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1 Projektet og krav om miljøvurdering  

HM Entreprenør planlægger at etablere et nyt lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhø-

rende faciliteter til chauffører og gods samt hotel og en helikopterlandingsplads.  

Lastbilparkeringspladsen planlægges etableret ved afkørsel 57 vest for motorvej E45. Projektområ-

det er afgrænset til et 20,1 ha stort areal, der i dag består af marker omkranset af et beskyttet 

vandløb, Korning Bæk, og et beskyttet naturområde. Projektområdet omfatter matriklerne 3a, 12f, 

13e, 9o og en del af matriklerne 9r, 9q og 7000h alle Eriknauer By, Hatting. 

 

 

Figur 1: Projektafgrænsning og matrikler. 

EU-regler kræver et ugentligt hvil med fri i 45 timer i træk uden for lastbilen. Dette krav har blandt 

andet resulteret i mangel på parkeringsområder til lastbiler i Danmark.  

HM Entreprenør ønsker derfor at etablere et certificeret lastbilparkeringsanlæg, der afhjælper pro-

blemer med ulovligt parkerede lastbiler, og som samtidig sikrer ordnede forhold for chauffører, når 

de holder hvil i henhold til køre-/hviletidsbestemmelserne. 

Projektet omfatter en række delelementer, som beskrives i det følgende: 

 Certificeret parkeringsanlæg 

 Serviceareal med kiosk, hotel, tøjvask mv. 

 Servicestation til hhv. lastbiler og personbiler 

 Samkørselsplads til 75 biler 

 Helikopterlandingsplads 

 Nye vejanlæg 

 Grønne områder og grøfter til regnvandshåndtering og bassiner 

 Voldanlæg 

 Flytning af EVIDAs naturgasledning til et forløb langs projektafgrænsningen ud mod motorvejen 

 Solenergiproducerende anlæg 
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Figur 2: Indretning af Exit 57. 
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Figur 3: Visualisering af Exit 57 set fra syd med drone. 

Hedensted Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingslovens § 17. 

På baggrund af undersøgelser af placering for lastbilparkeringsanlægget har HM Entreprenør vurde-

ret, at det ikke kan udelukkes, at gennemførelse af projektet kan medføre en væsentlig påvirkning 

af det omkringliggende miljø. HM Entreprenør har derfor søgt Hedensted Kommune om gennemfør-

sel af en frivillig miljøkonsekvensvurdering af projektet (tidligere benævnt VVM-proces). Hedensted 

Kommune har imødekommet HM Entreprenørs anmodning om at igangsætte en miljøkonsekvens-

vurdering af det nye lastbilparkeringsanlægge i henhold til § 19 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1976 af 

27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM). 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2:  

 Punkt 10, litra b – Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parke-

ringsanlæg 

 Punkt 10, litra d - Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 

 Punkt 10, litra g - Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand 

(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 

 Punkt 3, litra a - Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projek-

ter, som ikke er omfattet af bilag 1) 

 Punkt 3, litra b - Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som 

ikke er omfattet af bilag 1) 

 Punkt 11, litra b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 

1) 

Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når miljømyndigheden har 

gennemgået miljøkonsekvensrapporten i henhold til miljøvurderingsloves § 24, stk. 1, og offentlig-

heden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil jf. 

miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at miljømyndigheden har udstedt en tilladelse til projektet 

jf. lovens § 25, stk. 1.  



5 

 

2 Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpå-
virkninger. Miljøkonsekvensrapporten skal jf. miljøvurderingslovens § 20 udarbejdes af bygherrens 
rådgiver og kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 
og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Miljømyndighederne skal i processen med udarbejdelse af miljø-
konsekvensrapporten sikre sig, at disse krav er opfyldt. 

Afgrænsningsnotatet er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger og miljømyndighedernes 
erfaringer og viden om potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter. 

I løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten kan der opstå emner eller problemstillinger, der 
bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. Hvis dette behov skulle opstå, vil myn-
dighederne gå i dialog med bygherre (HM Entreprenør) om processen, herunder indhold og omfang 

af miljøkonsekvensrapporten. 

Afgrænsningsnotat kan ligeledes revideres, hvis HM Entreprenør foretager ændringer i projektet, 

som bevirker, at nye oplysninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis der skulle tilgå 

miljømyndighederne eller bygherre nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 

3 Afgrænsningen af miljøemner 
 

Afgrænsningsnotatet fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK. nr. 1976 af 

27/10/2021”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM)”), hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten (VVM-rede-

gørelsen) for etablering af Exit 57 - lastbilparkeringsplads mv. ved afkørsel 57, E45 skal være for, 

at myndigheden (Hedensted Kommune) samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konsekven-

ser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag.  

I miljøvurderingsloven er det i § 1 stk. 2 anført:  

Formålet med en miljøvurdering er jf. § 1, stk. 2, at der under inddragelse af offent-

ligheden tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsent-

lige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 

menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske fak-

torer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og 

arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici 

og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

Loven tilkendegiver således, at det er ”projektets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet”, 

der skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensrapporten skal jf. lovens bilag 7, 

punkt 5 både behandle væsentlige negative og væsentlige positive virkninger. Karakteren af en på-

virkning vil ofte være subjektiv, og det er derfor vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke und-

lades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive.  

Afgrænsningsnotatet er dermed en vigtig forudsætning for en god miljøvurderingsproces.  

Emnetabellen afgrænser, hvor omfattende og detaljerede oplysninger HM Entreprenør skal frem-

lægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Det er afgørende, at mil-

jøkonsekvensrapporten behandler de angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de 

krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1.  

I afgrænsningsnotatet er det umiddelbare videns- og datagrundlag beskrevet og det forventede be-

hov for tilvejebringelse af yderligere data for at kunne vurdere påvirkningerne på miljøet som følge 

af projektet. 



