
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 8. september 2010. 

Etablering af en cykelsti ved Refsvindinge 

Nyborg Kommune. 

 

Onsdag den 8. september 2010 kl. 8.30, samledes 
kommissionen på Refsvindinge Friskole for at afhol-
de en besigtigelsesforretning i anledning af etablering 
af en cykelsti ved Refsvindinge, i Nyborg Kommune.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeren udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen samt det 
ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes 
Område udpegede medlemmer, Søren Svendsen. Det 
andet medlem, Jesper Nielsen, havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Nyborg Kommune mødte Keld 
Pilgaard Møller. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektleder Pernille Sva-
ne, landinspektør Peter Bak Christensen og ingeniør 
Ditte Holst Nielsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Kst. Kommissarius fremlagde Transportministeriets 
brev af 21. juni 2010, hvormed projektet er forelagt 
for ekspropriationskommissionen. 

Besigtigelse 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for 
projektet og fremlagde følgende oplysninger:  

Forudsætninger 

Anlægget udføres i henhold til Puljen for Grønne 
transportpuljeprojekter 2009.  

Baggrund  

Strækningen er prioriteret på en landsdækkende prio-
riteringsliste. Projektet vil medvirke til en større an-
vendelse af cyklen som transportmiddel samt øge 
trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikan-
ter på strækningen.  

Den aktuelle strækning er beliggende i Nyborg 
Kommune.  

Forhold til Planloven og Naturbeskyttelsesloven 

Miljøcenter Odense har meddelt, at projektet ikke 
skal behandles i henhold til VVM lovgivningen.  

Nyborg Kommune har givet dispensation fra Muse-
umslovens § 29A til at fjerne en mindre strækning af 
2 diger.   

Nyborg Kommune har givet dispensation fra Natur-
beskyttelsesloven § 3 og fra Vandløbslovens § 47 til 
at forlænge eksisterende stenkiste ved vandløb. 

Nyborg Kommune har givet dispensation fra Natur-
beskyttelsesloven § 18 i forhold til terrænændring 
indenfor 100 m beskyttelseslinjen omkring fredede 
fortidsminder.  

Skov- og Naturstyrelsen har vurderet, at projektet 
ikke kræver dispensationer fra Skovloven.   
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Nyborg Kommune har givet udledningstilladelse til 
afvanding af sti og – vejareal.    

Forholdet til Museumsloven 

Der er indhentet udtalelse fra Odense Bys Museer i 
henhold til Museumsloven. 

Forholdet til færdselsloven 

Fyns Politi har godkendt projektet i henhold til Færd-
selslovens § 100.   

Tegningsoversigt 

Oversigtsplaner   

Tegn. Nr. Emne Mål Kilometrering 

H704-04-1010 Oversigtsplan 1:25.000  

Situationsplaner   

Tegn. Nr. Emne Mål Kilometrering 

H704-04-4010 Situationsplan  1:1000 Km. 4986 – 5800 

H704-04-4011 Situationsplan 1:1000 Km. 5800 – 6700  

H704-04-4012 Situationsplan 1:1000 Km. 6700 – 7600  

H704-04-4013 Situationsplan 1:1000 Km. 7600 – 8500  

H704-04-4014 Situationsplan 1:1000 Km. 8300 – 8800  

Tværsnit   

Tegn. Nr. Emne Mål Kilometrering 

H704-04-7014 Tværsnit 1:50  

Besigtigelse    

Tegn. Nr. Emne Mål Kilometrering 

H704-04-3015 Oversigtsplan, ejendomsforhold 1:4000 Km. 4986 - 8800 

    

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cy-
kelsti ved Refsvindinge. Km. 4.990 – 8.640. Cykel-
stien skal sikre en større tryghed for cyklisterne på 
strækningen og give en bedre sammenhæng i det 
lokale og regionale cykelrutenet.  

I det følgende henvises til cykelstiens stationering 
hvor cykelstien følger den eksisterende Bøjdenvej ca. 
st. 4.990 – 5.100. Først når cykelstien er placeret 
langs Hovedlandevejen henvises til vejens kilometre-
ring ca. km. 5.100 – 8.640.  

