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1 Indledning 
HM Entreprenør ønsker at etablere et nyt lastbilparkeringsanlæg med tilhørende 

helikopterlandingsplads og serviceareal i form af værksted, hotel, kiosk og restau-

rant ved afkørsel 57.  

Behovet for parkeringsanlægget er opstået på baggrund af mangel på parkerings-

områder til lastbiler i Danmark, hvilket har resulteret i chauffører, der parkerer på 

farlige og ulovlige placeringer med dårlige forhold uden beskyttelse. HM Entrepre-

nør ønsker at afhjælpe problemet med en certificeret lastbilparkeringsanlæg, der 

sikrer ordnede forhold, når lastbilchaufførerne holder hvil i henhold til køre-/hvile-

tidsbestemmelserne.  

På baggrund af undersøgelser af placering for lastbilparkeringsanlægget har HM 

Entreprenør vurderet, at det ikke kan udelukkes, at gennemførelse af projektet 

kan medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. HM Entrepre-

nør har derfor søgt Hedensted Kommune om gennemførsel af en frivillig miljøkon-

sekvensvurdering af projektet (tidligere benævnt VVM-proces). Hedensted Kom-

mune har imødekommet HM Entreprenørs anmodning om at igangsætte en miljø-

konsekvensvurdering af det nye lastbilparkeringsanlæg i henhold til § 15 stk. 2 i 

bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)1. 

2 Projektbeskrivelse 
EU-regler kræver et ugentligt hvil med fri i 45 timer i træk uden for lastbilen, hvil-

ket har resulteret i mangel på parkeringsområder til lastbiler i Danmark. Chauffø-

rerne må derfor parkere på farlige og ulovlige placeringer med dårlige forhold 

uden beskyttelse. HM Entreprenør ønsker derfor at etablere et certificeret lastbil-

parkeringsanlæg, der afhjælper kommunernes problemer med ulovligt parkerede 

lastbiler, og som samtidig sikrer ordnede forhold for chauffører, når de holder hvil i 

henhold til køre-/hviletidsbestemmelserne. Ud over holdepladser til lastbiler skal 

anlægget samtidig indeholde servicefaciliteter i form af restaurant, kiosk, tanksta-

tion, hotel m.m. Servicefaciliteterne vil forhøje muligheden for raste og vedligehold 

af køretøjer i området. Samtidig vil anlægget i sin helhed medføre et større udbud 

af lokale arbejdspladser. Parkeringsanlægget skal leve op til EU-Standarden ”Safe 

and Secure Truck PARKING AREA (SSTPA)” i service- og sikkerhedsniveau PLATIN, 

som er den højeste rangering. Sikkerhedsgodkendelsen sker gennem organisatio-

nen ESPROG, som driver den officielle EU-Parkeringsstandard. EU lovgivning er på 

vej angående krav om etablering af certificerede rasteanlæg (jf. Study on Safe 

and Secure Truck Parking Areas in the EU). Placeringen ved afkørsel 57 i Heden-

sted Kommune ligger 125 km fra det nærmeste certificerede lastbilparkeringsan-

læg i Padborg. 

Forud for valget af placeringen ved afkørsel 57 er der lavet en større analyse af 

flere placeringsmuligheder op gennem Jylland. Placeringsmulighederne er vurderet 

i forhold til afstand fra lignende anlæg, tilgængelighed, infrastruktur, rastepladser, 

tiltrækningskraft, landskab, natur, kulturhistorie, erhvervsområder, byområder og 

drikkevandsinteresser. Placeringen ved afkørsel 57 er valgt, da den vil medføre 

mindst mulig negativ påvirkning på natur, landskab og kultur i nærområdet samt 

                                                 

1 Miljøministeriet, LBK nr. 1976 af 27/10/2021, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/1976#id4ccde6bc-716a-474c-98f7-36289fda8673 
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være til mindst mulig gene for de omkringboende naboer, herunder både private 

og virksomheder.  

Som en del af lastbilparkeringsanlægget skal der etableres en helikopterlandings-

plads som har til formål at tilbyde landingsmuligheder for erhvervsmæssige beflyv-

ninger samt akutlægehelikopter. Etablering af helikopterlandingspladsen medfører 

således en forbedret mulighed for at transportere akutte patienter hurtigt til et 

traumecenter.   

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

 Certificeret lastbilparkeringsanlæg 

 Serviceareal med kiosk, hotel, restaurant, mv.  

 Servicestation til hhv. lastbiler og personbiler  

 Samkørsels plads til 74 biler  

 Helikopterplads 

 Nye vejanlæg  

 Grønne områder og grøfter til regnvandshåndtering og bassiner  

 Voldanlæg 

 Flytning af gasledning 

 Solenergiproducerende anlæg 

2.1 Placering og omgivelser 
Lastbilparkeringspladsen planlægges etableret ved afkørsel 57 vest for motorvej 

E45. Projektområdet er afgrænset til et 21,1 ha stort areal, der i dag består af 

marker omkranset af et beskyttet vandløb, Korning Bæk, og beskyttede naturom-

råder. Projektområdet omfatter matriklerne 12f, 13e, 9o, 3a og del af 9r og 7000h 

alle Eriknauer By, Hatting. 

Syd for lokalplanområdet på matrikel 9q, Eriknauer By, Hatting findes en eksiste-

rende parkeringsplads til samkørsel, som planlægges nedlagt som en del af pro-

jektet. 

