Skive Kommune
Forvaltning for Teknik, Miljø & Udvikling
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
Drift & Anlæg og Plan og Support
Att.: jped@skivekommune.dk; kako@skivekommune.dk
2. november 2021
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (VVM-pligt) af anlægsarbejder ved ny etape af
Big Blue banesti projekt – etape med kunstværker.
Skive Kommune har den 1. september 2021 modtaget ansøgning i henhold til
miljøvurderingslovens1 § 21 i forbindelse anlægsarbejder i byzone på matrikel 95a og 2ah,
Krabbesholm, Skive Jorder.
Anlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 10. b) ”Anlægsarbejder i byzone”.
For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen ved en
screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-pligt).
Baggrund for VVM-screeningen
VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i
miljøvurderingsloven.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10. b) ”Anlægsarbejder i byzone”.
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt
Skive Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af anlægget ikke forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af bestemmelserne om
miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen er foretaget på
baggrund af Skive Kommunes vurdering af, om anlægget kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato, bortfalder denne afgørelse. En
ny VVM-screening vil være nødvendig, hvis projektet efterfølgende ønskes udført.
Oplysninger
Sagens oplysninger fremgår af:
Bilag 1 ”Ansøgning / screeningsskema inklusive bilag hertil.”
Bilag 2 ”Kunstprojekt”
Kommunens vurdering og begrundelse
Projektet - anlæggets karakteristika
Projektet omfatter et areal på 3.600 m2, hvor de gamle banespor bliver til
rekreative stiforbindelser med plads til ophold/naturoplevelser. Eksisterende jernbanespor
bevares. Jernbanesveller fjernes og der etableres ca. 2.000 m2 nye befæstede arealer med tegl.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektet (VVM) Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni
2020.
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Projektet omfatter kunstværker placeret langs de gamle jernbanespor og en kunsttrappe foran
Skive Museum. Den maksimale højde på kunstværker er 7,5 m.
Projektet er en ny etape af Big Blue banesti projektet.
Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet ud over bygherres, hvorfor der ikke
vurderes værende væsentlige kumulative effekter.
Arealanvendelsen, samt brugen af naturressourcer er forholdsvist begrænset.
Anlæggets placering
Anlægget placeres delvist i byzone, lokalplanområde nr. 88 og 129 og delvist i landzone. Skive
Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke er i strid med formåls- og anvendelsesparagrafferne i
planerne.

Kort fra ansøgningsmaterialet – Stiprojektet markeret med grøn streg.

Gis-kort – rød markering viser byzoneområdet.
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Der er ikke grundvands- eller råstofinteresser i området og projektet medfører ikke væsentlig
påvirkning af naturressourcer i området og dettes undergrund.
Skive Kommune har foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura
2000-område er Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (H40), der findes ca. 1000 meter
sydvest for projektet. Skive Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området
væsentligt, da etablering af sti med rekreative opholdsarealer er et lokalt indgreb, der ikke har
direkte indflydelse på Natura 2000-området.
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig
rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV registreret
følgende bilag IV-arter i området omkring projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Damflagermus
Vandflagermus
Sydflagermus
Odder
Markfirben
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Grøn kølleguldsmed

Skive Kommune har på tiden ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af det
ansøgte projekt. Der vurderes ikke at være egnede yngle- og rasteområder for de bilag IV-arter
i projektområdet.
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning
Der vil i anlægsperioden være forstyrrelser i projektområdet. Der kan forekomme støv i
forbindelse med anlæggelse af projektet. Der må forventes støjpåvirkning af kortere varighed og
reversibel karakter.
Støv, støj og lys:
Eventuelle støj og støv gener i anlægsfasen vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes
ikke at påvirke omkringboende.
Når projektet står færdigt, vil der være spots på kunstværkerne. Stien belyses med parkarmatur
magen til den der er anvendt på den allerede anlagte del af banestien. Lyset vurderes ikke at
være generende, da der i forvejen er gadebelysningen på Havnevej.
Affald og spildevand:
I anlægsfasen vil der være overskudsjord og gamle jernbanesveller der skal håndteres. Der
etableres midlertidigt jorddepot på asfaltvej til håndtering af dette. Der er i forbindelse med
projektet ansøgt om § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til det midlertidige depot og der
er indsendt jordhåndteringsplan for overskudsjord.
I driftsfasen bliver der affaldsspande ved opholdsarealer.
Der forekommer ingen spildevand i anlægs- og driftsfasen.
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Overfladevand og grundvand:
Der sker ingen ændringer i forhold til afledning af overfladevand i området.
Projektet ligger i byen hvor der ingen indvinding- og drikkevandsinteresser er.
Bygge- og beskyttelseslinjer
Projektet kræver landzonetilladelse og dispensation i forhold til skovbyggelinje og fortidsminder.
Samlet vurdering
Samlet set vurderer Skive Kommune, at der er truffet de fornødne foranstaltninger for at undgå
og/eller forebygge skadelige indvirkninger på miljøet.
Det vurderes derfor, at etableringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på
miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt
(VVM-pligt) efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Høringsbemærkninger
Skive Kommunes Drift & Anlæg og Plan og Support har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den 2. november 2021.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf.
miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.
Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse
på Skive Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag,
forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens § 52.
Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen.
Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales,
hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.naevneneshus.dk jf. lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med
senere ændringer om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Opsættende virkning
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet
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bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde
iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Søgsmål
Skive Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i
sagen.
Med venlig hilsen
Merete Møller
Miljømedarbejder

