Udbygning af Panum-komplekset
VVM-screening

Bilag A

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed
Basis oplysninger

Tekst

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:
Udbygning af det eksisterende Panum-kompleks på Nørre Campus i København. Den primære byggeopgave omfatter en udbygning med ca.
2
2
30.000 m biomedicinske laboratoriefaciliteter og fællesfunktioner (laboratoriebygningen). Derudover omfatter udbygningen 3.500 m kantine
2

og undervisningsfaciliteter samt 1.500 m auditorier, som dog kan opføres uafhængigt af den primære byggeopgave. Inden opførelse af
2
nybyggeriet påregnes nedrevet ca. 9.000 m af de eksisterende bygninger.
I alt forventes de nye bygninger at rumme 700 arbejdspladser (videnskabeligt og teknisk-administrativt personale), hvoraf hovedparten vil
være nye arbejdspladser og en mindre del vil være arbejdspladser, der flytter fra de nedrevne bygninger.
Projektet er desuden beskrevet og illustreret i vedlagte bilag:
•

Bilag B: Vinderforslaget på Udbygning af Panum-komplekset, september 2010, nr. 77729

•

Bilag C: Konkurrenceprogram

•

Bilag D: 3D af laboratoriebygning

•

Bilag E: Lys- og skyggeforhold

Navn og adresse på bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København
Bygherres kontaktperson og telefonnr.
Birgitte Munk Zino, projektleder - tlf. nr. 33 95 12 97
Projektets placering
På arealerne for det eksisterende Panum-kompleks på Nørre Campus mellem Nørre Allé og Blegdamsvej i København; se oversigtskort.
Projektet berører følgende kommuner
Københavns Kommune
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Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6,
december 2006

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
X

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6,
december 2006:

X
Ikke
relevant

Ja

Ja, pkt. 11a "Anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser".
Bør
undersøges

Nej

Tekst

Anlæggets karakteristika:
1. Arealbehovet i ha:
Bygningen opføres på det eksisterende areal for Panum-komplekset, og der er således
ikke behov for yderligere grundareal.
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:
X

Nej, men brugeren af udbygningen vil være Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet.

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3
Bebygget areal:
Anslået bebygget areal for den primære byggeopgave, det vil sige laboratoriebygningen
med fælles hovedindgang, forskningsarealer, repræsentation samt fællesfaciliteter, udgør
2
3.600 m .
Etageareal:
2
Den primære byggeopgave omfatter således en udbygning med ca. 30.000 m
biomedicinske laboratoriefaciliteter og fællesfunktioner. Derudover omfatter udbygningen
2

2

3.500 m kantine og undervisningsfaciliteter samt 1.500 m auditorier.
Bygningsmasse:
Den specifikke bygningsmasse er endnu ikke kendt.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:
Laboratoriebygningen vil have maksimalhøjde på ca. 75 meter. Den vil indeholde 17
etager, herunder 1 kælderetage og 16 etager over terræn.
Højden af laboratoriebygningen vil svare nogenlunde til højden af den
helikopterlandingsplads, der er på taget af Rigshospitalet.
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5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:
Råstoffer – type og mængde:

Der er tale om en forsknings- og uddannelses institution. Det drejer sig således ikke om et
produktionsanlæg i industriel betydning.

X

Mellemprodukter – type og mængde:
Færdigvarer – type og mængde:
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:
X
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:
X
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde:
Bygge, og anlægsfasen:
Der vil blive anvendt stål, aluminium, beton, glas og andre byggematerialer. De konkrete
mængder kendes p.t. ikke.

I anlægsfasen:
I driftsfasen:

Anlægsfasen vil skønsmæssigt vare 2,5 år hvilket vil være det normale tidsforbrug for et
byggeri af denne type og dette omfang.
Af råstoffer og materialer vil ca. 10 % være genbrugsmaterialer og ca. 50 % vil være
miljødeklarerede materialer.
Driftsfasen:
Ingen særlige behov for råstoffer.
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9. Behov for vand – kvalitet og mængde:
Bygge- og anlægsfasen:
Der bruges byggevand i anlægsfasen svarende til almindeligt forbrug ved byggeri.

I anlægsfasen:
I driftsfasen:

Driftsfasen:
Der vil blive brugt vand til analyser og vand i laboratorierne. Derudover vil der blive forbrugt
vand til almindelig drift (toiletter, køkkener, mv.) samt drift af køleanlæg.
Vandforbrug i både laboratoriet og resten af bygningerne bliver reduceret mest muligt.
Dette gøres blandt andet ved anvendelse af vandbesparende armaturer og maskiner,
synliggørelse af vandforbrug samt lækagemålere i skakte og kældre. Der etableres LAR i
henhold til krav fra Københavns Kommune.
Det forventes, at regnvand i væsentlig grad vil blive håndteret/anvendt på arealet i stedet
for at blive afledt til kloak., f.eks. ved etablering af grønne tage og terrasser,
regnvandsreservoir, toiletskyl med regnvand og forsinkelsesbassiner.