Derudover har HM Entreprenør opkøbt én ejendom syd for Vestvejen, da adgangs-

vejen til området skal etableres i området for ejendommen. Nordvest for området 

ligger der to ejendomme hhv. 160 og 220 meter fra projektområdet. Derudover 

ligger der to ejendomme hhv. 480 meter syd for området og syd for Østjyske Mo-

torvej og 130 meter øst for området og Østjyske Motorvej. 

I den østlige del af området på matrikel 9o ligger et rensningsanlæg, der nedrives, 

inden anlægsarbejdet for den nye lastbilparkeringsplads igangsættes. Desuden 

fjernes de spildevandsledninger, der går på tværs af området ligeledes, inden an-

lægsarbejdet til lastbilparkeringsanlægget igangsættes. 

2.2 Certificeret parkeringsanlæg  
Det certificerede parkeringsanlægget omfatter et areal på 81.200 m2, og det ud-

formes med plads til ca. 300 sættevognstog og ca. 100 modulvogntog, hvortil der 

etableres elinstallationer til kølelastbiler og forsyning til hybridlastbiler.  

Anlægget udbygges som SSTPA (Safe and secure truck parking area) certificeret 

parkeringsanlægs i service- og sikkerhedsniveau PLATIN, som er den højeste ran-

gering. Certificeringen sætter nogle krav til parkeringsanlægget, og derfor er om-
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rådet belyst og indhegnet med ind- og udkørsel via porte, som udstyres med num-

merpladescannere, derudover er området døgnbemandet samtidig med, at det vi-

deoovervåges. For at få adgang til anlægget skal lastbilchaufførerne booke en 

plads gennem et bookingsystem online. 

2.2.1 Opbygning af parkeringsanlægget 

Den certificerede lastbilparkeringsanlæg indrettes med forskellige typer parke-

ringspladser, så forskellige typer af lastbiler kan parkere i området. Tabel 1 viser 

en oversigt over typer af lastbiler og en beskrivelse af antallet af pladser og stør-

relsen af den enkelte bås.  

Tabel 1: Typer af lastbiler og en beskrivelse af antallet og størrelsen af båse. 

Lastbiltype Antal Beskrivelse 

Sættevognstog 6 rækker med plads til 

318 pladser. 

Båsene er 3,5 m brede og 16,5 meter lange. 

Mellem båsene er lavet et ”sikkerhedsareal” 

på 0,5 meter til udstyr og manøvre 

Modulvogntog 2 rækker med plads til 

95 pladser 

Båsene er 3,5 m brede og 25,5 m lange. Mel-

lem båsene er lavet et friareal på 0,5 m til ud-

styr og manøvre. 

El/Hybrid lastbiler 16 SVT pladser Etableres i friarealet med pullerter. Mellem 

hver anden plads etableres en 1 meter bred 

kantstensbegrænset helle. Etableres uden tag 

pga. brandfare. 

Køletrailere 16 SVT pladser Mellem hver anden plads etableres en 1 me-

ter bred kantstensbegrænset helle 

DUO-vogne 9 pladser på ydersiden 

af adgangsvejene 

Etableres på ydersiden af adgangsvejene. 

Pladserne er 5 meter brede og 40 m lange 

med et sikkerhedstillæg på 0,5 meter. 

 

Der etableres fodgængerfelt ned midt gennem parkeringsarealet, så der er sikker 

adgang for chaufførerne frem til servicefaciliteterne i den østlige del af området. 

Placeringen ned midt igennem parkeringsanlægget giver chaufførerne den kortest 

mulige vej til hotel, bade- og opholdsfaciliteter. Derudover henvises fodgængere 

langs de interne veje til at gå bag ved lastbilerne på arealer med anden afmærk-

ning end det øvrige køreareal, så risikoen for uheld reduceres mest muligt. 

Veje, stier og båse etableres med fast ikke-permeabel belægning som beton, as-

falt eller lignende med en tykkelse beregnet til tung trafik, således at der ikke kan 

forekomme nedsivning til grundvandet. Derudover etableres kanter på veje og 

pladser, så nedsivning forhindres. 

2.2.2 Overdækning med solceller og grønne tage 

Til forsyning af strøm til pladsen etableres der tage over størstedelen af lastbilpar-

keringspladserne, hvorpå der etableres solceller. Tagkonstruktionerne etableres 

som en stålkonstruktion, der er ophængt i betonsøjler med et magasin i pimpsten, 

som tilbageholder regnvand på taget i en skybrudssituation. Tagkonstruktionen 

bliver 8 meter over terræn inkl. solcellerne på taget. 

Grundet brandkrav må tagkonstruktionerne maks. være 2000 m2 med en afstand 

på minimum 10 meter mellem hver tagflade. Der etableres ikke tagflader over de 

16 pladser med ladestandere til el og hybrid. Det samlede tagareal er ca. 33.000 

m2. 
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15 % af tagfladerne etableres som grønne tage, mens der etableres solceller på 

den resterende tagflade svarende til et samlet solcelleareal på ca. 28.000 m2. Un-

der solcellerne består tagene af pimpsten til opstuvning af grundvand. Udregnet 

med Teknologisk Instituts beregning for solenergi med udgangspunkt i en solind-

stråling på 996 kWh/m2 2 producerer solcellerne ca. 1.00.000 kWh om året. Solcel-

leanlægget er koblet til elnettet, men strømmen anvendes primært internt i områ-

det. Ved overproduktion er det dog muligt at sende strømmen ud på nettet. 