6 

 

Emnetabellen indeholder en oversigt over miljøparametre, som skal undersøges herunder en kort 

beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag, som miljøkonsekvensrapporten forven-

tes at være baseret på. De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lign. 

er miljømyndighedens vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten 

kan findes, men er ikke udtømmende. Miljømyndigheden forudsætter således, at HM Entreprenør 

(eller rådgiverne til projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 

 

I nogle tilfælde er det anført, at feltundersøgelser kan være nødvendige. Dette er et udtryk for, at 

miljømyndigheden vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for at give det 

bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøforhold. Det betyder dog ikke, at feltundersø-

gelser ikke kan være nødvendige i vurderingen af andre miljøforhold. 

Det er således HM Entreprenørs ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af 

tilstrækkelig høj faglig kvalitet, og at oplysningerne er fyldestgørende. 

Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne 

miljøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om konklusionerne.  

4 Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Miljømyndighedernes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af emnetabellen.  

Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen, men det er afgø-
rende for processen, at krav stillet i nærværende afgrænsningsnotat er dækket i rapporten. 

Miljømyndigheden ønsker, at miljøkonsekvensrapporten klart formidler projekt og resultater af mil-

jøundersøgelserne på en læsevenlig måde, og at der derfor lægges vægt på det ”ikke-tekniske re-
sumé”, som skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger. I resten af miljø-
konsekvensrapporten lægges vægt på, at der ikke gås på kompromis med det faglige indhold og 
kvalitet for at øge læsevenligheden. 

Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan 
vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter, mens beskrivelser, vurderinger og konklusioner 

fra sådanne bilag kan indgå i en kondenseret form i selve miljøkonsekvensrapporten.  

Miljøkonsekvensrapporten skal jf. lovens §20 udarbejdes af bygherre, og bygherre skal sikre, at 
rapporten udarbejdes af kvalificerede og kompetente eksperter. Miljøkonsekvensrapporten skal 
mindst omfatte de oplysninger, som nævnes i miljøvurderingslovens § 20 stk. 2. 

5 Andre relevante karakteristika for projektet 
 

I forbindelse med afgrænsning af relevante miljøfaktorer og potentielt væsentlige miljøpåvirkninger 
vurderes det, at de følgende karakteristika for projektet er særligt relevante og bør indgå som 
grundlag for afgrænsningen.  

Ressourcer 

 

I projektgennemførelsen vil der være et forbrug af ressourcer i forbindelse 

med etablering af lastbilparkeringspladsen i form af almindelige byggemate-

rialer. Der vil ligeledes blive anvendt ressourcer i form af primært brændstof 

og strøm i forbindelse med etablering af bygninger og belægning. 

I driftsfasen vil der være et forbrug af drikkevand og strøm fra de nye aktivi-

teter i områder. På pladsen er der tankanlæg til både personbiler og lastbi-

ler, og derfor vil der være et forbrug af både brændstof, brint og el svarende 

til eksisterende tankstationer. 
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Affald 

 

Byggeaffald fra anlæg, herunder husholdningsaffald vil blive håndteret i hen-
hold til Hedensted Kommunes affaldsplan og anvisninger, hvilket vil sikre en 
så lille miljøpåvirkning som muligt.  

I driftsfasen vil der ligeledes komme husholdningsaffald både fra hotel, bu-
tikker, restauranter og selve lastbilparkeringspladsen, der ligeledes håndte-
res i henhold til Hedensted Kommunes affaldsplan og anvisninger, hvilket vil 
sikre en så lille miljøpåvirkning som muligt. 

Spildevand i anlægsfasen i forbindelse med skurbyen kobles til Hedensted 
Spildevands A/S’s spildevandssystem. 

I driftsfasen skal spildevandet fra bygningerne og visse brugsarealer eksem-

pelvis belægningen ved tankstationen ledes til Hedensted Spildevands A/S’s 

spildevandssystem, det samme gælder vandet fra lastbilvaskehallen. 

Støj og  

vibrationer  

 

I forbindelse med etablering af lastbilparkeringspladsen vil der opstå støj fra 

anlægsaktiviteter med entreprenørmaskiner mv.  

I driftsfasen vil der være støj fra kørsel i området med både lastbiler og per-

sonbiler samt støj fra køleaggregater til lastbiler. Derudover vil der være støj fra 

helikoptere i forbindelse med helikopterlandingspladsen. 

Trafikale forhold  

 

I forbindelse med etablering af lastbilparkeringspladsen vil der være trafik til 

og fra projektområdet med materialer, maskiner og mandskab.  

Adgangsvejen til projektområdet i anlægsfasen vil ske ad en interimsvej fra 

Vestvejen. Tidsplanen for Vejdirektoratets ombygning af motorvejen, tilkør-

selsramper og Vestvejen kendes ikke på nuværende tidspunkt, der vil få be-

tydning for interimsvejen. Der vil til helikopterlandingspladsen være korrido-

rer, hvorigennem ind- og udgående helikopterflyvning vil ske.  

 

Ovenstående karakteristika for projektet vil i henhold til bilag 7, stk. 1c og 1d i loven og af kapitel 

11.3 i udkast til vejledning indgå som elementer i projektbeskrivelsen. Miljøvurderingen af disse 

karakteristika vil være elementer i de vurderinger, som gennemføres under de øvrige miljøemner 

beskrevet i emnetabellen. 

6 Referencescenariet 
Når det skal vurderes, om de miljøpåvirkninger gennemførelse af projektet kan medføre, er væ-

sentlige, skal de vurderes op imod et referencescenariet (tidligere kaldet 0-alternativet). I referen-

cescenariet gennemføres projektet ikke, og området kan derfor fortsat anvendes til landbrug som 

hidtil. Hvis projektet ikke gennemføres umiddelbart sådan, at fremtidige forhold i praksis svarer til 

eksisterende forhold, fastlægges referencescenariet med udgangspunkt i eksisterende forhold. 