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet:

X

Vandforbruget forventes at kunne blive dækket ved den eksisterende
vandforsyningskapacitet.
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11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:
Farligt affald:
Bygge- og anlægsfasen: Der forventes ikke væsentlige mængder farligt affald fra bygge- og
anlægsfasen. I det tilfælde, at der vil blive generet farligt affald, vil det blive bortskaffet i
henhold til gældende regler.

Farligt affald:
Andet affald:

Driftsfasen: Der vil blive genereret begrænsede mængder af farligt affald og klinisk
risikoaffald fra forskningslaboratorierne. Typer og mængder er p.t. ikke kendte, men det
forventes, at den samlede mængde vil stige i forhold til i dag pga. en forventet øgning i
forskningsaktiviteterne på Panum, men dog stadig være begrænset. Københavns
Universitet har oplyst, at affald i dag håndteres som følger:
•
Kemikalieaffald samles i kemikalierum og sendes til KommuneKemi
•
Klinisk risikoaffald køres i containere til Amager Forbrænding
•
Dagrenovation og lignende afhentes
•
Papir og pap opsamles i containere

Spildevand:

Andet affald:
Bygge og anlægsfasen: Affald fra nedrivning af eksisterende bygninger samt overskydende
jord fra jordarbejder. Mængder er p.t. ikke kendt. Overskydende jord forventes at blive kørt
til deponering efter nærmere aftale med Københavns Kommune. Hvis det er forurenet, vil
det blive bortskaffet i henhold til Københavns Kommunes regulativ om forurenet jord.
Mængder af byggeaffald begrænses mest muligt via høj grad af genanvendelse og
genbrug. Byggeaffaldet vil blive sorteret i et vist antal fraktioner og håndteret i henhold til
miljøstyrelsens retningslinjer.
Driftsfasen: Følgende hovedtyper af affald forventes:
•
Laboratorieaffald - fra forskningslaboratorierne, herunder farligt affald, se
ovenfor.
•
Kontoraffald - papir, emballage, IT-affald mv.
•
Kantineaffald - madrester, emballage, mv.
Der etableres særlige lukkede transport flow (elevator) til laboratorieaffald samtidigt med at
der etableres kildesortering ved laboratorier, i kontorområder samt i fællesområder. Alt
grønt affald håndteres lokalt, bl.a. ved, at der etableres kompostopsamling.
Spildevand:
Bygge og anlægsfasen: Byggevand samt sanitært spildevand fra skurvogne. Spildevandet
forventes ledet til kloak.
Driftsfasen: Sanitært spildevand samt spildevand fra forskningslaboratorier. Alle kemikalier
opsamles. Isotoper udledes efter retningslinjer fra Statens Institut for Strålehygiejne.

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af
bestående ordninger:

X

I dialog med Københavns Kommunes miljøafdeling og Københavns Universitet vil det blive
sikret, at bortskaffelse af affald og spildevand fra laboratorier mv. sker i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
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13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:
X

Bygge og anlægsfase: Generelt forventes støjen at overholde Københavns Kommunes
støjkrav i forbindelse med bygge- og anlægsfasen.
Det er sandsynligt, at der kan forekomme situationer, hvor støjgrænserne bliver
overskredet, f.eks. i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger, ramning af
spuns eller pælefundering. Overskridelserne forventes i givet fald at kunne ske i løbet af
byggeriets første 6 måneder. Eventuelle episoder med overskridelse af støjkravene
forventes at være af forholdsvis kort varighed (timer).
Det bør undersøges, om vejledende grænseværdier for støj overskrides i anlægsfasen. I
givet fald bør det undersøges, hvorvidt støjproblemerne kan afhjælpes. Hvis eventuelle
støjproblemer ikke kan afhjælpes tilfredsstillende, skal der søges om dispensation fra
Københavns Kommune.
Hvis der for eksempel skal udføres ramning af spuns forventes Københavns Kommunes
støjkrav på 70 dB(A) om dagen at blive overskredet i hvert fald op til 50 m fra støjkilden og
eventuelt op til 100 m fra kilden. Ramning af spuns er en af de mest støjende type
aktiviteter, der vil forekomme.
Inden for en afstand af 50 og 100 meter fra projektområdet (som defineret i
konkurrencematerialet) er der et antal lejligheder i etagebyggeri, kollegium og
dagsinstitution. Disse ligger dels på Nørre Allé, dels på Blegdamsvej. Særligt støjende
anlægsaktiviteter udføres inden for normal arbejdstid mellem 07.00 og 18.00 hvor boligerne
i de omkringliggende bebyggelser for flertallets vedkommende står tomme.
Universitets- og Bygningsstyrelsen vil orientere såvel naboer som Københavns Kommune
forud for episoder, hvor der forventes støj fra anlægsarbejdet.