2.3 Bygninger, funktioner og omgivelser 
Projektet omfatter en række nye bygninger med forskellige dimensioner og anven-

delser. Bygningerne etableres på en række i den centrale del af området mellem 

servicestationerne og lastbilparkeringsanlægget, som vist på Figur 1. Dimensio-

nerne og anvendelse af de planlagte nye bygninger fremgår af Tabel 2. 

                                                 

2 Teknologisk Institut, Solenergi – Beregningsværktøjer, https://www.teknologisk.dk/ydel-
ser/solenergi-beregningsvaerktoejer/39721 

Bygning og funktion 
Byggefelt 

på kort 
Bruttoareal Antal etager Højde 

Administrationsbygning 1 900 m2 2 etager 10 meter 

Hotel 2 15.000 m2 6-10 etager 24-42 meter 

Restaurant 3 4.200 m2  3 etager 12 meter 

Vaskehal 4 320 m2 1 etage 8 meter 

Butik, toilet mv. 5 1.400 m2 3 etager 12 meter 

Lastbilværksted 1 6 2.200 m2 1 etage 9 meter 

Lastbilværksted 2 7 2.200 m2 1 etage 9 meter 

Tankanlæg (overdæk-

ning) 

8 2.200 m2 1 etage 6-9 meter 
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Tabel 2: Dimensioner af de planlagte bygninger. 

 

Figur 1: Placeringen af de enkelte byggefelter for de planlagte bygninger. Forklaring af nummerering 

af byggefelter fremgår af Tabel 2. 

2.3.1 Bygningernes udformning 

De nye bygninger skal fremstå i robuste naturlige materialer som beton, glas, na-

tursten og lignende samt med lette naturlige beklædninger som imprægneret træ 

eller pladematerialer i stål, zink eller aluminium. Materialerne skal være af lav ved-

ligeholdelse og patinere flot. Bygningerne etableres derfor som udgangspunkt i 

hvide betonelementer, der rent visuelt opdeles af flader med træpaneler og vin-

duer. Et eksempel på udseendet af bygningerne kan ses på Figur 2. 

For at skabe kontakt mellem funktionerne i bygningerne og ud mod servicearealet, 

skal de fleste stueetager mod sydøst, have et åbent udtryk og et større vindues-

areal, der samtidig inviterer ankommende til området inden for i butikken, restau-

ranter osv. På facader opsættes skilte til anvisning af den enkelte bygnings funk-

tion. Hotellet udformes i en trappeform grundet flysikkerheden nærmest helikop-

terlandingspladsen. Dermed vil hotellet være henholdsvis seks etager op mod heli-

kopterlandingspladsen, og ti etager længst væk.  
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Bygningernes tage er flade og skal være ”grønne tage” med sedum mv., så regn-

vand kan forsinkes på tagene, inden det ledes videre til regnvandsbassin. Opbyg-

ningen består af en beskyttelsesdug, en dræn og vandreservoir plade med en fil-

terdug på toppen og ca. 300-400 mm jordsubstrat. Herover tilplantes området 

med en engblanding. 

 

Figur 2: Eksempel på bygningernes udseende 

2.3.2 Rasteanlæg 

Den østlige del af anlægget er udlagt til tank- og rasteanlæg til person- og lastbi-

ler, som ikke skal ind på den sikrede del af pladsen. Denne del af pladsen er derfor 

fuldt offentligt tilgængeligt. 

Området opdeles i et område med tankanlæg for personbiler og lastbiler i den syd-

østlige del af området og et område med serviceanlæg for lastbiler med vaskehal, 

dækcenter, værksted mv. i den nordøstlige del af området. Mellem rasteanlægget 

og den certificerede lastbilparkeringsplads etableres en række bygninger bestå-

ende af restauranter, hotel, administrationsbygninger til lastbilparkeringspladsen, 

vaskehal mv. 

Mellem de to serviceområder etableres en parkeringsplads, samt langs hotel og re-

staurant, til gæster på restauranten og hotellet. Parkeringspladserne udføres jf. 

vejreglen og kan rumme samlet 135 personbiler, hvoraf der etableres seks handi-

cappladser. Der udlægges desuden ni parkeringspladser til campingvogne og trai-

lere og ni parkeringspladser til busser. Der etableres desuden ti parkeringspladser 

med el-ladestandere. 

Langs og omkring bygninger og mellem el-ladepladser og campingparkering på 

tankanlægget etableres fortove. Derudover etableres der fodgængerfelter, hvor 

fodgængere skal krydse trafikerede veje, og der ikke er vigepligt. 

I forbindelse med anlægget etableres der en samkørselsplads med plads til 74 bi-

ler langs Vestvejen, som erstatning for den eksisterende samkørselsplads syd for 

Vestvejen.  
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Veje, stier og båse etableres med fast ikke-permeabel belægning som beton, as-

falt eller lignende med en tykkelse beregnet til tung trafik, således at der ikke kan 

forekomme nedsivning til grundvandet. Derudover etableres kanter på veje og 

pladser, så nedsivning forhindres. 

2.3.3 Samkørselsplads 

Den tidligere samkørselsplads på sydsiden af Vestvejen nedlægges, og der etable-

res en ny i forbindelse med projektet. Den eksisterende samkørselsplads, har en 

kapacitet på ca. 40 pladser, og så er der mulighed for opsamling med bus til ek-

sempelvis skiture. 

På den nye samkørselsplads etableres 74 parkeringspladser, hvor parkeringsbå-

sene er udformet med en størrelse jf. vejreglerne med en brede på 2,5 meter og 

en længde på 5 meter. Der er desuden 7 meter manøvreareal imellem pladserne. 