7 Kumulative effekter 
Hvis flere projekter planlægges i samme område på samme tid, er det relevant at vurdere deres samlede 

effekt på miljøet, hvilket også kaldes den kumulative effekt. Det er vigtigt at forholde sig til den kumula-

tive effekt, da den samlede effekt af flere projekters påvirkninger kan være væsentlig, selvom påvirknin-

gen fra det enkelte projekt isoleret set ikke er det. 

Miljøkonsekvensrapportens påvirkninger forholder sig kun til eksisterende og godkendte projekter i hen-

hold til miljøvurderingslovens bilag 7 stk. 5 e kun til eksisterende og vedtagne projekter.  
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E45 skal udvides og Vestvejen skal flyttes længere mod nord. De kumulative effekter fra de to projekter 

skal vurderes. 

Derudover nedlægges renseanlægget nordøst for projektområdet og den spildevandsledning, der krydser 

projektområdet. Nedrivningen og flytning af ledningen foretages, inden anlægsarbejdet for Exit 57 igang-

sættes, og derfor vurderes der ikke at være kumulative effekter mellem de to projekter. 

8 Afgrænsning af miljøfaktorer til miljøkonsekvensrappor-

ten 
 

I nedenstående tabel er angivet miljøpåvirkninger for de miljøfaktorer, der indgår i vurderingen af 

afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold, jf. miljøvurderingslovens regler, hvor kra-

vene til miljøkonsekvensrapportens indhold nærmere beskrevet i bilag 7:  

En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der kan forventes at blive berørt i 

væsentlig grad af projektet: befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks. 

fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. organisk stof, 

erosion, komprimering og arealbefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer, 

kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, virkninger, der er rele-

vante for tilpasning), materielle goder, kulturarven, herunder den arkitektoniske og ar-

kæologiske aspekter, og landskab. 

Beskrivelsen af de forventede væsentlige påvirkninger af de i § 20, stk. 4, angivne faktorer bør 

omfatte projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, 

grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt 

positive eller negative virkninger. I beskrivelsen tages der hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, 

der er fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for projektet. 

Afgræsningsnotatet fastlægger herefter, hvilke miljøfaktorer og miljøpåvirkninger, der skal behand-

les nærmere i miljøkonsekvensrapporten.  

De emner, som er scopet ud (emner der vurderes ikke at kunne have en væsentlig miljøpåvirk-

ning), vil ikke blive behandlet yderligere i miljøkonsekvensrapporten, selvom en mindre påvirkning 

kan forekomme. Formålet med afgrænsningen er, at miljøkonsekvensrapporten skal fokusere på de 

miljøfaktorer, der kunne tænkes at medføre en væsentligt påvirkning, mens de miljøfaktorer, der 

ikke vurderes at kunne medføre en væsentligt påvirkning, ikke beskrives nærmere i miljøkonse-

kvensrapporten, og ikke er afgørende for en senere stillingtagen til, om projektet kan godkendes 

via en VVM-tilladelse med tilhørende vilkår. 

Vurderingen af påvirkningerne foretages i det følgende efter en kvalitativ skala, som omfatter: In-

gen, ubetydelig, potentiel væsentlig. Afgrænsningsresultatet angiver, om miljøpåvirkningen medta-

ges eller udelades i miljøkonsekvensvurderingen. 

På baggrund af nedenstående emnetabel vurderes følgende miljøemner at skulle vurderes i miljø-

konsekvensrapporten: 

 Landskab i både anlægs- og driftsfasen 

 Overfladevand i driftsfasen 

 Støj og vibrationer i anlægs- og driftsfasen 

 Jordarealer i anlægsfasen 

 Terrestrisk biodiversitet i både anlægs og driftsfasen 

 Materielle goder i driftsfasen 

 Menneskers sundhed i anlægs- og driftsfasen 
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 Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker i driftsfasen 
 

Vurderingen af afgrænsningen af de enkelte emner beskrives i emnetabellen nedenfor. 
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Miljøfaktor Anlæg/drift Beskrivelse af miljøpåvirkning Begrundelse for vurde-
ring af afgrænsning 

Vurdering af potentiel 
påvirkning:  

Ingen, ubetydelig, potentiel 
væsentlig 

Afgrænset ud:  
Ingen, ubetydelig 
 

Afgrænset ind:  
Væsentlig 

 

Metode til vurdering af 
miljøfaktorer, der inddra-

ges i miljøkonsekvensrap-
porten 

Landskab og visuelle for-
hold 

Anlæg I anlægsfasen forekommer anlægsaktivite-
ter i forbindelse med omfordeling af jorden 
i området, etablerings af nye vej- og par-
keringsanlæg samt bygninger i området. 

Påvirkningen af landskabet 
herunder visuelle forhold vil 
være kortvarig (2 år) og af 
begrænset omfang og vil, i 
det omfang byggeriet fær-
diggøres, være lig påvirknin-

gen i driftsfasen. 

 

Der er indkig til området 
fra flere punkter i det om-
kringliggende landskab, 
hvor anlægsarbejdet vil 
kunne ses. 
 

Potentiel væsentlig Ind Vurderingen i anlægsfasen 
foretages beskrivende på 
baggrund af den fagansvarli-
ges erfaring fra lignende an-

lægsprojekter. Der udarbej-
des således ikke visualisering 
i forhold til påvirkningen af 

landskabet i anlægsfasen. 
Derudover foretages en vur-
dering af påvirkningen fra lys 
i et område i det åbne land, 

hvor lyspåvirkningen er be-
grænset. 
 

Drift Exit 57 vil indeholde en række nye bygge-
rier, et serviceareal med tankstation for 

både personbiler og lastbiler, en pylon 
samt en certificeret lastbilparkeringsplads. 