X

Driftsfasen: Udbygningen forventes ikke at give anledning til overskridelser af vejledende
grænseværdier for støj driftsfasen. Der påregnes ikke installeret væsentlige støjkilder i
bygningen ud over normale ventilations- og andre bygningsanlæg. Bygningsanlæg kan give
anledning til støj forårsaget vindpåvirkning. Ved projekteringen af bygningsanlægget vil det
blive sikret, at den ikke giver anledning til støj fra vindpåvirkning.
Da Panum-komplekset og udbygningen er placeret nær meget trafikerede veje er der
allerede høje støjniveauer i området. Vejstøj overskrider i øjeblikket Miljøstyrelsens grænse
på LDEN 58 dB ud for de eksisterende facader.
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14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:
X

Bygge- og anlægsfasen: Da baggrundskoncentrationer af NOx og partikler i forvejen ligger
tæt ved eller over grænseværdierne i København, vil enhver ekstra emission kunne give
anledning til overskridelser. Det kan således ikke udelukkes, at der kan forekomme
overkoncentrationer af NOx og partikler i anlægsfasen.

X

Driftsfasen: Ventilation af udbygningen i driftsfasen forventes som udgangspunkt ikke at
give anledninger til overskridelser af grænseværdier for luftforurening, og som
udgangspunkt påregnes rensning af procesventilation i nødvendigt omfang og i henhold til
gældende myndighedskrav.
Det skal bemærkes, at der i laboratorier og på lagre potentielt vil blive håndteret farlige
biologiske materialer samt farlige kemiske stoffer og materialer, herunder en række volatile
organiske opløsningsmidler (VOC) og herunder også kræftfremkaldende VOC. I dialog med
Københavns Kommune og Københavns Universitet vil det blive sikret, at grænseværdierne
for udledning af stoffer til luften (for eksempel via stinkskabe mv.) overholdes i
overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:
X

Bygge og anlægsfasen: Det er sandsynligt, at der kan forekomme episoder med vibrationer
i starten af bygge- og anlægsfasen, for eksempel i forbindelse med nedrivning af
eksisterende bygninger, ramning af spuns eller pælefundering. Denne type aktiviteter vil
kunne forekomme i de første 6 måneder af bygge- og anlægsfasen. Eventuelle episoder
med vibrationsgener forventes a være af forholdsvis kort varighed (timer).
Hvis der for eksempel skal rammes spuns, kan det ikke udelukkes at der vil kunne
forekomme bygningsskadelige vibrationer i en afstand på ca. 25 m fra vibrationskilden,
afhængig af undergrund og nabobygningens beskaffenhed. Evt. komfortvibrationer, dvs.
vibrationer der kan virke generende for mennesker, vil ikke nå så langt ud som 25 m.
Inden for en afstand af 25 m fra projektområdet, som defineret i konkurrencematerialet, er
der et mindre antal lejligheder i etagebyggeri. Disse ligger dels på Nørre Allé, dels på
Blegdamsvej.
Universitets- og Bygningsstyrelsen vil orientere såvel naboer som Københavns Kommune
forud for episoder hvor der forventes vibrationer fra anlægsarbejdet.

X

Driftsfasen: Der forventes ikke vibrationsgener fra udbygningen i driftsfasen. Der påregnes
ikke installeret væsentlige vibrationskilder i bygningen ud over normale ventilations- og
andre bygningsanlæg. Bygningsanlæg kan give anledning til vibrationer forårsaget
vindpåvirkning. Ved projekteringen af bygningsanlægget vil det blive sikret, at den ikke
giver anledning til vibrationer fra vindpåvirkning.

X

Anlægsfasen: Der kan forekomme støv ved kørsel med biler og maskiner til, fra og på
arbejdsarealer i bygge- og anlægsfasen. Støvproblemer kan normalt håndteres ved
sprinkling, ved hjulvaskning, ved indkørsel til arbejdsplads, mv.

X

Driftsfasen: Der forventes ikke støvgener fra bygningskomplekset i driftsfasen.

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:
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17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:
X

Bygge og anlægsfasen: Der forventes ikke væsentlige lugtgener i bygge- og anlægsfasen.
Eventuelle lugtgener vil højest være af kortvarig karakter.