Fire af de nye pladser etableres som handicappladser: To til en handicapbus med 

en brede på 4,5 meter og en længde på 8 meter og to som en almindelig handi-

capplads med en brede på 3,5 meter og en længde på 5 meter. Der etableres des-

uden to holdepladser langs stamvejen til busser med en brede på 2,7 meter og en 

længde på 15 meter, med henblik på opsamling for turistbusser. 

2.3.4 Pylon 

I områdets sydøstlige del ud mod afkørselsrampen på motorvejen opsættes en 20 

meter høj pylon. På pylonen opsættes reklameskilte for områdets virksomheder. 

2.3.5 Mindre bygninger på lastbilparkeringspladsen 

Der etableres tre ”øer” på pladsen med toiletter, rygeskur, brandslukningsmate-

riel, teknikum (til el og wifi) og skraldespande, så lastbiler parkeret længst væk fra 

tankanlægget, ikke har så langt på toilet. Størstedelen af pladserne har maks. 100 

meter til den nærmeste ”ø”, dog har nogle op til maks. 150 meter. ”Øerne” får en 

størrelse på 64 m2. Udover de tre øer etableres der seks skraldespandsøer ekstra, 

som er placeret i hver sit hjørne af pladsen og midt på pladsen. 

2.4 Trafikforhold til og rundt i området 
Vestvejen syd for det planlagte lastbilparkeringsanlæg er en to sporet motortrafik-

vej mellem Midtjyske Motorvej ved Horsens og Esbjergmotorvejen. Vestvejen er 

samtidig adgangen til Horsens fra vest. 

Projektet omfatter en ny indkørsel til området og etablering af interne veje, hvilket 

beskrives i det følgende. Der forventes at ankomme eller køre 16 lastbiler i timen 

hele døgnet rundet, hvilket svarer til 384 lastbiler pr. dag, og 50 personbiler i ti-

men svarende til 1.200 om dagen, hvor størstedelen af trafikken forventes at 

komme fra Midtjyske Motorvej. 

2.4.1 Tilkørsel til området 

For at skabe til- og frakørselsmuligheder ved lastbilparkeringspladsen, skal der 

etableres et nyt B-anlæg fra Vestvejen ind til lastbilparkeringsanlægget. Vestvejen 

planlægges samtidig at blive udvidet, og derfor vil B-anlægget først blive etable-

ret, efter at Vestvejen er blevet udvidet. Der etableres derfor en midlertidig løs-

ning med et svingbaneanlæg på Vestvejen som anvendes frem til forlægningen af 

Vestvejen, hvorefter B-anlægget etableres som permanent adgangsvej til områ-

det. Både B-anlægget og det midlertidige anlæg vil krydse det § 3 beskyttede mo-

seområde og et eksisterende regnvandsbassin. 
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2.4.1.1 Midlertidig adgang til området 

Vejdirektoratet vil omlægge Vestvejen i forbindelse med udvidelsen af E45. Indtil 

omlægningen er foretaget, skal en midlertidig løsning agere vejadgang ind til last-

bilparkeringsanlægget. Den midlertidige løsning er illustreret via Figur 3. 

 

Figur 3: Midlertidig til- og frakørsel indtil B-anlægget tages i brug. 

Enkelte dele af den midlertidige løsning er samtidig en del af det fremtidige b-an-

læg, som er illustreret med røde linjer på Figur 3. Den midlertidige løsning er de 

blå linjer i form af et svingbaneanlæg på Vestvejen. Den hvide firkant er en under-

føring under den fremtidige Vestvejen, som skal indgå i B-anlægget. 

Anlægsarbejdet foretages primært fra marksiden, og derfor er generne for trafik-

ken på Vestvejen begrænset. 

2.4.1.2 Permanent adgang til området 

Den permanente adgang til parkeringsanlægget foregår via et B-anlæg med en 

underføring under Vestvejen, som det kan ses på Figur 4, så der undgås krydsnin-

ger af trafikstrømme på Vestvejen. Adgangsvejen udlægges som et otte meter 

bredt vejudlæg og fire meter brede kørespor. Ved ankomst til selve området for-

deles trafikken med en fire-benet rundkørsel til de forskellige funktioner på plad-

sen. 

Tunnelen under Vestvejen etableres med et fritrumsprofil jf. Vejreglen ”Grundlag 

for udformning af trafikarealer” på 4,7 meter svarende til højden fra vejen op til 

undersiden af toppen af tunnellen. De 4,7 meter omfatter lastbilens bevægelses-

profil på 4,25 meter, dertil lagt et minimums objekttillæg på 0,25 meter og et til-

læg på 0,13 meter for sne, fremtidigt nyt slidlag og udførselstolerancer. Brodæk 

og vejopbygning over tunnel bliver én meter tyk, og derfor etableres underførin-

gens højeste punkt derfor 5,7 meter under Vestvejen. 
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I områdets nordøstlige område etableres en 5 meter bred brandvej, som tilslutter 

grusvejen Korning Tange, der i dag forsyner det eksisterende rensningsanlæg, der 

nedlægges, inden anlægsarbejdet for lastbilparkeringspladsen igangsættes. Fra 

Korning Tange er der adgang til Korningvej og den vej videre til Hatting. 

2.4.1.3 Erstatningsnatur 

Etablering af den nye tilkørselsvej og gennemførsel af nødvendige terrænregule-

ringer forudsætter fjernelse af de sydligste 945 m2 af den § 3 beskyttede mose. 