Cykelstien tilsluttes i nord st. 4.986, det eksisterende 
stisystem på Bøjdenvej i Vindinge. Herefter følger 
cykelstien den eksisterende Bøjdenvej til ca. st. 5.100 
hvorefter den placeres langs Hovedlandevejen i den-
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nes østlige side ca. km. 5.100 – 8.370. I ca. km. 
8.370 føres cykelstien til en placering langs Hoved-
landevejens vestlige side. I ca. km. 8.643 tilsluttes 
den eksisterende cykelsti i Refsvindinge by.  

For at sikre cyklisternes krydsning af Hovedlandeve-
jen/Nyborgvej placeres i km. 8.370 en krydsningshel-
le. Hellen fortsættes for sydgående trafikanter, så den 
virker hastighedsnedsættende for den trafik, som 
kører ind i Refsvindinge by.    

Vejanlægget er beliggende i Nyborg Kommune.  

Dimensioneringshastighed 

Langt den største del af vejstrækningen er beliggende 
i åbent land.  

Stien går fra Vindinge til Refsvindinge. I Vindinge 
fra st. 4.990 – 5.250, er der en hastighedsbegræns-
ning på 50 km/t.  Fra km. 5.250 – 8.300 ligger stien i 
åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 
km/t. Fra km. 8.300 til km. 8.643 ligger stien inden-
for Refsvindinge byzone, hvor hastighedsbegræns-
ningen er 50 km/t.  

Afvanding 

På strækningen km. 5.280 – 5.865, km. 5.875 - 
5.938, km. 6.090 – 6.540, km. 6.650 – 6.810, km. 
6.860 – 6.970. km. 7.010 – 7.217, km. 7.350 – 7.412, 
km. 7.480 – 7.557, km. 7.590 – 7.772, km. 7.816 – 
7.970, km. 8.050 – 8.370 og km. 8.380 – 8.420 ligger 
den dobbeltrettede cykelsti langs hovedlandevejen og 
afvander til grøft mod marker. Grøfterne etableres så 
de tilnærmet følger terræn.  

På strækningen km. 4.985 – 5.280, km. 5.938 – 
6.090, km. 6.553 – 6.650, km. 6.810 – 6.860, km. 
6.970 – 7.010, km. 7.217 – 7.350, km. 7.412 – 7.480, 
km. 7.557 – 7.590, km. 7.772 – 7.816, km. 7.970 – 
8.050 og km. 8.420 – 8.643 ligger den dobbeltrettede 
cykelsti langs hovedlandevejen og afvander til 
vandrende mod ejendomme. Det opsamlede vand 
føres til de etablerede grøfter.  

På strækningen km. 5.865 – 5.875 rørlægges grøften, 
da der på stedet er en transformatorstation, som for-
hindrer etablering af grøft.   

På strækningen km. 7.772 – 7.780 forlænges en eksi-
sterende stenkiste, som fører et åløb under Hoved-
landevejen.   

Tværprofil 

Generelt  

Cykelstien er placeret langs hovedlandevejen adskilt 
af 1 – 1,5 meter rabat.  

Cykelstien følger længdeprofilet på den eksisterende 
vej. 

Tværsnit 

St. 4.985 – 5.087, stiens stationering, ligger stien 
langs Bøjdenvej.  

• Rabat, bredde 1 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter  

St. 5.087 – 5.215, stiens stationering, følger stien Gl. 
Bøjdenvej.  

Km. 5.215 – 6.540, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Hjulbyvej.  

• Rabat, bredde 1,5 meter.  
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km. 6.540 – 6.553, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Hjulbyvej og krydser kommunevejen Sul-
kendrupvej.  

Km. 6.553 – 6.584, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Hjulbyvej.  

• Rabat, bredde 1,0 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 
• Herefter etableres støttemur, pga. stor højde-

forskel mellem sti og terræn.  

Km. 6.584 – 7.412, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Hjulbyvej.  

• Rabat, bredde 1,5 meter.  
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km. 7.412 – 7.480, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,0 meter. 
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• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-
falteret.  

• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km. 7.480 – 7.557 vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,5 meter.  
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 1,0 meter.  

Km. 7.557 – 7.590, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej.  

• Rabat, bredde 1,0 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km. 7.590 – 7.772, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,5 meter.  
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 1,0 meter.  

