-06 4,7E-03 4.495 59 8.161 8.161 1269 8.161 7.526 8.796
0,2266 2.800 9.197 1269 24857 0,840 0,840 2,48E-02 1,580 0,842 8,32 666 1,0892 0,0524 1,290E-06 3,9E-03 4.767 63 9.197 9.197 1333 9.197 8.531 9.863
0,2052 3.247 10.399 1333 28104 0,974 0,974 2,48E-02 1,682 0,832 8,19 700 1,0861 0,0616 1,055E-06 3,2E-03 5.024 67 10.399 10.399 1399 10.399 9.699 11.098
0,1842 3.799 11.804 1399 31903 1,140 1,140 2,48E-02 1,806 0,819 8,04 735 1,0819 0,0731 8,465E-07 2,5E-03 5.254 72 11.804 11.804 1469 11.804 11.069 12.539
0,1634 4.495 13.467 1469 36398 1,348 1,348 2,48E-02 1,959 0,804 7,85 771 1,0760 0,0881 6,631E-07 2,0E-03 5.442 76 13.467 13.467 1543 13.467 12.696 14.238
0,1429 5.398 15.464 1543 41796 1,619 1,619 2,48E-02 2,153 0,785 7,60 810 1,0672 0,1085 5,029E-07 1,5E-03 5.565 81 15.464 15.464 1620 15.464 14.654 16.274
0,1224 2.532 16.401 1620 44328 0,760 0,760 2,48E-02 2,404 0,291 8,95 825 1,2238 0,0510 3,744E-07 1,1E-03 2.099 83 16.401 16.401 1651 16.401 15.576 17.227
0,1147 7.198 19.065 1651 51526 2,160 2,160 2,48E-02 1,050 0,895 6,95 867 0,8556 0,1268 3,327E-07 1,0E-03 5.154 87 19.065 19.065 1733 19.065 18.198 19.931
0,0952 2.315 19.921 1733 53841 0,695 0,695 2,48E-02 3,055 0,177 9,13 878 1,3480 0,0506 2,259E-07 6,8E-04 1.391 88 19.921 19.921 1755 19.921 19.044 20.799
0,0899 3.043 21.047 1755 56884 0,913 0,913 2,48E-02 0,871 0,285 8,80 891 0,9946 0,0508 2,051E-07 6,2E-04 1.451 89 21.047 21.047 1783 21.047 20.156 21.939
0,0842 2.934 22.133 1783 59818 0,880 0,880 2,48E-02 1,198 0,244 8,88 904 1,0365 0,0507 1,791E-07 5,4E-04 1.284 90 22.133 22.133 1807 22.133 21.229 23.036
0,0790 2.959 23.227 1807 62777 0,888 0,888 2,48E-02 1,124 0,229 8,88 915 1,0268 0,0507 1,578E-07 4,7E-04 1.166 91 23.227 23.227 1831 23.227 22.312 24.143
0,0742 2.961 24.323 1831 65738 0,888 0,888 2,48E-02 1,117 0,213 8,90 926 1,0259 0,0506 1,391E-07 4,2E-04 1.054 92 24.323 24.323 1853 24.323 23.397 25.249
0,0697 2.966 25.421 1853 68704 0,890 0,890 2,48E-02 1,101 0,199 8,91 937 1,0239 0,0506 1,230E-07 3,7E-04 954 93 25.421 25.421 1873 25.421 24.484 26.357
0,0656 2.971 26.520 1873 71675 0,891 0,891 2,48E-02 1,088 0,185 8,92 946 1,0223 0,0505 1,088E-07 3,3E-04 863 94 26.520 26.520 1893 26.520 25.573 27.466
0,0617 2.975 27.620 1893 74649 0,892 0,892 2,48E-02 1,076 0,173 8,93 956 1,0207 0,0505 9,645E-08 2,9E-04 781 94 27.620 27.620 1911 27.620 26.665 28.576
0,0582 2.978 28.722 1911 77627 0,893 0,893 2,48E-02 1,065 0,162 8,94 964 1,0194 0,0505 8,561E-08 2,6E-04 706 95 28.722 28.722 1929 28.722 27.758 29.686
0,0548 2.982 29.825 1929 80609 0,894 0,894 2,48E-02 1,055 0,152 8,95 972 1,0181 0,0504 7,608E-08 2,3E-04 639 95 29.825 29.825 1945 29.825 28.853 30.798
0,0517 2.985 30.930 1945 83593 0,895 0,895 2,48E-02 1,046 0,142 8,96 980 1,0169 0,0504 6,769E-08 2,0E-04 578 96 30.930 30.930 1960 30.930 29.949 31.910
0,0488 2.988 32.035 1960 86581 0,896 0,896 2,48E-02 1,037 0,133 8,97 987 1,0158 0,0504 6,029E-08 1,8E-04 523 96 32.035 32.035 1975 32.035 31.047 33.022
0,0461 2.990 33.141 1975 89571 0,897 0,897 2,48E-02 1,030 0,125 8,98 994 1,0148 0,0503 5,375E-08 1,6E-04 473 97 33.141 33.141 1989 33.141 32.147 34.136
0,0435 2.993 34.249 1989 92564 0,898 0,898 2,48E-02 1,022 0,118 8,98 1001 1,0139 0,0503 4,797E-08 1,4E-04 428 97 34.249 34.249 2002 34.249 33.248 35.249
0,0411 2.995 35.357 2002 95559 0,898 0,898 2,48E-02 1,015 0,111 8,99 1007 1,0131 0,0503 4,284E-08 1,3E-04 388 97 35.357 35.357 2014 35.357 34.350 36.364
0,0389 2.997 36.466 2014 98556 0,899 0,899 2,48E-02 1,009 0,104 9,00 1013 1,0123 0,0503 3,829E-08 1,1E-04 351 98 36.466 36.466 2026 36.466 35.453 37.478
0,0368 2.999 37.575 2026 101555 0,900 0,900 2,48E-02 1,003 0,098 9,00 1018 1,0115 0,0503 3,425E-08 1,0E-04 317 98 37.575 37.575 2037 37.575 36.557 38.594
0,0348 3.001 38.685 2037 104555 0,900 0,900 2,48E-02 0,998 0,092 9,01 1024 1,0109 0,0503 3,065E-08 9,2E-05 287 98 38.685 38.685 2047 38.685 37.662 39.709
0,0329 3.002 39.796 2047 107558 0,901 0,901 2,48E-02 0,993 0,087 9,01 1029 1,0102 0,0502 2,745E-08 8,2E-05 260 98 39.796 39.796 2057 39.796 38.768 40.825
0,0312 3.004 40.908 2057 110562 0,901 0,901 2,48E-02 0,988 0,082 9,02 1033 1,0096 0,0502 2,460E-08 7,4E-05 235 99 40.908 40.908 2066 40.908 39.875 41.941
0,0295 3.006 42.020 2066 113568 0,902 0,902 2,48E-02 0,983 0,077 9,02 1038 1,0091 0,0502 2,206E-08 6,6E-05 213 99 42.020 42.020 2075 42.020 40.982 43.058
0,0279 3.007 43.133 2075 116575 0,902 0,902 2,48E-02 0,979 0,073 9,02 1042 1,0086 0,0502 1,979E-08 5,9E-05 192 99 43.133 43.133 2084 43.133 42.091 44.174
0,0265 3.008 44.246 2084 119583 0,902 0,902 2,48E-02 0,975 0,069 9,03 1046 1,0081 0,0502 1,776E-08 5,3E-05 174 99 44.246 44.246 2092 44.246 43.200 45.291
0,0251 3.010 45.359 2092 122592 0,903 0,903 2,48E-02 0,971 0,065 9,03 1050 1,0076 0,0502 1,595E-08 4,8E-05 157 99 45.359 45.359 2099 45.359 44.310 46.409
0,0238 3.011 46.473 2099 125603 0,903 0,903 2,48E-02 0,968 0,062 9,04 1053 1,0072 0,0502 1,433E-08 4,3E-05 142 99 46.473 46.473 2106 46.473 45.420 47.526
0,0225 3.012 47.587 2106 128615 0,904 0,904 2,48E-02 0,965 0,058 9,04 1057 1,0068 0,0502 1,287E-08 3,9E-05 129 100 47.587 47.587 2113 47.587 46.531 48.644
0,0214 3.013 48.702 2113 131627 0,904 0,904 2,48E-02 0,962 0,055 9,04 1060 1,0064 0,0502 1,157E-08 3,5E-05 117 100 48.702 48.702 2120 48.702 47.642 49.762
0,0203 3.014 49.817 2120 134641 0,904 0,904 2,48E-02 0,959 0,052 9,04 1063 1,0061 0,0501 1,041E-08 3,1E-05 105 100 49.817 49.817 2126 49.817 48.754 50.880
0,0192 3.015 50.933 2126 137656 0,904 0,904 2,48E-02 0,956 0,049 9,05 1066 1,0057 0,0501 9,363E-09 2,8E-05 95 100 50.933 50.933 2132 50.933 49.867 51.998
0,0182 3.015 52.048 2132 140671 0,905 0,905 2,48E-02 0,954 0,047 9,05 1068 1,0054 0,0501 8,426E-09 2,5E-05 86 100 52.048 52.048 2137 52.048 50.980 53.117
0,0173 3.016 53.164 2137 143687 0,905 0,905 2,48E-02 0,951 0,044 9,05 1071 1,0051 0,0501 7,584E-09 2,3E-05 78 100 53.164 53.164 2142 53.164 52.093 54.235
0,0164 3.017 54.281 2142 146704 0,905 0,905 2,48E-02 0,949 0,042 9,05 1074 1,0049 0,0501 6,829E-09 2,0E-05 71 100 54.281 54.281 2147 54.281 53.207 55.354
0,0156 3.018 55.397 2147 149722 0,905 0,905 2,48E-02 0,947 0,040 9,06 1076 1,0046 0,0501 6,150E-09 1,8E-05 64 100 55.397 55.397 2152 55.397 54.321 56.473
0,0148 3.018 56.514 2152 152740 0,906 0,906 2,48E-02 0,945 0,038 9,06 1078 1,0044 0,0501 5,540E-09 1,7E-05 58 100 56.514 56.514 2156 56.514 55.436 57.592
0,0140 3.019 57.631 2156 155759 0,906 0,906 2,48E-02 0,943 0,036 9,06 1080 1,0041 0,0501 4,992E-09 1,5E-05 52 100 57.631 57.631 2161 57.631 56.551 58.711
0,0133 3.020 58.748 2161 158779 0,906 0,906 2,48E-02 0,941 0,034 9,06 1082 1,0039 0,0501 4,499E-09 1,3E-05 47 100 58.748 58.748 2165 58.748 57.666 59.831
0,0126 3.020 59.866 2165 161799 0,906 0,906 2,48E-02 0,940 0,032 9,06 1084 1,0037 0,0501 4,055E-09 1,2E-05 43 100 59.866 59865,68285
0,0120 3.021 60.983 2168 164820 0,906 0,906 2,48E-02 0,938 0,030 9,06 1086 1,0035 0,0501 3,656E-09 1,1E-05 39 100 60.983
0,0114 3.021 62.101 2172 167841 0,906 0,906 2,48E-02 0,937 0,029 9,06 1088 1,0033 0,0501 3,297E-09 9,9E-06 35 100 62.101
0,0108 3.022 63.219 2175 170863 0,906 0,906 2,48E-02 0,935 0,027 9,07 1089 1,0032 0,0501 2,974E-09 8,9E-06 32 100 63.219
0,0103 3.022 64.337 2179 173885 0,907 0,907 2,48E-02 0,934 0,026 9,07 1091 1,0030 0,0501 2,682E-09 8,0E-06 29 100 64.337
0,0098 3.023 65.456 2182 176907 0,907 0,907 2,48E-02 0,932 0,025 9,07 1092 1,0028 0,0501 2,420E-09 7,3E-06 26 100 65.456
0,0093 3.023 66.574 2185 179930 0,907 0,907 2,48E-02 0,931 0,023 9,07 1094 1,0027 0,0501 2,184E-09 6,6E-06 24 100 66.574
0,0088 3.023 67.693 2188 182953 0,907 0,907 2,48E-02 0,930 0,022 9,07 1095 1,0026 0,0501 1,971E-09 5,9E-06 21 100 67.693
0,0084 3.024 68.811 2190 185977 0,907 0,907 2,48E-02 0,929 0,021 9,07 1096 1,0024 0,0501 1,779E-09 5,3E-06 19 100 68.811
0,0080 3.024 69.930 2193 189001 0,907 0,907 2,48E-02 0,928 0,020 9,07 1098 1,0023 0,0501 1,606E-09 4,8E-06 17 100 69.930
0,0076 3.024 71.049 2195 192025 0,907 0,907 2,48E-02 0,927 0,019 9,07 1099 1,0022 0,0501 1,450E-09 4,3E-06 16 100 71.049
0,0072 3.025 72.168 2198 195050 0,907 0,907 2,48E-02 0,926 0,018 9,07 1100 1,0021 0,0500 1,309E-09 3,9E-06 14 100 72.168
0,0068 3.025 73.288 2200 198075 0,907 0,907 2,48E-02 0,925 0,017 9,08 1101 1,0020 0,0500 1,182E-09 3,5E-06 13 100 73.288
0,0065 3.025 74.407 2202 201100 0,908 0,908 2,48E-02 0,925 0,016 9,08 1102 1,0019 0,0500 1,067E-09 3,2E-06 12 100 74.407
0,0062 3.025 75.526 2204 204125 0,908 0,908 2,48E-02 0,924 0,015 9,08 1103 1,0018 0,0500 9,639E-10 2,9E-06 11 100 75.526
0,0059 3.026 76.646 2206 207151 0,908 0,908 2,48E-02 0,923 0,015 9,08 1104 1,0017 0,0500 8,706E-10 2,6E-06 10 100 76.646
0,0056 3.026 77.765 2207 210177 0,908 0,908 2,48E-02 0,922 0,014 9,08 1105 1,0016 0,0500 7,864E-10 2,4E-06 9 100 77.765
0,0053 3.026 78.885 2209 213203 0,908 0,908 2,48E-02 0,922 0,013 9,08 1105 1,0015 0,0500 7,105E-10 2,1E-06 8 100 78.885
0,0050 3.026 80.005 2211 216229 0,908 0,908 2,48E-02 0,921 0,013 9,08 1106 1,0014 0,0500 6,419E-10 1,9E-06 7 100 80.005
0,0048 3.027 81.125 2212 219256 0,908 0,908 2,48E-02 0,920 0,012 9,08 1107 1,0014 0,0500 5,799E-10 1,7E-06 6 100 81.125
0,0045 3.027 82.245 2214 222283 0,908 0,908 2,48E-02 0,920 0,011 9,08 1107 1,0013 0,0500 5,240E-10 1,6E-06 6 100 82.245
0,0043 3.027 83.365 2215 225310 0,908 0,908 2,48E-02 0,919 0,011 9,08 1108 1,0012 0,0500 4,735E-10 1,4E-06 5 100 83.365
0,0041 3.027 84.485 2216 228337 0,908 0,908 2,48E-02 0,919 0,010 9,08 1109 1,0012 0,0500 4,279E-10 1,3E-06 5 100 84.485
0,0039 3.027 85.605 2218 231364 0,908 0,908 2,48E-02 0,918 0,010 9,08 1109 1,0011 0,0500 3,867E-10 1,2E-06 4 100 85.605
0,0037 3.027 86.725 2219 234391 0,908 0,908 2,48E-02 0,918 0,009 9,08 1110 1,0011 0,0500 3,495E-10 1,0E-06 4 100 86.725
0,0035 3.028 87.845 2220 237419 0,908 0,908 2,48E-02 0,917 0,009 9,08 1110 1,0010 0,0500 3,159E-10 9,5E-07 4 100 87.845
0,0034 3.028 88.965 2221 240446 0,908 0,908 2,48E-02 0,917 0,008 9,08 1111 1,0010 0,0500 2,856E-10 8,6E-07 3 100 88.965
0,0032 3.028 90.085 2222 243474 0,908 0,908 2,48E-02 0,917 0,008 9,08 1111 1,0009 0,0500 2,581E-10 7,7E-07 3 100 90.085
0,0030 3.028 91.206 2223 246502 0,908 0,908 2,48E-02 0,916 0,008 9,08 1112 1,0009 0,0500 2,334E-10 7,0E-07 3 100 91.206
0,0029 3.028 92.326 2224 249530 0,908 0,908 2,48E-02 0,916 0,007 9,08 1112 1,0008 0,0500 2,110E-10 6,3E-07 2 100 92.326
0,0027 3.028 93.447 2225 252558 0,908 0,908 2,48E-02 0,916 0,007 9,08 1113 1,0008 0,0500 1,907E-10 5,7E-07 2 100 93.447
0,0026 3.028 94.567 2226 255587 0,908 0,908 2,48E-02 0,915 0,006 9,09 1113 1,0007 0,0500 1,724E-10 5,2E-07 2 100 94.567

Sum SEDIMENTERET 120.619
  SedimenenteretI valgte x[kg/m 2̂]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m 2̂] 0,496632 0,576661 0,440328 0,244473 0,133641 0,065857 0,031904 0,013308 0,012710   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m 2̂] 0,153603 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000



   MUDDERw=0.0003m/sN-GABET      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredningTid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m^2] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m^3] xp [m] w [m/s] T-B [s]

13,0000 0,03 0,200 300 2,5 5 16 1,5 3000 0,00030 3,570E-01 3,000
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 5,2000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m^2/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0051 2,02 35 2,61E-03 0,317