Der bevares 6.220 m2 beskyttet mose. Som en del af projektet udlægges 2.080 

m2 erstatningsnatur som udvider mosen mod nordøst og nord, op mod det nye 

voldanlæg. Erstatningsnaturen etableres, inden der fjernes noget af mosen. 

Etablering af den nye tilkørselsvej forudsætter desuden, at en mindre del af det 

beskyttede vandløb rørlægges. 

Figur 4. Nyt vejanlæg til ind- og udkørsel til området, når Vejdirektoratet har flyttet Vestvejen. 
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Figur 5: Kort over den beskyttede mose, den del af mosen, der fjernes og erstatningsnaturen øst for 

den eksisterende mose. © NIRAS, SDFE, WMS-tjeneste, indeholder data, der benyttes i henhold til 

vilkår for brug af danske offentlige data. Baggrundskort ortofoto forår 2020. 

2.4.2 Interne veje i området 

Interne veje i området skal udlægges i en bredde på minimum seks meter, og pla-

ceringen skal ske på de viste områder på Figur 6.  

Veje, stier og båse etableres med fast ikke-permeabel belægning som beton, as-

falt eller lignende med en tykkelse beregnet til tung trafik, således at der ikke kan 

forekomme nedsivning til grundvandet. Derudover etableres kanter på veje og 

pladser, så nedsivning forhindres. 
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Figur 6: Den fremtidige trafikstruktur i området for lastbilparkeringsanlægget. 

2.5 Grønne arealer og håndtering af regnvand  
På ydersiden af pladsen etableres en grøft, som leder regnvand til et regnvands-

bassin. Langs den sydvestlige, nordvestlige og nordøstlige grænse af anlægget 

etableres en fire meter høj jordvold. 

2.5.1 Jordhåndtering og voldanlæg ud mod ådalene 

Terrænet inden for projektområdet er skrånende og har stejle skrænter, hvilket 

skal udjævnes, så der etableres en plan parkeringsplads. Jorden omfordeles derfor 

i området, så der tilføres jord til de lavtliggende områder fra de højereliggende 

områder, som vist på Figur 7. Der afgraves omkring 70.000 m3 muld og 120.000 

m3 råjord, som alt sammen genindbygges i området. Indbygnings egnet råjord 

genindbygges under lastbilparkeringen, og afrømmet muld, benyttes til at beklæde 

rabatter, skråninger, grøfter og til indbygning i støjvolden. Størstedelen af afgrav-

ningsmængderne ligger i den sydlige del af området op imod Vestvejen og skal 

flyttes mod nord, da terrænet i dag skråner imod Korning Bæk, og der ca. er 15 

meters højdeforskel fra Korning Bæk til Vestvejen. 
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Figur 7: Jorden omfordeles i området for at få en jævn flade og opnå jordbalance.  

Jordvoldanlægget etableres langs den sydvestlige, nordvestlige og nordøstlige 

grænse og får en bredde på omkring 17 meter og op til 4 meter over kanten på 

parkeringspladsen. Nogle steder vil terrænet betyde, at skråningen på ydersiden 

vil være 7 meter og andre 10 meter, og derfor vil bredden på 17 meter varierer, 

som vist på Figur 7. I toppen af jordvolden etableres en ca. én meter bred krone, 

og hældningen på skråningen bliver 1:2. 

Ovenpå jordvolden etableres beplantning i form af en hjemmehørende urteblan-

ding på de mest sydvendte dele af voldene og på strækningen ved den beskyttede 

mose, mens der på de mere nordvendte dele plantes lavere hjemmehørende bu-

ske og træer. På den måde vil beplantningsbæltet på volden fungere dels som slør 

for solcelleanlæg og bygningsvoluminerne samt være et levested for dyr. Beplant-

ningen skal desuden sikre en naturlig overgang mellem lastbilparkeringspladsen 

og landskabet omkring. 

2.5.2 Regnvandshåndtering  

Stort set hele arealet er fuldt befæstet, og derfor er det valgt at overdække noget 

af lastbilparkeringen til forsinkelse og fordampning af en del af regnvandet. Tag-

konstruktionen for overdækningen og de øvrige tage i området opbygges i pimp-

sten med produktet LetVext3 og får udtryk som et grønt tag. Efterfølgende vil 

regnvandet fra tagene ledes i rør ned til et regnvandsbassin i den nordvestlige del 

af området.  

                                                 

3 https://www.byggros.com/da/letvext (06.10.2021) 

https://www.byggros.com/da/letvext
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Overfladevandet fra de befæstede arealer på pladsen og fra helikopterlandings-

pladsen kan være forurenet, som derfor ikke må nedsives, da der er drikkevands-

interesser i den nordlige del af området. Pladsen etableres derfor med fast belæg-

ning med kanter med fald ned mod grøfter rundt om pladsen på indersiden af 

skråningsanlægget, der leder overfladevand fra de befæstede arealer til et regn-

vandsbassin i det nordvestlige del af området. I forbindelse med B-anlægget etab-

leres desuden et regnvandsbassin til vejvandet her fra, da det på grund af terræ-

net ikke kan ledes til bassinet i områdets nordvestlige del. 

Bassinerne vil være åbne regnvandsbassin, der har til formål at opsamle, rense og 

forsinke regnvandet inden for området, inden udledning videre til Ølsted Å. Regn-

vandsbassinet etableres længst mod nord inden for projektområdet, da der her er 

en naturlig lavning ned mod ådalen omkring Korning Bæk. Regnvandsbassinerne 

konstrueres sådan, at vandet ledes gennem en sandfangsbrønd, inden vandet le-

des ud i Korning Bæk. 