X

Driftsfasen: Der forventes som udgangspunkt ikke lugtgener fra driften af bygningerne. I
dialog med Københavns Kommunes miljøafdeling og Københavns Universitet vil det blive
sikret, at grænseværdier for lugt overholdes i overensstemmelse med gældende
miljølovgivning.

X

Bygge og anlægsfasen: Det forventes umiddelbart ikke at bygge- eller anlægsarbejdet vil
give anledning til særlige lysgener.

X

Driftsfasen: Der forventes heller ikke lysgener i driftsfasen.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:

Byggeriet må og vil ikke give generende lysrefleksioner til gene for naboer eller trafik. Dette
vil blive bearbejdet i forbindelse med projekteringen af byggeriet. Der kan for eksempel
etableres indeliggende loftsbelysning der ikke skaber blænding ude- eller nedefra.
Belysningen på selve terrænet etableres som lav belysning til orientering for fodgængere
og cyklister. Belysning over for eksempel parkeringsarealer udføres som høj belysning
uden blænding.
X

Den høje del af udbygningen, det vil sige laboratoriebygning på 17 etager, ligger midt på
området med god afstand til nabobygninger. Dagslyset hos naboerne påvirkes således ikke
da bygningen kun skærmer meget lidt af himlen.
Skyggen fra bygningen rammer i dagtimerne kun det nuværende Panum nord for
udbygningen. Morgensol ved Nørre Allé og aftensol ved Blegdamsvej påvirkes
forbigående. Aftensol i gården Blegdamsvej/Tagensvej forsvinder i skyggen af egne
bygninger. Om vinteren når skyggen hverken Nørre Allé eller Blegdamsvej. Se Bilag E for
en illustration af ovenstående.
Udbygningen hægter sig fysisk kun på det eksisterende Panum omkring den gamle
hovedindgang og er som helhed trukket relativt langt væk fra de eksisterende bygninger.
Placeringen af laboratoriebygningen og de lave eksisterende bygninger betyder, at der
heller ikke forventes væsentlige ændrede dagslysforhold i det eksisterende Panum.
Tilsvarende vil de nye bygninger ikke blive generet af skyggevirkning fra eksisterende
Panum.
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19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:
X

Bygge- og anlægsfasen forventes ikke at udgøre nogen særlig risiko for uheld ud over
almindelig risiko for uheld ved byggerier.

X

Driftsfasen: Laboratorieaktiviteter, opmagasinering af kemiske stoffer og materialer mv.
forventes ikke umiddelbart at udgøre en risiko for påvirkning af mennesker og miljø.
Mængderne af farlige stoffer, der håndteres, forventes at være så små, at de falder uden
for risikobekendtgørelsens bestemmelser. Problemstillingen vil være en del af den samlede
problemstilling omkring farlige stoffer og farligt affald, som skal håndteres i dialog med
Københavns Kommune og Københavns Universitet.
Der er i laboratorierne tale om grundforskningsaktiviteter, og der vil ikke foregå kommerciel
produktion af kemiske eller fysiske stoffer.

Anlæggets placering
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende
arealanvendelse:

Udbygningen af Panum-komplekset vil blive foretaget inden for kompleksets eksisterende
2
areal. Der vil i forbindelse med udbygningen skulle nedrives ca. 9.000 m af de
eksisterende bygninger..
Der vil i forbindelse med udbygningen blive sløjfet omkring 50 eksisterende p-pladser, og
der vil ikke blive etableret nye.
Det samlede antal p-pladser for det udbyggede Panum-kompleks vil være ca. 1 p-plads pr.
2
320 m etageareal, som er Københavns Kommunes parkeringsnorm for højest tilladelige
antal p-pladser, jf. Kommuneplan 2009.
I kommuneplan 2009 er parkeringsnormerne for Københavns Kommune blevet ændret.
Man ønsker at begrænse biltrafikken i byen og kravene til færre parkeringspladser skærpes
derfor væsentligt. Udbygningen af Panum-komplekset udløser derfor ikke krav om
etablering af ekstra P-pladser. Rammerne er således sat, at der maksimalt skal være 1 P2
plads pr. 320 m etageareal for hele Panum-komplekset.

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for
området:

X

Panum-komplekset er omfattet af lokalplan nr. 10 "Panuminstituttet" fra 1980. Det er ikke
muligt at realisere den ønskede udbygning inden for rammerne af denne lokalplan.
Københavns Kommune er derfor indstillet på at udarbejde en ny lokalplan.
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22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:
X

Der er udarbejdet et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Panum Instituttet. Dette tillæg er
vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 20. Maj 2010. Tillægget giver rammerne
for den kommende lokalplan og er blandt andet fastsat ud fra, at det skal være muligt at
opføre udbygningen af Panum-kompekset.
2

Udbygningen kan således bygges med op til 35.000 m bruttoetageareal (jf.
Bygningsreglementet) og op til 75 meter inden for det angivne byggefelt.
Det skal bemærkes, at hvis der er krav om VVM, skal der også udarbejdes et nyt
kommuneplantillæg, hvori vilkårene for en VVM-tilladelse indarbejdes i plangrundlaget.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og
lokalplaner:

X

Nej, udbygningen vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealerne.