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredningTid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m^2/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 6,3490 6 0 71 0 0,002 0,002 2,61E-03 0 0 2,02 35 1,0000 0,0000 5,095E-03 1,5E+01 0 0,0   x fælde [m] -->......................x(c) (lodret) 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 71 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
6,3490 6 0 71 6 0,002 0,002 2,61E-03 0,007 0,202 1,82 37 0,9953 0,0004 5,115E-03 1,5E+01 105 0 0 0,025595739 0,025595739 0 74 0,0256 0,025595739 0 -37 37
6,0440 6 0 74 12 0,002 0,002 2,61E-03 0,009 0,182 1,64 39 0,9965 0,0005 5,128E-03 1,5E+01 128 0 0 0,028301339 0,028301339 0 78 0,0283 0,028301339 0 -39 39
5,7531 7 1 78 18 0,002 0,002 2,61E-03 0,011 0,164 1,49 41 0,9981 0,0006 5,131E-03 1,5E+01 156 0 1 0,031237659 0,031237659 1 82 0,0312 0,031237659 1 -40 41
5,4756 7 1 82 26 0,002 0,002 2,61E-03 0,013 0,149 1,35 43 1,0003 0,0008 5,121E-03 1,5E+01 190 0 1 0,034397083 0,034397083 1 86 0,0344 0,034397083 1 -42 44
5,2107 8 1 86 34 0,002 0,002 2,61E-03 0,016 0,135 1,23 45 1,0033 0,0010 5,095E-03 1,5E+01 230 1 1 0,0377572 0,0377572 1 90 0,0378 0,0377572 1 -44 46
4,9579 9 1 90 43 0,003 0,003 2,61E-03 0,019 0,123 1,12 47 1,0072 0,0012 5,047E-03 1,5E+01 278 1 1 0,041275016 0,041275016 1 95 0,0413 0,041275016 1 -46 49
4,7163 10 2 95 53 0,003 0,003 2,61E-03 0,023 0,112 1,03 50 1,0123 0,0014 4,972E-03 1,5E+01 334 1 2 0,044880864 0,044880864 2 99 0,0449 0,044880864 2 -48 51
4,4854 11 2 99 64 0,003 0,003 2,61E-03 0,028 0,103 0,95 52 1,0188 0,0017 4,864E-03 1,5E+01 399 2 2 0,048473523 0,048473523 2 104 0,0485 0,048473523 2 -50 54
4,2647 12 2 104 77 0,004 0,004 2,61E-03 0,034 0,095 0,89 55 1,0270 0,0020 4,717E-03 1,4E+01 474 2 2 0,05191915 0,05191915 2 110 0,0519 0,05191915 2 -52 57
4,0535 14 3 110 90 0,004 0,004 2,61E-03 0,040 0,089 0,83 57 1,0368 0,0024 4,528E-03 1,4E+01 557 2 3 0,055057333 0,055057333 0,055057333 3 115 0,0551 0,055057333 3 -55 60
3,8514 15 3 115 105 0,004 0,004 2,61E-03 0,047 0,083 0,79 60 1,0484 0,0028 4,296E-03 1,3E+01 647 3 3 0,057716881 0,057716881 0,057716881 3 121 0,0577 0,057716881 3 -57 64
3,6579 17 4 121 122 0,005 0,005 2,61E-03 0,055 0,079 0,76 63 1,0613 0,0033 4,022E-03 1,2E+01 744 4 4 0,059740915 0,059740915 0,059740915 4 127 0,0597 0,059740915 4 -60 67
3,4726 18 4 127 140 0,005 0,005 2,61E-03 0,063 0,076 0,75 67 1,0751 0,0038 3,714E-03 1,1E+01 843 4 4 0,061015716 0,061015716 0,061015716 4 133 0,0610 0,061015716 0,061015716 4 -62 71
3,2953 20 5 133 160 0,006 0,006 2,61E-03 0,071 0,075 0,74 70 1,0890 0,0043 3,383E-03 1,0E+01 944 5 5 0,061493469 0,061493469 0,061493469 5 140 0,0615 0,061493469 0,061493469 5 -65 75
3,1255 22 5 140 182 0,007 0,007 2,61E-03 0,080 0,074 0,74 73 1,1022 0,0048 3,041E-03 9,1E+00 1.043 6 5 0,061199604 0,061199604 0,061199604 5 147 0,0612 0,061199604 0,061199604 5 -68 79
2,9631 25 6 147 207 0,007 0,007 2,61E-03 0,089 0,074 0,74 77 1,1142 0,0053 2,702E-03 8,1E+00 1.138 7 6 0,060221918 0,060221918 0,060221918 6 154 0,0602 0,060221918 0,060221918 6 -71 83
2,8078 27 7 154 235 0,008 0,008 2,61E-03 0,098 0,074 0,76 81 1,1246 0,0058 2,376E-03 7,1E+00 1.230 8 7 0,058687063 0,058687063 0,058687063 7 162 0,0587 0,058687063 0,058687063 7 -74 88
2,6594 30 8 162 265 0,009 0,009 2,61E-03 0,106 0,076 0,78 85 1,1332 0,0063 2,072E-03 6,2E+00 1.316 9 8 0,05673434 0,05673434 0,05673434 8 170 0,0567 0,05673434 0,05673434 8 -77 93
2,5178 34 9 170 299 0,010 0,010 2,61E-03 0,115 0,078 0,81 89 1,1400 0,0068 1,795E-03 5,4E+00 1.399 10 9 0,054494994 0,054494994 0,054494994 9 178 0,0545 0,054494994 0,054494994 9 -80 98
2,3826 37 10 178 336 0,011 0,011 2,61E-03 0,123 0,081 0,84 94 1,1452 0,0073 1,546E-03 4,6E+00 1.479 11 10 0,05208033 0,05208033 0,05208033 10 187 0,0521 0,05208033 0,05208033 10 -84 104
2,2536 42 11 187 378 0,012 0,012 2,61E-03 0,132 0,084 0,87 98 1,1492 0,0078 1,325E-03 4,0E+00 1.556 13 11 0,049577727 0,049577727 0,049577727 11 197 0,0496 0,049577727 0,049577727 11 -87 110
2,1306 46 13 197 424 0,014 0,014 2,61E-03 0,140 0,087 0,91 103 1,1521 0,0083 1,133E-03 3,4E+00 1.631 14 13 0,047051807 0,047051807 0,047051807 13 207 0,0471 0,047051807 0,047051807 13 -91 116
2,0134 51 14 207 475 0,015 0,015 2,61E-03 0,149 0,091 0,95 108 1,1543 0,0089 9,651E-04 2,9E+00 1.705 15 14 0,044548059 0,044548059 0,044548059 0,044548059 14 217 0,0445 0,044548059 0,044548059 14 -94 123
1,9017 57 16 217 532 0,017 0,017 2,61E-03 0,159 0,095 1,00 114 1,1559 0,0094 8,204E-04 2,5E+00 1.779 17 16 0,042097084 0,042097084 0,042097084 0,042097084 16 228 0,0421 0,042097084 0,042097084 16 -98 130
1,7953 63 18 228 596 0,019 0,019 2,61E-03 0,169 0,100 1,05 120 1,1571 0,0100 6,960E-04 2,1E+00 1.852 18 18 0,039718487 0,039718487 0,039718487 0,039718487 18 239 0,0397 0,039718487 0,039718487 18 -102 137
1,6940 71 20 239 666 0,021 0,021 2,61E-03 0,179 0,105 1,10 126 1,1579 0,0106 5,893E-04 1,8E+00 1.926 20 20 0,037424049 0,037424049 0,037424049 0,037424049 20 251 0,0374 0,037424049 0,037424049 20 -106 145
1,5974 79 22 251 745 0,024 0,024 2,61E-03 0,190 0,110 1,16 132 1,1586 0,0112 4,981E-04 1,5E+00 2.000 22 22 0,035220139 0,035220139 0,035220139 0,035220139 22 264 0,0352 0,035220139 0,035220139 22 -109 154
1,5055 88 25 264 832 0,026 0,026 2,61E-03 0,202 0,116 1,22 138 1,1591 0,0119 4,203E-04 1,3E+00 2.075 23 25 0,033109471 0,033109471 0,033109471 0,033109471 25 277 0,0331 0,033109471 0,033109471 25 -113 163
1,4180 98 28 277 930 0,029 0,029 2,61E-03 0,214 0,122 1,28 145 1,1595 0,0126 3,540E-04 1,1E+00 2.150 25 28 0,031092347 0,031092347 0,031092347 0,031092347 28 291 0,0311 0,031092347 0,031092347 28 -117 173
1,3347 109 31 291 1039 0,033 0,033 2,61E-03 0,228 0,128 1,35 153 1,1599 0,0134 2,977E-04 8,9E-01 2.226 27 31 0,02916751 0,02916751 0,02916751 0,02916751 31 305 0,0292 0,02916751 0,02916751 0,02916751 31 -121 184
1,2554 122 35 305 1160 0,036 0,036 2,61E-03 0,242 0,135 1,42 160 1,1602 0,0142 2,499E-04 7,5E-01 2.302 29 35 0,027332732 0,027332732 0,027332732 0,027332732 35 320 0,0273 0,027332732 0,027332732 0,027332732 35 -125 195
1,1799 136 39 320 1296 0,041 0,041 2,61E-03 0,257 0,142 1,49 168 1,1604 0,0151 2,094E-04 6,3E-01 2.378 31 39 0,025585205 0,025585205 0,025585205 0,025585205 39 336 0,0256 0,025585205 0,025585205 0,025585205 39 -129 207
1,1080 152 43 336 1448 0,046 0,046 2,61E-03 0,274 0,149 1,57 177 1,1607 0,0160 1,751E-04 5,3E-01 2.454 33 43 0,0239218 0,0239218 0,0239218 0,0239218 43 353 0,0239 0,0239218 0,0239218 0,0239218 43 -133 220
1,0396 170 49 353 1618 0,051 0,051 2,61E-03 0,292 0,157 1,66 185 1,1609 0,0170 1,461E-04 4,4E-01 2.529 35 49 0,022339243 0,022339243 0,022339243 0,022339243 49 371 0,0223 0,022339243 0,022339243 0,022339243 49 -137 234
0,9745 190 54 371 1808 0,057 0,057 2,61E-03 0,311 0,166 1,74 195 1,1612 0,0181 1,217E-04 3,6E-01 2.604 37 54 0,020834224 0,020834224 0,020834224 0,020834224 0,020834224 54 389 0,0208 0,020834224 0,020834224 0,020834224 54 -140 249
0,9126 213 61 389 2021 0,064 0,064 2,61E-03 0,332 0,174 1,84 204 1,1614 0,0193 1,010E-04 3,0E-01 2.677 40 61 0,019403468 0,019403468 0,019403468 0,019403468 0,019403468 61 409 0,0194 0,019403468 0,019403468 0,019403468 61 -144 265
0,8537 239 68 409 2261 0,072 0,072 2,61E-03 0,354 0,184 1,94 215 1,1617 0,0205 8,371E-05 2,5E-01 2.749 42 68 0,018043782 0,018043782 0,018043782 0,018043782 0,018043782 68 429 0,0180 0,018043782 0,018043782 0,018043782 68 -147 282
0,7976 269 76 429 2530 0,081 0,081 2,61E-03 0,379 0,194 2,04 225 1,1620 0,0219 6,916E-05 2,1E-01 2.818 44 76 0,01675208 0,01675208 0,01675208 0,01675208 0,01675208 76 451 0,0168 0,01675208 0,01675208 0,01675208 76 -150 301
0,7442 303 85 451 2833 0,091 0,091 2,61E-03 0,406 0,204 2,15 237 1,1623 0,0234 5,696E-05 1,7E-01 2.884 47 85 0,0155254 0,0155254 0,0155254 0,0155254 0,0155254 85 473 0,0155 0,0155254 0,0155254 0,0155254 85 -152 322
0,6935 341 95 473 3174 0,102 0,102 2,61E-03 0,435 0,215 2,27 249 1,1627 0,0250 4,676E-05 1,4E-01 2.946 49 95 0,014360914 0,014360914 0,014360914 0,014360914 0,014360914 95 497 0,0144 0,014360914 0,014360914 0,014360914 95 -153 344
0,6453 385 107 497 3559 0,116 0,116 2,61E-03 0,467 0,227 2,39 261 1,1631 0,0268 3,825E-05 1,1E-01 3.004 52 107 0,01325593 0,01325593 0,01325593 0,01325593 0,01325593 107 522 0,0133 0,01325593 0,01325593 0,01325593 107 -154 368
0,5994 435 120 522 3995 0,131 0,131 2,61E-03 0,503 0,239 2,53 274 1,1635 0,0287 3,116E-05 9,3E-02 3.057 54 120 0,012207892 0,012207892 0,012207892 0,012207892 0,012207892 120 548 0,0122 0,012207892 0,012207892 0,012207892 120 -154 394
0,5558 493 135 548 4487 0,148 0,148 2,61E-03 0,541 0,253 2,67 288 1,1640 0,0308 2,528E-05 7,6E-02 3.104 57 135 0,011214383 0,011214383 0,011214383 0,011214383 0,011214383 135 575 0,0112 0,011214383 0,011214383 0,011214383 135 -153 422
0,5144 559 151 575 5047 0,168 0,168 2,61E-03 0,585 0,267 2,82 302 1,1645 0,0331 2,041E-05 6,1E-02 3.143 59 151 0,010273119 0,010273119 0,010273119 0,010273119 0,010273119 151 604 0,0103 0,010273119 0,010273119 0,010273119 151 -151 453
0,4750 636 170 604 5683 0,191 0,191 2,61E-03 0,633 0,282 2,98 317 1,1651 0,0356 1,639E-05 4,9E-02 3.173 62 170 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 170 634 0,0094 0,009381952 0,009381952 0,009381952 170 -147 488
0,4377 725 192 634 6407 0,217 0,217 2,61E-03 0,686 0,298 3,15 333 1,1658 0,0384 1,309E-05 3,9E-02 3.195 65 192 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 192 666 0,0085 0,008538863 0,008538863 0,008538863 192 -141 525
0,4022 828 217 666 7235 0,248 0,248 2,61E-03 0,746 0,315 3,33 350 1,1665 0,0415 1,039E-05 3,1E-02 3.205 67 217 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 217 699 0,0077 0,007741968 0,007741968 0,007741968 217 -133 567
0,3685 949 246 699 8184 0,285 0,285 2,61E-03 0,814 0,333 3,53 367 1,1674 0,0449 8,184E-06 2,5E-02 3.203 70 246 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 246 734 0,0070 0,006989508 0,006989508 0,006989508 246 -122 613
0,3366 1.091 278 734 9275 0,327 0,327 2,61E-03 0,891 0,353 3,74 386 1,1684 0,0488 6,396E-06 1,9E-02 3.187 73 278 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 278 771 0,0063 0,00627986 0,00627986 278 -107 664
0,3063 1.259 316 771 10534 0,378 0,378 2,61E-03 0,979 0,374 3,97 405 1,1695 0,0531 4,954E-06 1,5E-02 3.155 75 316 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 316 810 0,0056 0,005611531 0,005611531 316 -89 721
0,2776 1.458 360 810 11992 0,437 0,437 2,61E-03 1,080 0,397 4,21 425 1,1709 0,0580 3,798E-06 1,1E-02 3.107 78 360 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 360 850 0,0050 0,004983168 0,004983168 360 -65 785
0,2505 1.697 411 850 13688 0,509 0,509 2,61E-03 1,197 0,421 4,48 446 1,1725 0,0635 2,877E-06 8,6E-03 3.041 80 411 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 411 893 0,0044 0,00439356 411 -36 857
0,2249 1.985 470 893 15673 0,595 0,595 2,61E-03 1,335 0,448 4,77 469 1,1744 0,0699 2,151E-06 6,5E-03 2.954 83 470 0,003841653 0,003841653 0,003841653 0,003841653 0,003841653 470 937 470 2 939
0,2007 2.335 540 937 18008 0,701 0,701 2,61E-03 1,499 0,477 5,09 492 1,1768 0,0772 1,583E-06 4,7E-03 2.845 85 540 0,003326559 0,003326559 0,003326559 0,003326559 0,003326559 540 984 540 48 1.032
0,1778 2.767 623 984 20775 0,830 0,830 2,61E-03 1,696 0,509 5,45 517 1,1798 0,0857 1,144E-06 3,4E-03 2.714 87 623 0,002847582 0,002847582 0,002847582 0,002847582 623 1033 623 107 1.140
0,1564 3.304 722 1033 24079 0,991 0,991 2,61E-03 1,936 0,545 5,85 542 1,1835 0,0956 8,086E-07 2,4E-03 2.558 90 722 0,00240424 0,00240424 0,00240424 722 1085 722 180 1.265
0,1362 3.982 842 1085 28060 1,195 1,195 2,61E-03 2,235 0,585 6,31 570 1,1884 0,1073 5,571E-07 1,7E-03 2.378 92 842 0,001996308 0,001996308 842 1139 842 272 1.411
0,1174 4.852 987 1139 32912 1,455 1,455 2,61E-03 2,614 0,631 6,83 598 1,1948 0,1213 3,719E-07 1,1E-03 2.173 93 987 0,001623868 0,001623868 987 1196 987 389 1.585
0,0999 2.278 1.056 1196 35190 0,683 0,683 2,61E-03 0,968 0,260 6,86 609 1,0421 0,0510 3,229E-07 9,7E-04 816 94 1.056 0,000661903 0,000661903 1.056 1219 1.056 446 1.665
0,0932 2.286 1.124 1219 37476 0,686 0,686 2,61E-03 0,968 0,240 6,90 620 1,0416 0,0509 2,805E-07 8,4E-04 737 95 1.124 0,000577089 1.124 1240 1.124 504 1.744
0,0871 2.300 1.193 1240 39776 0,690 0,690 2,61E-03 0,968 0,223 6,95 630 1,0408 0,0508 2,439E-07 7,3E-04 666 95 1.193 0,000504893 1.193 1260 1.193 563 1.823
0,0816 2.318 1.263 1260 42094 0,695 0,695 2,61E-03 0,968 0,209 7,02 640 1,0397 0,0508 2,123E-07 6,4E-04 603 96 1.263 0,000443015 1.263 1279 1.263 623 1.902
0,0765 2.339 1.333 1279 44433 0,702 0,702 2,61E-03 0,968 0,196 7,09 649 1,0384 0,0507 1,851E-07 5,6E-04 545 96 1.333 0,000389684 0,000389684 1.333 1297 1.333 684 1.982
0,0717 2.363 1.404 1297 46796 0,709 0,709 2,61E-03 0,968 0,185 7,16 657 1,0370 0,0507 1,615E-07 4,8E-04 493 97 1.404 0,000343509 0,000343509 1.404 1314 1.404 747 2.061
0,0674 2.387 1.476 1314 49183 0,716 0,716 2,61E-03 0,968 0,175 7,24 665 1,0355 0,0506 1,412E-07 4,2E-04 446 97 1.476 0,000303375 0,000303375 1.476 1330 1.476 810 2.141
0,0633 2.413 1.548 1330 51596 0,724 0,724 2,61E-03 0,968 0,166 7,32 673 1,0341 0,0506 1,236E-07 3,7E-04 404 97 1.548 0,000268376 0,000268376 1.548 1345 1.548 875 2.221
0,0596 2.439 1.621 1345 54035 0,732 0,732 2,61E-03 0,968 0,158 7,39 680 1,0326 0,0505 1,083E-07 3,3E-04 366 98 1.621 0,000237769 0,000237769 1.621 1360 1.621 941 2.301
0,0561 2.465 1.695 1360 56499 0,739 0,739 2,61E-03 0,968 0,150 7,47 687 1,0312 0,0505 9,510E-08 2,9E-04 331 98 1.695 0,000210936 1.695 1374 1.695 1.008 2.382
0,0528 2.491 1.770 1374 58990 0,747 0,747 2,61E-03 0,968 0,143 7,55 693 1,0298 0,0505 8,358E-08 2,5E-04 300 98 1.770 0,000187361 1.770 1387 1.770 1.076 2.463
0,0498 2.517 1.845 1387 61506 0,755 0,755 2,61E-03 0,968 0,136 7,63 700 1,0285 0,0505 7,356E-08 2,2E-04 271 98 1.845 0,000166606 1.845 1399 1.845 1.146 2.545
0,0469 2.542 1.921 1399 64048 0,763 0,763 2,61E-03 0,968 0,130 7,70 706 1,0271 0,0504 6,482E-08 1,9E-04 246 99 1.921 0,000148303 1.921 1411 1.921 1.216 2.627
0,0443 2.567 1.998 1411 66615 0,770 0,770 2,61E-03 0,968 0,124 7,77 711 1,0259 0,0504 5,719E-08 1,7E-04 222 99 1.998 0,000132136 1.998 1423 1.998 1.287 2.710
0,0418 2.592 2.076 1423 69207 0,777 0,777 2,61E-03 0,968 0,118 7,85 717 1,0247 0,0504 5,052E-08 1,5E-04 201 99 2.076 0,000117834 2.076 1433 2.076 1.359 2.793
0,0394 2.616 2.155 1433 71823 0,785 0,785 2,61E-03 0,968 0,113 7,92 722 1,0235 0,0504 4,467E-08 1,3E-04 182 99 2.155 0,000105167 2.155 1444 2.155 1.433 2.877
0,0373 2.639 2.234 1444 74462 0,792 0,792 2,61E-03 0,968 0,108 7,99 727 1,0224 0,0503 3,955E-08 1,2E-04 165 99 2.234 9,39321E-05 2.234 1454 2.234 1.507 2.961
0,0352 2.662 2.314 1454 77123 0,799 0,799 2,61E-03 0,968 0,103 8,05 731 1,0213 0,0503 3,505E-08 1,1E-04 149 99 2.314 8,39572E-05 8,39572E-05 2.314 1463 2.314 1.582 3.045
0,0333 2.684 2.394 1463 79807 0,805 0,805 2,61E-03 0,968 0,098 8,12 736 1,0203 0,0503 3,109E-08 9,3E-05 135 99 2.394 7,50913E-05 7,50913E-05 2.394 1472 2.394 1.658 3.130
0,0315 2.705 2.475 1472 82512 0,812 0,812 2,61E-03 0,968 0,094 8,18 740 1,0194 0,0503 2,760E-08 8,3E-05 122 100 2.475 6,72035E-05 6,72035E-05 2.475 1480 2.475 1.735 3.216
0,0298 2.726 2.557 1480 85239 0,818 0,818 2,61E-03 0,968 0,090 8,24 744 1,0184 0,0503 2,453E-08 7,4E-05 111 100 2.557 6,01793E-05 6,01793E-05 2.557 1489 2.557 1.813 3.301
0,0282 2.746 2.640 1489 87985 0,824 0,824 2,61E-03 0,968 0,086 8,30 748 1,0176 0,0503 2,182E-08 6,5E-05 100 100 2.640 5,39188E-05 5,39188E-05 2.640 1496 2.640 1.891 3.388
0,0267 2.766 2.723 1496 90750 0,830 0,830 2,61E-03 0,968 0,082 8,35 752 1,0167 0,0502 1,942E-08 5,8E-05 91 100 2.723 4,83346E-05 2.723 1504 2.723 1.971 3.474
0,0252 2.784 2.806 1504 93535 0,835 0,835 2,61E-03 0,968 0,078 8,41 755 1,0159 0,0502 1,730E-08 5,2E-05 82 100 2.806 4,33497E-05 2.806 1511 2.806 2.051 3.561
0,0239 2.803 2.890 1511 96337 0,841 0,841 2,61E-03 0,968 0,075 8,46 759 1,0152 0,0502 1,542E-08 4,6E-05 74 100 2.890 3,88968E-05 2.890 1517 2.890 2.131 3.649
0,0226 2.820 2.975 1517 99157 0,846 0,846 2,61E-03 0,968 0,071 8,51 762 1,0145 0,0502 1,376E-08 4,1E-05 67 100 2.975 3,49163E-05 2.975 1524 2.975 2.213 3.737
0,0214 2.837 3.060 1524 101994 0,851 0,851 2,61E-03 0,968 0,068 8,56 765 1,0138 0,0502 1,228E-08 3,7E-05 61 100 3.060 3,13559E-05 3.060 1530 3.060 2.295 3.825
0,0203 2.853 3.145 1530 104847 0,856 0,856 2,61E-03 0,968 0,065 8,61 768 1,0131 0,0502 1,097E-08 3,3E-05 55 100 3.145 2,81695E-05 3.145 1536 3.145 2.378 3.913
0,0192 2.869 3.231 1536 107716 0,861 0,861 2,61E-03 0,968 0,062 8,65 771 1,0125 0,0502 9,805E-09 2,9E-05 50 100 3.231 2,5316E-05 3.231 1541 3.231 2.461 4.002
0,0182 2.884 3.318 1541 110600 0,865 0,865 2,61E-03 0,968 0,059 8,70 773 1,0119 0,0502 8,769E-09 2,6E-05 45 100 3.318 2,27594E-05 3.318 1546 3.318 2.545 4.091
0,0173 2.898 3.405 1546 113498 0,870 0,870 2,61E-03 0,968 0,056 8,74 776 1,0113 0,0502 7,846E-09 2,4E-05 41 100 3.405 2,04677E-05 3.405 1551 3.405 2.629 4.181
0,0164 2.912 3.492 1551 116411 0,874 0,874 2,61E-03 0,968 0,054 8,78 778 1,0108 0,0502 7,025E-09 2,1E-05 37 100 3.492 1,84124E-05 3.492 1556 3.492 2.714 4.270
0,0156 2.926 3.580 1556 119337 0,878 0,878 2,61E-03 0,968 0,051 8,82 780 1,0103 0,0501 6,292E-09 1,9E-05 33 100 3.580 1,65683E-05 3.580 1561 3.580 2.800 4.360
0,0148 2.939 3.668 1561 122275 0,882 0,882 2,61E-03 0,968 0,049 8,85 783 1,0098 0,0501 5,639E-09 1,7E-05 30 100 3.668 1,4913E-05 3.668 1565 3.668 2.886 4.451
0,0140 2.951 3.757 1565 125226 0,885 0,885 2,61E-03 0,968 0,047 8,89 785 1,0093 0,0501 5,055E-09 1,5E-05 27 100 3.757 1,34266E-05 3.757 1569 3.757 2.972 4.541
0,0133 2.963 3.846 1569 128189 0,889 0,889 2,61E-03 0,968 0,045 8,92 787 1,0089 0,0501 4,534E-09 1,4E-05 25 100 3.846 3.846 1573 3.846 3.059 4.632
0,0126 2.974 3.935 1573 131164 0,892 0,892 2,61E-03 0,968 0,043 8,96 788 1,0085 0,0501 4,069E-09 1,2E-05 22 100 3.935 3.935 1577 3.935 3.146 4.723
0,0120 2.985 4.024 1577 134149 0,896 0,896 2,61E-03 0,968 0,041 8,99 790 1,0081 0,0501 3,652E-09 1,1E-05 20 100 4.024 4.024 1580 4.024 3.234 4.815
0,0113 2.996 4.114 1580 137145 0,899 0,899 2,61E-03 0,968 0,039 9,02 792 1,0077 0,0501 3,280E-09 9,8E-06 18 100 4.114 4.114 1584 4.114 3.322 4.906
0,0108 3.006 4.205 1584 140151 0,902 0,902 2,61E-03 0,968 0,037 9,05 794 1,0073 0,0501 2,946E-09 8,8E-06 17 100 4.205 4.205 1587 4.205 3.411 4.998
0,0102 3.016 4.295 1587 143167 0,905 0,905 2,61E-03 0,968 0,035 9,08 795 1,0070 0,0501 2,647E-09 7,9E-06 15 100 4.295 4.295 1590 4.295 3.500 5.090
0,0097 3.025 4.386 1590 146192 0,908 0,908 2,61E-03 0,968 0,034 9,10 797 1,0067 0,0501 2,380E-09 7,1E-06 14 100 4.386 4.386 1593 4.386 3.589 5.182
0,0092 3.034 4.477 1593 149226 0,910 0,910 2,61E-03 0,968 0,032 9,13 798 1,0063 0,0501 2,140E-09 6,4E-06 12 100 4.477 4.477 1596 4.477 3.679 5.275
0,0088 3.043 4.568 1596 152269 0,913 0,913 2,61E-03 0,968 0,030 9,15 799 1,0060 0,0501 1,925E-09 5,8E-06 11 100 4.568 4.568 1599 4.568 3.769 5.367
0,0083 3.051 4.660 1599 155319 0,915 0,915 2,61E-03 0,968 0,029 9,18 801 1,0058 0,0501 1,732E-09 5,2E-06 10 100 4.660 4.660 1601 4.660 3.859 5.460
0,0079 3.059 4.751 1601 158378 0,918 0,918 2,61E-03 0,968 0,028 9,20 802 1,0055 0,0501 1,558E-09 4,7E-06 9 100 4.751 4.751 1604 4.751 3.950 5.553
0,0075 3.066 4.843 1604 161444 0,920 0,920 2,61E-03 0,968 0,026 9,22 803 1,0052 0,0501 1,403E-09 4,2E-06 8 100 4.843 4843,313739
0,0071 3.073 4.936 1606 164517 0,922 0,922 2,61E-03 0,968 0,025 9,24 804 1,0050 0,0501 1,263E-09 3,8E-06 7 100 4.936
0,0068 3.080 5.028 1608 167597 0,924 0,924 2,61E-03 0,968 0,024 9,26 805 1,0047 0,0501 1,137E-09 3,4E-06 7 100 5.028
0,0064 3.087 5.121 1610 170684 0,926 0,926 2,61E-03 0,968 0,023 9,28 806 1,0045 0,0501 1,024E-09 3,1E-06 6 100 5.121
0,0061 3.093 5.213 1612 173777 0,928 0,928 2,61E-03 0,968 0,022 9,30 807 1,0043 0,0501 9,230E-10 2,8E-06 6 100 5.213
0,0058 3.099 5.306 1614 176876 0,930 0,930 2,61E-03 0,968 0,021 9,31 808 1,0041 0,0501 8,318E-10 2,5E-06 5 100 5.306
0,0055 3.105 5.399 1616 179981 0,931 0,931 2,61E-03 0,968 0,020 9,33 809 1,0039 0,0501 7,497E-10 2,2E-06 5 100 5.399
0,0052 3.110 5.493 1617 183091 0,933 0,933 2,61E-03 0,968 0,019 9,35 810 1,0037 0,0501 6,758E-10 2,0E-06 4 100 5.493
0,0050 3.116 5.586 1619 186207 0,935 0,935 2,61E-03 0,968 0,018 9,36 810 1,0035 0,0500 6,094E-10 1,8E-06 4 100 5.586
0,0047 3.121 5.680 1621 189328 0,936 0,936 2,61E-03 0,968 0,017 9,38 811 1,0034 0,0500 5,495E-10 1,6E-06 3 100 5.680
0,0045 3.126 5.774 1622 192453 0,938 0,938 2,61E-03 0,968 0,016 9,39 812 1,0032 0,0500 4,956E-10 1,5E-06 3 100 5.774
0,0043 3.130 5.868 1624 195583 0,939 0,939 2,61E-03 0,968 0,015 9,40 812 1,0031 0,0500 4,471E-10 1,3E-06 3 100 5.868
0,0041 3.135 5.962 1625 198718 0,940 0,940 2,61E-03 0,968 0,015 9,42 813 1,0029 0,0500 4,033E-10 1,2E-06 2 100 5.962
0,0039 3.139 6.056 1626 201857 0,942 0,942 2,61E-03 0,968 0,014 9,43 814 1,0028 0,0500 3,639E-10 1,1E-06 2 100 6.056
0,0037 3.143 6.150 1627 205000 0,943 0,943 2,61E-03 0,968 0,013 9,44 814 1,0026 0,0500 3,284E-10 9,9E-07 2 100 6.150
0,0035 3.147 6.244 1629 208146 0,944 0,944 2,61E-03 0,968 0,013 9,45 815 1,0025 0,0500 2,964E-10 8,9E-07 2 100 6.244
0,0033 3.150 6.339 1630 211297 0,945 0,945 2,61E-03 0,968 0,012 9,46 815 1,0024 0,0500 2,676E-10 8,0E-07 2 100 6.339
0,0032 3.154 6.434 1631 214451 0,946 0,946 2,61E-03 0,968 0,012 9,47 816 1,0023 0,0500 2,415E-10 7,2E-07 2 100 6.434
0,0030 3.157 6.528 1632 217608 0,947 0,947 2,61E-03 0,968 0,011 9,48 816 1,0022 0,0500 2,181E-10 6,5E-07 1 100 6.528
0,0028 3.160 6.623 1633 220768 0,948 0,948 2,61E-03 0,968 0,010 9,49 817 1,0021 0,0500 1,969E-10 5,9E-07 1 100 6.623
0,0027 3.164 6.718 1634 223932 0,949 0,949 2,61E-03 0,968 0,010 9,50 817 1,0020 0,0500 1,778E-10 5,3E-07 1 100 6.718
0,0026 3.166 6.813 1634 227098 0,950 0,950 2,61E-03 0,968 0,009 9,51 818 1,0019 0,0500 1,606E-10 4,8E-07 1 100 6.813
0,0024 3.169 6.908 1635 230268 0,951 0,951 2,61E-03 0,968 0,009 9,52 818 1,0018 0,0500 1,450E-10 4,4E-07 1 100 6.908
0,0023 3.172 7.003 1636 233439 0,952 0,952 2,61E-03 0,968 0,009 9,52 818 1,0017 0,0500 1,310E-10 3,9E-07 1 100 7.003
0,0022 3.174 7.098 1637 236614 0,952 0,952 2,61E-03 0,968 0,008 9,53 819 1,0016 0,0500 1,183E-10 3,5E-07 1 100 7.098
0,0021 3.177 7.194 1637 239791 0,953 0,953 2,61E-03 0,968 0,008 9,54 819 1,0015 0,0500 1,069E-10 3,2E-07 1 100 7.194
0,0020 3.179 7.289 1638 242970 0,954 0,954 2,61E-03 0,968 0,007 9,54 819 1,0015 0,0500 9,658E-11 2,9E-07 1 100 7.289
0,0019 3.181 7.385 1639 246151 0,954 0,954 2,61E-03 0,968 0,007 9,55 820 1,0014 0,0500 8,726E-11 2,6E-07 1 100 7.385
0,0018 3.183 7.480 1639 249335 0,955 0,955 2,61E-03 0,968 0,007 9,56 820 1,0013 0,0500 7,885E-11 2,4E-07 1 100 7.480
0,0017 3.185 7.576 1640 252520 0,956 0,956 2,61E-03 0,968 0,006 9,56 820 1,0013 0,0500 7,125E-11 2,1E-07 0 100 7.576
0,0016 3.187 7.671 1640 255708 0,956 0,956 2,61E-03 0,968 0,006 9,57 820 1,0012 0,0500 6,439E-11 1,9E-07 0 100 7.671
0,0016 3.189 7.767 1641 258897 0,957 0,957 2,61E-03 0,968 0,006 9,57 821 1,0012 0,0500 5,819E-11 1,7E-07 0 100 7.767