Km. 7.772 – 7.816, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej.  

• Rabat, bredde 1,0 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 1,8 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 
• Her etableres støttemur pga. stor højdefor-

skel mellem sti og terræn.  

Km 7.816 - 8.003, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,5 m 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km 8.003 - 8.050, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,0 meter.  
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 1,0 meter.  

Km 8.050 - 8.370, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej.  

• Rabat, bredde, 1,5 meter. 

• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-
falteret.  

• Yderrabat, bredde 1,0 meter.  
 

Km 8.370 - 8.380, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej.  

• Overgangshelle, da stien føres fra landeve-
jens østlige side til en placering langs lande-
vejens vestlige side. 

Km 8.380 - 8.420, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,5 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret.  
• Yderrabat, bredde 1,0 meter. 

Km. 8.420 – 8.643, vejens kilometrering, ligger stien 
langs Nyborgvej. 

• Rabat, bredde 1,0 meter. 
• Dobbeltrettet cykelsti, bredde 2,5 meter as-

falteret. 
• Yderrabat, bredde 0,7 meter.  

Jordarbejder  

Projektet medfører underskud af råjord og overskud 
af muld.  

Al afgravet råjord påregnes at forblive på vejarealet.  

Den del af den afrømmede muld, som kommer fra 
eksisterende vejareal, indbygges inden for nyt vej-
areal sammen med en del af den afrømmede mark-
muld.  

Overskydende muld, som kan forudsættes ren ud-
lægges enten på det midlertidige arbejdsareal eller 
bortskaffes.  

Ledningsanlæg 

Kabler og ledninger vil blive omlagt i fornødent om-
fang.  

Der er registeret kabler fra TDC, Energi Fyn bred-
bånd, Globalconnect, Refsvindinge antenneforening, 
YOUSEE, Nyborg forsyning og service, Dansk kabel 
TV og Naturgas Fyn. Ledningsprotokollen vil blive 
fremlagt til forretningen. 
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Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

De eksisterende byggelinjer langs H704 og Hjulbyvej 
er fra projektstart og til km. 5.500, 50 m fra vejmid-
ten og ændres ikke. Tinglyst den 29.04.1986.  

De eksisterende byggelinjer langs H704 og Hjulby-
vej/Nyborgvej er fra km. 5.500 og til projekt slut 15 
m fra vejmidte og ændres ikke. Tinglyst den 
10.10.1930.  

Adgangsbegrænsning 

Strækningen er adgangsbegrænset mellem Vindinge 
og Refsvindinge.  

Alle eksisterende overkørsler til Hovedlandevejen er 
gennemgået og ikke anvendte overkørsler nedlægges. 
I Refsvindinge er der ingen adgangsbegrænsning, her 
retableres de eksisterende overkørsler.  

Arbejdsareal m.v. 

For at skabe plads til midlertidigt oplag af afrømmet 
muld fra markarealer og fra vejareal samt til intern 
jordtransport udlægges de nærmeste 10 meter af na-
bogrunden til midlertidigt arbejdsareal. Undtaget 
herfra er strækningerne, hvor stien ligger mellem 
kørebanen og ejendommene. Her udlægges den 
nærmeste meter af nabogrunden, der hvor det er vur-
deret nødvendigt. 

Ved overkørsler, der skal retableres eller nedlægges, 
er der også udlagt et areal til arbejdsareal.    

Det tilstræbes, at eksisterende træer og beplantning 
ikke berøres.   

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af cykelstien påhviler vejbestyrelsen.  

Den fremtidige vedligeholdelse af støttemuren, som 
er placeret km. 6.553 – 6.584, påhviler vejbestyrel-
sen. I den forbindelse pålægges matrikel 11b Rosilde 
By, Vindinge, en deklaration, der giver vejbestyrel-
sen adgang til grunden i forbindelse med vedligehol-
delse af støttemuren.    

Den fremtidige vedligeholdelse af støttemuren, som 
er placeret km. 7.772 – 7.780, påhviler vejbestyrel-
sen. I den forbindelse pålægges matrikel 88a Ref-
svindinge By, Vindinge, en deklaration, der giver 
vejbestyrelsen adgang til grunden i forbindelse med 
vedligeholdelse af støttemuren.    