X

Bygge- og anlægsarbejder kan midlertidigt lægge begrænsninger på naboarealer grundet
ændrede trafikale adgangsforhold eller grundet eventuel støj, vibrationer, mv. fra bygge- og
anlægsaktiviteterne.

X

Lokaltrafik og parkering - parkeringsdækningen fastsættes til 1 p-plads pr. 320 m
bruttoetageareal og p-arealer begrænses således til eksisterende P-kælder under Panum.
Der anvises 100 p-pladser på terræn og der nedlægges 50 pladser.

2

Når udbygningen tages i brug kan det forventes at det vil belaste lokaltrafikken og ppladserne i lokalområdet uden for Panum-komplekset. Dette skyldes at antallet af Ppladser nedlægges samtidigt med at udbygningen skal huse 700 ekstra medarbejdere (dog
dimensioneres bygningen til 1200 medarbejdere). Der må således påregnes en vis
tilvænningsperiode, før en passende andel af trafikanter der benytter bilen går over til
alternative transportformer.
Busser udgør i dag den kollektive trafik i området. Der er busstoppesteder i krydset
Blegdamsvej/Tagensvej samt ved Frederik Bajers Plads og Sankt Hans Torv.
Metrocityringen planlægges indviet i 2018 hvor de nærmeste stationer, Trianglen og
Nørrebros Runddel, kommer til at ligge inden for 1000 meter fra Panum-komplekset.

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af
områdets råstoffer og grundvand:

X

Byudvikling - udbygningen af Panum-komplekset forventes sammen med udviklingen af
Nørre Campus og åbningen af Cityringen at kunne bidrage og medvirke til en positiv
udvikling af forretningslivet i denne bydel, herunder handel, restaurationer og forlystelser.

X

Nej. Området er ikke udpeget som råstofinteresseområde, og grundvandsforekomsten er
vurderet som område med begrænset drikkevandsinteresse (OBD).

X

Nej.

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:
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26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:
X

Ja - der gælder særlige regler i planloven for planlægning inden for den i princippet 3 km
brede kystnærhedszone. Planlægningsreglerne skal sikre bevarelsen af danske
kyststrækninger som åbne kyststrækninger. Reglerne anvendes i praksis oftest ikke for
projekter i byzoner, hvis disse ligger uden for umiddelbar tilknytning til havne- og
kystområder.'

X

Nej, men et begrænset antal træer vil skulle fældes i forbindelse med udbygningen.

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

Der vil dog i forbindelse med udbygning blive etableret en række grønne områder og der
gøres plads i byrummet til at gen-plante flest mulige træer.
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af
reservater eller naturparker:

X

Nej.

X

Nej.

X

Nationalt . Amorparken er et fredet område beliggende lige nord for Panum på den nordlige
side af Tagensvej. Dette område vil ikke blive påvirket, ej heller af skyggevirkninger fra
laboratoriebygningen. Se Bilag E.

X

Internationalt - nej projektet vil ikke berøre international (Natura 2000) eller nationale
beskyttelsesområder.

X

Bilag-IV arter - det kan ikke udelukkes at projektet marginalt kan berøre flagermus der er
opført på bilag IV i EU's habitatdirektiv, idet fældning af træer i forbindelse med
udbygningen muligvis kan reducere flagermusens rastemuligheder. Påvirkningen vil dog
formentlig være begrænset, evt. ubetydelig, idet der vil blive tale om fældning af et
begrænset antal træer, og der umiddelbart vil være områder i nærheden, som er mere
oplagte for flagermus at anvende.

X

Øvrige bilag-IV arter forventes ikke berørt af projektet.

X

Rødlistearter - det forventes ikke, at projektet vil påvirke rødlistearter.

X

Overfladevand - projektet forventes ikke at påvirke overfladevand. Overfladeafstrømning vil
blive begrænset som følge af håndting af regnvand på arealet, se pkt. 9.

X

Grundvand - der vil sandsynligvis være behov for midlertidig grundvandssænkning i byggeog anlægsfasen. Der er observeret et grundvandsspejl i kote +3,4 og terrænet ligger i kote
+9,1 til +8,7.

X

Naturområder - beskyttede naturtyper vil ikke blive berørt.