Regnvandsbassinerne dimensioneres på baggrund af Spildevandskomitéens regne-

ark version 4.1 fra Skrift 30, hvilket er i overensstemmelse med Hedensted Kom-

munes spildevandsplan. Hedensted Kommune fastlægger, at bassinernes vådvolu-

men til rensning skal være 200-300 m³/red. Til dimensioneringen er valgt et våd-

volumen på 200 m³/ red. ha. Regnvandsbassinet i den nordvestlige del af området 

etableres med et samlet volumen på 9.900 m2, mens det ved B-anlægget etable-

res med et samlet volumen på 700 m2 og udformes som natur med synlig vand-

håndtering i form af lavninger i terrænet. Skråningerne skal være naturlige med 

en hældning på maks. 1:5.  

Den nærmeste recipient er Korning Bæk med udløb til Ølsted Å, som ligger på 

grænsen mellem Hedensted og Horsens kommuner. Udløbet placeres således, at 

vandet skal igennem både forbassin/sandfang og forsinkelsesbassin, inden det le-

des til vandløbet. Det er af Hedensted Kommune oplyst, at der må afledes 0,8 

l/s/red. ha. fra området, hvilket svarer til et udløb på 9,71 l/s. 

2.6 Forsyning af området  
Området skal forsynes af spildevand, drikkevand og varme, der beskrive i det føl-

gende. 

2.6.1 Spildevand 

Inden for projektområdet etableres spildevandsledninger. Spildevandet fra bygnin-

gerne, vand fra vaskehaller og visse brugsarealer eksempelvis belægningen ved 

tankstationen skal ledes til Hedensted Spildevands A/S’s spildevandssystem. 

Spildevandet skal tilsluttes offentligt spildevandssystem ud fra antagelser om om-

rådets forventede spildevandsmængder. Antagelserne ift. beregning af PE er lavet 

på baggrund af beregningsforudsætninger fra NK-forsyning4. 

På baggrund af forudsætninger vurderes det samlede antal personækvivalent for 

lastbilparkeringspladsen at være på 2.310 PE, hvilket svarer til 10,4 l/s. 

                                                 

4 https://www.nk-forsyning.dk/media/Beregningforuds%C3%A6tninger_for_dimensione-
ring_af_.pdf (04.10.2021) 

https://www.nk-forsyning.dk/media/Beregningforuds%C3%A6tninger_for_dimensionering_af_.pdf
https://www.nk-forsyning.dk/media/Beregningforuds%C3%A6tninger_for_dimensionering_af_.pdf
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Udover PE fra administration, hotel, restaurant, kontor, butik og toilet er det også 

antaget, at der udledes 1 l/s processpildevand fra vaskehal til spildevandssyste-

met. Den samlet maximale spildevandsmængde, der skal ledes til spildevandssy-

stemet er: 11,4 l/s 

2.6.2 Drikkevand 

Området forsynes forventeligt med drikkevand fra Korning Vandværk. Forbruget af 

drikkevand beregnes ud fra områdets anvendelse og forventede antal brugere. 

2.6.3 Varmeforsyning 

Varmebehovet er beregnet til ca. 1.100 MWh med et spidsbelastbehov på ca. 550 

kW. Området forsynes med varme fra Løsning Fjernvarme. 

2.7 Flytning af gasledning 
I dag krydser en naturgasledning projektområdet, hvor der skal etableres bygnin-

ger og rasteanlæg, og derfor skal ledningen flyttes på en ca. 660 meter lang 

strækning. Placeringen af den eksisterende ledning og den nye placering fremgår 

af Figur 8. Gasledningen graves ned, og den vil derfor ikke være synlig over jorden 

og vil bestå af en Ø406,3 mm stålledning. 

 

Figur 8: Placering af eksisterende og ny naturgasledning er vist med sort. Eksisterende ledning er 

vist med blå.. 

2.7.1 Anlægsarbejde 

Gasledninger graves på størstedelen af strækningen ned i en dybde, som gør, at 

ledningen får et jorddække på 1,2 meter, men kan ligge dybere i forbindelse med 

passage af andre ledninger, vandløb m.m. Stålledningen vil over terræn ved væ-

sentlige retningsændringer blive afmærket med gule afmærkningsstandere. 
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Vådområde og vandløb vil tværgående blive forsøgt passeret med en styret under-

boring. Den øvrige strækning graves ned med en åben grav. 

Ved anlægsarbejdet vil der blive anvendt gravemaskiner ved hvert af 2-3 arbejds-

hold og lastbiler til transport af materialer og råstoffer. Der vil desuden blive an-

vendt mindre maskiner så som maskiner til underboring, stampemaskiner, tromler 

osv. 

I bunden af det gravede trace anvendes sand, hvor den nye gasledning af stål pla-

ceres. Overskydende jord langs strækningen fordeles ud over et større areal om-

kring udgravningen, da ledningen graves ned i landbrugsjord, der ikke vurderes at 

være forurenet. 

2.7.2 Sikkerhedsrestriktioner langs ledningen 

Naturgas er energi, og indebærer derfor en risiko for uheld. For at begrænse risi-

koen, udlægges et servitutbælte og en sikkerhedszone omkring naturgasledninger, 

som det kan ses på Figur 9. 

 

Figur 9: Naturgasledningens placering ift. servitutbælte og sikkerhedszone.5 

Ved etablering af gasledningen vil der blive tinglyst en servitut på arealet over led-

ningen om, at den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere ledningen. 