Sum SEDIMENTERET 120.634
  SedimenenteretI valgte x[kg/m^2]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m^2] 1,676257 1,680099 1,339588 0,607364 0,218212 0,070623 0,015928 0,003045 0,000697   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m^2] 1,676257 1,155511 0,312870 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000



   SILTw=0.003m/sN-HORNBÆK      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredningTid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m^2] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m^3] xp [m] w [m/s] T-B [s]

20,0000 0,14 0,500 300 2,5 5 16 2,65 3000 0,00300 3,570E-01 1,606
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 8,0000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m^2/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0061 2,59 45 1,88E-02 0,395

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredningTid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m^2/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 7,9036 6 0 90 0 0,017 0,017 1,88E-02 0 0 2,59 45 1,0000 0,0000 6,146E-03 9,9E+00 0 0,0   x fælde [m] -->......................x(c) (lodret) 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 90 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
7,9036 6 1 90 6 0,017 0,017 1,88E-02 0,041 0,259 2,36 47 1,0026 0,0035 6,088E-03 9,8E+00 1.110 1 1 0,166404486 0,166404486 1 94 0,1664 0,166404486 1 -46 48
7,5013 6 2 94 12 0,019 0,019 1,88E-02 0,050 0,236 2,15 49 1,0070 0,0042 5,995E-03 9,6E+00 1.337 2 2 0,181286442 0,181286442 2 99 0,1813 0,181286442 2 -48 51
7,1143 7 3 99 19 0,021 0,021 1,88E-02 0,061 0,215 1,98 52 1,0129 0,0051 5,859E-03 9,4E+00 1.601 3 3 0,196151416 0,196151416 3 104 0,1962 0,196151416 3 -49 55
6,7413 8 4 104 27 0,023 0,023 1,88E-02 0,074 0,198 1,83 54 1,0206 0,0061 5,672E-03 9,1E+00 1.903 4 4 0,210391008 0,210391008 4 109 0,2104 0,210391008 4 -51 58
6,3813 9 5 109 35 0,026 0,026 1,88E-02 0,089 0,183 1,71 57 1,0303 0,0074 5,425E-03 8,7E+00 2.239 5 5 0,223241611 0,223241611 0,223241611 5 114 0,2232 0,223241611 5 -52 62
6,0336 9 6 114 45 0,028 0,028 1,88E-02 0,106 0,171 1,62 60 1,0421 0,0087 5,118E-03 8,2E+00 2.605 7 6 0,233850687 0,233850687 0,233850687 6 120 0,2339 0,233850687 6 -54 66
5,6972 11 8 120 55 0,032 0,032 1,88E-02 0,125 0,162 1,55 63 1,0558 0,0103 4,751E-03 7,6E+00 2.989 9 8 0,24140323 0,24140323 0,24140323 8 126 0,2414 0,24140323 8 -55 71
5,3718 12 9 126 67 0,035 0,035 1,88E-02 0,146 0,155 1,50 66 1,0709 0,0120 4,335E-03 7,0E+00 3.379 11 9 0,245286659 0,245286659 0,245286659 9 132 0,2453 0,245286659 9 -57 76
5,0571 13 11 132 80 0,039 0,039 1,88E-02 0,168 0,150 1,48 70 1,0865 0,0137 3,886E-03 6,2E+00 3.759 13 11 0,245237359 0,245237359 0,245237359 11 139 0,2452 0,245237359 11 -58 81
4,7532 15 13 139 95 0,044 0,044 1,88E-02 0,191 0,148 1,48 73 1,1017 0,0156 3,424E-03 5,5E+00 4.117 16 13 0,241401906 0,241401906 0,241401906 13 146 0,2414 0,241401906 13 -60 86
4,4600 16 16 146 111 0,049 0,049 1,88E-02 0,215 0,148 1,50 77 1,1155 0,0174 2,970E-03 4,8E+00 4.443 18 16 0,234281718 0,234281718 0,234281718 16 153 0,2343 0,234281718 0,234281718 16 -61 92
4,1779 18 18 153 129 0,055 0,055 1,88E-02 0,239 0,150 1,53 81 1,1274 0,0193 2,540E-03 4,1E+00 4.731 21 18 0,224590865 0,224590865 0,224590865 18 161 0,2246 0,224590865 0,224590865 18 -62 99
3,9070 21 21 161 150 0,062 0,062 1,88E-02 0,263 0,153 1,58 85 1,1371 0,0212 2,146E-03 3,4E+00 4.981 24 21 0,213094763 0,213094763 0,213094763 21 169 0,2131 0,213094763 0,213094763 21 -64 106
3,6474 23 24 169 173 0,070 0,070 1,88E-02 0,288 0,158 1,64 89 1,1447 0,0231 1,795E-03 2,9E+00 5.195 28 24 0,200487855 0,200487855 0,200487855 24 178 0,2005 0,200487855 0,200487855 24 -65 113
3,3991 26 28 178 199 0,078 0,078 1,88E-02 0,314 0,164 1,71 93 1,1504 0,0251 1,489E-03 2,4E+00 5.377 31 28 0,187331463 0,187331463 0,187331463 0,187331463 28 186 0,1873 0,187331463 0,187331463 28 -65 121
3,1620 29 32 186 229 0,088 0,088 1,88E-02 0,341 0,171 1,79 98 1,1548 0,0272 1,225E-03 2,0E+00 5.530 34 32 0,174041921 0,174041921 0,174041921 0,174041921 32 196 0,1740 0,174041921 0,174041921 32 -66 130
2,9360 33 37 196 262 0,100 0,100 1,88E-02 0,369 0,179 1,88 103 1,1580 0,0293 1,002E-03 1,6E+00 5.658 38 37 0,160907701 0,160907701 0,160907701 0,160907701 37 206 0,1609 0,160907701 0,160907701 37 -66 139
2,7206 38 42 206 300 0,113 0,113 1,88E-02 0,400 0,188 1,98 108 1,1604 0,0316 8,139E-04 1,3E+00 5.762 42 42 0,148117182 0,148117182 0,148117182 0,148117182 42 216 0,1481 0,148117182 0,148117182 42 -66 150
2,5157 43 48 216 343 0,129 0,129 1,88E-02 0,434 0,198 2,09 113 1,1622 0,0341 6,571E-04 1,1E+00 5.844 45 48 0,135786215 0,135786215 0,135786215 0,135786215 48 227 0,1358 0,135786215 0,135786215 48 -65 161
2,3208 49 55 227 392 0,146 0,146 1,88E-02 0,471 0,209 2,21 119 1,1638 0,0368 5,271E-04 8,5E-01 5.904 49 55 0,123980866 0,123980866 0,123980866 0,123980866 55 238 0,1240 0,123980866 0,123980866 55 -64 174
2,1357 56 63 238 447 0,167 0,167 1,88E-02 0,513 0,221 2,33 125 1,1651 0,0398 4,201E-04 6,7E-01 5.940 53 63 0,112734431 0,112734431 0,112734431 0,112734431 63 250 0,1127 0,112734431 0,112734431 63 -62 188
1,9598 64 72 250 511 0,191 0,191 1,88E-02 0,559 0,233 2,46 131 1,1662 0,0431 3,324E-04 5,3E-01 5.953 56 72 0,102059429 0,102059429 0,102059429 0,102059429 72 262 0,1021 0,102059429 72 -60 203
1,7930 73 82 262 584 0,219 0,219 1,88E-02 0,611 0,246 2,61 138 1,1674 0,0468 2,609E-04 4,2E-01 5.939 60 82 0,091955725 0,091955725 0,091955725 0,091955725 82 275 0,0920 0,091955725 82 -56 219
1,6347 84 94 275 668 0,253 0,253 1,88E-02 0,670 0,261 2,77 145 1,1687 0,0509 2,030E-04 3,3E-01 5.897 64 94 0,082415897 0,082415897 0,082415897 0,082415897 94 289 0,0824 0,082415897 94 -51 238
1,4847 97 107 289 766 0,292 0,292 1,88E-02 0,738 0,277 2,94 152 1,1700 0,0555 1,565E-04 2,5E-01 5.825 67 107 0,073428731 0,073428731 0,073428731 0,073428731 0,073428731 107 304 0,073428731 0,073428731 107 -45 259
1,3428 113 123 304 879 0,339 0,339 1,88E-02 0,817 0,294 3,12 159 1,1716 0,0607 1,193E-04 1,9E-01 5.719 71 123 0,064981487 0,064981487 0,064981487 0,064981487 0,064981487 123 319 0,064981487 0,064981487 123 -36 282
1,2085 132 142 319 1011 0,396 0,396 1,88E-02 0,908 0,312 3,32 167 1,1734 0,0667 8,978E-05 1,4E-01 5.576 74 142 0,057061384 0,057061384 0,057061384 0,057061384 0,057061384 142 335 0,057061384 142 -26 309
1,0816 155 163 335 1166 0,464 0,464 1,88E-02 1,016 0,332 3,54 176 1,1756 0,0735 6,659E-05 1,1E-01 5.395 78 163 0,049656619 0,049656619 0,049656619 0,049656619 0,049656619 163 352 0,049656619 163 -13 339
0,9619 183 189 352 1348 0,548 0,548 1,88E-02 1,145 0,354 3,78 185 1,1782 0,0814 4,857E-05 7,8E-02 5.172 81 189 0,042757123 0,042757123 0,042757123 0,042757123 189 369 189 4 373
0,8492 217 219 369 1566 0,652 0,652 1,88E-02 1,302 0,378 4,06 194 1,1816 0,0906 3,472E-05 5,6E-02 4.904 84 219 0,036355211 0,036355211 0,036355211 0,036355211 219 388 219 25 413
0,7433 261 256 388 1826 0,782 0,782 1,88E-02 1,494 0,406 4,36 203 1,1858 0,1014 2,424E-05 3,9E-02 4.592 87 256 0,030446221 0,030446221 0,030446221 256 407 256 52 459
0,6441 316 300 407 2142 0,948 0,948 1,88E-02 1,736 0,436 4,71 214 1,1914 0,1142 1,645E-05 2,6E-02 4.233 89 300 0,025029248 0,025029248 0,025029248 300 427 300 86 514
0,5515 387 354 427 2529 1,162 1,162 1,88E-02 2,046 0,471 5,13 224 1,1990 0,1296 1,077E-05 1,7E-02 3.829 92 354 0,020108012 0,020108012 354 449 354 130 578
0,4655 171 378 449 2700 0,513 0,513 1,88E-02 0,695 0,182 5,13 228 1,0359 0,0509 9,409E-06 1,5E-02 1.337 93 378 0,007746895 0,007746895 378 457 378 150 606
0,4351 171 402 457 2871 0,513 0,513 1,88E-02 0,695 0,167 5,14 232 1,0359 0,0508 8,219E-06 1,3E-02 1.208 93 402 0,006766975 0,006766975 402 464 402 170 634
0,4072 171 426 464 3043 0,514 0,514 1,88E-02 0,695 0,155 5,17 236 1,0355 0,0508 7,182E-06 1,2E-02 1.092 94 426 0,00593089 0,00593089 426 471 426 190 661
0,3816 172 450 471 3215 0,517 0,517 1,88E-02 0,695 0,144 5,20 239 1,0348 0,0507 6,281E-06 1,0E-02 987 95 450 0,005212736 0,005212736 450 478 450 211 689
0,3580 173 474 478 3388 0,520 0,520 1,88E-02 0,695 0,135 5,24 242 1,0339 0,0507 5,497E-06 8,8E-03 893 95 474 0,004592513 0,004592513 474 484 474 232 716
0,3362 175 499 484 3563 0,524 0,524 1,88E-02 0,695 0,127 5,28 245 1,0329 0,0506 4,817E-06 7,7E-03 808 96 499 0,00405445 499 490 499 254 744
0,3160 176 523 490 3739 0,528 0,528 1,88E-02 0,695 0,120 5,33 248 1,0318 0,0506 4,225E-06 6,8E-03 731 96 523 0,003585896 523 495 523 276 771
0,2973 178 548 495 3917 0,533 0,533 1,88E-02 0,695 0,114 5,38 250 1,0306 0,0505 3,710E-06 6,0E-03 661 97 548 0,003176558 548 501 548 298 799
0,2798 179 573 501 4096 0,538 0,538 1,88E-02 0,695 0,108 5,43 253 1,0295 0,0505 3,262E-06 5,2E-03 598 97 573 0,00281796 573 506 573 321 826
0,2636 181 599 506 4277 0,543 0,543 1,88E-02 0,695 0,102 5,48 255 1,0283 0,0505 2,871E-06 4,6E-03 542 97 599 0,00250305 599 510 599 344 854
0,2484 183 624 510 4460 0,548 0,548 1,88E-02 0,695 0,097 5,53 257 1,0271 0,0504 2,530E-06 4,1E-03 490 98 624 0,002225918 624 515 624 367 882
0,2343 184 650 515 4644 0,553 0,553 1,88E-02 0,695 0,093 5,58 260 1,0259 0,0504 2,232E-06 3,6E-03 444 98 650 0,001981568 650 519 650 391 910
0,2210 186 676 519 4830 0,558 0,558 1,88E-02 0,695 0,088 5,63 262 1,0248 0,0504 1,972E-06 3,2E-03 402 98 676 0,001765755 676 523 676 415 938
0,2086 188 702 523 5017 0,563 0,563 1,88E-02 0,695 0,084 5,67 264 1,0237 0,0504 1,743E-06 2,8E-03 364 98 702 0,001574855 0,001574855 702 527 702 439 966
0,1970 189 729 527 5206 0,567 0,567 1,88E-02 0,695 0,080 5,72 265 1,0226 0,0504 1,543E-06 2,5E-03 329 99 729 0,001405755 0,001405755 729 531 729 463 994
0,1861 191 756 531 5397 0,572 0,572 1,88E-02 0,695 0,076 5,77 267 1,0216 0,0503 1,367E-06 2,2E-03 298 99 756 0,001255774 756 534 756 488 1.023
0,1759 192 783 534 5589 0,577 0,577 1,88E-02 0,695 0,073 5,81 269 1,0206 0,0503 1,212E-06 1,9E-03 270 99 783 0,001122596 783 538 783 514 1.051
0,1663 194 810 538 5783 0,581 0,581 1,88E-02 0,695 0,070 5,86 271 1,0197 0,0503 1,076E-06 1,7E-03 244 99 810 0,001004208 810 541 810 539 1.080
0,1572 195 837 541 5978 0,586 0,586 1,88E-02 0,695 0,066 5,90 272 1,0188 0,0503 9,557E-07 1,5E-03 221 99 837 0,000898864 837 544 837 565 1.109
0,1487 197 864 544 6175 0,590 0,590 1,88E-02 0,695 0,063 5,94 274 1,0179 0,0503 8,497E-07 1,4E-03 200 99 864 0,000805039 864 547 864 591 1.138
0,1407 198 892 547 6373 0,594 0,594 1,88E-02 0,695 0,061 5,98 275 1,0171 0,0503 7,561E-07 1,2E-03 181 99 892 0,000721401 892 550 892 617 1.167
0,1332 199 920 550 6572 0,598 0,598 1,88E-02 0,695 0,058 6,02 276 1,0163 0,0502 6,734E-07 1,1E-03 164 100 920 0,000646784 920 552 920 644 1.196
0,1261 201 948 552 6773 0,602 0,602 1,88E-02 0,695 0,055 6,06 278 1,0155 0,0502 6,001E-07 9,6E-04 148 100 948 0,000580164 948 555 948 671 1.226
0,1194 202 976 555 6975 0,606 0,606 1,88E-02 0,695 0,053 6,09 279 1,0148 0,0502 5,352E-07 8,6E-04 134 100 976 0,000520641 976 557 976 698 1.255
0,1131 203 1.005 557 7178 0,609 0,609 1,88E-02 0,695 0,050 6,13 280 1,0141 0,0502 4,776E-07 7,7E-04 121 100 1.005 0,000467425 1.005 560 1.005 725 1.285
0,1072 204 1.034 560 7382 0,613 0,613 1,88E-02 0,695 0,048 6,16 281 1,0134 0,0502 4,265E-07 6,8E-04 110 100 1.034 0,000419818 1.034 562 1.034 753 1.314
0,1016 205 1.062 562 7588 0,616 0,616 1,88E-02 0,695 0,046 6,20 282 1,0128 0,0502 3,811E-07 6,1E-04 99 100 1.062 0,000377202 1.062 564 1.062 780 1.344
0,0963 207 1.091 564 7794 0,620 0,620 1,88E-02 0,695 0,044 6,23 283 1,0122 0,0502 3,407E-07 5,5E-04 90 100 1.091 0,000339034 1.091 566 1.091 808 1.374
0,0912 208 1.120 566 8002 0,623 0,623 1,88E-02 0,695 0,042 6,26 284 1,0116 0,0502 3,048E-07 4,9E-04 81 100 1.120 0,000304832 1.120 568 1.120 836 1.404
0,0865 209 1.149 568 8210 0,626 0,626 1,88E-02 0,695 0,040 6,29 285 1,0111 0,0502 2,728E-07 4,4E-04 74 100 1.149 0,000274167 1.149 570 1.149 865 1.434
0,0820 210 1.179 570 8420 0,629 0,629 1,88E-02 0,695 0,038 6,32 286 1,0106 0,0502 2,443E-07 3,9E-04 67 100 1.179 0,000246662 1.179 571 1.179 893 1.464
0,0778 211 1.208 571 8630 0,632 0,632 1,88E-02 0,695 0,036 6,34 287 1,0101 0,0501 2,189E-07 3,5E-04 60 100 1.208 0,000221981 1.208 573 1.208 922 1.495
0,0738 211 1.238 573 8842 0,634 0,634 1,88E-02 0,695 0,035 6,37 287 1,0096 0,0501 1,962E-07 3,2E-04 55 100 1.238 0,000199823 1.238 575 1.238 951 1.525
0,0700 212 1.268 575 9054 0,637 0,637 1,88E-02 0,695 0,033 6,39 288 1,0091 0,0501 1,759E-07 2,8E-04 49 100 1.268 1.268 576 1.268 980 1.556
0,0664 213 1.297 576 9267 0,639 0,639 1,88E-02 0,695 0,031 6,42 289 1,0087 0,0501 1,578E-07 2,5E-04 45 100 1.297 1.297 578 1.297 1.009 1.586
0,0630 214 1.327 578 9481 0,642 0,642 1,88E-02 0,695 0,030 6,44 289 1,0083 0,0501 1,416E-07 2,3E-04 41 100 1.327 1.327 579 1.327 1.038 1.617
0,0598 215 1.357 579 9696 0,644 0,644 1,88E-02 0,695 0,029 6,46 290 1,0079 0,0501 1,272E-07 2,0E-04 37 100 1.357 1.357 580 1.357 1.067 1.647
0,0568 215 1.388 580 9911 0,646 0,646 1,88E-02 0,695 0,027 6,48 291 1,0075 0,0501 1,142E-07 1,8E-04 33 100 1.388 1.388 581 1.388 1.097 1.678
0,0539 216 1.418 581 10127 0,648 0,648 1,88E-02 0,695 0,026 6,50 291 1,0072 0,0501 1,026E-07 1,6E-04 30 100 1.418 1.418 583 1.418 1.127 1.709
0,0512 217 1.448 583 10344 0,650 0,650 1,88E-02 0,695 0,025 6,52 292 1,0068 0,0501 9,222E-08 1,5E-04 27 100 1.448 1.448 584 1.448 1.156 1.740
0,0486 217 1.479 584 10562 0,652 0,652 1,88E-02 0,695 0,024 6,54 292 1,0065 0,0501 8,290E-08 1,3E-04 25 100 1.479 1.479 585 1.479 1.186 1.771
0,0461 218 1.509 585 10780 0,654 0,654 1,88E-02 0,695 0,023 6,56 293 1,0062 0,0501 7,455E-08 1,2E-04 22 100 1.509 1.509 586 1.509 1.216 1.802
0,0438 219 1.540 586 10998 0,656 0,656 1,88E-02 0,695 0,021 6,58 293 1,0059 0,0501 6,706E-08 1,1E-04 20 100 1.540 1.540 587 1.540 1.246 1.833
0,0416 219 1.570 587 11218 0,658 0,658 1,88E-02 0,695 0,020 6,59 294 1,0056 0,0501 6,034E-08 9,7E-05 18 100 1.570 1.570 588 1.570 1.277 1.864
0,0395 220 1.601 588 11438 0,659 0,659 1,88E-02 0,695 0,019 6,61 294 1,0054 0,0501 5,431E-08 8,7E-05 16 100 1.601 1.601 588 1.601 1.307 1.895
0,0375 220 1.632 588 11658 0,661 0,661 1,88E-02 0,695 0,019 6,63 295 1,0051 0,0501 4,889E-08 7,9E-05 15 100 1.632 5,19098E-05 1.632 589 1.632 1.337 1.927
0,0357 221 1.663 589 11879 0,663 0,663 1,88E-02 0,695 0,018 6,64 295 1,0049 0,0501 4,403E-08 7,1E-05 14 100 1.663 4,685E-05 1.663 590 1.663 1.368 1.958
0,0339 221 1.694 590 12100 0,664 0,664 1,88E-02 0,695 0,017 6,65 295 1,0046 0,0501 3,965E-08 6,4E-05 12 100 1.694 4,22887E-05 1.694 591 1.694 1.399 1.989
0,0322 222 1.725 591 12322 0,665 0,665 1,88E-02 0,695 0,016 6,67 296 1,0044 0,0501 3,572E-08 5,7E-05 11 100 1.725 3,81759E-05 1.725 592 1.725 1.429 2.021
0,0306 222 1.756 592 12544 0,667 0,667 1,88E-02 0,695 0,015 6,68 296 1,0042 0,0501 3,219E-08 5,2E-05 10 100 1.756 3,44669E-05 1.756 592 1.756 1.460 2.052
0,0290 223 1.787 592 12767 0,668 0,668 1,88E-02 0,695 0,015 6,69 296 1,0040 0,0501 2,901E-08 4,7E-05 9 100 1.787 3,11215E-05 1.787 593 1.787 1.491 2.084
0,0276 223 1.819 593 12990 0,669 0,669 1,88E-02 0,695 0,014 6,70 297 1,0038 0,0501 2,615E-08 4,2E-05 8 100 1.819 2,81037E-05 1.819 593 1.819 1.522 2.115
0,0262 223 1.850 593 13213 0,670 0,670 1,88E-02 0,695 0,013 6,72 297 1,0036 0,0500 2,357E-08 3,8E-05 7 100 1.850 2,53809E-05 1.850 594 1.850 1.553 2.147
0,0249 224 1.881 594 13437 0,672 0,672 1,88E-02 0,695 0,013 6,73 297 1,0035 0,0500 2,126E-08 3,4E-05 7 100 1.881 2,29239E-05 1.881 595 1.881 1.584 2.179
0,0237 224 1.913 595 13661 0,673 0,673 1,88E-02 0,695 0,012 6,74 298 1,0033 0,0500 1,917E-08 3,1E-05 6 100 1.913 2,07066E-05 1.913 595 1.913 1.615 2.210
0,0225 225 1.944 595 13886 0,674 0,674 1,88E-02 0,695 0,011 6,75 298 1,0032 0,0500 1,729E-08 2,8E-05 5 100 1.944 1,87052E-05 1.944 596 1.944 1.646 2.242
0,0214 225 1.976 596 14111 0,675 0,675 1,88E-02 0,695 0,011 6,76 298 1,0030 0,0500 1,560E-08 2,5E-05 5 100 1.976 1,68986E-05 1.976 596 1.976 1.677 2.274
0,0203 225 2.007 596 14336 0,676 0,676 1,88E-02 0,695 0,010 6,76 298 1,0029 0,0500 1,407E-08 2,3E-05 4 100 2.007 1,52676E-05 2.007 597 2.007 1.709 2.305
0,0193 225 2.039 597 14561 0,676 0,676 1,88E-02 0,695 0,010 6,77 299 1,0027 0,0500 1,270E-08 2,0E-05 4 100 2.039 1,3795E-05 2.039 597 2.039 1.740 2.337
0,0184 226 2.070 597 14787 0,677 0,677 1,88E-02 0,695 0,009 6,78 299 1,0026 0,0500 1,146E-08 1,8E-05 4 100 2.070 1,24653E-05 2.070 597 2.070 1.772 2.369
0,0175 226 2.102 597 15013 0,678 0,678 1,88E-02 0,695 0,009 6,79 299 1,0025 0,0500 1,034E-08 1,7E-05 3 100 2.102 1,12644E-05 2.102 598 2.102 1.803 2.401
0,0166 226 2.134 598 15240 0,679 0,679 1,88E-02 0,695 0,009 6,80 299 1,0024 0,0500 9,337E-09 1,5E-05 3 100 2.134 1,01799E-05 2.134 598 2.134 1.834 2.433
0,0158 227 2.165 598 15466 0,680 0,680 1,88E-02 0,695 0,008 6,80 299 1,0022 0,0500 8,429E-09 1,4E-05 3 100 2.165 9,20024E-06 2.165 599 2.165 1.866 2.465
0,0150 227 2.197 599 15693 0,680 0,680 1,88E-02 0,695 0,008 6,81 299 1,0021 0,0500 7,610E-09 1,2E-05 2 100 2.197 8,31534E-06 2.197 599 2.197 1.898 2.496
0,0143 227 2.229 599 15920 0,681 0,681 1,88E-02 0,695 0,007 6,82 300 1,0020 0,0500 6,872E-09 1,1E-05 2 100 2.229 2.229 599 2.229 1.929 2.528
0,0136 227 2.261 599 16147 0,682 0,682 1,88E-02 0,695 0,007 6,82 300 1,0019 0,0500 6,206E-09 1,0E-05 2 100 2.261 2.261 600 2.261 1.961 2.560
0,0129 227 2.292 600 16374 0,682 0,682 1,88E-02 0,695 0,007 6,83 300 1,0018 0,0500 5,605E-09 9,0E-06 2 100 2.292 2.292 600 2.292 1.993 2.592
0,0123 228 2.324 600 16602 0,683 0,683 1,88E-02 0,695 0,006 6,83 300 1,0018 0,0500 5,062E-09 8,1E-06 2 100 2.324 2.324 600 2.324 2.024 2.624
0,0117 228 2.356 600 16830 0,683 0,683 1,88E-02 0,695 0,006 6,84 300 1,0017 0,0500 4,573E-09 7,3E-06 1 100 2.356 2.356 600 2.356 2.056 2.656
0,0111 228 2.388 600 17058 0,684 0,684 1,88E-02 0,695 0,006 6,84 300 1,0016 0,0500 4,131E-09 6,6E-06 1 100 2.388 2.388 601 2.388 2.088 2.688
0,0105 228 2.420 601 17286 0,684 0,684 1,88E-02 0,695 0,005 6,85 300 1,0015 0,0500 3,732E-09 6,0E-06 1 100 2.420 2.420 601 2.420 2.120 2.720
0,0100 228 2.452 601 17514 0,685 0,685 1,88E-02 0,695 0,005 6,85 301 1,0014 0,0500 3,372E-09 5,4E-06 1 100 2.452 2452,006244
0,0095 228 2.484 601 17743 0,685 0,685 1,88E-02 0,695 0,005 6,86 301 1,0014 0,0500 3,046E-09 4,9E-06 1 100 2.484
0,0091 229 2.516 601 17971 0,686 0,686 1,88E-02 0,695 0,005 6,86 301 1,0013 0,0500 2,753E-09 4,4E-06 1 100 2.516
0,0086 229 2.548 602 18200 0,686 0,686 1,88E-02 0,695 0,004 6,87 301 1,0012 0,0500 2,488E-09 4,0E-06 1 100 2.548
0,0082 229 2.580 602 18429 0,687 0,687 1,88E-02 0,695 0,004 6,87 301 1,0012 0,0500 2,248E-09 3,6E-06 1 100 2.580
0,0078 229 2.612 602 18658 0,687 0,687 1,88E-02 0,695 0,004 6,87 301 1,0011 0,0500 2,032E-09 3,3E-06 1 100 2.612
0,0074 229 2.644 602 18887 0,687 0,687 1,88E-02 0,695 0,004 6,88 301 1,0011 0,0500 1,836E-09 2,9E-06 1 100 2.644
0,0070 229 2.676 602 19116 0,688 0,688 1,88E-02 0,695 0,004 6,88 301 1,0010 0,0500 1,660E-09 2,7E-06 1 100 2.676
0,0067 229 2.708 602 19346 0,688 0,688 1,88E-02 0,695 0,004 6,88 301 1,0010 0,0500 1,500E-09 2,4E-06 0 100 2.708 1,65797E-06
0,0064 229 2.741 603 19575 0,688 0,688 1,88E-02 0,695 0,003 6,89 301 1,0009 0,0500 1,356E-09 2,2E-06 0 100 2.741 1,4994E-06
0,0061 230 2.773 603 19805 0,689 0,689 1,88E-02 0,695 0,003 6,89 301 1,0009 0,0500 1,226E-09 2,0E-06 0 100 2.773 1,35603E-06
0,0058 230 2.805 603 20035 0,689 0,689 1,88E-02 0,695 0,003 6,89 301 1,0008 0,0500 1,108E-09 1,8E-06 0 100 2.805 1,22639E-06
0,0055 230 2.837 603 20264 0,689 0,689 1,88E-02 0,695 0,003 6,90 302 1,0008 0,0500 1,002E-09 1,6E-06 0 100 2.837 1,10917E-06
0,0052 230 2.869 603 20494 0,690 0,690 1,88E-02 0,695 0,003 6,90 302 1,0008 0,0500 9,058E-10 1,5E-06 0 100 2.869 1,00317E-06
0,0050 230 2.901 603 20724 0,690 0,690 1,88E-02 0,695 0,003 6,90 302 1,0007 0,0500 8,190E-10 1,3E-06 0 100 2.901 9,07318E-07
0,0047 230 2.934 603 20954 0,690 0,690 1,88E-02 0,695 0,002 6,90 302 1,0007 0,0500 7,405E-10 1,2E-06 0 100 2.934 8,20637E-07
0,0045 230 2.966 603 21184 0,690 0,690 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0007 0,0500 6,695E-10 1,1E-06 0 100 2.966 7,4225E-07
0,0043 230 2.998 604 21414 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0006 0,0500 6,054E-10 9,7E-07 0 100 2.998 6,71361E-07
0,0041 230 3.030 604 21645 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0006 0,0500 5,474E-10 8,8E-07 0 100 3.030 6,0725E-07
0,0039 230 3.062 604 21875 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0006 0,0500 4,950E-10 7,9E-07 0 100 3.062 5,4927E-07
0,0037 230 3.095 604 22105 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0005 0,0500 4,476E-10 7,2E-07 0 100 3.095 4,96831E-07
0,0035 230 3.127 604 22336 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,91 302 1,0005 0,0500 4,048E-10 6,5E-07 0 100 3.127 4,49405E-07
0,0033 230 3.159 604 22566 0,691 0,691 1,88E-02 0,695 0,002 6,92 302 1,0005 0,0500 3,661E-10 5,9E-07 0 100 3.159 4,06511E-07
0,0032 231 3.192 604 22797 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,002 6,92 302 1,0005 0,0500 3,310E-10 5,3E-07 0 100 3.192 3,67715E-07
0,0030 231 3.224 604 23027 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,002 6,92 302 1,0004 0,0500 2,994E-10 4,8E-07 0 100 3.224 3,32625E-07
0,0029 231 3.256 604 23258 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,002 6,92 302 1,0004 0,0500 2,708E-10 4,3E-07 0 100 3.256 3,00887E-07
0,0027 231 3.288 604 23489 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,001 6,92 302 1,0004 0,0500 2,449E-10 3,9E-07 0 100 3.288 2,7218E-07
0,0026 231 3.321 604 23719 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,001 6,92 302 1,0004 0,0500 2,215E-10 3,6E-07 0 100 3.321
0,0025 231 3.353 604 23950 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,001 6,92 302 1,0004 0,0500 2,003E-10 3,2E-07 0 100 3.353
0,0023 231 3.385 604 24181 0,692 0,692 1,88E-02 0,695 0,001 6,93 302 1,0003 0,0500 1,812E-10 2,9E-07 0 100 3.385
0,0022 231 3.418 605 24412 0,693 0,693 1,88E-02 0,695 0,001 6,93 302 1,0003 0,0500 1,639E-10 2,6E-07 0 100 3.418
0,0021 231 3.450 605 24643 0,693 0,693 1,88E-02 0,695 0,001 6,93 302 1,0003 0,0500 1,482E-10 2,4E-07 0 100 3.450