Fremkomne bemærkninger 

Efter det indledende møde besigtigede kommissionen 
i fornødent omfang berørte ejendomme og lokaliteter 
efter nærmere aftale med ejere og brugere, som såvel 
under det indledende møde som under besigtigelsen 
fik lejlighed til at præcisere deres synspunkter og 
stille supplerende spørgsmål.  

Nogle lodsejere rejste spørgsmål om placeringen af 
helleanlægget ved Lillemøllevej, idet de påpegede, at 
det er vigtigt, at anlægget placeres på toppen af bak-
ken, således at der er god oversigt til begge sider.  En 
lodsejer foreslog, at helleanlægget placeres ud for 
friskolen. Vejdirektoratet oplyste, at man nøje har 
vurderet de trafiksikkerhedsmæssige aspekter og på 
den baggrund har valgt placeringen ved den nordlige 
indkørsel til byen på toppen af bakken, som man 
anser for at være den bedste løsning.   

På spørgsmål om hvorfor cykelstien er placeret i  
vejens venstre side og ikke i højre side oplyste Vejdi-
rektoratet, at stien er placeret i forlængelse af den 
nuværende sti til Nyborg af trafiksikkerhedsmæssige 
årsager, idet man ikke ønsker stien ført gennem 
rundkørslen ved Bøjdenvej.   

Nogle borgere foreslog, at der etableres fartdæmpen-
de foranstaltninger på strækningen gennem Refsvin-
dinge by, idet der ofte køres med meget høj hastighed 
gennem byen. Vejdirektoratet oplyste, at man ikke 
har aktuelle planer om særlige initiativer udover hel-
leanlægget ved indkørslen til Refsvindinge, men at 
man vil tage problemet med høj fart gennem byen op 
med politiet og kommunen.  

Repræsentanter for ejerne af ejendomme på Lilje-
vænget spurgte, om hækken ud mod Bøjdenvej kun-
ne bevares. Vejdirektoratet oplyste, at man forventer, 
at hækkene kan bevares, men muligvis skal klippes 
lidt ind.   

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at den private fæl-
lesvej, der tjener som adgang til matr.nr. 5am, indgår 
i cykelstien og vil overgå til offentlig vej. I forbindel-



08.09.2010 6  

se med etableringen af cykelstien lægges der ny top-
belægning på vejen.  

Ejeren af matr.nr. 6a Rosilde By, Vindinge, fremsatte 
ønske om, at der etableres en markoverkørsel til ejen-
dommen fra Hjulbyvej med en bredde, som tillader 
kørsel med landbrugskøretøjer.  VD oplyste, at ejen-
dommen i dag ikke har vejadgang fra Hjulbyvej.  
Den eksisterende overkørsel ud for transformerstati-
onen i st. 5.870 flyttes til st. 5.880, men vil fortsat 
kun lovligt kunne benyttes af Energi Fyn Net A/S. 
Vejdirektoratet kunne af trafiksikkerhedsmæssige 
hensyn ikke anbefale, at der gives ejeren af matr.nr. 
6a adgang til at benytte denne overkørsel.  

Vejdirektoratet oplyste, at man på flere ejendomme 
må fjerne hæk og eventuelle stensætninger for at 
etablere skråninger ca. 1 m ind på ejendommene, 
med det formål at hindre stikonstruktionen i at skri-
de. Der foreslås pålagt servitut om beskyttelse af 
skråningen, idet skråningsarealet forbliver under 
ejendommene og frit må beplantes.  

Ejeren af matr.nr. 11a Rosilde By, Vindinge, påpe-
gede, at den nuværende overkørsel til ejendommen er 
for smal i forhold til den erhvervsmæssige trafik, der 
foregår til og fra ejendommen.  Han fremsatte derfor 
ønske om, at overkørslen udvides i forbindelse med 
retableringen.  Vejdirektoratet tilkendegav, at man er 
indstillet på at udvide overkørslen til en bredde af 7 
m, da der er tale om en erhvervsejendom.  Ejeren 
tilkendegav, at han ville overveje muligheden for at 
flytte nogle af de træer, der skal fjernes og genplante 
dem længere inde på ejendommen. Vejdirektoratet 
var indforstået med at betale erstatning for træerne, 
selv om de evt. flyttes.  