Underretning om afgørelsen
Følgende er underrettet om afgørelsen:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnskive-sager@dn.dk
Museum Salling, arkeologi@museumsalling.dk
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Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Skive Kommune, Tekniske forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Jesper Flensborg, Projektleder.
Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne
Tlf: 9915 6884, JPED@skivekommune.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug
angives anlæggets geografiske placering angivet ved
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i
bredde/længde (WGS-84 datum).

Matrikler omfattet i projektområdet:
95a & 2ah, Krabbesholm, Skive jorder.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner
Skive kommune.
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan
tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok
Bilag 1
angives. For havbrug angives anlæggets placering på et
søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog
ikke for strækningsanlæg).

Bilag 2

Forholdet til VVM reglerne

Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

x

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af x
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på
bilag 1:
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10b + 10f

Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse på de eller
den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

Skive kommune er ejer af arealerne.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Rekreative stiforbindelse med plads med ophold/naturopleverser.
Bebygget areal: Uændret.
Befæste areal:
Ny stiforbindelse udført i teglsten 2000 m²

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med
projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m

Projektområdet udgør ca. 3.600 m²
Del af matr.nr.
Matrikel nr.: 95a & 2ah.
Ejerlav: Krabbesholm, Skive jorder.
Sogn: Skive
Der fortages ikke grundvandssænkning.
Bebygget areal: 0m²

Beskrivelse af omfanget af eventuelle
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Nye befæstede arealer: ny sti i teglsten 2000 m²
Samlede bygningsmasse: 0 m²
Maksimale bygningshøjde: Kunstværk 7,5 m.
Der bliver ikke fortaget nedrivning.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden

Råstoffer i anlægsperioden:
Sand: 400 m³
Stabilt grus: 400 m²
Jord: 1500 m²
Vandmængder: 0 m³

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Affald i anlægsperioden:
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Vegetation:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
Plantebed 1, 570 m²
anlægsperioden
Plantebed 2, 290 m²
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Eks. belægning: 600 m²
Spildevand: 0
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Anlægsperioden:
Primo 2022 – Medio 2022.
Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud Ikke relevant.
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet
i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Farligt affald: 0
Andet affald: Efter som der bliver lavet opholdspladser med
affaldsspande, som bliver tømt som de andre affaldsspande i
byen.
Spildevand: 0
Regnvand: Uændret.

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig
vandforsyning?

x

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
AB 18 – Udbudsregler.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

x

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil
kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?

x
- -

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?

-

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter,
der ikke vil kunne overholdes.
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner?

- -

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner,
der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om
støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

-

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende
vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt
lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?

- -

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse
for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier
for støj og vibrationer?

x

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse
for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger,
regler og bekendtgørelser om luftforurening?

x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende
vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

- -

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier
for luftforurening?

- -

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
Projektets karakteristika

x

Ja Nej Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

x

x

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
Arbejdet vil blive udført inden for almindelige arbejdstider.
Belysning i projektet vil ikke medføre oplysning af arealer
udenfor projektområdet.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

x

Projektets placering

Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens
generelle formål?

x

Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende
bygge- og beskyttelseslinjer?

x

Hvis »ja« angiv hvilke:
Landzonetilladelse inkl. skovebyggelinje.
Fortidsminder beskyttelseslinje.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse
anvendelsen af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for
anvendelsen af udlagte råstofområder?

x

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?
Projektets placering

x
Ja Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og
mere end 20 m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald
hvilke?

Den nærmeste er en sø som ligger inden for 22,5 m fra
projektet.
x

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
fredede område.

1045 m, Karup Å.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

1045 m, Karup Å.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller
fysiske ændringer af vandområder eller
grundvandsforekomster?

x

36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?

x

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?

x

Noget af området ligger hvor det er kortlagt som lettere
forurenet men der er udarbejdet en jordhåndteringsplan.