Servitutten indebærer begrænsninger indenfor 5 meters afstand i forhold til be-

plantning, bebyggelse mv. samt krav om tilladelse og tilsyn ved udførelse af gra-

vearbejder. Jorden må bearbejdes, dog ikke dybere end 60 cm.  

Ud over det 10 meter brede servitutbælte (5 meter på hver side af ledningen) 

tinglyses en sikkerhedszone på 20 meter på hver side af ledningen. Inden for sik-

kerhedszonen er der forbud mod opførelse af bygninger, der tjener til ophold for 

mennesker, og der er påbud om at underrette ledningsejeren ved opførelse af an-

dre bygninger. Bredden af zonen afhænger af flere faktorer. Bl.a. hvilket materiale 

ledningen er lavet af, og hvor højt tryk gassen i ledningen har.  

Gasledningens nye placering sikrer, at der ikke i projektet etableres nye bygnin-

ger, beplantning eller lignende inden for zonerne. På den måde opstår der ikke 

konflikter mellem ledningen og de nye anlæg på lastbilparkeringspladsen. 

                                                 

5 Pas på gasledningerne! Udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR 9. udgave, 2017 
Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger 
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2.8 Helikopterlandingsplads 
Helikopterlandingspladsen kan beflyves af helikoptertyper med en maks. D-værdi 

(total længde af helikopter fra forkant af hovedrotor til bagerste del af halerotor) 

på 15 meter. Formålet med landingspladsen er, at den kan benyttes til både er-

hvervsmæssige beflyvninger samt akutlægehelikopter. 

Landingspladsen skal derfor opfylde følgende funktionskrav: 

 Landingspladsen skal kunne beflyves helikoptertyper med en maks. D-

værdi på 15 meter  

 Landingspladsen skal kunne beflyves fra 07:00 til 18:00. 

 Landingspladsen skal forsynes med belysning, vindpose og brandsluk-

ningsudstyr m.m. jf. Trafikstyrelsens krav. 

 Landingspladsen skal placeres i forhold til nærliggende bygninger m.m., 

så hindringsgrænseplanet/indflyvningsfladerne jf. luftfartslovens BL-3-8 

kan overholdes. 

2.8.1 Landingspladsens indretning  

Landingspladsen etableres nordøst for det nye parkeringsanlæg på et samlet areal 

på ca. 900 m2. 

Landingspladsen etableres på terræn, og pladsen er udformet som en befæstet 

plads, i form af en cirkel med en diameter på 22,5 meter. Omkring landingsplad-

sen er fastlagt en flyveteknisk sikkerhedszone, der er udformet som en cirkel med 

en diameter på 30 meter. Sikkerhedszonen skal henligge med klippet græs.  

 

I forbindelse med Trafikstyrelsen godkendelse af landingspladsen, jf. luftfartslo-

ven, vil der blive taget endelig stilling til behovet for afmærkning af landingsplad-

sen og omkringliggende bygninger og hindringer m.m. Der forventes at blive etab-

leret følgende afmærkninger: 

 Perimeterlys, der er nedfældet i kanten af den befæstede landingsplads, 

16 stk. 

 Lysfyr til guidning af indflyvende helikoptere. 

 Lysfyret, der er ca. én meter højt, afgiver under indflyvning et morsesig-

nal for ”H” for at angive, at det er her landingspladsen er. 

 Etablering af vindpose til varsling af helikoptere. Vindposen er placeret på 

en ca. tre meter høj stander. 
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 Orienteringslys ved pladsen. Disse er højst 25 cm høje. 

 Markeringslys på udvalgte, særligt højere, bygninger omkring landings-

pladsen. 

Alt lys aktiveres ca. 10 minutter før ankomst af en helikopter, og slukkes automa-

tisk ca. 30 minutter efter, at pladsen er forladt. 

 

I kanten af den flyvetekniske sikkerhedszone etableres et elskab til forsyning og 

styring af lys på pladsen. Der placeres desuden en kasse med brandsluknings- og 

redningsudstyr efter aftale med Trafikstyrelsen. 

Ved den flyvetekniske sikkerhedszones afgrænsning opsættes skilte, som forbyder 

uvedkommende adgang under helikopteroperationer. På parkeringspladsen i områ-

det ved helikopterlandingspladsen opsættes derudover skilte, som advarer trafi-

kanter om sikkerhedsforhold. Der etableres desuden skiltning, som viser, hvor 

brandsluknings- og redningsudstyr findes. Regnvand afledes i en rende i hele plad-

sens omkreds, hvorefter det ledes til regnvandsbassinet i projektområdets nord-

vestlige område. 

2.8.2 Helikoptere og flyveaktivitet 

Helikopterlandingspladsen er dimensioneret ud fra, at den skal kunne beflyves af 

helikoptertyper med en maks. D-værdi (total længde af helikopter fra forkant af 

hovedrotor til bagerste del af halerotor) på 15 meter. 

Der forventes fremadrettet op til én landing på pladsen i døgnet. Flyvninger vil fo-

regå inden for normalt arbejdstid i perioden 07:00 til 18:00. 

2.8.3 Indflyvningssektor  

Indflyvningssektoren omkring landingspladsen er en indflyvningssektor på 360 

grader. Indflyvningssektoren afhænger dog af Trafikstyrelsens godkendelse. 
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Figur 10: Princip for udformning af henholdsvis ind- og udflyvningsflader samt ind- og udflyvnings-

sektor. 