Flere lodsejere påpegede de dårlige oversigtsforhold 
ved udkørslen fra Sulkendrupvej i Hjulbyvej.  Vejdi-
rektoratet pegede på muligheden for at løse over-
sigtsproblemet ved at pålægge hjørneejendommen 
matr.nr. 11b Rosilde By, Vindinge, servitut om fri 
oversigt.  Ejerne af denne ejendom protesterede mod, 
at der pålægges ejendommen oversigtsservitut, da 
denne reelt vil umuliggøre beplantning af ejendom-
mens forhave.  De påpegede endvidere, at en forhø-
jelse af længdeprofilet på Sulkendrupvej vil vanske-
liggøre parkering på ejendommen. De foreslog, at 
man evt. forsætter tilslutningen af Sulkendrupvej ca. 
50 m mod nordøst. 

Vejdirektoratet udtrykte forståelse for de fremførte 
synspunkter og vil på baggrund heraf revurdere pro-
jektets udformning på dette sted.  

På spørgsmål fra ejeren af henhv. matr.nr. 11e Rosil-
de By, Vindinge, og ejeren af matr.nr. 11b Sul-
kendrup By, Vindinge, oplyste Vejdirektoratet, at det 
bliver nødvendigt at fjerne de store træer langs Hjul-
byvej. Hvis ejerne ønsker det, kan de selv beholde 
veddet fra træerne.   

Ejeren af matr.nr. 11f Rosilde By, Vindinge, udtrykte 
ønske om, at eksisterende beplantning mod Hjulby-
vej skånes mest muligt. Vejdirektoratet gav tilsagn 
om, at man vil forsøge at flytte skellet ca 1 m længe-
re ud mod vejen end vist på de fremlagte planer, så-
ledes at indgrebet i beplantningen begrænses.  

Ejeren af matr.nr. 16 Sulkendrup By, Vindinge, på-
pegede et problem med højdeforskel mellem ny vej-
belægning og overkørslerne til ejendommen ud for 
ejendommens bygninger. Han fremsatte endvidere 
ønske om flytning af den ene af overkørslerne længe-
re mod nordøst af hensyn til oversigten ved udkørsel 
fra ejendommen. Vejdirektoratet vil revurdere ejen-
dommens samlede adgangsforhold i dialog med eje-
ren med henblik på at opnå en trafiksikkerhedsmæs-
sigt tilfredsstillende løsning.   

Ejeren af matr.nr. 9b Refsvindinge By, Refsvindinge, 
protesterede mod Vejdirektoratets forslag om at ned-
lægge ejendommens overkørsel til Nyborgvej.  En 
lukning vil betyde, at ejendommen udelukkende får 
vejadgang via den private fællesvej over matr.nr. 9c 
ibd., hvilket er i konflikt med hans planer for indret-
ningen af haven bag beboelsen, som han allerede har 
påbegyndt.   

Ejeren af matr.nr. 19e m.fl. Refsvindinge By, Ref-
svindinge, fremsatte ønske om at få asfalteret et areal 
ud for ejendommens garage med form som en "bus-
lomme". Arealet anvendes af større lastbiler til af-
læsning af olie og brænde til virksomheden. Vejdi-
rektoratet gav tilsagn om at imødekomme ejerens 
ønske i det omfang, det er teknisk muligt. Vejdirekto-
ratet gjorde opmærksom på, at arealet ikke må an-
vendes til almindelig parkering, hvilket evt. kan fo-
rebygges ved skiltning.  Ejeren fremsatte endvidere 
ønske om, at ejendommens eksisterende overkørsel 
til Nyborgvej længst mod sydvest flyttes ca. 20 m 
mod nordøst, således at ind- og udkørsel for busser til 
kursusaktiviteten på ejendommen forbedres. Vejdi-
rektoratet kunne acceptere en sådan flytning, som vil 
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blive indarbejdet i projektet.  Ejeren påpegede ende-
lig, at anlægget af cykelstien vil nødvendiggøre flyt-
ning af et nyere træhus på ejendommen. Dette kan 
ske med en kran.  