38. Er projektet placeret i et område, der i
kommuneplanen er udpeget som område med risiko for
oversvømmelse.

x

Men det vil ikke have nogle indflydelse på projektet.

39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?
Projektets placering

x

Der er ikke udpeget områder omkring Skive

Ja Nej Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i
området, der sammen med det ansøgte må forventes at
kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet
(Kumulative forhold)?

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
nabolande?

x

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har
foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt
og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at
undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for
væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Under både design- og planlægningsfasen indtænkes det
at man vil anlægge stien indenfor de gl. banespor, men
enkle undtagelser hvor vi placeret sidelommer ift.
tilgængelighedskravene, vi vil bevare de eksisterende
jernbaneskinner for at minimere spild af materialer samt
afflad. Samtidig er vi opmærksom på at i fremtiden man
ikke kommer i kontrakt med jorden som anses for lettere
forurenet. Projektet omfatter også kunsttrappe foran Skive
museum samt kunstværkerne som er placeret langes det
gl. banespor. Kunstprojektsbeskrivelsen er vedhæfte med
vvm screeningen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato: 28. juli 2021

Bygherre/anmelder: Jesper Flensborg, Projektleder

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
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Bilag 2

FORSTYRRELSER
OSKAR KOLIANDER

Forstyrrelser (eng. Disruptions) - uregelmæssigheder i hverdagens
kontrollerede rutine, en mulighed at stoppe op og se sig omkring.

Jeg ønsker at tage det historiske banespor præget af det industrielle
brug og transformere det til et spor for leg, fantasi og naturoplevelser.
Konkret udmynter det sig i skulpturer fra jernbaneskinner der binder by
og havn sammen i forløbet på den nye banesti.

ÅEN

MUSEUMSRINGEN

BOLDEN

DANSERNE

TÅRNET

BØLGEN

ÅEN
Den første skulptur man møder på vej fra bymidten er
værket Åen, en slingrende forvrængning af banestien der
ud over den direkte reference til åen også henleder til de
i sommervarmen buede skinner og flimrende mirage på
horisonten.
Dette værk introducerer de gående til at der sker noget
fremad på banestien. Da pladsen mellem Spar Nord Arena
og Børnenes Paradis er knap, har jeg valgt en skulptur der
ikke indtager rummet i højden.

BOLDEN
Denne skulptur danner en rund form med to
loops der kan klatres igennem. Placeringen
ved alle sportsfaciliteter og den tidligere
tennisklub gør det nemt at få ideer om
dets refrencer, men inspirationen kommer
egentlig fra et knob.

DANSERNE
Denne skulptur er den højeste af alle, og står
med sin placering foran dyreskuepladsen
som en tydelig punkt på gåturen, eller som
destination når der er festival eller andre
begivenheder på pladsen. Navnet kommer fra
måden de to former fremstår som værende
dansende med hinanden.
At arbejde med jernbaneskinnerne har en
personlig historie – Min morfar blev født i
Breum og arbejdede som svejser – under
krigen deltog han i modstandsbevægelsen,
hvor han var med til at sprænge
jernbaneskinner.

De gamle jernbaneskinner er bibeholdt, som en del af den
nye banesti. For at ikke være nostalgisk over en industriel
fortid, rettes blikket fremad. Skulpturerne skabes fra
skinner, der fritages fra deres oprindelige funktion og
bevæger sig ud af terrænet, herved opstår skulpturerne og
for derefter at folde sig ned og forrtsætte som skinner.

TÅRNET
Denne skulptur, der tidligere stod ved havnen, har flyttet
mod byen og står nu lidt vest fra det tidligere radiohus,
og stik nord fra den eksisterende radiomast. Den nye
placering giver skulpturen med sin højde mulighed for at
fungere som pejlemærke til og fra den næste skulptur på
det lange forløb langs dyreskuepladsen.

BØLGEN
Den sidste skulptur ud mod havnen er formet som en
bølge der bevæger sig op fra terrænet. Bølgen har på sin
underside LED-strips der belyser klinkerne på stien.
Lige som ’Åen’ er denne skulptur ikke vertikalt
imponerende, men i sin udstrækning og placering i nærhed
til bebyggelse passer størrelsen til dette sted.
Hele forløbet på Banestien starter og stopper med to
bølgende former, der lige som åen og jernbanen slinger sig
gennem byen.

MUSEUMSRINGEN
Foran museet skaber en ”loop” på banestien en cirkel der
indrammer en ny plads med trappe og tribuner.
Inspirationen til pladsen stammer fra de antikke amfiteatre
der gav byboerne et sted for sport, skuespil og socialt
samvær.