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede
områder –
Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
Forventes området at rumme danske rødlistearter:

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:
Overfladevandt:
Grundvand:
Naturområder:
Boligområder (støj/lys og Luft):

Boligområder - anlægsfasen
X

Støj - Københavns Kommunes støjkrav vil kunne overholdes i det meste af byggeperioden.
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Ved ramning af spuns eller lignende skønnes det, at de allernærmeste boliger på Nørre
Allé og Blegdamsvej kan blive udsat for støj, der overskrider Københavns Kommunes
grænser. Det samme kan gøre sig gældende ved nedrivning af eksisterende bygninger.
Det skal bemærkes, at støjudsættelsen vil være af kortere varighed, samt at støjende
aktiviteter vil være begrænset til byggeperiodens første 6 måneder.
X

Vibrationer - det meste af byggeperioden vil være fri for vibrationsgener. Hvis det bliver
nødvendigt med ramning af spuns eller lignende skønnes det at et mindre antal boliger i
værste fald kan blive udsat for bygningsskadelige vibrationer i kortere perioder. Det skal
bemærkes, at eventuel generering af bygningsskadelige vibrationer vil være af kortere
varighed, at vibrationsfremkaldende aktiviteter vil være begrænset til byggeperiodens første
6 måneder, og at ikke alle boliger vil blive udsat for vibrationer samtidigt.
Der forventes ikke væsentlige komfortvibrationer fra bygge- og anlægsarbejderne.

X

Lys - lys fra bygge- og anlægsarbejderne forventes ikke at udgøre et væsentligt problem.

X

Luft - emissioner fra entreprenørmaskiner bidrager til luftforurening i lokalområdet. På
baggrund af erfaringer fra lignende sager, forventes de mest problematiske emissioner at
blive partikler og NOx idet koncentrationerne af disse stoffer i den Københavnske luft i
forvejen ligger tæt ved grænseværdierne for disse stoffer. Der kan gøres en del for at
nedbringe emissionerne af partikler til lokalmiljøet, for eksempel ved at stille krav til
partikelfiltre på entreprenørmaskiner, ligesom det for nogle processer er muligt at bruge eldrevet maskinel i stedet for dieseldrevet.
Erfaringsmæssigt vil emissioner fra til- og frakørende lastbiler være beskedent i forhold til
emissioner fra entreprenørmaskiner.
Bidraget fra entreprenørmaskiner og lastbiler forventes at være beskedent i forhold til de
samlede bidrag til luftforurening i København. Det kan dog ikke afvises, at der i kortere
perioder i bygge- og anlægsfasen vil kunne forekomme situationer, hvor grænseværdierne
for partikler og NOx i luften vil blive overskredet lokalt omkring byggepladsen.
Boligområder - driftsfasen

X

Lys - der forventes ikke generende lyseffekter fra refleksioner, se under punkt 18.

X

Skygge - der forventes ikke væsentlig generende skygge effekter, se under punkt 18.

X

Støj/støv/luftforurening - boligområder og andre følsomme områder forventes ikke at blive
væsentligt berørt af støj, støv eller luftforurening i driftsfasen.
Vindforhold - projektets udformning omkring en central laboratoriebygning kan give
anledning til ubehagelige kastevinde omkring tårnets base. Hovedindgangens placering
under en lav forbygning vil dog eliminere disse gener for de hyppigt forekommende
vindretninger fra sydvest og vest ligesom hovedindgang og forplads vil være delvis i læ fra
østlige vindretninger. Campusstrøget, der fører op til tårnet fra sydvest og føres rundt om
tårnets sydlige facade, må forventes at kunne blive udsat for vindgener for de hyppigt
forekommende sydvest og vestlige vindretninger Se nedenstående figur.
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Boligområdet vil dog ikke i nævneværdig grad blive påvirket af ændrede vindforhold.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:
X

Udbygningen foretages på det eksisterende areal på Panum-komplekset som er
beliggende på det tæt bebyggede Nørrebro. De nærmeste boliger ligger på Nørre Alle og
Blegdamsvej. Vigtige omkringliggende kulturmiljøer omfatter Sankt Johannes Kirken, De
Gamles By og Sankt Hans Torv.
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33. Kan anlægget påvirke:
X

Historiske landskabstræk: Udbygningen forventes ikke at påvirke historiske landskabstræk i
væsentlig grad.

X

Kulturelle landskabstræk: Udbygningen, specielt laboratoriebygningen, vil komme til syne i
baggrunden af Sankt Johannes Kirken ved udsyn fra Sankt Hans Torv. Udbygningen er
dog formet i forhold til omgivelserne, således at den relaterer sig til retningen i de
omgivende gader (Nørre Allé og Blegdamsvej) og former sig med sin smalleste facade mod
syd for at skabe dialog med det smalle kirketårn på Skt. Jacobs Kirke.

