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VVM-tilladelse til vej- og sporprojekt ved banegraven i Viborg

Dato: 02-07-2015

Trafik og Veje har den 15. april 2014 VVM-anmeldt et vej- og sporprojekt. Der
etableres en ny vej i banegraven mellem Banegårds Allé og Gl. Århusvej i Viborg.
Vejen er to sporet med en bredde på 6,5 m plus svingbaner. Vejen har en samlet
længde på ca. 900 meter, og anlægges med flere kryds. Vejen udlægges med en
hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Vejen føres på terræn imellem Viborg Station
og banetracéet.

Sagsnr.: 14/16352
Sagsbehandler: vpnbo

Perronerne på stationen ændres til en ø-perron, hvortil adgang skabes via den
renoverede/nye perronbro og på sigt en ny banebro. Perronbroen forlænges til
Banegårdspladsen. Stibroer etableres med tilhørende trapper og elevatorer.
Der etableres forskellige typer af stier på forskellige delstrækninger. Alhedestien
føres i eget tracé og under banen i en stitunnel til stationen, mens Himmerlandsstien føres i eget tracé og under Banevejen til stationen.
Fra den nye vej etableres indkørsel for busser til busterminalen og for personbiler
til det nye parkeringshus ved Regionshospitalet. Der vil ikke være gennemkørsel
for personbiler til Pakhusvej.
For at skabe plads til vejen i banegraven flyttes spor 1 mod syd til øperronen ved
spor 2.
På baggrund af trafikanalyser forventes en trafikmængde på 8.400 køretøjer pr.
døgn i 2020 og 10.000 køretøjer i 2030.
På baggrund af en VVM-screening besluttede Klima- og Miljøudvalget den 22. maj
2014, at projektet er VVM-pligtig (VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11, infrastrukturanlæg, d) anlæg af veje).
I forbindelse med byrådets behandling af vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 441
og miljørapport blev det den 25. februar 2015 besluttet, at vej- og sporprojektet i
videst muligt omfang skal søge at overholde de vejledende støjgrænser på 58 dB
for boliger udendørs ved facaden, og at eksisterende boliger, der er støjbelastet
med mere end den vejledende grænseværdi i 0-alternativet, søges beskyttet, så de
ikke får en hørbar stigning i støjniveauet på over 1 dB pga. projektet (projektets
støjkriterier).
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Byrådet har den 17. juni 2015 vedtaget lokalplan nr. 441. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025, og der er derfor ikke udarbejdet en
kommuneplanretningslinje.
Planforslaget var ledsaget af en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering, ”Vej- og sporprojekt i banegraven i Viborg” fra februar 2015 (herefter kaldet
miljørapport).
Lokalplan og miljørapport er tilgængelige på kommunens hjemmeside
www.viborg.dk/plan.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til vej- og sporprojektet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej i Viborg.
VVM-tilladelsen gives på følgende betingelser:
1. at der udlægges støjreducerende slidlag på den i lokalplan nr. 441 benævnte vej A – A,
2. at der udlægges støjreducerende slidlag på Banegårds Allé fra rundkørslen ved Vesterbrogade og ca. 160 m mod sydøst,
3. at der udskiftes til støjreducerende vinduesløsninger i 19 lejligheder, såfremt de ovennævnte støjkriterier ikke er opfyldt i de pågældende 19 lejligheder med de nuværende vinduer. De 19 lejligheder fremgår af afsnit 1.8.2
i bilag 2 til miljørapporten,
4. at de støjreducerende vinduesløsninger udformes, så det enkelte vindue
får samme udseende og form som det vindue, det erstatter,
5. at ovennævnte vilkår er opfyldt senest ved ibrugtagen af den i lokalplan nr.
441 benævnte vej A – A,
6. at vibrationspåvirkninger af bygninger og vibrationsfølsomt udstyr på Regionshospitalet, når der nedbringes spuns i anlægsfasen, overvåges,
7. at der forud for anlægsarbejdet foretages fotoregistrering af de vibrationsfølsomme bygninger, der ligger indenfor en afstand af 120 m fra de vibrationsfrembringende anlægsarbejder,
8. at der forud for anlægsarbejdet udsendes skriftelig information om anlægsaktiviteter og tidsplaner til naboer, herunder information om aktiviteter
udenfor normal arbejdstid. Informationen skal udsendes senest 2 uger før
arbejdet igangsættes,
9. at der forud for anlægsarbejdet gennemføres en dialog med Regionshospitalet om eventuelle påvirkninger af vibrationsfølsomt udstyr på hospitalet,
så planlægningen af anlægsarbejdet i så høj grad som muligt tager hensyn
dertil. Dialogen skal indledes senest 4 uger før arbejdet igangsættes, og
10. at arbejdsbelysning opstilles, så den ikke udstråler genererende lys mod
boliger og andre opholdsarealer. Hvis der af sikkerhedsmæssige årsager
anvendes fast aftenbelysning, skal denne afskærmes, så boliger ikke generes.

VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 405 og miljørapporten.
Det er en forudsætning for VVM-tilladelsen, at vej- og sporprojektet etableres, som
der er redegjort for i miljørapporten og i overensstemmelse med lokalplanen.
Eventuelle ændringer af anlægget/anlæggets påvirkninger m.v. i forhold til de forudsætninger, der er redegjort for i miljørapporten, skal forelægges Viborg Kommune til vurdering i henhold til VVM-bekendtgørelsen.
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, fra den er meddelt.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet).
Begrundelse for afgørelsen
På baggrund af lokalplan nr. 441 og miljørapporten ”Vej- og sporprojekt i banegraven i Viborg” vurderes, at anlægs- og driftsfasen af vej- og sporprojektet kan ske
uden væsentlige påvirkninger af miljøet og omgivelserne.
Der er ingen Natura 2000-områder inden for/i nærheden af projektområdet, og det
vurderes, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.
Det vurderes i Miljørapporten (afsnit F), at de særligt beskyttede arter i henhold til
Habitatdirektivets bilag IV ikke vil blive påvirket. For så vidt angår flagermus, som
er registreret i området, kan det ikke udelukkes, at projektet medfører nedlæggelse
af et eller få steder, der har en mindre betydning som fourageringsområde for flagermus. Dette vurderes ikke at få væsentlig negativ effekt, idet der er tale om almindelige flagermusarter, og det vurderes, at der er en række egnede fourageringssteder i nærområdet.
Forhold til anden lovgivning
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige
for projektets realisering.
Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan afgørelsen påklages. Klagen skal
være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal
logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen
kan imødekommes.
Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens modtagelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.viborg.dk.
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Nina Bødker på tlf. 87 87 86 41
eller via e-mail: plan@viborg.dk.
Kopi af dette brev er sendt til:











Region Midtjylland (ejer af matr. nr. 99b, Viborg Markjorder), kontakt@regionmidtjylland.dk
BaneDanmark (ejer af matr. nr. 620a, Viborg Markjorder), banedanmark@bane.dk
DSB (ejer af matr. nr. 620i, Viborg Markjorder), kundehenv@dsb.dk
Regionshospitalet, att. Jeppe Juhl, jeppe.juul@viborg.rm.dk
Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
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