Ringen skaber en rampe op til museet for dem der ikke
kan bruge den centrale trappe. Den østre side af ringen
har en hældning på <1:25 og hele ringen er 2.5 m bred,
og det smalleste punkt mellem i skulpturerne er 1.1m.

På ringen står to skulpturer placeret overfor hinanden.
Den østre er lavet med to store ”loops” og den vestre har
skinnerne løftet op og bukket fra hinanden – en personlig
reference til min morfar. Sammen skaber de en åben og
en lukket form, og når man går på stien fra vest mod øst,
så vil de to skulpturer stå i linje og skabe overlappende
former.

Ved at de står på hver side af ringen så rammer de ind
pladsen og blikket om mod museet. Den brede centrale
trappe danner en visuel bevægelse mod museet og dets
indgang.

Trapperne er lavet i samme basalt som belægningen ved museet og
overholder BR18 med godkendte trin (15 cm stigning og 31 cm grund)
og reposer. Håndliste med indbygget lys i midten af trappen for at
give adgang til tribunerne udført i stål der farvemæssigt matches med
jernbaneskinnerne.
Tribunerne er udformet i græs med forkant i Corten-stål. Der er en 240mm
dyb siddekant i klinke fra Steffen Sten i den samme brænding som bliver
brugt til erstatning for skinner i den eksisterende banesti. Denne kant
beskytter græs og cortenkant, og giver en tør flade at sidde på.
Den centrale plads er belagt med samme basalt og er bevidst tom for at give
mulighed for både leg og arrangementer. Pladsens cirkulære form og retning
garanterer godt lys hele dagen.
Pladsen hælder ud mod siderne, og regnvand bliver ledt via en vandrende
i basalt til fire nedløbsriste, hvorfra regnvand pumpes til eksisterende
fællesledning.

På pladsen er der fritstående møbler der kan bruges som
det ønskes af besøgende, og som kan tages til siden hvis
der er arrangementer. Der er både stole med og uden
armlæn.
Rundt om museumsringen står der lyspullerter for at sikre
god synlighed på rampen.

For at give god belysning til pladsen er der sat fire
lysmaster med LED-projektører der giver godt lys i de
mørke timer. Dette er valgt over lysbånd i tribunerne, der
ikke giver nok lys og har manglende holdbarhed.

METODE

Min erfaring som arkitekt og mine tidligere
udsmykningsopgaver har lært mig at de bedste
resultater kommer gennem et godt samarbejde. Alt kan
forandres eller og forbedres med en god dialog.
Der er dog et par ting der er vigtige for mig: Der skal
være adgang for alle – unge, gamle, gangbesværede

og dem med nedsat syn. Og projektet skal være
bæredygtigt udført i holdbare materialer.
Jeg har et tæt samarbejde med en projektleder, en
arkitekt og en ingeniør der hjælper mig med at sørge
for at ingen dele af projektet har mangler eller kommer
bagud i tidsplanen.

I det næste forløb glæder jeg mig til at lave større
modeller af skulpturerne, arbejde sammen med
projekterende arkitekter og ingeniør, leverandører og
andre parter, samt fortsætte mit samarbejde med Skive
Kommune.

MATERIALER OG INVENTAR
Jernbaneskinner er det centrale materiale, dertil
anvendes de flotte belægningsklinker, kanter i cortenstål, og museets basaltfliser - materialerne er smukke,
bæredygtige og kræver minimal vedligeholdelse.
Skulpturerne oplyses i de mørke timer med LED lyskilder,
de fås som standardprodukter med garanti og nem
vedligeholdelse.

Skulpturer lavet i brugte jernbaneskinner. Skinnerne
er behandlet således at de ikke ruster, men står med et
materielt udtryk der minder om skinner der er i brug. Dette
for at lade skulpturerne hæve sig både fysisk og materielt
over de nedlagte skinner.
Museumsringens rampe og ”sidespor” ved skulpturer
er i samme belægningsklinke som banestien: Malmø fra
Steffen Sten.

Der er budgetteret for fire affaldsspande, men deres
placering er ikke fastlagt.
Bænke, lygtepæle og skraldespande på Banestien bliver
udført ligesom den tidligere anlagte del af banestien.
Placeringen tilpasses skulpturerne og krav på frekvens.
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Massefyld projekt: ca 2200 m3 forskel
fra eksisterende til færdigt projekt

Kant i Corten, overflade i græs
med en række mursten ved kant
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64 m2 basalt ca 30x40 cm
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252 m2 steffen sten Malmø
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