X

Arkæologiske værdier/landskabstræk: Udbygningen forventes ikke at påvirke arkæologiske
værdier eller landskabstræk.

X

Æstetiske landskabstræk. Udbygningen forventes at komme til at udgøre et væsentligt
æstetisk positivt element i det lokale byrum. Derudover vil udbygningen åbne op for
Panum-komplekset og skabe en sammenhæng mellem Panum-komplekset og byen. Der
vil for eksempel være attraktive og inviterende passager på tværs af området og grønne
oaser, der kan opleves for både byens og universitets brugere. Området integreres således
i lokalmiljøet ved at give mulighed for gennemsivende trafik for fodgængere og cyklister.

Historiske landskabstræk:
Kulturelle landskabstræk:

Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

Laboratoriebygningen vil danne et landmark og være genkendelig i Københavns "Skyline",
samt danne en rumlig, arkitektonisk samt symbolsk sammenhæng med det eksisterende
Panum og Rigshospitalets høje bygning.
X

Geologiske landskabstræk: Udbygningen forventes ikke at påvirke geologiske
landskabstræk.

X

Trafikale forhold:

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den
forventede miljøpåvirkning:

Bygge- og anlægsfasen:
Den lokale trafik vil blive påvirket i bygge- og anlægsfasen. Dels vil der være kørsel med
materialer og maskinel, og dels vil bygge- og anlægsarbejderne kunne skabe hindringer for
trafikken, f.eks. ved at arbejdspladser berører veje, cykelstier og fortove. Der bør derfor
udarbejdes planer for trafikafviklingen i bygge- og anlægsfasen. Det vil formentlig blive
nødvendigt med midlertidige, mindre trafikomlægninger i dele af bygge- og anlægsfasen.
Omfanget er uafklaret.
Det vurderes, at de eneste veje, der eventuelt vil have behov for trafikale foranstaltninger er
Blegdamsvej og Nørre Allé. For Nørre Alles vedkommende gælder det strækningen mellem
Sankt Hans Torv og Fredrik Bajers Plads, hvor der kun er begrænset trafik i dag.
På de øvrige veje i området er der ikke behov for trafikomlægninger.
Driftsfasen:
Tilkørslen til Panum sker dels fra Blegdamsvej, dels fra Nørre Alle. Varetilkørsel sker
udelukkende fra Nørre Alle, som på det pågældende sted ikke har megen trafik i dag. Det
kan overvejes, om der skal indføres svingrestriktioner (venstresvingsforbud) ved ind- og
udkørsel på Blegdamsvej og hvilke konsekvenser, det i givet fald vil medføre.
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Den samlede mertrafik (alle transportformer) til og fra området som følge af områdets
øgede bygningskapacitet vil bidrage til trafikken i lokalområdet. Ændret trafik og ændrede
adgangsforhold og ændrede parkeringsforhold vil samlet påvirke trafikken i lokalområdet.
Afhængigt af den konkrete udformning kan det f.eks. medføre mere trafik på Sankt Hans
Torv, der er et attraktivt byrum med mange udendørs aktiviteter i form af cafeer mv. Der
bør laves en samlet trafikplan for området.
Det er indbygget i projektet at gøre det mindre attraktivt at benytte bil og mere attraktivt at
2
benytte andre transportformer. Således forventes p-pladskravet sat til 1/320 m etageareal
2
mod normalt 1/100 m . I projektet sikres optimale færdselsbetingelser for fodgængere og
cyklister med gode cykelparkeringsforhold, direkte adgangsveje osv. Der vil endvidere ske
en vis forbedring af den kollektive trafikbetjening, når Metrocityringen åbner i 2018, om end
de nærmeste stationer (Trianglen og Nørrebros Runddel) ligger ca. 1 km fra Panum.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):

X

Den samlede bygningsmasse og -kapacitet i området vil blive øget, hvilket vil præge
bybilledet i lokalområdet. Dette vil således betyde flere arbejdspladser i området, som
udgangspunkt 700 nye arbejdspladser men dog fremtidssikret og dimensioneret til i alt
1200 nye arbejdspladser.