Indflyvningssektoren defineres efter reglerne i luftfartsloven, jf. Figur 10, hvor 

principperne for indflyvningsflader og –sektorer er skitseret. Indflyvningssektoren 

består dermed af en 3-dimensionel flade omkring landingspladsen, som ikke må 

gennembrydes af hindringer6. Indflyvningskorridoren er derfor fastlagt, så høje 

hindringer som master og bygninger undgås. Lokalplan 1164 for området sikrer 

desuden, at der ikke kan bygges højere, end at det ikke konflikter med indflyv-

ningskorridoren. 

Inden for en godkendt indflyvningssektor vil det være piloterne selv, der afgør, 

hvordan ind- og udflyvningsretninger fordeler sig over året, da den konkrete ind-

flyvningsretning er afhængig af vind- og vejrforhold. Det tilstræbes, at både star-

ter og landinger afvikles i modvind af hensyn til flyvesikkerheden.  

Det betyder derfor, at vindforholdene, herunder både vindretning og vindha-

stighed, har betydning for operationer på helikopterlandingspladsen. I forbindelse 

med vurderingen benyttes vindrosen Båstrup, der er beliggende omkring ti km fra 

helikopterlandingspladsen. Figur 11 viser vindrosen fra perioden 1989-1998 ved 

Båstrup station, som viser fordeling af vindens retning og hastighed.7 

                                                 

6 Trafikstyrelsen. Luftfartslovens BL 3-8. 
http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmel-
ser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftf 
art%20(BL)/BL%2003-serien/BL%203-8,%202.%20udgave.pdf 
7 Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), 1999, Observeret vindhastighed og -retning i Dan-
mark - med klimanormaler 1961-90 
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Figur 11: Vindrosen fra perioden 1989-1998 ved Båstrup station.8 

På baggrund af områdets høje elementer og vindrosen forventes de fleste starter 

og landinger at blive afviklet med retning mod nordvest og sydøst, som vist på Fi-

gur 12. Indflyvningssektoren er derfor drejet en smule længere mod nord/syd i 

forhold til vindrosen.  

                                                 

8 Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), 1999, Observeret vindhastighed og -retning i Dan-
mark - med klimanormaler 1961-90 
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Figur 12: De fleste starter og landinger forventes at blive afviklet med retning mod nordvest og syd-

øst, så høje elementer på lastbilparkeringspladsen undgås. 

2.8.4 Trafik og adgangsforhold  

Adgangen til landingspladsen sker gennem det nye parkeringsanlæg. Der opsættes 

en bom med lås på til adgangsvejen ind til selve landingspladsen, så uvedkom-

mende ikke kan køre på vejen.  

2.8.5 Flyvepladshåndbog 

For helikopterlandingspladsen vil der blive udarbejdet en flyvepladshåndbog, som 

beskriver, hvordan heliporten skal betjenes m.m. Flyvepladshåndbogens nærmere 

indhold godkendes af Trafikstyrelsen efter luftfartslovens regler i forbindelse med 

Trafikstyrelsens endelige godkendelse af heliporten. 

2.8.6 Trafikstyrelsens godkendelse  

Efter Hedensted Kommunes eventuelle vedtagelse af en lokalplan for området, 

skal Trafikstyrelsen godkende indretningen og driften af helikopterlandingspladsen 

samt flyvevejene til pladsen. Udformningen af helikopterlandingspladsen og flyve-

veje er udarbejdet på baggrund af BL 3-89, så den lever op til de flyvesikkerheds-

mæssige krav, som det kan forventes, at helikopterlandingspladsen skal leve op 

til. Det er således Hedensted Kommunes forventning, at helikopterlandingspladsen 

senere kan godkendes af Trafikstyrelsen.  

2.9 Aktiviteter i anlægsfasen  
Arbejdet med at bygge lastbilparkeringsanlægget med tilhørende bygninger og an-

læg vil foregå over en periode på op til to år inden for normal arbejdstid fra 07:00-

18:00 på hverdage. 

Første trin er etablering af byggepladser i form af en skurby bestående af barakker 

med funktioner som køkken- og kantinefunktioner, kontor mv. Skurbyen tilsluttes 

offentlig vand- og kloak. Herefter foretages jordarbejde i området, da terrænet 

skal udjævnes, og derfor kommer der til at køre otte gummihjulslæssere i området 

for at omfordele jorden. Dernæst foretages støbning af fundamenter og montering 

af diverse elementer. Betonelementer vil blive produceret på elementfabrikker, så 

                                                 

9 Trafikstyrelsen, BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyver, 
https://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmel-
ser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2003-serien/BL%203-
8,%202.%20udgave.pdf 
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de umiddelbart kan monteres, når støbningen af fundamenter og kælderyder-

vægge er afsluttet. Etablering af facader og indvendige installationer m.m. vil ske 

efterfølgende. 

Materialer til bygninger og befæstning køres til området med lastbiler. Byggemate-

rialer kan i perioder blive lagt i oplag i området til de skal bruges. 

Affald i bygge- og anlægsfasen opsamles og håndteres i overensstemmelse med 

Hedensted Kommunes affaldsregulativer. 

2.9.1 Adgangsforhold i anlægsfasen  

Adgangsvejen til projektområdet i anlægsfasen vil ske ad den midlertidige sving-

baneanlæg på Vestvejen, som beskrevet i afsnit 2.4.1.1. 

2.9.2 Støv og vibrationer 
I anlægsfasen vil der være midlertidige aktiviteter, der vil frembringe støj, støv og 

vibrationer fra lastbiler, entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj m.v.  

 