Bygningernes højde på op 
til 40 meter vil kunne ses 

på stor afstand fra projekt-
området (42 meter med 
tekniske installationer på 
taget). Desuden planlæg-
ges anlægget placeret i et 

område i det åbne land, 
hvor der kun findes spredte 

landbrugsejendomme og 
op af et større sammen-
hængende landskab udpe-
get i Kommuneplanen for 
Hedensted.  
Pylonen ud mod motorve-

jen skal overholde natur-
beskyttelseslovens § 21. 

Potentiel væsentlig Ind Der foretages visualiseringer 
af projektet fra udvalgte og 

indmålte og georeferede 
standpunkter i nær- og fjern-
zonen, hvor der færdes men-
nesker, ligesom der foretages 
en vurdering med udgangs-

punkt i Hedensted Kommu-
nes landskabskarakterområ-

der. Visualiseringerne udfø-
res jf. branchestandarden for 
gennemførsel af visualiserin-
ger til brug for VVM.  
Derudover foretages en vur-
dering af påvirkningen fra lys 

i et område i det åbne land, 
hvor lyspåvirkningen er be-
grænset. 
Pylonens overensstemmelse 
med naturbeskyttelseslovens 
§ 21 vurderes med udgangs-
punkt i visualiseringerne. 

Kulturarv 
(herunder kirker og deres 
omgivelser og arkitektonisk 
og arkæologisk arv) 

Anlæg I anlægsfasen foretages omfordeling af 
jorden i området, der potentielt kan påvir-
ke fortidsminder i jorden. 

Der er ikke registreret 
bygninger med bevarings-
værdi i nærheden af områ-
det. Der er ikke registreret 
fund af fortidsminder inden 
for området, men da der er 

fundet en del fortidsminder 
i området omkring projekt-
området, har museet fore-
taget en arkæologisk for-
undersøgelse af området. 
Der blev fundet væsentlige 

fortidsminder i området, 
som sikres ved udgravning, 

inden anlægsarbejdet 
igangsættes. 
 
På den baggrund vurderes 
der ingen påvirkning af 

projektet på kulturarven i 

Ubetydelig Ud  
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området i anlægsfasen . 

Drift I driftsfasen er parkeringsanlægget og 
bygninger etableret. Der er ikke nogen ud-

pegninger for kulturarv i nærheden af pro-
jektområdet. 

Der vil ikke være aktivite-
ter i driftsfasen, som kan 

påvirke kulturarv i omgi-
velserne.  

Ingen Ud  

Grundvand  
(f.eks. hydro-morfologiske 
forandringer, kvantitet og 

kvalitet, herunder grund-
vand samt  
Grundvandssænkning.  

 

Anlæg Der er ikke terrænnært grundvand i områ-
det, og da der skal ikke etableres bygnin-
ger under terræn, er der ikke behov for 

grundvandssænkning.  
Ved eventuelle uheld i anlægsfasen kan 
spild erkendes og håndteres straks, så jor-
den og grundvandet ikke bliver forurenet.  
 

På grund af projektets til-
pasninger i forhold til be-
skyttelse af grundvandet, 

og at der ikke skal foreta-
ges grundvandssænkning, 
vurderes grundvandet ikke 
at blive påvirket af projek-
tet. 

Ubetydelig Ud  

Drift Veje, parkeringsanlæg og tankstationer 

etableres med ikke permeable overflader, 
så der ikke sker nedsivning i området. 
Overfladevandet ledes i stedet til et vådt 
regnvandsbassin, hvor der foretages rens-
ning af vandet, inden det ledes til Korning 
Bæk. 

På grund af projektets til-

pasninger i forhold til be-
skyttelse af grundvandet, 
vurderes grundvandet ikke 
at blive påvirket af projek-
tet. 

Ubetydelig Ud  

Overfladevand 
(Påvirkning af flora og fau-
na i vandløb og søer her-
under § 3-beskyttede om-
råder og Natura 2000-
områder) 

Anlæg I anlægsfasen nedsiver regnvand på grun-
den, som det er tilfældet i dag. Ved even-
tuelle uheld i anlægsfasen kan spild erken-
des og håndteres straks, så jorden og 
grundvandet ikke bliver forurenet.  
 

Nedsivning på grunden 
som under eksisterende 
forhold vurderes ikke at 
have konsekvenser for 
Korning Bæk. Desuden vil 
håndteringen af eventuelle 

spild betyde, at der kun vil 

være en ubetydelig påvirk-
ning af vandløbet. 

Ubetydelig Ud  

Drift I driftsfasen opdeles projektområdet i nog-
le områder for at adskille områder med po-
tentiel forurening af overfladevandet fra 

områder med begrænset risiko for forure-
ning af overfladevandet. Området omkring 
tankanlægget ledes til offentligt spilde-
vandsanlæg, mens det resterende område 
ledes til et regnvandsbassin i områdets 
nordvestlige hjørne, hvorefter det ledes til 

Korning Bæk og videre til Ølsted Å og Byg-
holm Å. 
 

Korning Bæk, der omkran-
ser projektområdet, er re-
gistreret som § 3 beskyt-

tet. Nedstrøms Korning 
Bæk ledes vandet til Ølsted 
Å og videre til Bygholm Å, 
der er målsat jf. vandram-
medirektivet. Bygholm Å 
og omkringliggende områ-

de indgår desuden i Natura 
2000-område, Bygholm 
Ådal. Påvirkningen af både 

Korning Bæk, Ølsted Å og 
Bygholm Å skal derfor vur-
deres ift. § 3 beskyttelsen 
og opfyldelsen af vandom-

rådeplanerne samt Natura 
2000. Derudover kan der 
findes bilag IV-arter i 
vandløbene, der potentielt 
kan blive påvirket.  