X

Trafikale forhold
Tagensvej er en af de overordnede veje i København, og det er vigtigt at minimere de
trafikale gener på den. Blegdamsvej og Nørre Allé har derimod status som bydelsgader,
hvilket er tredje niveau i kommunens klassificering af veje.
Ud fra Københavns Kommunes trafiktællinger skønnes dagtrafikken (i perioden 7-19) på
Blegdamsvej at være ca. 7.000 motorkøretøjer og 8.500 cykler i de to retninger tilsammen.
På Nørre Allé er trafikken 6.600 motorkøretøjer og 6.800 cykler i de to retninger tilsammen.
Med disse beskedne trafiktal vil det være muligt at lave midlertidige
kørebaneindsnævringer og andre foranstaltninger, uden at det medfører større gener for
trafikken. Navnlig Blegdamsvej har et bredt tværprofil, hvorfor der er gode muligheder for at
inddrage noget af kørebanen.
På Nørre Allé har der i de seneste år været ensretning på en del af strækningen på grund
af etableringen af en ny p-kælder ved Sankt Hans Torv. Denne ensretning har så vidt vides
ikke medført større trafikale gener, og det vil derfor være muligt at indføre restriktioner i
anlægsfasen for Panum.
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36. Er der andre kumulative forhold?
X

Trafikale forhold:
Projektet vil medføre ca. 700 nye ansatte på Panum, primært forskere, men også
administrativt personale.
Da der vil være et vist fravær på grund af ferie, sygdom, hjemmearbejde osv., antages det,
at der i det daglige vil være ca. 600 personer mere end i dag, hvilket genererer 1.200
personture pr. dag (600 ind og 600 ud).
Hvis det antages, at 20% af disse ture sker i bil, svarer det til ca. 240 nygenererede bilture
pr. dag. Hertil skal lægges et antal varetilkørsler, så i alt regnes med en nygenereret
biltrafik i størrelsesordenen 260 bilture pr. dag.
Ved en fuld udbygning med 1.200 nye medarbejdere kan der forventes ca. 450 nye bilture
pr. dag.
Uanset hvordan bilerne fordeler sig på Blegdamsvej og Nørre Alle, vil der kun være tale om
små stigninger i forhold til den nuværende trafik, og overordnet set vil det ikke medføre
væsentlige gener.
Der kan dog opstå lokale trafikproblemer ved udkørsel fra Panum mod Blegdamsvej. Den
udkørende trafik vil hovedsageligt være orienteret mod Tagensvej, hvorfor den skal svinge
til venstre ud på Blegdamsvej. Dette kan være vanskeligt, da Blegdamsvej er bred og lidt
uoverskuelig. Det må derfor forudses, at en betydelig del af trafikken vil svinge til højre ad
Blegdamsvej og igen til højre ad Nørre Alle ved Skt. Hans Torv.
Omfanget af denne trafik kan minimeres på forskellige måder, f.eks. ved at regulere ind- og
udkørsel, så der kun er indkørsel fra Blegdamsvej og udkørsel på Nørre Alle. En nærmere
vurdering af dette kræver en egentlig trafikanalyse.

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:
X

Globale virkninger - der er lagt op til et CO2-og ressourcebesparende byggeri, som i driften
vil bidrage langt mindre til klimaændringer end andre tilsvarende bygninger. Indretningen
ansporer endvidere brugerne til at benytte CO2-besparende transportformer.
Øvrige påvirkninger forventes at være af lokal karakter.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:
X

I anlægsfasen vil det især dreje sig om de nærmeste naboer, dvs. langs Nørre Allé og
Blegdamsvej.
I driftsfasen vil der være en yderst minimal skyggepåvirkning, idet morgensol ved Nørre
Allé og aftensol ved Blegdamsvej påvirkes forbigående.
Derudover vil der være den visuelle effekt af udbygningen, og specielt
laboratoriebygningen.

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunen/MC’s område:

X

Nej
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41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:
X

Nej

X

Udbygningen og specielt laboratoriebygningen vil i sig selv blive et markant element i
byrummet.

X

Nej - typerne af miljøproblemer er i store træk velkendte og velbeskrevne fra andre
tilsvarende byggeprojekter i byområder, og metoderne til at håndtere disse er ligeledes
velkendte og velafprøvede.

X

Udbygningen vil uundgåeligt have visuelle effekter i byrummet. Skyggepåvirkning vil være
minimal.

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
Enkeltvis:
Eller samlet:
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

I bygge- og anlægsfasen forventes der midlertidige miljø gener som beskrevet andetsteds i
dette skema.
45. Er påvirkningen af miljøet –
X

Påvirkningen af byrummet, herunder skyggevirkning, vil være varig. Et lille antal træer vil
blive fældet, men der vil til gengæld blive etableret en række grønne områder.

X

Derudover forventes påvirkninger i bygge- og anlægsfasen, som alle vil være af midlertidig
karakter, herunder støj fra bygge- og anlægsarbejder, støj fra trafik, emissioner fra
anlægsarbejder og midlertidig grundvandssænkning.

Varig:
Hyppig:
Reversibel:
Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der
er VVM-pligtigt:

Dato:___________________________

UDFYLDES AF MYNDIGHEDEN

Sagsbehandler:___________________________________________
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