Vedrørende matr.nr. 88a m.fl. Refsvindinge By, Ref-
svindinge, oplyste Vejdirektoratet, at der er givet 
dispensation til forlængelse af eksisterende stenkiste 
med 2,5 m. Såfremt stenkisten forlænges med yderli-
gere 3 m vil autoværn ud for hushjørnet og flytning 
af overkørsel til ejendommens bygninger kunne und-
gås. Vejdirektoratet er på den baggrund indstillet på 
at søge Nyborg Kommune om dispensation til en 
yderligere forlængelse af stenkisten. Repræsentanten 
for Nyborg Kommune tilkendegav, at kommunen 
ville se positivt på Vejdirektoratets ansøgning.  Eje-
ren oplyste, at han påtænkte at beplante et areal på 
matr.nr. 19b Refsvindinge By, Refsvindinge, op til 
arbejdsarealet, hvilket Vejdirektoratet ikke så noget 
til hinder for.   

Vedrørende matr.nr. 88b Refsvindinge By, Refsvin-
dinge, oplyste Vejdirektoratet, at der vil blive etable-
ret en ny støttemur til erstatning for den eksisterende 
plantestensmur. I den forbindelse vil det formentlig 
være nødvendigt at fjerne den eksisterende hæk.  
Ejeren påpegede, at han af hensyn til sine to hunde 
har behov for et tæt hegn ud mod Nyborgvej.  Han så 
gerne, at hækken om muligt blev genplantet efter 
etableringen af støttemuren. Vejdirektoratet var ind-
forstået med at betale erstatning for hækken og hen-
viste ejeren til at drøfte spørgsmålet om genplantning 
af hækken med entreprenøren, når anlægsarbejdet går 
i gang.  

En repræsentant for ejeren af ejendommen matr.nr. 
20b m.fl. Refsvindinge By, Refsvindinge, rejste 
spørgsmål om retablering af stendige, der må fjernes 
i forbindelse med anlægget. Vejdirektoratet oplyste, 
at ejeren i givet fald selv må retablere stendiget gen-
nem den erstatning, der ydes for indgrebet i ejen-
dommen.   

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Kommissionen finder, at den nye dobbeltrettede cy-
kelsti vil indebære en betydelig forbedring af trafik-
sikkerheden for cyklister, der benytter strækningen.  
Kommissionen kan tiltræde placeringen af stien i 
vejens venstre side og placeringen af helleanlægget 
på toppen af bakken ved den nordlige indkørsel til 
Refsvindinge.  

For så vidt angår tilslutningen af Sulkendrupvej i 
Hjulbyvej, er kommissionen enig i de fremsatte 
synspunkter om, at oversigtsforholdene i dag ikke er 
tilfredsstillende og kræver særlig opmærksomhed i 
forbindelse med etableringen af den nye cykelsti. 
Kommissionen kan på den baggrund tiltræde Vejdi-
rektoratets forslag om, at projektets udformning re-
vurderes på dette sted.  Kommissionen kan endvidere 
tiltræde Vejdirektoratets forslag om, at overkørsels-
forholdene til ejendommen matr.nr. 16 Sulkendrup 
By, Vindinge, revurderes i dialog med ejeren.  

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
imødekomme ønsket fra ejeren af matr.nr. 6a Rosilde 
By, Vindinge, om, at der etableres en ny markover-
kørsel til ejendommen fra Hjulbyvej.  Kommissionen 
har herved lagt vægt på, at ejendommen har fornøden 
vejadgang fra Skolevej.  

Kommissionen finder, at den eksisterende overkørsel 
fra Nyborgvej til matr.nr. 9b Refsvindinge By, Ref-
svindinge, bør opretholdes. Kommissionen har her-
ved henset til, at beboelsen på ejendommen med 
tilhørende haveanlæg og indkørsel primært er orien-
teret mod Nyborgvej.   

Kommissionen er enig med Vejdirektoratet i, at der 
inden ekspropriationen bør søges dispensation hos 
Nyborg Kommune til en yderligere forlængelse af 
stenkisten ved matr.nr. 88a m.fl. Refsvindinge By, 
Refsvindinge, således at etablering af autoværn og 
flytning af eksisterende overkørsel kan undgås.  