Potentiel væsentlig Ind Vurdering ift. vandløbets § 3 
beskyttelse, herunder en 
vurdering af vandløbets ka-

pacitet af den vandmængde, 
der ledes ud fra regnvands-
bassinet. Vurdering af på-
virkningen af nedstrøms mål-
satte vandløb i henhold til 
vandrammedirektivet og Na-

tura 2000.  
Bilag IV-arter i vandløbet 
rundt om projektområdet og i 

nedstrøms vandløb vurderes 
ligeledes.  
 

Luft 
(f.eks. emissioner og lugt). 

Anlæg I forbindelse med anlægsarbejdet vil der 
blive anvendt maskiner, som forbruger 
brændstof, der dermed udleder NOx, par-
tikler og CO2 til omgivelserne. 
 

Anlægsprocessen vil medføre håndtering af 
jord og bortkørsel af affaldsprodukter og 

tilkørsel af materialer til etablering af veje, 
parkering og byggerier. 

Der vil forekomme emissi-
oner fra maskiner og last-
biler og støv fra håndtering 
af jord, som kan påvirke 
omgivelserne. Projektet 

gennemføres dog i relativ 
god afstand til beboelse. 

Og der anvendes typegod-
kendte maskiner. På den 
baggrund skønnes omfan-
get af emissioner at være 

Ubetydelig Ud  
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ubetydelig.  
 
Det vurderes ligeledes, at 
påvirkning af omgivelserne 

med støv, vil have et ube-
tydeligt omfang på grund 
af afstanden til nærmeste 
nabo. Anlægsaktiviteterne 
vil ikke medføre lugt. 

Drift Driftsfasen vil primært omfatte kørsel med 
lastbiler og personbiler i området på asfal-
terede områder, der ikke vurderes at med-
føre støv til omgivelser. 
 

De fremtidige aktiviteter i forbindelse med 
projektet kan påvirke luftkvaliteten i drifts-

fasen i form af luftforurening fra trafikken 
til og fra projektområdet.  
 
Op og nedflyvninger af helikoptere på heli-
kopterlandingspladsen vil medføre udled-
ning af emissioner til omgivelserne fra ud-
stødningsgassen. 

Lastbilparkeringspladsen er 
beliggende i det åbne land 
og selvom en stor del af 
området overdækkes med 
tagflader, fortyndes emis-

sionerne hurtigt i luften. 
Emissionerne er kun mål-

bare i nærområdet ved 
projektområdet og ikke ved 
de nærmeste naboer belig-
gende ca. 150 meter fra 
projektområdets afgræns-
ning. Konsekvensen for 
luftkvaliteten vurderes der-

for at være ubetydelig. 
 
Spredningsberegninger fo-
retaget i forbindelse med 
planlægningen af en ny he-

likopterlandingsplads på 

det nye Universitetshospi-
tal i Aarhus viser, at emis-
sioner fra udstødningsgas-
sen fra helikopterne vil væ-
re fortyndet betydeligt i en 
afstand af 100 meter. Bi-
draget ved nærmeste nabo 

vurderes derfor at være 
mindre end de bidrag til 
luftforurening, som accep-
teres fra virksomheder og 
mindre end grænseværdien 
for partikler 

Ubetydelig Ud  

Støj og vibrationer  
 

Anlæg Gennemførelse af projektet vil medføre an-
vendelse af en lang række maskiner her-
under entreprenørmaskiner, håndværktøj 
osv. som kan medføre støj og vibrationer i 
omgivelserne. 
Anlægsarbejdet omfatter ikke nedramning 

af pæle eller spuns, der kan medføre bety-
delige vibrationer til det omkringliggende 
område og naboer. Der er derfor kun tale 
om vibrationer fra entreprenørmateriel. 

Støj fra gennemførelse af 
projektet kan påvirke om-
givelserne, som potentielt 
kan være væsentlig. 
 

Afstanden på 150 meter til 
nærmeste nabo, og at der 

ikke foretages nedramning 
af pæle eller spuns bety-
der, at der vurderes at væ-
re ubetydelige vibrationer 
ved naboerne fra entrepre-
nørmaskinerne. Anlægsar-

bejdet foretages i dagti-

merne. 
 

Potentiel væsentlig Ind Der gennemføres kortlægning 
af type og omfang af maskiner 
og processer, som kan medfø-
re støj til omgivelserne.  
Til vurdering af påvirkning an-
vendes anerkendte metoder og 
programmer (f.eks. Sound 
Plan), og erfaringer fra sam-
menlignelige projektet. Der 
udarbejdes figurer, der viser 
støjens udbredelse i omgivel-

serne. 

Drift I driftsfasen tilkøres området af et stort an-
tal personbiler og lastbiler, som kan med-
føre støj og vibrationer til omgivelserne. 

 
Trafikken til området kommer fra den eksi-

Støj fra driften af parke-
ringsanlægget og helikop-
terlandingspladsen kan på-

virke omgivelserne, som 
potentielt kan være væ-

Potentiel væsentlig Ind Der gennemføres kortlægning 
af type og omfang af lastbiler, 
helikoptere og personbiler, 
som kan medføre støj til omgi-
velserne.  
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sterende trafik på motorvejen og Vestve-
jen, der derfor ikke tilfører yderligere støj 
på vejnettet. 

sentlig. 
 

Afstanden på 150 meter til 
nærmeste nabo betyder, at 

trafikken med lastbiler, 
personbiler og helikoptere 
kun vil medføre ubetydeli-
ge vibrationer ved de 
nærmeste naboer.  

Til vurdering af påvirkning an-
vendes anerkendte metoder og 
programmer (f.eks. Sound 
Plan), og erfaringer fra sam-
menlignelige projektet. Der 
udarbejdes figurer, der viser 

støjens udbredelse i omgivel-
serne. 

Klima  

(f.eks. drivhusgas-
emissioner og virkninger, 
der er relevante for tilpas-
ning). 

 

Anlæg I forbindelse med gennemførelse af projek-

tet vil der blive anvendt store og tunge 
maskiner, der vil anvende brændstof og 
elektricitet, og som derved vil udlede CO2 
og potentielt påvirke klimaet. 