Sum SEDIMENTERET 161.458
  SedimenenteretI valgte x[kg/m^2]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m^2] 4,621569 4,700681 3,976894 1,699047 0,430074 0,100479 0,013387 0,000458 0,000015   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m^2] 4,514851 1,915355 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000



   MUDDERw=0.0003m/sN-GABET      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredning Tid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m 2̂] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960    SANDw=0.013m/sN-HORNBÆK      20*VF[m/s]      Tidsskridt[s]     Center afstand[m] Bredde af pølen før spredning Tid     Sedimentfald i tidsskridt[m]  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m]     Ny pøl radius[m]   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret   Vandret x(sed.fælde) [m]Celler [kg/m 2̂] 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000  PølensCentrum Pølens diameter  Sedimentationsafstande[m] ---> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0 Vanddybde Hastighed Delta-0 i pram Tømningstid  Prammens Dybde Prammens Bredde Prammens Længde Kornvægtfylde Position for sidste sedimentfælde nedstrømsfaldhastighed Tidsskala Vægtfaktor til Delta   Tværafstandz = 0   Tværafstandz = 0
d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m 3̂] xp [m] w [m/s] T-B [s] d [m] U [m/s] T-0 [s] D [m] B [m] L [m] [1000 kg/m 3̂] xp [m] w [m/s] T-B [s]

13,0000 0,03 0,200 300 2,5 5 16 1,5 3000 0,00030 3,570E-01 3,000 20,0000 0,14 0,800 300 2,5 5 16 2,65 3000 0,01300 3,570E-01 1,606
 DimensionsløsVanddybde og tømningstid 5,2000 840  DimensionsløsVanddybde og tømningstid 8,0000 840

Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s Delta-start i Pøl y-start i Pøl Radius-start i Pøl  KD(diffusions parameter)  FronthastighedI starten m/s
Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g) Delta(0) y(0) r(0) 0,0067*d*U Sqrt(delta*y*g)

[m] [m] [m 2̂/s] [m/s] [m] [m] [m 2̂/s] [m/s]

Pølens STARTDATA 0,0051 2,02 35 2,61E-03 0,317 Pølens STARTDATA 0,0087 2,59 48 1,88E-02 0,471

 PARAMETRE VED BEREGNING 20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredning Tid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  PARAMETRE VED BEREGNING20*Pølspredning Tidsskridt Center adstand Bredde af pølen før spredning Tid  Sedimentfald i tidsskridt  y mindskes på et tidsskridt(sedimentation)  Diffusions parameterKD  y øges på et tidsskridt(diffusion)y mindskes på et tidsskridt (spredning)     Ny pøldybde y[m] Ny pøl radius   HjælpeParameterK1   HjælpeParameterK2  Ny pøl densityDeficit Koncentration i vandsøjlen i hele pølen med centrum i x(c) og med radius rMasse sedimenteret i Pøl med centrum x(c)% Masse sedimenteret  Sedimentationsafstande[m] --->Sedimentation x=0  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)  PølensCentrum Pølens diameter Center adstand  Sedim.1*(xp/100)  Sedim.2*(xp/100)  Sedim.4*(xp/100)  Sedim.8*(xp/100)  Sedim.16*(xp/100)  Sedim.32*(xp/100)  Sedim.64*(xp/100)  Sedim.100*(xp/100)     Centrum af pøl x(c)[m] Frontens opstrøms placering   x =  x(c) - r   Frontens nedstrøms placering x = x(c) + r [m]
20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x 20*sqrt(Delta*g*y) (dt) x 2r t A B C y r delta M-sed x
[m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m 2̂/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m] [m/s] [s] [m] [m] [s] [m] [m] [m 2̂/s] [m] [m] [m] [m] [kg] [m]