Kommissionen vil tage endelig stilling til projektets 
udformning omkring tilslutningen af Sulkendrupvej i 
Hjulbyvej samt antallet og placeringen af overkørsler 
til ejendommen matr.nr. 16 Sulkendrup By, Vindin-
ge, på grundlag af et revideret projektoplæg fra Vej-
direktoratet i forbindelse med ekspropriationen.  

Med ovennævnte bemærkninger og ændringer god-
kendte kommissionen herefter det fremlagte projekt 
og fastsatte følgende  

Særlige bestemmelser: 

Nyborg Kommune 

Generelt  

Den dobbeltrettede cykelsti tilsluttes det kommunale 
stisystem ved Bøjdenvej og placeres langs Bøjdenvej 
og Gl. Bøjdenvej, hvorefter den føres ud til Hjulby-
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vej i vejens venstre side. Stien placeres langs Hoved-
landevejens venstre side indtil før Refsvindinge, hvor 
den krydser Hovedlandevejen, ved en krydningshel-
le.  Stien ligger herefter i Hovedlandevejens højre 
side og bliver tilsluttet den eksisterende sti ved, 
kommunevejen, Refsvindinge Byvej.  

St. 4.985 – 5.087  

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Bøjdenvej, 
med varierende rabatbredde. Der afvandes til vand-
rendeflise, som etableres i cykelstiens bageste rabat.   

St. 5.087 – 5.215  

Den dobbeltrettede cykelsti, er en del af den eksiste-
rende Gl. Bøjdenvej. 

Km. 5.215 – 5.280 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti føres fra Gl. Bøjdenvej 
mod syd til en placering langs Hjulbyvej. Der afvan-
des til vandrendeflise, som etableres i cykelstiens 
bageste rabat.   

Km 5.280 – 5.938 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien.  

Km 5.420 v.v.s. 

Der etableres en stiovergang mellem cykelsti og Ho-
vedlandevej.  

Km 5.519 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom retableres. 

Km 5.792 v.v.s. 

Der etableres en stiovergang mellem cykelsti og Ho-
vedlandevej. 

Km 5.870 v.v.s. 

Overkørsel til transformatorstation nedlægges og 
flyttes til km. 5.880. 

Km 5.938 – 6.090 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 5.960 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 6.040 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom nedlægges.  

Km 6.079 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom retableres.  

Km 6.090 – 6.540 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien. 

Km 6.218 v.v.s. 

Overkørsel til privat fællesvej retableres.  

Km 6.450 v.v.s. 

Markoverkørsel nedlægges.  

Km 6.540 – 6.553 v.v.s. 

Kommunevej, Sulkendrupvej  

Sulkendrupvej retableres.  

Km 6.553 – 6.584 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Der etableres støttemur. 

Km 6.584 – 6.650 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres mel-
lem cykelsti og vejen.  
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Km 6.638 v.v.s. 

Facadeadgang til flerfamiliehus nedlægges. Overkør-
sel til flerfamiliehus etableres km. 6.642.  

Km 6.650 – 6.810 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien.  

Km 6.654 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom nedlægges.  

Km 6.733 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

Km 6.810 – 6.860 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 6.820 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

Km 6.827 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 6.851 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus nedlægges.  

Km 6.860 – 6.970 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som re-
tableres bag cykelstien.  

Km 6.903 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

Km 6.970 – 7.010 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 6.987 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom nedlægges.  

Km 7.003 v.v.s. 

Overkørsel til landbrugsejendom etableres.  

Km 7.010 – 7.217 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Hjulbyvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som re-
tableres bag cykelstien.  

Km 7.026 v.v.s. 

Markoverkørsel nedlægges.  

Km 7.060 v.v.s. 

Der etableres en stiovergang mellem cykelsti og Ho-
vedlandevej. 

Km 7.156 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

Km 7.217 v.v.s. 

Der etableres en stiovergang mellem cykelsti og Ho-
vedlandevej. 

Km 7.217 – 7.350 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 7.252 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 7.274 v.v.s. 

Overkørsel til privat fællesvej retableres. 

Km 7.317 v.v.s. 

Overkørsel til flerfamiliehus nedlægges. 
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Km 7.322 v.v.s. 