 
Dertil vil der blive anvendt ressourcer og 

materialer, som i deres udvinding eller 
fremstilling potentielt påvirker klimaet. 

De anvendte maskiner vil 

være godkendte, hvorfor 
emissioner/forbrug og CO2-
udledning herfra, i ud-
gangspunktet vurderes ac-

ceptabel. 
 

Der vil være tale om et 
projekt af et begrænset 
omfang gennemført over 
forholdsvis kort tid. 
 
Til etableringen af projek-
tet anvendes sædvanligt 

anvendte ressourcer og 
materialer med en lang le-
vetid, hvorved projektet 
ikke får et relativt højere 
klimaaftryk end sammen-

lignelige projekter. 
 

Derved vurderes projektets 
bidrag til klimaforandrin-
gerne at være ubetydelig. 

Ubetydelig Ud  

Drift I området etableres solceller til strøm in-
ternt i området. Solcelleanlægget er koblet 

til elnettet, så det er muligt at sende 
strømmen ud på nettet ved overproduktion 
 
Kørsel med lastbiler og personbiler i områ-
det vil medføre udledning af CO2.  
 
Vandløbet rundt om projektområdet er ud-

peget med risiko for oversvømmelse og 
klimatilpasningsområde i kommuneplanen. 
I projektvurderingen vil rumme en vurde-
ring af hvor robust projektet er over for po-
tentielle vandstandsstigninger på nabo-
arealer. 

Brugen af solceller til strøm 
giver en reduktion i 

mængden af strøm fra ikke 
vedvarende energikilder og 
derfor vil solceller have en 
positiv effekt på klimaet.  
 
Trafikken i området flyttes 
fra andre parkerings- og 

tankanlæg, og derfor vur-
deres projektet ikke at 
medføre en forøgelse i den 
generelle trafikmængde, og 
dermed sker der heller ikke 
en forøgelse i CO2-
udledningen. 

 
Projektområdet omgives af 
en 4 meter høj jordvold ud 
mod vandløbet, så lastbil-
parkeringspladsen er be-
skyttet mod eventuelle 

oversvømmelser fra vand-

løbet. 

Ubetydelig Ud  

Jordarealer 
(f.eks. inddragelse af area-
ler) 

 

Anlæg Projektet indebærer inddragelse af 211.000 
m2 landbrugs- og naturarealer. 

Et betydeligt areal ændrer 
anvendelse fra landbrugs-
areal til parkeringsplads. 

Potentiel væsentlig Ind Vurdering af ændring af are-
alanvendelse. 

Drift Der inddrages ikke nye arealer, der ikke 
allerede er planlagte i forhold til deres are-
alanvendelse i driftsfasen 

Der inddrages ikke land-
arealer i forbindelse med 
projektets drift. 

Ingen Ud  
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Jordbund 
(f.eks. forurening, erosion, 
komprimering og arealbe-
fæstelse). 

 

Anlæg Området er ikke kortlagt med jordforure-
ning.  
 
Der vil blive gennemført anlægsarbejder 

ved anvendelse af store maskiner, lige som 
der vil være tankanlæg på byggepladsen. 
 
Al jord fastholdes inden for projektområdet 
og anvendes til udjævning af terrænet og 
til etablering af en vold rundt om lastbil-
parkeringspladsen. 

Der kan være en mindre 
risiko for, at maskiner eller 
tankanlæg kan medføre 
forurening af jord.  

 
Dette vil dog let kunne er-
kendes, og en oprydning 
kan gennemføres, lige som 
forurenet jord vil blive 
håndteret i henhold til 
kommunens anvisninger. 

  

Ubetydelig Ud  

Drift Størstedelen af projektområdet etableres 
med fast belægning, og derfor kan eventu-

elle spild fra biler eller personbiler blive 
håndteret. Der sker ikke nedsivning i om-

rådet, og vandet ledes til et regnvandsbas-
sin, hvor vandet renses, inden det ledes til 
Korning Bæk. 
 
Der skal ikke foretages tankning eller ved-
ligehold af helikopterne på pladsen, og det 
vurderes derfor, at der kun er en minimal 

risiko for spild af olie. Der skal heller ikke 
foretages afisning, som man ser ved luft-
havne. Det er derfor kun i forbindelse med 
egentlige uheld og havari, at der vil kunne 
forekomme spild, som kan håndteres 

strakt. Desuden sker alt afvanding til spil-

devandssystemet, så der ikke sker nedsiv-
ning. 

Den faste belægning sikrer, 
at der ikke sker nedsivning 

af forurenet materiale ned i 
jorden, der kan resultere i 

jordforurening.  

Ingen Ud  

Terrestrisk biodiversitet 
(f.eks. flora og fauna, Na-
tura 2000 områder og bilag 
IV-arter). 

Anlæg Den nye tilkørselsvej fra Vestvejen etable-
res på tværs af en § 3 beskyttet mose og 
et § 3 beskyttet vandløb. Derfor etableres 
erstatningsnatur i tilknytning til det eksi-

sterende naturområde. 
 
Det øvrige areal består af landbrugsareal 
uden naturinteresser.  
 
Anlægsprojektet vil medføre risiko for læk 
fra maskiner og tankanlæg anvendt i for-

bindelse med gennemførelse af projektet. 
 
Der kan ikke på forhånd udelukkes påvirk-
ning af bilag-IV arter. 
 

Påvirkning af § 3 beskytte-
de arealer i nærheden af 
projektområdet ved etable-
ring af den nye tilkørsels-

vej til området. Vurdering 
af etableringen af erstat-
ningsnatur for erstatning af 
de arealer, der inddrages 
til vejanlæg.  
 
Spild fra entreprenørma-

skiner håndteres straks, og 
derfor vurderes det ikke at 
medføre påvirkning af de 
omkringliggende naturom-
råder. 
 