STARTVÆRDIER ----> 6,3490 6 0 71 0 0,002 0,002 2,61E-03 0 0 2,02 35 1,0000 0,0000 5,095E-03 1,5E+01 0 0,0   x fælde [m] -->......................x(c) (lodret) 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 71 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 STARTVÆRDIER ----> 9,4269 5 0 95 0 0,066 0,066 1,88E-02 0 0 2,59 48 1,0000 0,0000 8,744E-03 1,4E+01 0 0,0   x fælde [m] -->......................x(c) (lodret) 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 0 95 0,0000 -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000 0
6,3490 6 0 71 6 0,002 0,002 2,61E-03 0,007 0,202 1,82 37 0,9953 0,0004 5,115E-03 1,5E+01 105 0 0 0,025595739 0,025595739 0 74 0,0256 0,025595739 9,4269 5 1 95 5 0,066 0,066 1,88E-02 0,037 0,259 2,30 50 0,9803 0,0133 8,683E-03 1,4E+01 6.851 3 1 0,914420682 0,914420682 1 100 0,9144 0,914420682 1 -49 51
6,0440 6 0 74 12 0,002 0,002 2,61E-03 0,009 0,182 1,64 39 0,9965 0,0005 5,128E-03 1,5E+01 128 0 0 0,028301339 0,028301339 0 78 0,0283 0,028301339 8,8582 6 1 100 11 0,073 0,073 1,88E-02 0,047 0,230 2,05 52 0,9799 0,0167 8,567E-03 1,4E+01 8.355 6 1 1,008130826 1,008130826 1 105 1,0081 1,008130826 1 -51 54
5,7531 7 1 78 18 0,002 0,002 2,61E-03 0,011 0,164 1,49 41 0,9981 0,0006 5,131E-03 1,5E+01 156 0 1 0,031237659 0,031237659 1 82 0,0312 0,031237659 8,2950 6 2 105 17 0,082 0,082 1,88E-02 0,060 0,205 1,82 55 0,9805 0,0211 8,373E-03 1,3E+01 10.143 10 2 1,104783263 1,104783263 2 110 1,1048 1,104783263 2 -53 57
5,4756 7 1 82 26 0,002 0,002 2,61E-03 0,013 0,149 1,35 43 1,0003 0,0008 5,121E-03 1,5E+01 190 0 1 0,034397083 0,034397083 1 86 0,0344 0,034397083 7,7335 7 3 110 24 0,093 0,093 1,88E-02 0,077 0,182 1,62 58 0,9830 0,0267 8,071E-03 1,3E+01 12.225 15 3 1,199335555 1,199335555 1,199335555 3 116 1,1993 1,199335555 3 -54 61
5,2107 8 1 86 34 0,002 0,002 2,61E-03 0,016 0,135 1,23 45 1,0033 0,0010 5,095E-03 1,5E+01 230 1 1 0,0377572 0,0377572 1 90 0,0378 0,0377572 7,1694 8 5 116 32 0,105 0,105 1,88E-02 0,100 0,162 1,46 61 0,9887 0,0339 7,624E-03 1,2E+01 14.570 20 5 1,283197973 1,283197973 1,283197973 5 121 1,2832 1,283197973 5 -56 65
4,9579 9 1 90 43 0,003 0,003 2,61E-03 0,019 0,123 1,12 47 1,0072 0,0012 5,047E-03 1,5E+01 278 1 1 0,041275016 0,041275016 1 95 0,0413 0,041275016 6,5988 9 6 121 41 0,120 0,120 1,88E-02 0,129 0,146 1,32 64 0,9995 0,0432 6,996E-03 1,1E+01 17.071 27 6 1,343322374 1,343322374 1,343322374 6 127 1,3433 1,343322374 6 -58 70
4,7163 10 2 95 53 0,003 0,003 2,61E-03 0,023 0,112 1,03 50 1,0123 0,0014 4,972E-03 1,5E+01 334 1 2 0,044880864 0,044880864 2 99 0,0449 0,044880864 6,0188 11 7 127 52 0,138 0,138 1,88E-02 0,168 0,132 1,22 67 1,0177 0,0548 6,166E-03 9,9E+00 19.505 35 7 1,362858262 1,362858262 1,362858262 7 134 1,3629 1,362858262 7 -60 74
4,4854 11 2 99 64 0,003 0,003 2,61E-03 0,028 0,103 0,95 52 1,0188 0,0017 4,864E-03 1,5E+01 399 2 2 0,048473523 0,048473523 2 104 0,0485 0,048473523 5,4286 12 9 134 64 0,160 0,160 1,88E-02 0,219 0,122 1,15 70 1,0451 0,0691 5,151E-03 8,3E+00 21.525 43 9 1,325502096 1,325502096 1,325502096 9 140 1,3255 1,325502096 1,325502096 9 -61 79
4,2647 12 2 104 77 0,004 0,004 2,61E-03 0,034 0,095 0,89 55 1,0270 0,0020 4,717E-03 1,4E+01 474 2 2 0,05191915 0,05191915 2 110 0,0519 0,05191915 4,8309 15 11 140 79 0,189 0,189 1,88E-02 0,283 0,115 1,13 74 1,0815 0,0861 4,032E-03 6,5E+00 22.721 52 11 1,224194937 1,224194937 1,224194937 11 148 1,2242 1,224194937 1,224194937 11 -63 85
4,0535 14 3 110 90 0,004 0,004 2,61E-03 0,040 0,089 0,83 57 1,0368 0,0024 4,528E-03 1,4E+01 557 2 3 0,055057333 0,055057333 0,055057333 3 115 0,0551 0,055057333 4,2332 17 13 148 96 0,227 0,227 1,88E-02 0,361 0,113 1,15 77 1,1229 0,1051 2,938E-03 4,7E+00 22.783 61 13 1,068916754 1,068916754 1,068916754 13 155 1,0689 1,068916754 1,068916754 13 -64 91
3,8514 15 3 115 105 0,004 0,004 2,61E-03 0,047 0,083 0,79 60 1,0484 0,0028 4,296E-03 1,3E+01 647 3 3 0,057716881 0,057716881 0,057716881 3 121 0,0577 0,057716881 3,6469 21 16 155 117 0,276 0,276 1,88E-02 0,454 0,115 1,22 81 1,1623 0,1258 1,994E-03 3,2E+00 21.663 69 16 0,884174479 0,884174479 0,884174479 16 163 0,8842 0,884174479 0,884174479 16 -65 98
3,6579 17 4 121 122 0,005 0,005 2,61E-03 0,055 0,079 0,76 63 1,0613 0,0033 4,022E-03 1,2E+01 744 4 4 0,059740915 0,059740915 0,059740915 4 127 0,0597 0,059740915 3,0848 9 18 163 127 0,122 0,122 1,88E-02 0,160 0,043 1,21 83 1,0320 0,0509 1,748E-03 2,8E+00 7.728 72 18 0,341360049 0,341360049 0,341360049 18 166 0,3414 0,341360049 0,341360049 18 -65 101
3,4726 18 4 127 140 0,005 0,005 2,61E-03 0,063 0,076 0,75 67 1,0751 0,0038 3,714E-03 1,1E+01 843 4 4 0,061015716 0,061015716 0,061015716 4 133 0,0610 0,061015716 0,061015716 2,8827 9 19 166 136 0,121 0,121 1,88E-02 0,160 0,039 1,21 84 1,0326 0,0508 1,531E-03 2,5E+00 6.978 75 19 0,297979704 0,297979704 0,297979704 19 168 0,2980 0,297979704 0,297979704 19 -65 103
3,2953 20 5 133 160 0,006 0,006 2,61E-03 0,071 0,075 0,74 70 1,0890 0,0043 3,383E-03 1,0E+01 944 5 5 0,061493469 0,061493469 0,061493469 5 140 0,0615 0,061493469 0,061493469 2,6980 9 20 168 145 0,121 0,121 1,88E-02 0,160 0,036 1,21 85 1,0326 0,0508 1,342E-03 2,2E+00 6.305 77 20 0,261047096 0,261047096 0,261047096 20 171 0,2610 0,261047096 0,261047096 20 -65 106
3,1255 22 5 140 182 0,007 0,007 2,61E-03 0,080 0,074 0,74 73 1,1022 0,0048 3,041E-03 9,1E+00 1.043 6 5 0,061199604 0,061199604 0,061199604 5 147 0,0612 0,061199604 0,061199604 2,5286 9 22 171 155 0,121 0,121 1,88E-02 0,160 0,034 1,22 87 1,0323 0,0507 1,176E-03 1,9E+00 5.700 79 22 0,229374608 0,229374608 0,229374608 22 173 0,2294 0,229374608 0,229374608 22 -65 108
2,9631 25 6 147 207 0,007 0,007 2,61E-03 0,089 0,074 0,74 77 1,1142 0,0053 2,702E-03 8,1E+00 1.138 7 6 0,060221918 0,060221918 0,060221918 6 154 0,0602 0,060221918 0,060221918 2,3725 9 23 173 164 0,122 0,122 1,88E-02 0,160 0,031 1,23 88 1,0318 0,0506 1,031E-03 1,7E+00 5.154 81 23 0,202052997 0,202052997 0,202052997 23 175 0,2021 0,202052997 0,202052997 23 -65 111
2,8078 27 7 154 235 0,008 0,008 2,61E-03 0,098 0,074 0,76 81 1,1246 0,0058 2,376E-03 7,1E+00 1.230 8 7 0,058687063 0,058687063 0,058687063 7 162 0,0587 0,058687063 0,058687063 2,2282 9 24 175 174 0,123 0,123 1,88E-02 0,160 0,029 1,24 89 1,0310 0,0506 9,053E-04 1,5E+00 4.661 83 24 0,17837044 0,17837044 0,17837044 24 177 0,1784 0,17837044 0,17837044 24 -64 113
2,6594 30 8 162 265 0,009 0,009 2,61E-03 0,106 0,076 0,78 85 1,1332 0,0063 2,072E-03 6,2E+00 1.316 9 8 0,05673434 0,05673434 0,05673434 8 170 0,0567 0,05673434 0,05673434 2,0946 10 26 177 183 0,124 0,124 1,88E-02 0,160 0,028 1,24 90 1,0301 0,0506 7,953E-04 1,3E+00 4.217 85 26 0,157759307 0,157759307 0,157759307 26 179 0,1578 0,157759307 0,157759307 26 -64 115
2,5178 34 9 170 299 0,010 0,010 2,61E-03 0,115 0,078 0,81 89 1,1400 0,0068 1,795E-03 5,4E+00 1.399 10 9 0,054494994 0,054494994 0,054494994 9 178 0,0545 0,054494994 0,054494994 1,9705 10 27 179 193 0,124 0,124 1,88E-02 0,160 0,026 1,25 91 1,0292 0,0505 6,994E-04 1,1E+00 3.816 86 27 0,139759966 0,139759966 0,139759966 27 181 0,1398 0,139759966 0,139759966 27 -64 118
2,3826 37 10 178 336 0,011 0,011 2,61E-03 0,123 0,081 0,84 94 1,1452 0,0073 1,546E-03 4,6E+00 1.479 11 10 0,05208033 0,05208033 0,05208033 10 187 0,0521 0,05208033 0,05208033 1,8551 10 28 181 202 0,125 0,125 1,88E-02 0,160 0,025 1,26 92 1,0281 0,0505 6,157E-04 9,9E-01 3.453 88 28 0,123995449 0,123995449 0,123995449 28 183 0,1240 0,123995449 0,123995449 28 -63 120
2,2536 42 11 187 378 0,012 0,012 2,61E-03 0,132 0,084 0,87 98 1,1492 0,0078 1,325E-03 4,0E+00 1.556 13 11 0,049577727 0,049577727 0,049577727 11 197 0,0496 0,049577727 0,049577727 1,7476 10 30 183 212 0,126 0,126 1,88E-02 0,160 0,023 1,27 92 1,0271 0,0505 5,426E-04 8,7E-01 3.124 89 30 0,110153252 0,110153252 0,110153252 0,110153252 30 185 0,1102 0,110153252 0,110153252 30 -63 122
2,1306 46 13 197 424 0,014 0,014 2,61E-03 0,140 0,087 0,91 103 1,1521 0,0083 1,133E-03 3,4E+00 1.631 14 13 0,047051807 0,047051807 0,047051807 13 207 0,0471 0,047051807 0,047051807 1,6473 10 31 185 222 0,127 0,127 1,88E-02 0,160 0,022 1,29 93 1,0260 0,0504 4,786E-04 7,7E-01 2.828 90 31 0,097971967 0,097971967 0,097971967 0,097971967 31 186 0,0980 0,097971967 0,097971967 31 -62 124
2,0134 51 14 207 475 0,015 0,015 2,61E-03 0,149 0,091 0,95 108 1,1543 0,0089 9,651E-04 2,9E+00 1.705 15 14 0,044548059 0,044548059 0,044548059 0,044548059 14 217 0,0445 0,044548059 0,044548059 1,5536 10 32 186 232 0,129 0,129 1,88E-02 0,160 0,021 1,30 94 1,0250 0,0504 4,226E-04 6,8E-01 2.559 91 32 0,087231245 0,087231245 0,087231245 0,087231245 32 188 0,0872 0,087231245 0,087231245 32 -62 126
1,9017 57 16 217 532 0,017 0,017 2,61E-03 0,159 0,095 1,00 114 1,1559 0,0094 8,204E-04 2,5E+00 1.779 17 16 0,042097084 0,042097084 0,042097084 0,042097084 16 228 0,0421 0,042097084 0,042097084 1,4659 10 34 188 242 0,130 0,130 1,88E-02 0,160 0,020 1,31 95 1,0239 0,0504 3,736E-04 6,0E-01 2.316 92 34 0,077744133 0,077744133 0,077744133 0,077744133 34 189 0,0777 0,077744133 0,077744133 34 -61 129
1,7953 63 18 228 596 0,019 0,019 2,61E-03 0,169 0,100 1,05 120 1,1571 0,0100 6,960E-04 2,1E+00 1.852 18 18 0,039718487 0,039718487 0,039718487 0,039718487 18 239 0,0397 0,039718487 0,039718487 1,3838 10 35 189 252 0,131 0,131 1,88E-02 0,160 0,019 1,32 95 1,0229 0,0504 3,305E-04 5,3E-01 2.096 93 35 0,06935112 0,06935112 0,06935112 0,06935112 35 191 0,0694 0,06935112 0,06935112 35 -60 131
1,6940 71 20 239 666 0,021 0,021 2,61E-03 0,179 0,105 1,10 126 1,1579 0,0106 5,893E-04 1,8E+00 1.926 20 20 0,037424049 0,037424049 0,037424049 0,037424049 20 251 0,0374 0,037424049 0,037424049 1,3069 10 37 191 262 0,132 0,132 1,88E-02 0,160 0,018 1,33 96 1,0219 0,0503 2,927E-04 4,7E-01 1.898 93 37 0,061915453 0,061915453 0,061915453 0,061915453 37 192 0,0619 0,061915453 37 -59 133
1,5974 79 22 251 745 0,024 0,024 2,61E-03 0,190 0,110 1,16 132 1,1586 0,0112 4,981E-04 1,5E+00 2.000 22 22 0,035220139 0,035220139 0,035220139 0,035220139 22 264 0,0352 0,035220139 0,035220139 1,2348 10 38 192 272 0,133 0,133 1,88E-02 0,160 0,017 1,34 97 1,0209 0,0503 2,595E-04 4,2E-01 1.717 94 38 0,05531939 0,05531939 0,05531939 0,05531939 38 193 0,0553 0,05531939 38 -59 135
1,5055 88 25 264 832 0,026 0,026 2,61E-03 0,202 0,116 1,22 138 1,1591 0,0119 4,203E-04 1,3E+00 2.075 23 25 0,033109471 0,033109471 0,033109471 0,033109471 25 277 0,0331 0,033109471 0,033109471 1,1670 10 40 193 282 0,134 0,134 1,88E-02 0,160 0,017 1,35 97 1,0200 0,0503 2,303E-04 3,7E-01 1.555 95 40 0,049461182 0,049461182 0,049461182 0,049461182 40 195 0,0495 0,049461182 40 -58 137
1,4180 98 28 277 930 0,029 0,029 2,61E-03 0,214 0,122 1,28 145 1,1595 0,0126 3,540E-04 1,1E+00 2.150 25 28 0,031092347 0,031092347 0,031092347 0,031092347 28 291 0,0311 0,031092347 0,031092347 1,1034 10 41 195 293 0,135 0,135 1,88E-02 0,160 0,016 1,36 98 1,0191 0,0503 2,045E-04 3,3E-01 1.407 95 41 0,044252615 0,044252615 0,044252615 0,044252615 41 196 0,0443 0,044252615 41 -57 139
1,3347 109 31 291 1039 0,033 0,033 2,61E-03 0,228 0,128 1,35 153 1,1599 0,0134 2,977E-04 8,9E-01 2.226 27 31 0,02916751 0,02916751 0,02916751 0,02916751 31 305 0,0292 0,02916751 0,02916751 0,02916751 1,0436 10 42 196 303 0,136 0,136 1,88E-02 0,160 0,015 1,37 98 1,0182 0,0503 1,817E-04 2,9E-01 1.274 96 42 0,039616985 0,039616985 0,039616985 0,039616985 42 197 0,039616985 0,039616985 42 -56 141
1,2554 122 35 305 1160 0,036 0,036 2,61E-03 0,242 0,135 1,42 160 1,1602 0,0142 2,499E-04 7,5E-01 2.302 29 35 0,027332732 0,027332732 0,027332732 0,027332732 35 320 0,0273 0,027332732 0,027332732 0,027332732 0,9873 11 44 197 314 0,137 0,137 1,88E-02 0,160 0,014 1,38 99 1,0174 0,0503 1,617E-04 2,6E-01 1.153 96 44 0,035487422 0,035487422 0,035487422 0,035487422 44 198 0,035487422 0,035487422 44 -55 143
1,1799 136 39 320 1296 0,041 0,041 2,61E-03 0,257 0,142 1,49 168 1,1604 0,0151 2,094E-04 6,3E-01 2.378 31 39 0,025585205 0,025585205 0,025585205 0,025585205 39 336 0,0256 0,025585205 0,025585205 0,025585205 0,9343 11 45 198 324 0,138 0,138 1,88E-02 0,160 0,014 1,38 99 1,0166 0,0503 1,439E-04 2,3E-01 1.043 97 45 0,03180549 0,03180549 0,03180549 0,03180549 45 199 0,03180549 0,03180549 45 -54 145
1,1080 152 43 336 1448 0,046 0,046 2,61E-03 0,274 0,149 1,57 177 1,1607 0,0160 1,751E-04 5,3E-01 2.454 33 43 0,0239218 0,0239218 0,0239218 0,0239218 43 353 0,0239 0,0239218 0,0239218 0,0239218 0,8844 11 47 199 335 0,138 0,138 1,88E-02 0,160 0,013 1,39 100 1,0159 0,0502 1,282E-04 2,1E-01 944 97 47 0,028520017 0,028520017 0,028520017 0,028520017 47 200 0,028520017 0,028520017 47 -53 147
1,0396 170 49 353 1618 0,051 0,051 2,61E-03 0,292 0,157 1,66 185 1,1609 0,0170 1,461E-04 4,4E-01 2.529 35 49 0,022339243 0,022339243 0,022339243 0,022339243 49 371 0,0223 0,022339243 0,022339243 0,022339243 0,8374 11 48 200 346 0,139 0,139 1,88E-02 0,160 0,013 1,40 100 1,0151 0,0502 1,143E-04 1,8E-01 855 97 48 0,025586104 0,025586104 0,025586104 0,025586104 48 201 0,025586104 0,025586104 48 -52 149
0,9745 190 54 371 1808 0,057 0,057 2,61E-03 0,311 0,166 1,74 195 1,1612 0,0181 1,217E-04 3,6E-01 2.604 37 54 0,020834224 0,020834224 0,020834224 0,020834224 0,020834224 54 389 0,0208 0,020834224 0,020834224 0,020834224 0,7930 11 50 201 356 0,140 0,140 1,88E-02 0,160 0,012 1,41 101 1,0144 0,0502 1,020E-04 1,6E-01 774 98 50 0,022964284 0,022964284 0,022964284 0,022964284 50 202 0,022964284 0,022964284 50 -51 151
0,9126 213 61 389 2021 0,064 0,064 2,61E-03 0,332 0,174 1,84 204 1,1614 0,0193 1,010E-04 3,0E-01 2.677 40 61 0,019403468 0,019403468 0,019403468 0,019403468 0,019403468 61 409 0,0194 0,019403468 0,019403468 0,019403468 0,7512 11 51 202 367 0,141 0,141 1,88E-02 0,160 0,011 1,42 101 1,0138 0,0502 9,103E-05 1,5E-01 700 98 51 0,020619809 0,020619809 0,020619809 0,020619809 51 202 0,020619809 0,020619809 51 -50 153
0,8537 239 68 409 2261 0,072 0,072 2,61E-03 0,354 0,184 1,94 215 1,1617 0,0205 8,371E-05 2,5E-01 2.749 42 68 0,018043782 0,018043782 0,018043782 0,018043782 0,018043782 68 429 0,0180 0,018043782 0,018043782 0,018043782 0,7118 11 53 202 378 0,142 0,142 1,88E-02 0,160 0,011 1,43 102 1,0131 0,0502 8,132E-05 1,3E-01 634 98 53 0,018522038 0,018522038 0,018522038 0,018522038 53 203 0,018522038 0,018522038 53 -49 155
0,7976 269 76 429 2530 0,081 0,081 2,61E-03 0,379 0,194 2,04 225 1,1620 0,0219 6,916E-05 2,1E-01 2.818 44 76 0,01675208 0,01675208 0,01675208 0,01675208 0,01675208 76 451 0,0168 0,01675208 0,01675208 0,01675208 0,6745 11 54 203 389 0,143 0,143 1,88E-02 0,160 0,010 1,43 102 1,0125 0,0502 7,268E-05 1,2E-01 573 98 54 0,016643917 0,016643917 0,016643917 0,016643917 54 204 0,016643917 0,016643917 54 -47 156
0,7442 303 85 451 2833 0,091 0,091 2,61E-03 0,406 0,204 2,15 237 1,1623 0,0234 5,696E-05 1,7E-01 2.884 47 85 0,0155254 0,0155254 0,0155254 0,0155254 0,0155254 85 473 0,0155 0,0155254 0,0155254 0,0155254 0,6393 11 56 204 400 0,143 0,143 1,88E-02 0,160 0,010 1,44 102 1,0119 0,0502 6,500E-05 1,0E-01 519 99 56 0,014961522 0,014961522 0,014961522 0,014961522 56 205 0,014961522 0,014961522 56 -46 158
0,6935 341 95 473 3174 0,102 0,102 2,61E-03 0,435 0,215 2,27 249 1,1627 0,0250 4,676E-05 1,4E-01 2.946 49 95 0,014360914 0,014360914 0,014360914 0,014360914 0,014360914 95 497 0,0144 0,014360914 0,014360914 0,014360914 0,6061 11 58 205 411 0,144 0,144 1,88E-02 0,160 0,009 1,45 103 1,0114 0,0502 5,816E-05 9,3E-02 470 99 58 0,013453675 0,013453675 0,013453675 0,013453675 58 205 0,013453675 0,013453675 58 -45 160
0,6453 385 107 497 3559 0,116 0,116 2,61E-03 0,467 0,227 2,39 261 1,1631 0,0268 3,825E-05 1,1E-01 3.004 52 107 0,01325593 0,01325593 0,01325593 0,01325593 0,01325593 107 522 0,0133 0,01325593 0,01325593 0,01325593 0,5747 11 59 205 422 0,145 0,145 1,88E-02 0,160 0,009 1,45 103 1,0108 0,0502 5,207E-05 8,4E-02 425 99 59 0,012101608 0,012101608 0,012101608 0,012101608 59 206 0,012101608 0,012101608 59 -44 162
0,5994 435 120 522 3995 0,131 0,131 2,61E-03 0,503 0,239 2,53 274 1,1635 0,0287 3,116E-05 9,3E-02 3.057 54 120 0,012207892 0,012207892 0,012207892 0,012207892 0,012207892 120 548 0,0122 0,012207892 0,012207892 0,012207892 0,5450 11 61 206 434 0,145 0,145 1,88E-02 0,160 0,009 1,46 103 1,0103 0,0501 4,663E-05 7,5E-02 385 99 61 0,010888668 0,010888668 0,010888668 0,010888668 61 206 0,010888668 0,010888668 61 -43 164
0,5558 493 135 548 4487 0,148 0,148 2,61E-03 0,541 0,253 2,67 288 1,1640 0,0308 2,528E-05 7,6E-02 3.104 57 135 0,011214383 0,011214383 0,011214383 0,011214383 0,011214383 135 575 0,0112 0,011214383 0,011214383 0,011214383 0,5169 11 62 206 445 0,146 0,146 1,88E-02 0,160 0,008 1,47 104 1,0098 0,0501 4,179E-05 6,7E-02 348 99 62 0,009800064 0,009800064 0,009800064 0,009800064 62 207 0,009800064 0,009800064 62 -41 166
0,5144 559 151 575 5047 0,168 0,168 2,61E-03 0,585 0,267 2,82 302 1,1645 0,0331 2,041E-05 6,1E-02 3.143 59 151 0,010273119 0,010273119 0,010273119 0,010273119 0,010273119 151 604 0,0103 0,010273119 0,010273119 0,010273119 0,4903 11 64 207 456 0,147 0,147 1,88E-02 0,160 0,008 1,47 104 1,0094 0,0501 3,746E-05 6,0E-02 315 99 64 0,008822649 0,008822649 0,008822649 0,008822649 64 208 0,008822649 0,008822649 64 -40 168
0,4750 636 170 604 5683 0,191 0,191 2,61E-03 0,633 0,282 2,98 317 1,1651 0,0356 1,639E-05 4,9E-02 3.173 62 170 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,009381952 170 634 0,0094 0,009381952 0,009381952 0,009381952 0,4652 11 65 208 467 0,147 0,147 1,88E-02 0,160 0,007 1,48 104 1,0089 0,0501 3,360E-05 5,4E-02 285 99 65 0,007944725 0,007944725 0,007944725 0,007944725 65 208 0,007944725 0,007944725 65 -39 170
0,4377 725 192 634 6407 0,217 0,217 2,61E-03 0,686 0,298 3,15 333 1,1658 0,0384 1,309E-05 3,9E-02 3.195 65 192 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,008538863 192 666 0,0085 0,008538863 0,008538863 0,008538863 0,4414 11 67 208 479 0,148 0,148 1,88E-02 0,160 0,007 1,48 104 1,0085 0,0501 3,015E-05 4,8E-02 258 100 67 0,007155874 0,007155874 0,007155874 0,007155874 67 209 0,007155874 0,007155874 67 -37 171
0,4022 828 217 666 7235 0,248 0,248 2,61E-03 0,746 0,315 3,33 350 1,1665 0,0415 1,039E-05 3,1E-02 3.205 67 217 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,007741968 217 699 0,0077 0,007741968 0,007741968 0,007741968 0,4189 11 69 209 490 0,148 0,148 1,88E-02 0,160 0,007 1,49 105 1,0081 0,0501 2,706E-05 4,3E-02 234 100 69 0,006446812 0,006446812 0,006446812 0,006446812 69 209 0,006446812 0,006446812 69 -36 173
0,3685 949 246 699 8184 0,285 0,285 2,61E-03 0,814 0,333 3,53 367 1,1674 0,0449 8,184E-06 2,5E-02 3.203 70 246 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,006989508 246 734 0,0070 0,006989508 0,006989508 0,006989508 0,3976 11 70 209 502 0,149 0,149 1,88E-02 0,160 0,006 1,49 105 1,0077 0,0501 2,430E-05 3,9E-02 211 100 70 0,005809257 0,005809257 0,005809257 0,005809257 70 210 0,005809257 0,005809257 70 -35 175
0,3366 1.091 278 734 9275 0,327 0,327 2,61E-03 0,891 0,353 3,74 386 1,1684 0,0488 6,396E-06 1,9E-02 3.187 73 278 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 0,00627986 278 771 0,0063 0,00627986 0,00627986 0,3774 11 72 210 513 0,149 0,149 1,88E-02 0,160 0,006 1,50 105 1,0074 0,0501 2,183E-05 3,5E-02 191 100 72 0,00523582 0,00523582 0,00523582 0,00523582 72 210 0,00523582 0,00523582 72 -33 177
0,3063 1.259 316 771 10534 0,378 0,378 2,61E-03 0,979 0,374 3,97 405 1,1695 0,0531 4,954E-06 1,5E-02 3.155 75 316 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 0,005611531 316 810 0,0056 0,005611531 0,005611531 0,3582 12 73 210 525 0,150 0,150 1,88E-02 0,160 0,006 1,50 105 1,0070 0,0501 1,961E-05 3,2E-02 173 100 73 0,004719898 0,004719898 0,004719898 0,004719898 73 210 0,004719898 0,004719898 73 -32 179
0,2776 1.458 360 810 11992 0,437 0,437 2,61E-03 1,080 0,397 4,21 425 1,1709 0,0580 3,798E-06 1,1E-02 3.107 78 360 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 0,004983168 360 850 0,0050 0,004983168 0,004983168 0,3401 12 75 210 536 0,150 0,150 1,88E-02 0,160 0,006 1,51 105 1,0067 0,0501 1,763E-05 2,8E-02 157 100 75 0,004255593 0,004255593 0,004255593 0,004255593 75 211 0,004255593 0,004255593 75 -30 180
0,2505 1.697 411 850 13688 0,509 0,509 2,61E-03 1,197 0,421 4,48 446 1,1725 0,0635 2,877E-06 8,6E-03 3.041 80 411 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 0,00439356 411 893 0,0044 0,00439356 0,3229 12 77 211 548 0,151 0,151 1,88E-02 0,160 0,005 1,51 106 1,0064 0,0501 1,585E-05 2,5E-02 142 100 77 0,003837629 0,003837629 0,003837629 0,003837629 77 211 0,003837629 77 -29 182
0,2249 1.985 470 893 15673 0,595 0,595 2,61E-03 1,335 0,448 4,77 469 1,1744 0,0699 2,151E-06 6,5E-03 2.954 83 470 0,003841653 0,003841653 0,003841653 0,003841653 0,003841653 470 937 0,3066 12 78 211 559 0,151 0,151 1,88E-02 0,160 0,005 1,52 106 1,0061 0,0501 1,426E-05 2,3E-02 128 100 78 0,003461286 0,003461286 0,003461286 0,003461286 78 212 0,003461286 78 -27 184
0,2007 2.335 540 937 18008 0,701 0,701 2,61E-03 1,499 0,477 5,09 492 1,1768 0,0772 1,583E-06 4,7E-03 2.845 85 540 0,003326559 0,003326559 0,003326559 0,003326559 0,003326559 540 984 0,2912 12 80 212 571 0,152 0,152 1,88E-02 0,160 0,005 1,52 106 1,0058 0,0501 1,283E-05 2,1E-02 116 100 80 0,003122338 0,003122338 0,003122338 0,003122338 80 212 0,003122338 80 -26 186
0,1778 2.767 623 984 20775 0,830 0,830 2,61E-03 1,696 0,509 5,45 517 1,1798 0,0857 1,144E-06 3,4E-03 2.714 87 623 0,002847582 0,002847582 0,002847582 0,002847582 623 1033 0,2766 12 82 212 583 0,152 0,152 1,88E-02 0,160 0,005 1,52 106 1,0055 0,0501 1,154E-05 1,9E-02 105 100 82 0,002816999 0,002816999 0,002816999 0,002816999 82 212 0,002816999 82 -25 188
0,1564 3.304 722 1033 24079 0,991 0,991 2,61E-03 1,936 0,545 5,85 542 1,1835 0,0956 8,086E-07 2,4E-03 2.558 90 722 0,00240424 0,00240424 0,00240424 722 1085 0,2627 12 83 212 595 0,152 0,152 1,88E-02 0,160 0,004 1,53 106 1,0053 0,0501 1,039E-05 1,7E-02 95 100 83 0,002541878 0,002541878 0,002541878 0,002541878 83 213 0,002541878 83 -23 190
0,1362 3.982 842 1085 28060 1,195 1,195 2,61E-03 2,235 0,585 6,31 570 1,1884 0,1073 5,571E-07 1,7E-03 2.378 92 842 0,001996308 0,001996308 842 1139 0,2495 12 85 213 606 0,153 0,153 1,88E-02 0,160 0,004 1,53 106 1,0050 0,0501 9,354E-06 1,5E-02 86 100 85 0,002293933 0,002293933 0,002293933 0,002293933 85 213 0,002293933 85 -22 191
0,1174 4.852 987 1139 32912 1,455 1,455 2,61E-03 2,614 0,631 6,83 598 1,1948 0,1213 3,719E-07 1,1E-03 2.173 93 987 0,001623868 0,001623868 987 1196 0,2370 12 87 213 618 0,153 0,153 1,88E-02 0,160 0,004 1,53 107 1,0048 0,0501 8,424E-06 1,4E-02 78 100 87 0,002070436 0,002070436 0,002070436 0,002070436 87 213 0,002070436 87 -20 193
0,0999 2.278 1.056 1196 35190 0,683 0,683 2,61E-03 0,968 0,260 6,86 609 1,0421 0,0510 3,229E-07 9,7E-04 816 94 1.056 0,000661903 0,000661903 1.056 1219 0,2252 12 88 213 630 0,153 0,153 1,88E-02 0,160 0,004 1,54 107 1,0046 0,0501 7,588E-06 1,2E-02 70 100 88 0,00186894 0,00186894 0,00186894 0,00186894 88 213 0,00186894 88 -18 195
0,0932 2.286 1.124 1219 37476 0,686 0,686 2,61E-03 0,968 0,240 6,90 620 1,0416 0,0509 2,805E-07 8,4E-04 737 95 1.124 0,000577089 1.124 1240 0,2139 12 90 213 642 0,154 0,154 1,88E-02 0,160 0,004 1,54 107 1,0043 0,0501 6,836E-06 1,1E-02 64 100 90 0,001687246 0,001687246 0,001687246 0,001687246 90 214 0,001687246 90 -17 197
0,0871 2.300 1.193 1240 39776 0,690 0,690 2,61E-03 0,968 0,223 6,95 630 1,0408 0,0508 2,439E-07 7,3E-04 666 95 1.193 0,000504893 1.193 1260 0,2032 12 91 214 654 0,154 0,154 1,88E-02 0,160 0,003 1,54 107 1,0041 0,0501 6,160E-06 9,9E-03 58 100 91 0,001523382 0,001523382 0,001523382 0,001523382 91 214 0,001523382 91 -15 198
0,0816 2.318 1.263 1260 42094 0,695 0,695 2,61E-03 0,968 0,209 7,02 640 1,0397 0,0508 2,123E-07 6,4E-04 603 96 1.263 0,000443015 1.263 1279 0,1931 12 93 214 665 0,154 0,154 1,88E-02 0,160 0,003 1,55 107 1,0039 0,0501 5,552E-06 8,9E-03 52 100 93 0,001375574 0,001375574 0,001375574 0,001375574 93 214 0,001375574 93 -14 200
0,0765 2.339 1.333 1279 44433 0,702 0,702 2,61E-03 0,968 0,196 7,09 649 1,0384 0,0507 1,851E-07 5,6E-04 545 96 1.333 0,000389684 0,000389684 1.333 1297 0,1835 12 95 214 677 0,155 0,155 1,88E-02 0,160 0,003 1,55 107 1,0038 0,0501 5,005E-06 8,0E-03 47 100 95 0,001242229 0,001242229 0,001242229 0,001242229 95 214 0,001242229 95 -12 202
0,0717 2.363 1.404 1297 46796 0,709 0,709 2,61E-03 0,968 0,185 7,16 657 1,0370 0,0507 1,615E-07 4,8E-04 493 97 1.404 0,000343509 0,000343509 1.404 1314 0,1744 12 96 214 689 0,155 0,155 1,88E-02 0,160 0,003 1,55 107 1,0036 0,0500 4,512E-06 7,2E-03 43 100 96 0,001121915 0,001121915 0,001121915 0,001121915 96 215 0,001121915 96 -11 204
0,0674 2.387 1.476 1314 49183 0,716 0,716 2,61E-03 0,968 0,175 7,24 665 1,0355 0,0506 1,412E-07 4,2E-04 446 97 1.476 0,000303375 0,000303375 1.476 1330 0,1657 12 98 215 701 0,155 0,155 1,88E-02 0,160 0,003 1,55 107 1,0034 0,0500 4,069E-06 6,5E-03 39 100 98 0,001013343 0,001013343 0,001013343 0,001013343 98 215 0,001013343 98 -9 206
0,0633 2.413 1.548 1330 51596 0,724 0,724 2,61E-03 0,968 0,166 7,32 673 1,0341 0,0506 1,236E-07 3,7E-04 404 97 1.548 0,000268376 0,000268376 1.548 1345 0,1575 12 100 215 713 0,155 0,155 1,88E-02 0,160 0,003 1,56 107 1,0032 0,0500 3,670E-06 5,9E-03 35 100 100 0,000915355 0,000915355 0,000915355 0,000915355 100 215 0,000915355 100 -8 207
0,0596 2.439 1.621 1345 54035 0,732 0,732 2,61E-03 0,968 0,158 7,39 680 1,0326 0,0505 1,083E-07 3,3E-04 366 98 1.621 0,000237769 0,000237769 1.621 1360 0,1497 12 102 215 725 0,156 0,156 1,88E-02 0,160 0,003 1,56 108 1,0031 0,0500 3,310E-06 5,3E-03 32 100 102 0,000826908 0,000826908 0,000826908 0,000826908 102 215 0,000826908 102 -6 209
0,0561 2.465 1.695 1360 56499 0,739 0,739 2,61E-03 0,968 0,150 7,47 687 1,0312 0,0505 9,510E-08 2,9E-04 331 98 1.695 0,000210936 1.695 1374 0,1422 12 103 215 737 0,156 0,156 1,88E-02 0,160 0,002 1,56 108 1,0029 0,0500 2,986E-06 4,8E-03 29 100 103 0,000747064 0,000747064 0,000747064 0,000747064 103 215 0,000747064 103 -4 211
0,0528 2.491 1.770 1374 58990 0,747 0,747 2,61E-03 0,968 0,143 7,55 693 1,0298 0,0505 8,358E-08 2,5E-04 300 98 1.770 0,000187361 1.770 1387 0,1352 12 105 215 749 0,156 0,156 1,88E-02 0,160 0,002 1,56 108 1,0028 0,0500 2,695E-06 4,3E-03 26 100 105 0,000674978 0,000674978 0,000674978 0,000674978 105 215 0,000674978 105 -3 213
0,0498 2.517 1.845 1387 61506 0,755 0,755 2,61E-03 0,968 0,136 7,63 700 1,0285 0,0505 7,356E-08 2,2E-04 271 98 1.845 0,000166606 1.845 1399 0,1285 12 107 215 761 0,156 0,156 1,88E-02 0,160 0,002 1,56 108 1,0027 0,0500 2,432E-06 3,9E-03 23 100 107 0,00060989 0,00060989 0,00060989 0,00060989 107 216 0,00060989 107 -1 214
0,0469 2.542 1.921 1399 64048 0,763 0,763 2,61E-03 0,968 0,130 7,70 706 1,0271 0,0504 6,482E-08 1,9E-04 246 99 1.921 0,000148303 1.921 1411 0,1221 12 108 216 773 0,156 0,156 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0025 0,0500 2,195E-06 3,5E-03 21 100 108 0,000551114 0,000551114 0,000551114 108 216 108 0 216
0,0443 2.567 1.998 1411 66615 0,770 0,770 2,61E-03 0,968 0,124 7,77 711 1,0259 0,0504 5,719E-08 1,7E-04 222 99 1.998 0,000132136 1.998 1423 0,1161 12 110 216 785 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0024 0,0500 1,981E-06 3,2E-03 19 100 110 0,000498033 0,000498033 0,000498033 110 216 110 2 218
0,0418 2.592 2.076 1423 69207 0,777 0,777 2,61E-03 0,968 0,118 7,85 717 1,0247 0,0504 5,052E-08 1,5E-04 201 99 2.076 0,000117834 2.076 1433 0,1104 12 112 216 797 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0023 0,0500 1,788E-06 2,9E-03 17 100 112 0,000450091 0,000450091 0,000450091 112 216 112 4 220
0,0394 2.616 2.155 1433 71823 0,785 0,785 2,61E-03 0,968 0,113 7,92 722 1,0235 0,0504 4,467E-08 1,3E-04 182 99 2.155 0,000105167 2.155 1444 0,1049 12 113 216 809 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0022 0,0500 1,614E-06 2,6E-03 16 100 113 0,000406787 0,000406787 0,000406787 113 216 113 5 221
0,0373 2.639 2.234 1444 74462 0,792 0,792 2,61E-03 0,968 0,108 7,99 727 1,0224 0,0503 3,955E-08 1,2E-04 165 99 2.234 9,39321E-05 2.234 1454 0,0997 12 115 216 821 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0021 0,0500 1,458E-06 2,3E-03 14 100 115 0,000367668 0,000367668 0,000367668 115 216 115 7 223
0,0352 2.662 2.314 1454 77123 0,799 0,799 2,61E-03 0,968 0,103 8,05 731 1,0213 0,0503 3,505E-08 1,1E-04 149 99 2.314 8,39572E-05 8,39572E-05 2.314 1463 0,0948 12 117 216 833 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0020 0,0500 1,316E-06 2,1E-03 13 100 117 0,000332329 0,000332329 0,000332329 117 216 117 9 225
0,0333 2.684 2.394 1463 79807 0,805 0,805 2,61E-03 0,968 0,098 8,12 736 1,0203 0,0503 3,109E-08 9,3E-05 135 99 2.394 7,50913E-05 7,50913E-05 2.394 1472 0,0902 12 118 216 846 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,57 108 1,0019 0,0500 1,189E-06 1,9E-03 12 100 118 0,0003004 0,0003004 0,0003004 118 216 118 10 227
0,0315 2.705 2.475 1472 82512 0,812 0,812 2,61E-03 0,968 0,094 8,18 740 1,0194 0,0503 2,760E-08 8,3E-05 122 100 2.475 6,72035E-05 6,72035E-05 2.475 1480 0,0857 12 120 216 858 0,157 0,157 1,88E-02 0,160 0,002 1,58 108 1,0018 0,0500 1,074E-06 1,7E-03 11 100 120 0,000271551 0,000271551 0,000271551 120 217 120 12 228
0,0298 2.726 2.557 1480 85239 0,818 0,818 2,61E-03 0,968 0,090 8,24 744 1,0184 0,0503 2,453E-08 7,4E-05 111 100 2.557 6,01793E-05 6,01793E-05 2.557 1489 0,0815 12 122 217 870 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 108 1,0017 0,0500 9,697E-07 1,6E-03 10 100 122 0,000245484 0,000245484 0,000245484 122 217 122 13 230
0,0282 2.746 2.640 1489 87985 0,824 0,824 2,61E-03 0,968 0,086 8,30 748 1,0176 0,0503 2,182E-08 6,5E-05 100 100 2.640 5,39188E-05 5,39188E-05 2.640 1496 0,0775 12 123 217 882 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 108 1,0016 0,0500 8,759E-07 1,4E-03 9 100 123 0,000221928 0,000221928 0,000221928 123 217 123 15 232
0,0267 2.766 2.723 1496 90750 0,830 0,830 2,61E-03 0,968 0,082 8,35 752 1,0167 0,0502 1,942E-08 5,8E-05 91 100 2.723 4,83346E-05 2.723 1504 0,0737 12 125 217 894 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 108 1,0016 0,0500 7,913E-07 1,3E-03 8 100 125 0,00020064 0,00020064 0,00020064 125 217 125 17 234
0,0252 2.784 2.806 1504 93535 0,835 0,835 2,61E-03 0,968 0,078 8,41 755 1,0159 0,0502 1,730E-08 5,2E-05 82 100 2.806 4,33497E-05 2.806 1511 0,0700 12 127 217 906 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 108 1,0015 0,0500 7,149E-07 1,1E-03 7 100 127 0,000181401 0,000181401 0,000181401 127 217 127 18 235
0,0239 2.803 2.890 1511 96337 0,841 0,841 2,61E-03 0,968 0,075 8,46 759 1,0152 0,0502 1,542E-08 4,6E-05 74 100 2.890 3,88968E-05 2.890 1517 0,0666 12 129 217 918 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 109 1,0014 0,0500 6,459E-07 1,0E-03 6 100 129 0,000164012 0,000164012 0,000164012 129 217 129 20 237
0,0226 2.820 2.975 1517 99157 0,846 0,846 2,61E-03 0,968 0,071 8,51 762 1,0145 0,0502 1,376E-08 4,1E-05 67 100 2.975 3,49163E-05 2.975 1524 0,0633 12 130 217 931 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 109 1,0013 0,0500 5,836E-07 9,4E-04 6 100 130 0,000148296 0,000148296 0,000148296 130 217 130 22 239
0,0214 2.837 3.060 1524 101994 0,851 0,851 2,61E-03 0,968 0,068 8,56 765 1,0138 0,0502 1,228E-08 3,7E-05 61 100 3.060 3,13559E-05 3.060 1530 0,0602 12 132 217 943 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 109 1,0013 0,0500 5,274E-07 8,5E-04 5 100 132 0,000134089 0,000134089 0,000134089 0,000134089 132 217 132 23 241
0,0203 2.853 3.145 1530 104847 0,856 0,856 2,61E-03 0,968 0,065 8,61 768 1,0131 0,0502 1,097E-08 3,3E-05 55 100 3.145 2,81695E-05 3.145 1536 0,0573 12 134 217 955 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,58 109 1,0012 0,0500 4,766E-07 7,7E-04 5 100 134 0,000121248 0,000121248 0,000121248 0,000121248 134 217 134 25 242
0,0192 2.869 3.231 1536 107716 0,861 0,861 2,61E-03 0,968 0,062 8,65 771 1,0125 0,0502 9,805E-09 2,9E-05 50 100 3.231 2,5316E-05 3.231 1541 0,0544 12 135 217 967 0,158 0,158 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0012 0,0500 4,307E-07 6,9E-04 4 100 135 0,000109639 0,000109639 0,000109639 0,000109639 135 217 135 27 244
0,0182 2.884 3.318 1541 110600 0,865 0,865 2,61E-03 0,968 0,059 8,70 773 1,0119 0,0502 8,769E-09 2,6E-05 45 100 3.318 2,27594E-05 3.318 1546 0,0518 12 137 217 979 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0011 0,0500 3,893E-07 6,3E-04 4 100 137 9,91443E-05 9,91443E-05 9,91443E-05 9,91443E-05 137 217 137 28 246
0,0173 2.898 3.405 1546 113498 0,870 0,870 2,61E-03 0,968 0,056 8,74 776 1,0113 0,0502 7,846E-09 2,4E-05 41 100 3.405 2,04677E-05 3.405 1551 0,0492 12 139 217 991 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0011 0,0500 3,518E-07 5,7E-04 4 100 139 8,96566E-05 8,96566E-05 8,96566E-05 139 217 139 30 248
0,0164 2.912 3.492 1551 116411 0,874 0,874 2,61E-03 0,968 0,054 8,78 778 1,0108 0,0502 7,025E-09 2,1E-05 37 100 3.492 1,84124E-05 3.492 1556 0,0468 12 141 217 1004 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0010 0,0500 3,180E-07 5,1E-04 3 100 141 8,10789E-05 8,10789E-05 8,10789E-05 141 217 141 32 249
0,0156 2.926 3.580 1556 119337 0,878 0,878 2,61E-03 0,968 0,051 8,82 780 1,0103 0,0501 6,292E-09 1,9E-05 33 100 3.580 1,65683E-05 3.580 1561 0,0445 12 142 217 1016 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0010 0,0500 2,875E-07 4,6E-04 3 100 142 7,33236E-05 7,33236E-05 7,33236E-05 142 218 142 33 251
0,0148 2.939 3.668 1561 122275 0,882 0,882 2,61E-03 0,968 0,049 8,85 783 1,0098 0,0501 5,639E-09 1,7E-05 30 100 3.668 1,4913E-05 3.668 1565 0,0423 12 144 218 1028 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0009 0,0500 2,598E-07 4,2E-04 3 100 144 6,63115E-05 6,63115E-05 6,63115E-05 144 218 144 35 253
0,0140 2.951 3.757 1565 125226 0,885 0,885 2,61E-03 0,968 0,047 8,89 785 1,0093 0,0501 5,055E-09 1,5E-05 27 100 3.757 1,34266E-05 3.757 1569 0,0403 12 146 218 1040 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0009 0,0500 2,349E-07 3,8E-04 2 100 146 5,99713E-05 5,99713E-05 5,99713E-05 146 218 146 37 254
0,0133 2.963 3.846 1569 128189 0,889 0,889 2,61E-03 0,968 0,045 8,92 787 1,0089 0,0501 4,534E-09 1,4E-05 25 100 3.846 3.846 1573 0,0383 12 147 218 1053 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0008 0,0500 2,124E-07 3,4E-04 2 100 147 5,42384E-05 5,42384E-05 5,42384E-05 147 218 147 39 256
0,0126 2.974 3.935 1573 131164 0,892 0,892 2,61E-03 0,968 0,043 8,96 788 1,0085 0,0501 4,069E-09 1,2E-05 22 100 3.935 3.935 1577 0,0364 12 149 218 1065 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0008 0,0500 1,920E-07 3,1E-04 2 100 149 4,90545E-05 4,90545E-05 4,90545E-05 149 218 149 40 258
0,0120 2.985 4.024 1577 134149 0,896 0,896 2,61E-03 0,968 0,041 8,99 790 1,0081 0,0501 3,652E-09 1,1E-05 20 100 4.024 4.024 1580 0,0346 12 151 218 1077 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0007 0,0500 1,736E-07 2,8E-04 2 100 151 4,43669E-05 4,43669E-05 4,43669E-05 151 218 151 42 260
0,0113 2.996 4.114 1580 137145 0,899 0,899 2,61E-03 0,968 0,039 9,02 792 1,0077 0,0501 3,280E-09 9,8E-06 18 100 4.114 4.114 1584 0,0329 12 153 218 1089 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0007 0,0500 1,569E-07 2,5E-04 2 100 153 4,01279E-05 4,01279E-05 4,01279E-05 153 218 153 44 261
0,0108 3.006 4.205 1584 140151 0,902 0,902 2,61E-03 0,968 0,037 9,05 794 1,0073 0,0501 2,946E-09 8,8E-06 17 100 4.205 4.205 1587 0,0313 12 154 218 1102 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0007 0,0500 1,419E-07 2,3E-04 1 100 154 3,62945E-05 3,62945E-05 3,62945E-05 154 218 154 45 263
0,0102 3.016 4.295 1587 143167 0,905 0,905 2,61E-03 0,968 0,035 9,08 795 1,0070 0,0501 2,647E-09 7,9E-06 15 100 4.295 4.295 1590 0,0298 12 156 218 1114 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0006 0,0500 1,283E-07 2,1E-04 1 100 156 3,28279E-05 3,28279E-05 3,28279E-05 156 218 156 47 265
0,0097 3.025 4.386 1590 146192 0,908 0,908 2,61E-03 0,968 0,034 9,10 797 1,0067 0,0501 2,380E-09 7,1E-06 14 100 4.386 4.386 1593 0,0283 12 158 218 1126 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,001 1,59 109 1,0006 0,0500 1,160E-07 1,9E-04 1 100 158 2,96928E-05 2,96928E-05 2,96928E-05 158 218 158 49 267
0,0092 3.034 4.477 1593 149226 0,910 0,910 2,61E-03 0,968 0,032 9,13 798 1,0063 0,0501 2,140E-09 6,4E-06 12 100 4.477 4.477 1596 0,0269 12 159 218 1138 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,000 1,59 109 1,0006 0,0500 1,049E-07 1,7E-04 1 100 159 2,68574E-05 2,68574E-05 2,68574E-05 159 218 159 50 268
0,0088 3.043 4.568 1596 152269 0,913 0,913 2,61E-03 0,968 0,030 9,15 799 1,0060 0,0501 1,925E-09 5,8E-06 11 100 4.568 4.568 1599 0,0256 12 161 218 1151 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,000 1,59 109 1,0006 0,0500 9,486E-08 1,5E-04 1 100 161 2,42932E-05 2,42932E-05 2,42932E-05 161 218 161 52 270
0,0083 3.051 4.660 1599 155319 0,915 0,915 2,61E-03 0,968 0,029 9,18 801 1,0058 0,0501 1,732E-09 5,2E-06 10 100 4.660 4.660 1601 0,0244 12 163 218 1163 0,159 0,159 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0005 0,0500 8,578E-08 1,4E-04 1 100 163 2,19741E-05 2,19741E-05 2,19741E-05 163 218 163 54 272
0,0079 3.059 4.751 1601 158378 0,918 0,918 2,61E-03 0,968 0,028 9,20 802 1,0055 0,0501 1,558E-09 4,7E-06 9 100 4.751 4.751 1604 0,0232 12 165 218 1175 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0005 0,0500 7,757E-08 1,2E-04 1 100 165 1,98766E-05 1,98766E-05 1,98766E-05 165 218 165 56 274
0,0075 3.066 4.843 1604 161444 0,920 0,920 2,61E-03 0,968 0,026 9,22 803 1,0052 0,0501 1,403E-09 4,2E-06 8 100 4.843 4843,313739 0,0220 12 166 218 1187 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0005 0,0500 7,015E-08 1,1E-04 1 100 166 1,79795E-05 1,79795E-05 1,79795E-05 166,2399887
0,0071 3.073 4.936 1606 164517 0,922 0,922 2,61E-03 0,968 0,025 9,24 804 1,0050 0,0501 1,263E-09 3,8E-06 7 100 4.936 0,0210 12 168 218 1200 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0005 0,0500 6,344E-08 1,0E-04 1 100 168 1,62637E-05 1,62637E-05 1,62637E-05
0,0068 3.080 5.028 1608 167597 0,924 0,924 2,61E-03 0,968 0,024 9,26 805 1,0047 0,0501 1,137E-09 3,4E-06 7 100 5.028 0,0199 12 170 218 1212 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0004 0,0500 5,738E-08 9,2E-05 1 100 170 1,47117E-05 1,47117E-05
0,0064 3.087 5.121 1610 170684 0,926 0,926 2,61E-03 0,968 0,023 9,28 806 1,0045 0,0501 1,024E-09 3,1E-06 6 100 5.121 0,0190 12 171 218 1224 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0004 0,0500 5,189E-08 8,3E-05 1 100 171 1,3308E-05 1,3308E-05
0,0061 3.093 5.213 1612 173777 0,928 0,928 2,61E-03 0,968 0,022 9,30 807 1,0043 0,0501 9,230E-10 2,8E-06 6 100 5.213 0,0180 12 173 218 1237 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0004 0,0500 4,693E-08 7,5E-05 0 100 173 1,20384E-05 1,20384E-05
0,0058 3.099 5.306 1614 176876 0,930 0,930 2,61E-03 0,968 0,021 9,31 808 1,0041 0,0501 8,318E-10 2,5E-06 5 100 5.306 0,0172 12 175 218 1249 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0004 0,0500 4,245E-08 6,8E-05 0 100 175 1,08899E-05 1,08899E-05
0,0055 3.105 5.399 1616 179981 0,931 0,931 2,61E-03 0,968 0,020 9,33 809 1,0039 0,0501 7,497E-10 2,2E-06 5 100 5.399 0,0163 12 177 218 1261 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0004 0,0500 3,839E-08 6,2E-05 0 100 177 9,85115E-06 9,85115E-06
0,0052 3.110 5.493 1617 183091 0,933 0,933 2,61E-03 0,968 0,019 9,35 810 1,0037 0,0501 6,758E-10 2,0E-06 4 100 5.493 0,0155 12 178 218 1273 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 3,472E-08 5,6E-05 0 100 178 8,91152E-06 8,91152E-06
0,0050 3.116 5.586 1619 186207 0,935 0,935 2,61E-03 0,968 0,018 9,36 810 1,0035 0,0500 6,094E-10 1,8E-06 4 100 5.586 0,0148 12 180 218 1286 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 3,141E-08 5,0E-05 0 100 180 8,06159E-06 8,06159E-06
0,0047 3.121 5.680 1621 189328 0,936 0,936 2,61E-03 0,968 0,017 9,38 811 1,0034 0,0500 5,495E-10 1,6E-06 3 100 5.680 0,0140 12 182 218 1298 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 2,841E-08 4,6E-05 0 100 182 7,29277E-06 7,29277E-06
0,0045 3.126 5.774 1622 192453 0,938 0,938 2,61E-03 0,968 0,016 9,39 812 1,0032 0,0500 4,956E-10 1,5E-06 3 100 5.774 0,0133 12 183 218 1310 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 2,569E-08 4,1E-05 0 100 183 6,59731E-06 6,59731E-06
0,0043 3.130 5.868 1624 195583 0,939 0,939 2,61E-03 0,968 0,015 9,40 812 1,0031 0,0500 4,471E-10 1,3E-06 3 100 5.868 0,0127 12 185 218 1323 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 2,324E-08 3,7E-05 0 100 185 5,96822E-06 5,96822E-06
0,0041 3.135 5.962 1625 198718 0,940 0,940 2,61E-03 0,968 0,015 9,42 813 1,0029 0,0500 4,033E-10 1,2E-06 2 100 5.962 0,0121 12 187 218 1335 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 2,102E-08 3,4E-05 0 100 187 5,39915E-06 5,39915E-06
0,0039 3.139 6.056 1626 201857 0,942 0,942 2,61E-03 0,968 0,014 9,43 814 1,0028 0,0500 3,639E-10 1,1E-06 2 100 6.056 0,0115 12 189 218 1347 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0003 0,0500 1,901E-08 3,1E-05 0 100 189 4,88437E-06 4,88437E-06
0,0037 3.143 6.150 1627 205000 0,943 0,943 2,61E-03 0,968 0,013 9,44 814 1,0026 0,0500 3,284E-10 9,9E-07 2 100 6.150 0,0109 12 190 218 1360 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,720E-08 2,8E-05 0 100 190 4,41869E-06 4,41869E-06
0,0035 3.147 6.244 1629 208146 0,944 0,944 2,61E-03 0,968 0,013 9,45 815 1,0025 0,0500 2,964E-10 8,9E-07 2 100 6.244 0,0104 12 192 218 1372 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,556E-08 2,5E-05 0 100 192 3,99744E-06 3,99744E-06
0,0033 3.150 6.339 1630 211297 0,945 0,945 2,61E-03 0,968 0,012 9,46 815 1,0024 0,0500 2,676E-10 8,0E-07 2 100 6.339 0,0099 12 194 218 1384 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,407E-08 2,3E-05 0 100 194 3,61637E-06 3,61637E-06
0,0032 3.154 6.434 1631 214451 0,946 0,946 2,61E-03 0,968 0,012 9,47 816 1,0023 0,0500 2,415E-10 7,2E-07 2 100 6.434 0,0094 12 196 218 1396 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,273E-08 2,0E-05 0 100 196 3,27163E-06 3,27163E-06
0,0030 3.157 6.528 1632 217608 0,947 0,947 2,61E-03 0,968 0,011 9,48 816 1,0022 0,0500 2,181E-10 6,5E-07 1 100 6.528 0,0089 12 197 218 1409 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,152E-08 1,8E-05 0 100 197 2,95978E-06 2,95978E-06
0,0028 3.160 6.623 1633 220768 0,948 0,948 2,61E-03 0,968 0,010 9,49 817 1,0021 0,0500 1,969E-10 5,9E-07 1 100 6.623 0,0085 12 199 218 1421 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 1,042E-08 1,7E-05 0 100 199 2,67766E-06 2,67766E-06
0,0027 3.164 6.718 1634 223932 0,949 0,949 2,61E-03 0,968 0,010 9,50 817 1,0020 0,0500 1,778E-10 5,3E-07 1 100 6.718 0,0081 12 201 218 1433 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 9,424E-09 1,5E-05 0 100 201 2,42244E-06 2,42244E-06
0,0026 3.166 6.813 1634 227098 0,950 0,950 2,61E-03 0,968 0,009 9,51 818 1,0019 0,0500 1,606E-10 4,8E-07 1 100 6.813 0,0077 12 202 218 1446 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 8,525E-09 1,4E-05 0 100 202 2,19156E-06 2,19156E-06
0,0024 3.169 6.908 1635 230268 0,951 0,951 2,61E-03 0,968 0,009 9,52 818 1,0018 0,0500 1,450E-10 4,4E-07 1 100 6.908 0,0073 12 204 218 1458 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 7,712E-09 1,2E-05 0 100 204 1,98269E-06 1,98269E-06
0,0023 3.172 7.003 1636 233439 0,952 0,952 2,61E-03 0,968 0,009 9,52 818 1,0017 0,0500 1,310E-10 3,9E-07 1 100 7.003 0,0070 12 206 218 1470 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0002 0,0500 6,976E-09 1,1E-05 0 100 206 1,79374E-06 1,79374E-06
0,0022 3.174 7.098 1637 236614 0,952 0,952 2,61E-03 0,968 0,008 9,53 819 1,0016 0,0500 1,183E-10 3,5E-07 1 100 7.098 0,0066 12 208 218 1483 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 6,311E-09 1,0E-05 0 100 208 1,6228E-06 1,6228E-06
0,0021 3.177 7.194 1637 239791 0,953 0,953 2,61E-03 0,968 0,008 9,54 819 1,0015 0,0500 1,069E-10 3,2E-07 1 100 7.194 0,0063 12 209 218 1495 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 5,709E-09 9,2E-06 0 100 209 1,46815E-06 1,46815E-06
0,0020 3.179 7.289 1638 242970 0,954 0,954 2,61E-03 0,968 0,007 9,54 819 1,0015 0,0500 9,658E-11 2,9E-07 1 100 7.289 0,0060 12 211 218 1507 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 5,165E-09 8,3E-06 0 100 211 1,32824E-06 1,32824E-06
0,0019 3.181 7.385 1639 246151 0,954 0,954 2,61E-03 0,968 0,007 9,55 820 1,0014 0,0500 8,726E-11 2,6E-07 1 100 7.385 0,0057 12 213 218 1520 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 4,672E-09 7,5E-06 0 100 213 1,20167E-06 1,20167E-06
0,0018 3.183 7.480 1639 249335 0,955 0,955 2,61E-03 0,968 0,007 9,56 820 1,0013 0,0500 7,885E-11 2,4E-07 1 100 7.480 0,0054 12 214 218 1532 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 4,227E-09 6,8E-06 0 100 214 1,08717E-06 1,08717E-06
0,0017 3.185 7.576 1640 252520 0,956 0,956 2,61E-03 0,968 0,006 9,56 820 1,0013 0,0500 7,125E-11 2,1E-07 0 100 7.576 0,0052 12 216 218 1544 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 3,824E-09 6,1E-06 0 100 216 9,83576E-07 9,83576E-07
0,0016 3.187 7.671 1640 255708 0,956 0,956 2,61E-03 0,968 0,006 9,57 820 1,0012 0,0500 6,439E-11 1,9E-07 0 100 7.671 0,0049 12 218 218 1557 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 3,459E-09 5,6E-06 0 100 218 8,89858E-07 8,89858E-07
0,0016 3.189 7.767 1641 258897 0,957 0,957 2,61E-03 0,968 0,006 9,57 821 1,0012 0,0500 5,819E-11 1,7E-07 0 100 7.767 0,0047 12 220 218 1569 0,160 0,160 1,88E-02 0,160 0,000 1,60 109 1,0001 0,0500 3,129E-09 5,0E-06 0 100 220 8,05071E-07 8,05071E-07