Der er i nærområdet mulig 
forekomst af bilag IV-arter. 
 
Det vurderes, at der ikke 
kan ske påvirkning af Na-
tura 2000-områder ift. 
emissioner fra entrepre-

nørmaskiner, idet der er 2 

km til nærmeste Natura 
2000-område. Se i øvrigt 
miljøfaktoren om luft i an-
lægsfasen. 
  

Potentiel væsentlig Ind Den mulige påvirkning af den 
§ 3 beskyttede natur og bilag 
IV-arter skal beskrives og 
vurderes på baggrund af felt-

undersøgelser i relation til 
indhold og sårbarhed af de 
beskyttede terrestriske na-
turområder. 
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Drift Omdannelsen fra landbrugsdrift til parke-
ringsplads og dermed afvandingsforholdene 
til den § 3 beskyttede mose. 
 

Emissioner fra brugen af parkeringspladsen 
med lastbiler og personbiler. 
 
Helikoptrene kan potentielt flyve over 
Natura 2000 områder eller påvirke fugle og 
flagermus. 

Ved de nuværende forhold 
er der tilstrømning af næ-
ringsholdigt vand til mosen 
fra de dyrkede markjorder. 

Med de befæstede arealer 
og skråningsanlægget på 
lastbilparkeringspladsen 
fjernes tilstrømning af 
overfladevand og dermed 
næringsholdigt vand til 
mosen fra det opdyrkede 

areal nordøst for mosen. 
Den mindskede nærings-
stofbelastning bidrager po-

sitivt til udviklingen mod 
en højere naturtilstand i 
mosen.  

 
Skråningsanlægget etable-
res med en hældning og 
med vegetation, der holder 
på jorden og næringsstof-
fer, så der ikke sker på-
virkning af mosen og vand-

løbet. Mosen og vandløbet 
vurderes at være de eneste 
potentielle levesteder for 
bilag IV-arter, der kan på-

virkes af driftsfasen Da 
mosen og vandløbet ikke 
vurderes at blive påvirket 

af projektets driftsfase på 
nær overflyvning med heli-
koptere, vurderes alene 
den eventuelle påvirkning 
af flagermus, der er regi-
streret i området. Det er 

ikke relevant at vurdere på 
de øvrige arter anført på 
habitatdirektivets bilag IV. 
  
Det vurderes, at der ikke 

kan ske påvirkning af Na-
tura 2000-områder ift. 

emissioner fra lastbiler og 
personbiler, idet der er 2 
km til nærmeste Natura 
2000-område. Se i øvrigt 
miljøfaktoren om luft i 
driftsfasen. 
 

Påvirkning af Natura 2000-
områder vurderes ift. fugle 
ift. overflyvning af helikop-
tere. 
 

Potentiel væsentlig Ind Vurderingen af overflyvning 
af helikoptere ift. Natura 
2000 og ift. flagermus fore-
tages af en fagperson ud fra 

sammenlignelige projekter. 

Materielle goder 
(f.eks. andre anlæg, trafik 
og fysisk ejendom) 

Anlæg Eftersom Vestvejen skal omlægges i for-
bindelse med udvidelsen af E45, etableres 
B-anlægget (tilkørselsanlæg til Exit 57) 
først, når Vejdirektoratet forlægget Vestve-
jen. Der etableres derfor en midlertidig 
løsning med et svingbaneanlæg på Vestve-
jen som anvendes frem til forlægningen af 

Etablering af svingbanen vil 
kortvarigt genere trafikken 
på Vestvejen, men da an-
lægsarbejdet primært laves 
fra marksiden, med en ind-
snævring af kørebanebred-
derne på Vestvejen vurde-

Ubetydelig Ud  
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Vestvejen, hvorefter B-anlægget etableres 
som permanent adgangsvej til området. 
 
Der køres materialer til området med last-

biler ad det overordnede vejnet på motor-
vejen E45 og Vestvejen.  

res trafikken at være mi-
nimal. 
 
Den senere etablering af B-

anlægget i forbindelse med 
omlægning af Vestvejen 
kan derfor foregå uden 
yderligere gener for trafik-
ken, end den forlægningen 
af Vestvejen medfører. 
Samtidig kan tunnelen un-

der Vestvejen etableres 
uden påvirkning af trafik-
ken på Vestvejen. 

 
En forøgelse af lastbiltra-
fikken med transport af 

materialer og maskiner til 
byggepladsen vurderes ik-
ke at påvirke trafikken på 
vejnettet. 

Drift I driftsfasen anvendes det nye B-anlæg 
(tilkørselsanlæg til Exit 57) op til Vestve-

jen, og derfor kan trafikken på Vestvejen 
køre regelmæssigt uden gener.  
 
Gasledningens nye placering medfører nog-
le restriktioner for brugen af området for 

gasledningen. Gasledningen placeres inden 

for projektområdet og derfor tages der 
højde for restriktioner i lokalplanen for om-
rådet, så restriktioner kan overholdes. 
 
Helikopterlandingspladsen etableres i en 
afstand på 125 meter fra motorvejen og 
ind- og udflyvninger kan foregå på tværs af 

motorvejen i ca. 20 meters højde (hin-
dringsfladen ligger ca. 10 m over motor-
vej), hvilket kan påvirke trafiksikkerheden, 
da trafikanternes opmærksomhed bliver 
rettet mod helikopteren. 
 

Trafikken på det nye B-
anlæg vil ikke påvirke tra-

fikken på Vestvejen.  
 
Restriktionerne i forbindel-
se med gasledningen gæl-
der på bygherres arealer 

og derved sikres overhol-

delsen af restriktionerne 
gennem lokalplanen. 
 
Trafiksikkerheden i forbin-
delse med overflyvning af 
helikoptere over motorve-
jen kan medføre uheld. 

Potentiel væsentlig Ind Trafiksikkerheden på motor-
vejen skal vurderes. 