Sum SEDIMENTERET 120.634 Sum SEDIMENTERET 258.334
  SedimenenteretI valgte x[kg/m 2̂]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m 2̂] 1,676257 1,680099 1,339588 0,607364 0,218212 0,070623 0,015928 0,003045 0,000697   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m 2̂] 1,676257 1,155511 0,312870 0,000000 0,000000 0,000000   SedimenenteretI valgte x[kg/m 2̂]   Sedmenteret i valgte xNedstrøms[kg/m 2̂] 15,689051 15,693855 12,667304 1,044248 0,001394 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   Sedmenteret i valgte xOpstrøms[kg/m 2̂] 15,655299 6,876940 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

 x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960  x [m] --->  x [m] ---> 0 30 60 120 240 480 960 1920 3000 x [m] ----> -30 -60 -120 -240 -480 -960 -1920 -3000
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Introduktion 1 

1 Introduktion 
Denne note præsenterer en gennemgang af den matematiske model og beregningsmetode 
for estimering af den umiddelbare og lokale skæbne af materiale klappet i havet. Metoden 
er udviklet af NIRAS og Prof. Flemming Bo Pedersen. Denne gennemgang vurderer 
modellen med hensyn til dens oprindelige formål, som er konservativt at forudsige 
spredning og aflejring over en kortere tidsskala af sediment klappet i de indre danske 
farvande. 