Befolkningen  
(f.eks. rekreative forhold, 
sociale interaktioner, be-
skæftigelse, kulturelle for-
hold, kontrol, overvågning 
og socioøkonomiske effek-

ter af de øvrige miljøeffek-
ter). 
 

Anlæg Området består af landbrugsarealer uden 
rekreative interesser. Vestvejen er desuden 
en motortrafikvej, der heller ikke anvendes 
rekreativt. 

Da der ikke er rekreative 
interesser i området om-
kring lastbilparkeringsplad-
sen 

 Ud  

Drift Trafikken med helikoptere vil medføre æn-

drede vindforhold både ved indflyvning 
over motorvejen og i selve området om-
kring helikopterlandingspladsen ved lan-
ding. 
 
Projektet tilfører området nogle værdier, 
der har betydning for dele oplandet om-

kring lastbilparkeringspladsen. Der sikres 
forbedrede forhold for lastbilchauffører, så 

de ikke parkerer andre steder til gene for 
naboer mv. Der etableres nye tankfacilite-
ter og restauranter mv for privatbilister og 
lastbilchauffører. Samtidig etableres der 
forskellige erhvervsaktiviteter i området 

med hotel, restauranter, værksted, tank-
station mv., som giver flere lokale arbejds-

Størrelsen af helikopter 

(maks. D=15 m), der må 
lande på helikopterlan-
dingspladsen, vurderes ik-
ke at ændre vindforholdene 
i et omfang, der påvirker 
biltrafikken hverken på 
motorvejen eller på lastbil-

parkeringspladsen. Desu-
den har fodgængere ikke 

adgang til selve helikopter-
landingspladsen, hvor de 
ville kunne opleve vindpå-
virkningen fra helikopte-
ren. 

 
Projektets gevinster for lo-

 Ud  
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pladser 
 
Derudover vil helikopterlandingspladsen 
forbedre muligheden for at patienter kan få 

hurtig overflytning til sygehuse og dermed 
hurtigere behandling. 
 

kalsamfundet beskrives 
som en del af beskrivelsen 
af projektet.  

Menneskers sundhed  
(f.eks. effekt af støj, luft-

forurening, vibrationer, tra-
fiksikkerhed).  
 

Anlæg Der gennemføres anlægsaktiviteter med an-
vendelse af store maskiner, der medfører støj 
til omgivelserne. 

 

Gennemførelse af projektets 
anlægsaktiviteter kan med-
føre negative konsekvenser 
for menneskers sundhed i 

form af støj.   

 

Potentiel væsentlig Ind Der gennemføres vurderinger 
af projektets negative og posi-
tive påvirkning af menneskers 
sundhed.  

 
Vurderingerne baseres på de 
faglige vurderinger af påvirk-
ninger fra støj, som lægges til 
grund for en vurdering af den 
sundhedsmæssige afledte på-
virkning. Dette sker ud fra de 
fagansvarliges erfaringer fra 
sammenlignelige projekter. 

Drift I driftsfasen tilkøres området af et stort an-
tal personbiler og lastbiler samt helikopte-
re, som kan medføre støj og vibrationer i 
omgivelserne. 

Gennemførelse af projektets 
driftsaktiviteter kan medføre 
negative konsekvenser for 
menneskers sundhed i form 
af støj. 

 

Potentiel væsentlig Ind Der gennemføres vurderinger 
af projektets negative og posi-
tive påvirkning af menneskers 
sundhed.  
 
Vurderingerne baseres på de 
faglige vurderinger af påvirk-
ninger fra støj, som lægges til 
grund for en vurdering af den 
sundhedsmæssige afledte på-
virkning. Dette sker ud fra de 
fagansvarliges erfaringer fra 

sammenlignelige projekter. 

Større menneske- og 
naturskabte katastrofe-
risici og ulykker  
(f.eks. fare for eksplosion 
eller giftudslip). 

 

Anlæg Der vil være tale om almindeligt forekom-
mende anlægsaktiviteter, der er reguleret 
af arbejdstilsynet og i øvrigt indrettes i 
overensstemmelse med relevant lovgiv-
ning. 
 

 

Der er tale om almindelige 
aktiviteter, som ikke er 
forbundet med specielle 
risici, idet der ikke er tale 
om aktiviteter eller anlæg i 

et omfang, der er omfattet 
af risikobekendtgørelsen, 
eller som kan forårsage na-
turkatastrofer eller lignen-
de. Der er ikke kendskab til 
projekter i nærområdet, 

som i kumulation med pro-

jektet kunne medføre kata-
stroferisici eller ulykker. På 
den baggrund vurderes på-
virkningen som ubetydelig. 

Ubetydelig Ud  

Drift Naturgas er energi, og indebærer derfor en 

risiko for uheld. For at begrænse risikoen, 
udlægges en sikkerhedszone omkring na-
turgasledninger, hvor der ikke må graves 
uden tilladelse fra gasselskabet eller opfø-
res bygninger til ophold for mennesker. 
 
Der er en risiko for uheld i forbindelse med 

landing og letning af helikoptere. 

 

Sikkerhedszonen beskrives 

i projektbeskrivelsen og 
sikres i lokalplanen. 
 
Der er mulighed for at nød-
lande helikopteren på de 
omkringliggende marker 
nord for helikopterpladsen. 

Der er derfor mulighed for 

at lande et sikkert sted i 
tilfælde af hava-
ri/motorstop. Flyvesikker-
heden vurderes ift. sand-
synligheden for havari i 
forbindelse med landing og 

Potentiel væsentlig Ind Flyvesikkerheden vurderes 

ift. sandsynligheden for ha-
vari i forbindelse med landing 
og letning både på motorve-
jen og på lastbilparkerings-
pladsen. 
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letning både på motorvejen 
og på lastbilparkerings-
pladsen. 
 

 

 