Gennemgangen er baseret på den modtagne videnskabelige dokumentation og modtagne 
noter, inkluderende modelteorien, modelantagelser, modelsimplificeringer og udledning af 
de underliggende ligninger.  

Den matematiske model beskriver sedimentet fra det klappes fra prammen indtil det 
spredes som en ’sedimentpøl’ og aflejres på havbunden. Modellen inkluderer ikke 
fjernfeltsprocesser eller spredning af det strippede sediment, dvs. materale, der afrives fra 
nærfeltet til det omgivende vand.  

I sektion 2 undersøges de underliggende antagelser og den teoretiske baggrund for den 
matematiske model. Sektion 3 præsenterer DHI konkluderende bemærkninger. 

2 Evaluering af den teoretiske baggrund og 
nøgleantagelser 
I dette afsnit diskuteres de antagelser og tekniske overvejelser, der ligger bag den 
matematiske model. 

2.1 Udstrømning af klapningsmateriale 

Beregningen af sedimentudledningen (udstrømning fra prammen) er baseret på kontinuitet 
- altså at der strømmer havvand ind gennem åbningen i bunden af prammen med et 
volumen svarende til volumenet af materialet, der strømmer ud. Det svarer til 
udstrømningen fra en lukket beholder med en åbning i bunden. Det antages også, at det 
indstrømmende havvand momentant opblandes fuldstændigt med det resterende 
materiale i fartøjet, således at densiteten af det udstrømmende materiale mod slutningen 
af tømningen gradvist nærmer sig den af havvand. Antagelserne har følgende mangler: 

1. Beholderen (prammen) er åben i toppen og vil typisk være fyldt således at niveauet 
for materialet vil være markant højere end fartøjets vandlinje. I løbet af tømningen vil 
fartøjet blive lettere, og vil således stige i vandet. Dermed vil det indstrømmende 
havvand have et betydeligt mindre volumen end det udstrømmende materiale.  

2. At fartøjet er åbent opad, betyder at udstrømningen i en betydelig del af (hele?) 
tømningen er afhængig af trykket i bunden af prammen i forhold til trykket i havet i 
niveau med fartøjets bund. 

3. Antagelsen om fuldstændig opblanding mellem materialet i prammen og det 
indstrømmende havvand er næppe gyldig under alle omstændigheder og forekommer 
generelt ikke i virkeligheden under klapninger. Det skal dog bemærkes at 
omstændighederne er komplicerede, eksempelvis kan lagdeling af sedimentet 
nævnes, hvorfor der ikke vurderes at være vundet meget ved at forfine denne 
antagelse yderligere. 
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 Udstrømningen er bestemt baseret på det såkaldte ”PLUME-kriterie”, som er udtrykt 
gennem en enkelt ligning (ligning 2 i [1]). Det har ikke være muligt at finde en udledning 
eller reference for udtrykket, men Prof. Flemming Bo Pedersen er ekspert på området, så 
der er ingen grund til at betvivle kriteriets validitet under de givne antagelser. 

Som beskrevet er det ikke alle antagelser der holder. På grund af udstrømningsprocessens 
begrænsede indflydelse på de følgende plume-processer, skal det dog nævnes at 
beregningerne og forudsigelserne ikke nødvendigvis bliver mærkbart påvirkede af disse 
antagelser.  

2.2 Stationær cirkulær plume 

2.2.1 Den kontinuerte klapning via åbning af prammens bund over længere tid 
(~30 til 300 sekunder) 
Det er antaget at under langsomme tømninger varende mellem 30 og 300 sekunder opfører 
det udstrømmende materiale sig som en nedadrettet stråle. Det faldende materiale er 
modelleret som en kontinuert (stationær) cirkulær stråle, der strækker sig fra prammen til 
havbunden. Der anvendes af standardrelationer for medrivning og opblanding i strålen. 
Ved mødet med havbunden anvendes impuls- og massebevarelse og strålen fortsætter 
som en cirkulær bundstrøm der breder sig radiært ud over havbunden. 
Begyndelsesbetingelsen for højden af den ekspanderende horisontale bundstrømning er 
defineret af en relation baseret på vanddybden af under prammen. Det har ikke været 
muligt at finde udledningen eller referencen for denne ligning. Siden Prof. Flemming Bo 
Pedersen er ekspert på området, er der heller ikke i denne sammenhæng grund til at 
betvivle validiteten.  

De følgende processer overses ved de gjorte antagelser: 

• Den mulige effekt af omgivende lagdeling af vandsøjlen på det klappet materiale 
• Kræfter fra den omkringliggende strøm, virkende på bundstrømningen, som forøger 

udbredelsen i retning med strømmen 
• Den lokale havbundshældning, som forøger udbredelsen af i retning med 

hældningen 
• Sedimentationen langs den radialt ekspanderende bundstrømning 

De ovenstående antagelser begrænser anvendelsen af den matematiske model til de 
følgende forhold:  

• Når forholdet mellem mængden af klappet materiale og vanddybden er stor, altså i 
lavvandede områder hvor materialet når bunden hurtigere end tømningens varighed. 
Derved opstår en kontinuert strømning fra fartøjet til havbunden 

• Under forhold hvor den lokale havbundshældning er negligibel og de omgivende 
strømninger er svage og ensrettede.   

• I forhold hvor lagdeling ikke er udtalt, og homogene forhold kan antages over hele 
vandsøjlen 

2.2.2 Den momentane klapning ved hurtig åbning af prammens bund 
Det antages at under momentane tømninger af prammen vil der opstå en halvkugleformet 
plume (klump af blandet sediment og vand) med en initialradius svarende til åbningen i 
bunden af prammen. Derfra falder den og udvider sig indtil den når havbunden, som 
beskrevet standard fortyndingsrelationer ved stillestående strømningsforhold.  
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Samme tilgang bruges for diskontinuert klapning ved tømning med en grab. I dette tilfælde 
er initialradius bestemt som størrelsen på grabben.  

De følgende processer overses ved denne antagelse: 

• Den overskydende medrivning og opblanding forårsaget af omsluttende strømninger 
• Den mulige effekt af stratificering af havvandet på klapningsmaterialets opførsel over 

vandsøjlen. I visse situationer, fx havvand med stærk stratificering og klapmateriale 
med lav sedimentkoncentration, kan der ske skift i opdrift under plumen hvilket 
resulterer i spredning af hele klapmaterialet i vandsøjlen (dvs. 100% stripning) 

• Den mulige effekt af stærke strømninger på klapningsmaterialets opførsel over 
vandsøjlen. I visse situationer, fx stærke strømninger og klapmateriale med lav 
sedimentkoncentration, hele plumen kan blive passiv hvilket resulterer i spredning af 
hele klapmaterialet i vandsøjlen (dvs. 100% stripning) 

De ovenstående antagelser begrænser anvendelsen af den matematiske model til de 
følgende forhold:  

• Når, der ikke er betydende lagdeling i havet, så der ikke opstår skift i opdrift under 
sedimentets fald 

• I forhold hvor det klappede materiale er homogent, for eksempel uden store hårde 
lerklumper eller sten 

• I svage strømforhold hvor strømningen er jævn fordelt over dybden 
• I forhold med svag stratificering - helst fuldt opblandede forhold. 

2.3 Spredning af pøl på bunden i stillestående forhold. Horisontal 
bund 

Det antages, at efter at alt materialet er faldet ned efter tømningen, findes der en klump 
eller ’pøl’ af klapningsmateriale opslæmmet i havvand, som ligger tilbage på havbunden. 
Pølen beskrives som cylinderformet, med volumen, densitet og radius baseret på resultatet 
af den foregående plumeberegning, men der er ikke givet detaljer i, hvorledes værdierne 
er bestemt fra plumemodellen. Denne antagelse er urealistisk, særlig ved ”langsomme 
tømninger”, hvor den sidste del af materialet fra prammen vil have en lavere densitet, 
hvilket giver en mere en passiv plume bidragende til stripning. Se [3] for uddybning af dette. 

Pølen er antaget at ligge på en glat horisontal havbund. Spredningen er bestemt ud fra 
tyngdekraften som vil flade cylinderen ud. Hastigheden, som radius vokser med, er bestemt 
ud fra hvor hurtigt en front af en tung væske af given højde bevæger sig frem under en 
stillestående lettere væske. Højdens variation findes da ud fra volumenbevarelse.  

Det er antaget at aflejring sker hele tiden under den ekspanderende pøl, svarende til 
sedimentkornenes faldhastighed. Denne antagelse er ikke helt rigtig, da aflejring under 
pølen afhænger af bundforskydningsspændingen som er afhængige af pølens 
ekspansionshastighed. Derfor skal aflejring under pølen regnes under hensyn til sediments 
kritiske forskydningsspænding og pølens ekspansionshastighed.   

Der er ikke taget hensyn til den omgivende strømning, men det er beskrevet at hele 
situationen er betragtet ud fra pølens placering, der så antages at flytte sig med strømmens 
hastighed – en Lagrangesk beskrivelse i stedet for en (Eulersk) beskrivelse med 
udgangspunkt i et fast koordinatsystem. Denne antagelse om passiv advektiv transport 
negligerer effekten af, at bundforskydningsspændingen vil bremse pølens bevægelse. Der 
er således ikke anvendt en kraftbalance mellem kræfter fra det omgivende vand og 
bundforskydningsspændingen under pølen. 

Derudover overses de følgende processer: 
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• Medrivning og opblanding af bund-pølen forårsaget af hastighedsgradienten ved 
overgangen mellem den tunge ekspanderende sediment-pøl og det omgivende 
havvand 

• Bundfriktionens indvirkning på ekspansionsraten af sedimentpølen 
• Kræfter fra den omkringliggende strøm, virkende på bund-pølen, som forøger 

udbredelsen af sedimentpølen i retning med strømmen 
• Den lokale havbundshældning, som forøger udbredelsen af sedimentpølen i retning 

med hældningen 

De ovenstående antagelser begrænser anvendelsen af den matematiske model til de 
følgende forhold:  

• Forhold hvor den lokale havbundshældning er negligibel og de omgivende 
strømninger er svage 

• Forhold hvor udbredelseshastigheden af sedimentpølen er lav og konstant aflejring 
finder sted under den. 

2.4 Diffusion fra pølen  

Medrivningsprocessen og efterfølgende opblanding forårsaget af hastighedsforskellen 
mellem den tunge ekspanderende sediment-pøl og det omgivende havvand er ikke taget i 
betragtning i regningen af bundpølen ekspansion. Alligevel den mulige effekt af vertikal 
diffusion fra pølens overside og op i den overliggende vandsøjle er behandlet som en 
overslag, hvor spredningen at et suspenderet sedimentvolumen sættes til at vokse lineært 
i tiden svarende til den dybdemidlede diffusionskoefficient, baseret på vanddybden og den 
omgivende strømhastighed. Dette er omsat til en tidsskala for at sedimentet fordeles over 
hele vandsøjlen og en tilsvarende ’diffusionshastighed’. Diffusionen fra pølen omsættes til 
en tilsvarende vækst i dens tykkelse og reduktion i dens densitet (opblanding af pølen). 

Forudsætningerne er imidlertid ikke gyldige under de givne forhold. Den turbulente 
diffusionskoefficient varierer betydeligt over dybden og den dybdemidlede værdi kan ikke 
anvendes tæt på bunden (pølen aftager ofte meget hurtigt i højden), hvor de vertikale 
turbulente bevægelser er meget mindre end midt i vandsøjlen. Yderligere vil der med de 
betragtede densiteter (overdensitet i forhold til havvand på op til 50-200 kg pr kubikmeter) 
være en betydelig effekt på diffusionen over skillefladen, idet densitetsgradienten vil 
dæmpe turbulensen betydeligt. Endelig er strømhastigheden som følge af pølens 
udbredelse (væksten i radius med tiden) ikke forsvindende i forhold til den antagne 
strømhastighed og bør medtages i analysen. 

Det kan derfor ikke forventes, at betragtningerne om diffusion fra pølens overflade giver 
retvisende resultater. Det må kun betragtes som et konservativt overslag i lav vanddybde.  
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3 Konklusion 
Den matematiske model udviklet af Prof. Flemming Bo Petersen beskriver nærfeltet 
bestemt af densitetsdrevne processer ved sedimentudledninger. Modellen bygger på en 
antagelse om at opførslen af det klappede materiale er styret udelukkende af densitet og 
er inddelt i fire faser: 

1. Udledning af materiale fra prammen 
2. Materialets konvektive fald gennem vandsøjlen 
3. Kollision med havbunden og initial radiær udvidelse 
4. Efterfølgende udvidelse af ’sedimentpølen’ ved en densitetsdreven strømning over 

havbunden 

Stripningen (eller tab af sediment i løbet af udledningen) er ikke taget med i den 
matematiske model, da de afrevne mængder af Prof. Flemming Bo Petersen antages at 
være små i forhold til de totale mængder (se [2]). NIRAS bruger en separat model (DHI’s 
storskala hydrodynamiske- og sedimenttransportmodel MIKE) til at simulere dispersionen 
af de spildte sedimenter udenfor nærområdet (fjernfelt). Uafhængigt af nærfelt 
beregningerne antages en konstant værdi på 5% af det spildte materiale strippet fra 
udledningen og overført til de fjernfelt beregninger.  

Baseret på tilgængelige data og litteratur, kan op mod 10% af det spildte sediment blive 
strippet fra den faldende sedimentplume og ekspandende sedimentpøl og blive fordelt over 
dybden afhængigt af de omgivende strømninger – se eks. [3], [4], [5] og [6]. Dette bliver 
vigtigere med stigende vanddybde på klappladsen. De omgivende strømninger og 
stratificeringen af havvandet kan spille en vigtig rolle på nærfelt sedimentplumes opførsel 
og på stripning på grund af træk, hindring og spredning af det.   

Derudover, eftersom denne matematiske model ikke medtager processer over lange 
tidsskalaer og fjernfeltet, kan modellen ikke beskrive sedimentets mulige re-suspension, 
hvilket ofte er en vigtig problemstilling i forbindelse med analyse af klappladser. 

Forholdene under hvilke den analyserede matematiske model kan bruges til at studere de 
umiddelbare og helt lokale konsekvenser af klappet sedimenter og give anvendelige og 
konservative resultater kan summeres således: 

 
• Vanddybde på klappladsen er lav og vandet er slet ikke eller kun meget lidt stratificeret 

(lagdelt) 
• Strømforholdene på udledningsstedet/klappladsen er ikke stærk og horisontale 

strømninger er ens over dybden (vedrørende kræfter fra den omkringliggende strøm 
virkende på begge faldende plume og sedimentpølen)  

• Havbunden på udledningsstedet/klappladsen er flad og vandret  
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1 Indledning 
Nedenstående vurdering tager afsæt i Danmarks Havstrategi II, som implemente-
rer EU’s havstrategidirektiv med det overordnede formål at opnå eller opretholde 
god miljøtilstand i havmiljøet (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).  

I vurderingen indgår en kort beskrivelse af havstrategiens miljømål og en vurde-
ring af, om de ansøgte klapningsaktiviteter vil forsinke eller være til hinder for 
opnåelse af god miljøtilstand. 

1.1 Danmarks Havstrategi II 
Formålet med Havstrategidirektivet (Rådets direktiv nr 2008/56/EF) er at sikre 
god miljøtilstand i alle europæiske havområder inden 2020. I Danmark er Havstra-
tegidirektivet udmøntet i Bekendtgørelse af lov om havstrategi (LBK nr 1161 af 
25/11/2019). Offentlige myndigheder er ved udøvelsen af deres opgaver forpligte-
de til ikke at handle i modstrid med de mål og indsatser, der fastlægges i havstra-
tegien.  

Med udgangspunkt i den nyeste basisanalyse for den danske havstrategi er der 
opstillet miljømål for miljøtilstanden i de danske havområder. Miljømålene findes i 
”Danmarks Havstrategi II” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Miljømålene skal 
sikre, at der opnås den rette balance mellem menneskets brug af havet, samtidig 
med at der sikres et sundt hav. Miljømålene handler både om havets økosystemer 
og de menneskelige aktiviteter, der påvirker det. Det er i Danmarks Havstrategi II 
vurderet, at der ikke kan opnås god miljøtilstand for alle emner og deskriptorer 
inden 2020, hvilket er havstrategidirektivets overordnede formål. I nævnte tilfæl-
de fastsættes miljømål og tilhørende indikatorer for at sigte imod opnåelsen af god 
miljøtilstand. 

Til at vurdere miljøtilstanden i et havområde bruges følgende 11 forskellige de-
skriptorer: 
 
1) Biodiversitet (D1) 
2) Ikke-hjemmehørende arter (D2) 
3) Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande (D3) 
4) Havets fødenet (D4) 
5) Eutrofiering (D5) 
6) Havbundens integritet (D6) 
7) Hydrografiske ændringer (D7) 
8) Forurenende stoffer (D8) 
9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum (D9) 
10) Marint affald (D10) 
11) Undervandsstøj (D11) 
 
I henhold til Bekendtgørelse af lov om havstrategi omfatter havstrategien danske 
havområder, herunder havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive 
økonomiske zoner (Figur 2.1). Havstrategien omfatter ikke havområder, der 
strækker sig ud til én sømil fra kysten (basislinjen), i det omfang disse områder er 
omfattet af Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbe-
skyttelsesområder (LBK nr 119 af 26/01/2017) samt Lov om vandplanlægning 
(vandområdeplanerne) (LBK nr 126 af 26/01/2017). 
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Figur 1.1: Kort over de danske 
havområder, der er dækket af 

havstrategidirektivet (blå om-
råder), som vist i Danmarks 
Havstrategi II (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). 
Den røde stiplet linje angiver 

territorialfarvande, der er 
afgrænset ved 12 sømillinjen.  

 

 

    

Afgrænsningen i Bekendtgørelse af lov om havstrategi betyder i praksis, at biologi-
ske kvalitetselementer og miljøfarlige stoffer, der indgår i målsætningerne om 
økologisk og kemisk tilstand i vandområdeplanerne, ikke er dækket af havstrate-
gien. Klappladsen Trelde Næs (K_164_01) ligger indenfor de vanddistrikter, hvor 
Vandrammedirektivets målsætninger omkring ”god økologisk og kemisk tilstand” 

gælder. Vurdering af påvirkning på miljømålene for enkelte af deskriptorerne i 
Danmarks Havstrategi II er således til dels indeholdt i vurderinger udført i forhold 
til Vandrammedirektivets målsætninger om god økologisk og kemisk tilstand (bilag 
7, afsnit 4).  

Klappladsen, der ansøges om klapning på, ligger i delområdet Bæltha-
vet/Østersøen (Figur 2.1). 

1.2 Klapning - påvirkning i de danske havområder  
Klapning af havbundssediment kan være en nødvendighed i forbindelse med ud-
dybnings- eller oprensningsaktiviteter, hvor nyttiggørelse af materialet ikke er en 
mulighed. Under hensyntagen til om materialet er belastet af miljøfarlige stoffer, 
kan det efter tilladelse hos den relevante myndighed klappes (dumpes) på udlagte 
klappladser (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).  

Af Danmarks Havstrategi II fremgår det, at klapningsaktiviteter forventes at have 
en effekt på biodiversiteten, fiskebestande, havbunden og de lokale og regionale 
hydrografiske forhold. Derudover er miljøfarlige stoffer et særligt fokuspunkt i 
denne sammenhæng, da ophobede stoffer i sedimentet fra f.eks. havneaktiviteter 
frigives og spredes i forbindelse med oprensning/uddybning af havnene og sejl-
renderne (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Det er i Danmarks Havstrategi II 
angivet, at der findes omkring 115 klappladser i Danmark. Klappladserne ligger 
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tæt på kysten og næsten udelukkende indenfor én sømil fra basislinjen. Dette 
gælder også klapplads Trelde Næs (K_164_01). 

2 Vurdering  
I det følgende vurderes klapningens potentielle påvirkninger på miljømålene for de 
11 deskriptorer for god miljøtilstand for havområdet Bælthavet/Østersøen. I Tabel 
3.1 er deskriptorerne listet med hver sin tilhørende beskrivelse af god miljøtil-
stand. Da hver deskriptor kan have mange forskellige miljømål (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2019), er det kun den overordnede beskrivelse af god miljø-
tilstand, som er beskrevet i Tabel 3.1. 

Tabellen indeholder derudover vurderinger af klapningens potentielle virkninger på 
deskriptorernes miljømål.  

Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskrivelser og vurderinger, 
der er gennemført i klapansøgningen og tilhørende bilag. De emner i havstrategi-
en, som ikke er belyst i klapansøgningen, er særskilt beskrevet og vurderet på 
baggrund af eksisterende viden og beskrivelser i klapansøgningen. 

Vurderingerne af klapningsaktiviteterne er foretaget i forhold til første del af Dan-
marks Havstrategi II (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Første del af Dan-
marks Havstrategi II skaber overblik over tilstanden i havet og dets påvirkninger 
og sætter samtidigt miljømål, der sigter mod en god miljøtilstand. Anden del skal 
sikre et opdateret overvågningsprogram i 2020, der tager højde for ny viden og 
nye overvågningsmetoder. I 2021 følges miljømålene op med tredje og sidste del 
af strategien, som er et indsatsprogram, der skal indeholde de foranstaltninger, 
der skal træffes for at opnå eller opretholde den gode tilstand i havet. 

Indtil den opdaterede indsatsplan og det opdaterede overvågningsprogram forelig-
ger, er indsatsprogram (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017) og overvågningspro-
gram (Miljøministeriet, 2014) gældende.  

Menneskelige aktiviteter på eller i havet giver nødvendigvis ikke anledning til at 
påvirke alle deskriptorer og de dertil knyttede miljømål fremsat i havstrategien 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). I Danmarks Havstrategi II udnævnes de 
mest betydningsfulde påvirkninger som følge af klapningsaktiviteter at berøre 
deskriptor 6 – Havbundens integritet og deskriptor 8 – Forurenende stoffer i hav-
miljøet. Det er vurderet, at deskriptor 1, 4, 6, 8 og 9 er særligt relevante at rede-
gøre for og vurdere på i forhold til potentielle påvirkninger på havstrategiens mil-
jømål fra ansøgte klapningsaktiviteter. Disse vurderinger findes i afsnit 3.1. For de 
øvrige deskriptorer er der i Tabel 3.1 knyttet en kort bemærkning om, hvorfor 
disse ikke vurderes væsentlige for nærværende ansøgning. 

Afslutningsvist er der foretaget en samlet vurdering af påvirkninger fra klapnings-
aktiviteterne i forbindelse med etablingen af Marina City i forhold til Danmarks 
Havstrategi II. 

Deskriptor   Kvalitative deskriptorer til 
beskrivelse af god miljøtilstand  

Vurdering af potentielle  
påvirkninger  

D1  
Biodiversitet  

Biodiversiteten er opretholdt. 
Kvaliteten og forekomsten af 
habitater samt udbredelsen og 
tætheden af arter svarer til de 
fremherskende fysiografiske, 
geografiske og klimatiske for-
hold.  

Er behandlet nedenfor i afsnit 3.1.1. 
 

Tabel 2.1: Tabellen beskriver 
de elleve deskriptorer, som 

indgår i Danmarks Havstrategi 
II (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). 
Ud for hver deskriptor er der 

givet en kort vurdering eller 
henvist til afsnittet nedenfor. 
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D2  
Ikke-

hjemmehørende 
arter  

Ikke-hjemmehørende arter 
indført ved menneskelige aktivi-
teter ligger på niveauer, der 
ikke ændrer økosystemerne i 
negativ retning.  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteterne, da 
aktiviteten ikke omfatter sejlads, der kan 
ændre økosystemet negativt. 

D3  
Erhvervsmæssigt 
udnyttede fiske-

bestande  

Populationerne af alle fiske- og 
skaldyrarter, der udnyttes er-
hvervsmæssigt, ligger inden for 
sikre biologiske grænser og 
udviser en alders- og størrelses-
fordeling, der er betegnende for 
en sund bestand.  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteterne, da 
aktiviteten ikke påvirker erhvervsfiskeri og 
ikke foregår i et område med erhvervsfiskeri-
mæssige interesser. 

D4  
Havets fødenet  

Alle elementer i havets fødenet, 
i den udstrækning de er kendt, 
er til stede og forekommer med 
normal tæthed og diversitet og 
på niveauer, som er i stand til at 
sikre en langvarig artstæthed og 
opretholdelse af arternes fulde 
reproduktionsevne.  

Er behandlet nedenfor i afsnit 3.1.1. 

D5  
Eutrofiering  

Menneskeskabt eutrofiering er 
minimeret, navnlig de negative 
virkninger heraf, såsom tab af 
biodiversitet, forringelse af 
økosystemet, skadelige algeop-
blomstringer og iltmangel på 
havbunden.  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteter, da 
mængden af tilført vandopløseligt kvælstof i 
sedimentet, der ønskes klappet er meget 
begrænset. Mængden af tilført vandopløseligt 
kvælstof vil desuden være fordelt ud over 
mange klapninger og vil hurtigt fortyndes 
grundet strømforholdene i området (Bilag 7, 
afsnit 4.1.2).  
Klapningen vurderes desuden ikke at påvirke 
iltforholdene på havbunden væsentligt på og 
nær klappladsen. For yderligere beskrivelser 
og vurderinger af iltpåvirkninger henvises til 
afsnit 7.2.3 i klapansøgningen. 

D6  
Havbundens   

integritet  

Havbundens integritet er på et 
niveau, der sikrer, at økosyste-
mernes struktur og funktioner 
bevares, og at 
især bentiske økosystemer ikke 
påvirkes negativt.   

Er behandlet nedenfor i afsnit 3.1.1.  
Den fysiske påvirkning af havbundens fauna er 
ligeledes behandlet i bilag 7 til klapansøgnin-
gen, afsnit 4.1.3 om Vandområdeplaner. 

D7  
Hydrografiske   

ændringer  

Permanent ændring af de hy-
drografiske egenskaber påvirker 
ikke de marine økosystemer i 
negativ retning.  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteterne, efter-
som både sedimentmængden, der ønskes 
klappet, og strømforhold på klappladsen ikke 
vurderes at medføre permanente ændringer af 
hydrografiske forhold i området af betydning, 
der negativt påvirker det marine økosystem. 

D8  
Forurenende 

stoffer 

Koncentrationer af forurenende 
stoffer ligger på niveauer, der 
ikke medfører forureningsvirk-
ninger.   

Er behandlet nedenfor i afsnit 3.1.2. 

D9  
Forurenende 

stoffer i fisk og 
skaldyr til   
konsum  

Forurenende stoffer i fisk og 
skaldyr til konsum overstiger 
ikke de niveauer, der er fastlagt 
i fællesskabslovgivningen eller 
andre relevante standarder.  

Er behandlet nedenfor i afsnit 3.1.3. 

D10  
Marint affald  

Egenskaberne ved og mæng-
derne af affald i havet skader 
ikke kyst- og havmiljøet.  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteterne, da 
klapningsaktiviteterne ikke vil medføre tilførsel 
af affald til havmiljøet. 

D11  
Undervandsstøj  

Indførelsen af energi, herunder 
undervandsstøj, befinder sig på 
et niveau, der ikke påvirker 
havmiljøet i negativ retning.   
  

Miljømål for denne deskriptor vurderes ikke at 
blive påvirket af klapningsaktiviteterne, da 
klapningsaktiviteterne vurderes at kunne 
sidestilles med andre mindre skibsfartsaktivite-
ter i området og vil være af midlertidig varig-
hed. 
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2.1 Vurdering af relevante deskriptorer 
I det følgende gennemgås de udvalgte deskriptorer, der er vurderet at have særlig 
relevans for ansøgte klapningsaktivitet. Til beskrivelserne knyttes en vurdering af 
klapningens påvirkning på de fastsatte miljømål og en vurdering af, om påvirknin-
gerne måtte være til hinder for eller forsinke opnåelse af den ønskede gode miljø-
tilstand i det berørte havområde.  

2.1.1 Biodiversitet (D1), Havets fødenet (D4) og Havbundens inte-

gritet (D6) 
Påvirkning som følge af aflejret sediment og forhøjede sedimentkoncentrationer i 
vandfasen på klappladsen og i nærområdet er behandlet i hhv. afsnit 7.2.1 og 
7.2.2 i klapansøgningen. Nedenfor gennemgås de tre deskriptorer, der kan påvir-
kes af overlejring af sediment og suspenderet sediment i vandfasen. 

2.1.1.1 Biodiversitet (D1) 

Biodiversitet og opretholdelsen af den er et centralt element i havstrategien. For 
havets dyrearter vil det sige, at udbredelsen og tætheden af dyrene skal svare til 
de fremherskende fysiske, geografiske og klimatiske forhold, der er i havmiljøet. 

Vurdering af påvirkninger på Biodiversitet (D1): 

Den del af sedimentet fra klapningsaktiviteterne, som lander direkte på havbunden 
inden for klappladsen, vil påvirke havbundens plante- og dyreliv i form af tildæk-
ning. Hvor sedimentaflejringen er størst, vil planter ikke kunne gro, og bunddyr 
kan dø som følge af kvælning.  

Sedimentaflejringerne vil aftage i afstand fra klappladsen og uden for nærområdet, 
og længere væk fra klappladsen vurderes sedimentationen at være under 1 cm og 
kun dække et begrænset område. 

Bundlevende organismer på klappladsen og i nærområdet vil blive påvirket af 
klapningen. Påvirkningsgraden vil især afhænge af dyrenes afstand til klapnings-
aktiviteten og altså graden af tildækning. De dominerende arter af bundfauna på 
og nær klappladsen er almindeligt forekommende arter (Vejdirektoratet, 2016), 
som er iltsvindstolerante, og dermed tolerante overfor en vis tildækning, samt 
tilpasset den naturlige re-suspension af blødbunden på og nær klappladsen på 
grund af den kraftige strøm i området. Bunddyrene i området må derfor til en vis 
grad forventes at være robuste over for suspenderet sediment og sedimentaflej-
ringer. Det forventes desuden, at der relativt hurtigt efter klapningens afslutning 
vil ske en indvandring af særligt makrofaunaen.  
 
Det vurderes samlet, at påvirkningen på bundfauna vil være lokal omkring klap-
pladsen og i nærområdet, og at der ikke vil være tale om et permanent tab og ej 
heller et midlertidigt tab af betydningsfuldt bentisk habitat (afsnit 7.2 i klapansøg-
ningen), som direkte eller indirekte har negativ betydning for opretholdelsen af 
biodiversiteten i havområdet som følge af klapningen. 
 
Det vurderes ligeledes, at klapningen ikke vil have en væsentlig virkning på be-
stande af marsvin og sæler i området (bilag 7 til klapansøgningen). Der er ikke 
kendskab til forekomst af rastende fugle af væsentlig lokal betydning, og fuglebe-
stande vurderes således heller ikke at blive påvirket negativt, som følge af klap-
ningsaktiviteterne (bilag 7 til klapansøgningen). 
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2.1.1.2 Havets fødenet (D4) 

Havets fødenet er et netværk af fødekæder mellem alle organismerne i havet. 
Balancen i havmiljøet er essentiel for opretholdelse af et sundt økosystem, og 
fødenettet som helhed er i høj grad afhængig af de enkelte delelementer. Havets 
fødenet er derfor sårbart overfor forandringer i de enkelte delelementer.  

Vurdering af påvirkninger på Havets fødenet (D4):  

Bundfaunaen på og omkring klappladsen er det delelement af havets fødenet, der 
er i størst risiko for at blive påvirket midlertidigt fra klapningsaktiviteter. Klapnin-
gen vil medføre midlertidige, forhøjede sedimentkoncentrationer i vandfasen og en 
vis grad af tildækning af bundlevende organismer på klappladsen og i nærområ-
det, som kan være en del af fødegrundlaget for dyr, der æder bentiske organis-
mer, og - mindre sandsynligt - for fugle, der lever i tilknytning til det lokale marine 
miljø. Den midlertidige og lokale tildækning af det bentiske samfund vurderes ikke 
at påvirke fødegrundlaget for fugle eller andre dyr, da ikke-stationære arter vil 
have mulighed for at søge føde i nærliggende områder, imens klapningen står på, 
og indtil der er sket en genindvandring af bunddyrene.  

Klapningen vurderes ligeledes ikke at forårsage væsentlige negative påvirkninger 
på fisk og fiskesamfund på og nær klappladsen, idet udbredelsen af påvirknings-
området udgør et begrænset areal i farvandet nord for Lillebælt, og da påvirknin-
gerne vil være kortvarige. I forhold til fisk, som opholder sig uden for klappladsen, 
vurderes påvirkningen at være ubetydelig, idet sedimentationen vil være under 4 
cm, og idet spredning af sediment i vandfasen vil være begrænset til klapskyen 
(afsnit 7.2.5 i klapansøgningen).   

Det vurderes på baggrund heraf, at balancen i havets fødenet ikke vil påvirkes 
væsentligt af klapningsaktiviteterne.  

2.1.1.3 Havbundens integritet (D6) 

Havbundens integritet kan påvirkes af menneskelige aktiviteter ved fysisk tab eller 
forstyrrelse. Tab af havbund kan blandt andet ske ved anlæg fra havne, havvind-
møller mv. samt uddybning af sejlrender og ved råstofindvending. Fysisk forstyr-
relse af havbunden kan bl.a. ske fra fiskeri med bundslæbende redskaber og fra 
klapning. Ved forstyrrelse af havbunden kan skaden genoprettes, hvis aktiviteten 
ophører, mens tab defineres som en permanent påvirkning.  

Vurdering af påvirkninger på Havbundens integritet (D6):  
Modelleringen af sedimentspredningen viser, at hvis hele klapmængden på cirka 
360.000 m3 klappes vil lagtykkelsen af klapmaterialet være op til 18 cm højt ved 
lave strømhastigheder (sommer-scenarie) på klappladsen, og op til 14 cm om 
vinteren, hvor der forekommer højere strømhastigheder og større spredning af 
materialet. I nærområdet omkring klappladsen vil der forekomme sedimentation 
på op til 4 cm for både klapning om sommeren og om vinteren. Det vurderes, at 
påvirkningen på bundfauna vil være lokal omkring klappladsen og i nærområdet, 
og at der vil ske en relativ hurtig genindvandring af bundfaunaen efter klapnings-
aktiviteterne.  

Størrelsen af sedimentaflejringerne vil længere fra klappladsen falde til 1-10 mm 
(3.500 m fra klappladsen) til under 0,2 mm (8.000 m fra klappladsen) afhængig af 
årstid og retningen, som sedimentet bevæger sig i (En nærmere beskrivelse af 
sedimentering af det klappede materiale findes i klapansøgningens bilag 6 om 
sedimentspredning). Sedimentaflejringerne uden for nærområdet vurderes ikke at 
give anledning til påvirkninger på flora og fauna.  
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Påvirkninger fra klapningsaktiviteter på havbundens integritet vil være lokale og 
midlertidige, og forstyrrelsen vurderes derfor at være reversibel.   

Det vurderes samlet, at påvirkninger af miljømålene for Biodiversitet (D1), Havets 
fødenet (D4) og Havbundens integritet (D6) i forbindelse med klapningen ikke vil 
forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand for disse deskripto-
rer. 

2.1.2 Forurenende stoffer (D8) 
Miljøfarlige stoffer i havmiljøet kan forårsage negative biologiske effekter på mari-
ne organismer. Samtidig kan stofferne koncentrere sig op igennem fødekæden og 
ende med at forårsage en særlig stor risiko for de marine rovdyr øverst i fødenet-
tet som f.eks. sæler, marsvin og havfugle samt mennesker.  

Ud af en række delmål for deskriptor 8, fremhæves følgende to miljømål 8.1. og 
8.4. 
8.1: ”Udledninger af forurenende stoffer i vand, sediment og levende organismer 

leder ikke til overskridelser af vedtagne miljøkvalitetsstandarder, der anvendes i 

den gældende lovgivning..”  
8.4: ”Der sker et gradvist fald i niveauer af imposex / intersex hos havsnegle”. 

Vurdering af påvirkninger på Forurenende stoffer (D8): 
Klappladsen ligger i vandområde 224 Nordlige Lillebælt og er omfattet af Vand-
rammedirektivets målsætninger om god økologisk og kemisk tilstand. Vurdering af 
potentielle påvirkninger fra miljøfarlige stoffer er behandlet i klapansøgningen 
(afsnit 7.2.4) og tilhørende bilag 7 om vurderinger i forhold til målsætningerne i 
vandområdeplanerne (afsnit 4.2). Vurderingerne opsummeres kort nedenfor, hvor-
til der knyttes en vurdering i forhold til hormonforstyrrelse i havsnegle, som følge 
af TBT eksponering. 

Det er vurderet, at klapning af materiale fra projektområdet ikke vil medføre over-
skridelse af miljøkvalitetskravene for vand, sediment og biota for de undersøgte 
prioriterede miljøfarlige stoffer (BEK nr 1625 af 19/12/2017). Det er dog vurderet, 
at der vil være en kortvarig overskridelse op til 3,5 km fra klappositionen af mak-
simumkoncentrationen for TBT i klapskyen, og op til 600 m fra klapposition af 
maksimumkoncentrationen for kviksølv i klapskyen i tilfælde af perioder med 
strømhastigheder over 0,14 m/s, hvilket vil forekomme for 24 klapninger om vin-
teren (ud af 90 klapninger) og for tre klapninger om sommeren (bilag 6).  

Det er samlet vurderet, at klapning af uddybet materiale på Trelde Næs klapplads 
ikke vil være til hinder for målopfyldelsen af god økologisk og kemisk tilstand for 
vandområde 224 (bilag 7), og klapningen vurderes derfor ikke at være i konflikt 
med delmål 8.1.   

Det vil kun være i det område, hvor sedimentfanen (klapskyen) passerer, at der 
vil være overskridelse af maksimumkoncentrationen for TBT. I dette område vil 
organismer kunne opleve overskridelse af maksimumkoncentrationen for TBT. 
Dette vil kun forekomme ved selve passagen af sedimentfanen, som kan vare op 
til ca. 5,5 timer i en afstand af ca. 7 kilometer fra klappladsen. Det vil således 
være ganske kortvarigt, at organismer vil opleve en forhøjet TBT koncentration i 
vandfasen. I de perioder, hvor der klappes ved lave strømhastigheder, vil sedi-
ment med TBT sedimentere på eller nær klappladsen. 
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Det vurderes, at der i forhold til TBT i vandfasen vil forekomme ingen eller ubety-
delige korttidseffekter, som vil være lokalt afgrænsede og knyttet til sedimentfa-
nen. Påvirkningerne vil være midlertidige og kun forekomme under klapningsakti-
viteter. 

Det kan derimod ikke udelukkes, at aflejret sediment fra klapningen på og nær 
klappladsen kan give anledning til risiko for hormonforstyrrelser i form af imposex 
hos følsomme havsnegle, da det gennemsnitlige TBT-niveau i sedimentet, der 
ønskes klappet, ligger over det nedre aktionsniveau. Det nedre aktionsniveau be-
tragtes som svarerende til det gennemsnitlige baggrundsniveau eller som lavere, 
ubetydelige koncentrationer, hvor der ikke forventes effekter på de marine orga-
nismer. Dog ligger det gennemsnitlige TBT-niveau i klapmaterialet ikke meget 
over nedre aktionsniveau, og det er væsentligt at pointere, at anvendte gennem-
snitsværdier for koncentrationen af TBT i sedimentberegningerne forventes at 
være overestimeret, idet cirka 60 % af klapmaterialet forventes at bestå af oprin-
delig havbund, der ikke indeholder det menneskeskabte stof TBT. Samtidig er 
fastsættelsen af TBT-koncentrationen i klapmaterialet baseret på det sedimentlag, 
der vurderes at have det højeste indhold af miljøfarlige stoffer, herunder TBT. 
Nedenstående vurderinger er således udtryk for en worst case betragtning, og 
miljøvurderingerne er konservative. 

Siden forbuddet mod brug af TBT i bundmaling fra 2003 er der som følge af fald i 
nye tilførsler og gradvis nedbrydning af stoffet blevet observeret faldende niveauer 
af hormonforstyrrelser hos havsnegle. Der er dog stadig registreret forhøjede ni-
veauer mange steder og særligt omkring sejlrender og i havne. Havområderne 
Øresund, Kattegat og Skagerrak vurderes i Danmarks Havstrategi II som ikke i 
god tilstand. 

Den eventuelle forekomst af følsomme havsnegle på selve klappladsen forventes 
at være relativt lav, idet individantal og artsantal af bundfaunaarter er fundet la-
vere end gennemsnittet for åbne danske farvande. Dette gælder dog ikke for nær-
feltsområdet, hvor individantal og artsantal svarer til landsgennemsnittet (bilag 9 
til klapansøgningen). 

Det vurderes, at en potentiel påvirkning på følsomme havsnegle vil være lokalt 
knyttet til området på og nær klappladsen, og at påvirkningsgraden vil være lille, 
da der er tale om koncentrationer af TBT i det klappede sedimentet, der ligger 
væsentligt tættere på det nedre aktionsniveau end på det øvre aktionsniveau. Der 
vurderes ikke at være en påvirkning på havsnegle i form af hormonforstyrrelser 
udenfor nærområdet.  

Det bør fremhæves, at der i ovenstående vurderinger ikke er taget hensyn til ned-
brydningen af TBT, som under de rette forhold (højt iltindhold), omsættes med en 
vis hastighed. 

Udbredelsen af klap- og nærområdet udgør et meget begrænset areal i farvandet 
nord for Lillebælt, og det vurderes på baggrund af ovenstående, at klapningsakti-
viteterne ikke vil hindre eller forsinke opnåelse af delmålet 8.4 om et gradvist fald 

i niveauer af imposex / intersex hos havsnegle i Bælthavet/Østersøen.  

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at de potentielle påvirkninger af 
miljømålene for Forurenende stoffer (D8), i forbindelse med klapningen, ikke vil 
forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand for denne deskriptor.  
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2.1.3 Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum (D9) 
Mange af de forurenende stoffer, der findes i havmiljøet, optages i havets orga-
nismer, og nogle af stofferne ophobes gennem fødekæden. Stofferne kan komme 
fra menneskelige aktiviteter på havet såsom skibsfart og akvakultur eller fra land-
baserede kilder. Et for højt indhold af sundhedsskadelige kemiske stoffer kan ud-
gøre et problem i fisk og fiskevarer, der indtages af mennesker. Der er derfor som 
en del af EU’s fødevarelovgivning fastsat grænseværdier for, hvor høje koncentra-
tioner af forurenende stoffer, der må være i fisk og skaldyr til humant konsum. 

Vurdering af påvirkninger på Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum (D9) 
Miljøkvalitetskravene fastsat i EU’s Vandrammedirektiv (BEK nr 1625 af 
19/12/2017) er for de udvalgte stoffer i klapningsmaterialet, vurderet overholdt i 
klapansøgningsmaterialet afsnit 7.2.4. Miljøkvalitetskravene for biota i ’andet 

overfladevand’ er for hovedparten af de udvalgte stoffer mere restriktive end fø-

devaregrænseværdierne, der fremgår af havstrategien (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2019). Det antages derfor, at ved overholdelse af miljøkvali-
tetskravene vil fødevaregrænseværdierne også være overholdt. Derudover forven-
tes der ikke at være fiskerimæssige interesser i området omkring en udlagt klap-
plads. 

Det vurderes, at potentielle påvirkninger af miljømålene for Forurenende stoffer i 
fisk og skaldyr til konsum (D9), i forbindelse med klapningen, ikke vil forsinke eller 
være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand for denne deskriptor. 

2.2 Samlet vurdering 
Det vurderes, at klapning af uddybningsmaterialer fra etableringen af Marina City 
på klapplads Trelde Næs (K_164_01) ikke vil påvirke tilstandskriterier eller miljø-
mål for Danmarks Havstrategi II væsentligt. Klapningen vil således hverken være 
til hinder for eller forsinke opnåelse af god miljøtilstand for Bælthavets økosyste-
mer iht. Havstrategiloven (LBK nr 1161 af 25/11/2019). Samtidig vil klapningen 
ikke forhindre eller negativt påvirke en bæredygtig udnyttelse af havområdets 
ressourcer.  
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Notat 

 Kolding Kommune 
 
Marina City 

 Støj på udendørsopholdsarealer 
 

 
I forbindelse med Marina City planlægges der boliger nord for Skamlingsvejen. 
Vejtrafikstøjen fra Skamlingsvejen vil som følge af den korte afstand overskride de 
vejledende støjgrænser til trafikstøj, og projektet der ligger til grund for miljøvur-
deringen inkluderer derfor en sammenhængende skærm nord for Skamlingsvejen, 
se figur 1. 

I forbindelse med offentlighedsfasen er der kommet indsigelser mod en sammen-
hængende skærm. Indsigelsen går både på det visuelle, tryghedsmæssige og bar-
rieremæssige forhold omkring en lang sammenhængende skærm. 

Kolding kommune har derfor ønsket undersøgt, om der er alternative muligheder, 
for at dæmpe støjen på de udendørs opholdsarealer på terræn, samt om støjbe-
lastningen på udendørs opholdsarealer på terræn kan dæmpes ved lokale/differen-
tierede løsninger, frem for en sammenhængende afskærmning langs vejen. 

Formålet med dette notat er, at beskrive alternative muligheder for at afskærme 
de udendørs opholdsarealer på terræn. Notat forholde sig ikke til støj på facaderne 
eller støjisolerende tiltag af facaderne. 

 

 

Figur 1: Sammenhængende skærm markeret med grøn linje. 

12. januar 2021 

Projekt ID:1031351  

Ændret: 13-01-2021 14:25 

Revision  

 

Udarbejdet af JEK 

Kontrolleret af LOE 

Godkendt af LOE 

 

 

BILAG 6 TIL SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

LOE
Fremhævet



 

 

 
2 

Vilkår 
Der er i planloven §15 anført følgende: 
”§ 15 A  
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis 
planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. 
§ 15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjge-
ner.” 

Et område betragtes som støjbelastet, når Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
for vejtrafik er overskredet. 

I Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 er angivet følgende vejledende støjgrænser for 
trafikstøj: 

 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning gælder kravet på alle steder i det vurderede 
område, herunder både ved bygningsfacaden og på de udendørs opholdsarealer. 
Dog kan der i lokalplanen fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme, som 
f.eks. parkeringsarealer og fortovsarealer. 

Dette betyder at man på udendørs opholdsarealer ved boliger skal overholde en 
grænseværdi på 58 dB. 

Alternative løsninger 

Hvis man ikke ønsker en lang sammenhængende skærm, er den nemmeste løs-
ning at overholde en så stor afstand til vejen, at støjvilkårene er overholdt. Dette 
betyder dog, at det ikke vil være muligt at udnytte området optimalt, og det er 
dermed ikke en god løsning. 

Kombination af skærme/volde 

I stedet for en lang sammenhængende skærm kan man etablere en blanding af 
støjvolde og støjskærme, se figur 2. Dette vil virke minde sammenhængende og 
på den måde være en bedre løsning. Bagsiden af støjvolden vil kunne benyttes til 
kælkebakke og lignende. 

 
Figur 2: Støjskærme/støjvolde. Støjskærme markeret med grønne og volde med 
brune linjer. 

https://danskelove.dk/planloven/15#2.13
https://danskelove.dk/planloven/15#2.22
https://danskelove.dk/planloven/15#2.25
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Kortere skærme 

Man kan også etablere kortere skærme. Men for at de har tilstrækkelig effekt skal 
de forlænges ’vinkelret’ på Skamlingvejen, således der ikke kommer støj ind fra si-
den, se figur 3. 

Dette vil betyde, at der vil være områder mellem skærmene, som er støjbelastede, 
men disse kan udlægges til parkeringsarealer, bådoplagspladser, fortove, gang-
stier og lignede. 

 

Figur 3: Kortere skærme, der drejer ’vinkelret’ på vejen. 

 

Skærme mellem bygninger 

Man kan også benytte en løsning, hvor man indarbejder bygninger som en del af 
skærmløsningen, og f.eks. opsætter skærme mellem bygningerne. På denne måde 
vil bygningerne og skærmene blive en sammenhængende skærm for de udendørs 
opholdsarealer, se foto nedenfor. Det kræver dog at området mellem vejen og 
bygninger/skærme udlægges til parkeringsarealer, bådoplagspladser, fortove, 
gangstier og lignede.  
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Skærme omkring opholdsarealer 
Der er også eksempler på, at man lokalt har afskærmet opholdsarealer som ter-
rasser, legepladser, grillpladser osv. se foto nedenfor. 
Disse afskærmninger gør, at man her får opholdsarealer, som ikke er støjbelastet. 

 

 

Tagterrasser og altaner 

Der er eksempler på at man placere opholdsarealerne på tagterrasser og altaner 
med ekstra høje værn, som gør, at man får opholdsarealer, som ikke er støjbela-
stet, se nedenfor. 

  

 

Konklusion 

I forbindelse med dette notat er der ikke gennemført beregninger, men udeluk-
kende kommet med forslag til alternative løsninger. 

Hvilke løsninger, der vælges i forbindelse med lokalplanen for de enkelte byggefel-
ter, kommer meget an på den endelige bebyggelsesplan. Men støjen på udendørs 
opholdsarealer vil kunne løses, selvom der ikke etableres en lang tæt skærm langs 
Skamlingvejen. 
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