Der etableres ny overkørsel til flerfamiliehus. 

Km 7.338 v.v.s. 

Overkørsel til flerfamiliehus nedlægges. 

Km 7.350 – 7.412 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien. 

Km 7.418 v.v.s. 

Overkørsel til offentlige anlæg retableres.  

Km 7.412 – 7.480 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 7.438 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 7.463 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 7.480 – 7.557 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien. 

Km 7.557 – 7.590 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 7.561 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

 

Km 7.567 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 7.570 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus nedlægges.  

Km 7.583 v.v.s. 

Overgang til enfamiliehus nedlægges. 

Km 7.590 – 7.772 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien. 

Km 7.713 v.v.s.  

Markoverkørsel nedlægges.  

Km 7.726 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres og gøres til fælles over-
kørsel for mark, matrikel 19b og mark, matrikel 19f.  

Km 7.772 – 7.780 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.  Der sættes autoværn og støt-
temur op. Dog søges inden ekspropriationen om di-
spensation hos Nyborg Kommune til forlængelse af 
eksisterende stenkiste med yderligere 3 meter udover 
det, hvortil dispensation allerede er givet.  Hvis di-
spensation opnås, opsættes autoværn ikke, da beho-
vet herfor dermed bortfalder.  

Km. 7.772 – 7.780 v.v.s. 

Her forlænges en eksisterende stenkiste, som fører et 
åløb under Hovedlandevejen.   

Der søges inden ekspropriationen om dispensation 
hos Nyborg Kommune til forlængelse af eksisterende 
stenkiste med yderligere 3 meter udover det, hvortil 
dispensation allerede er givet, jf. ovenfor.  
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Km 7.780 - 7.816 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 m rabat. Der afvandes til vandrendeflise, 
som etableres i cykelstiens bageste rabat.  

Km 7.793 v.v.s. 

Såfremt dispensation ikke gives til yderligere forlæn-
gelse af eksisterende stenkiste, jf. ovenfor, nedlægges 
overkørsel til landbrugsejendom og flyttes til km. 
7.810.  

Km 7.816 – 7.970 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag cykelstien. 

Km 7.918 v.v.s. 

Markoverkørsel retableres.  

Km 7.970 – 8.003 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat.  

Der afvandes til vandrendeflise, som etableres i cy-
kelstiens bageste rabat.   

Km 7.974 v.v.s. 

Overkørsel til privatfællesvej retableres.  

Km 7.996 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus nedlægges.  

Km 8.002 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus nedlægges.  

Km 8.003 - 8.050 v.v.s.  

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,0 m rabat.  Der afvandes til vandrendeflise, 
som etableres i cykelstiens bageste rabat.  

Km 8.026 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus nedlægges.  

 

Km 8.034 v.v.s. 

Overkørsel til enfamiliehus retableres.  

Km 8.050 – 8.370 v.v.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag. 

Km 8.060 v.v.s. 

Der etableres en stiovergang mellem cykelsti og Ho-
vedlandevej.  

Km 8.128 v.v.s.  

Markoverkørsel retableres.  

Km 8.158 v.v.s.  

Overkørsel til landbrugsejendom retableres.  

Km 8.347 v.v.s.  

Markoverkørsel flyttes til km. 8.323.  

Km 8.359 v.v.s.  

Markoverkørsel nedlægges og der etableres ny mark-
overkørsel på kommunevejen Lillemøllevej.   

Km 8.370 – 8.380 v.v.s. 

Cykelstien krydser Nyborgvej ved helleanlæg.  

Km 8.380 – 8.420 v.v.s. 

Der etableres cykelbane for cyklister, der kommer fra 
Lillemøllevej og som skal mod nord. Der afvandes til 
grøft, som etableres ud mod marker.  

Km 8.370 – 8.420 v.h.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1,5 meter rabat. Der afvandes til grøft, som etab-
leres bag. 

Km 8.420 – 8.643 v.h.s. 

Den dobbeltrettede cykelsti ligger langs Nyborgvej 
med 1 meter rabat. 
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Der afvandes til vandrendeflise, som etableres mel-
lem cykelsti og vejen. 

Overkørslerne på strækningen retableres.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.  

 

Henrik Hansen 

Agnes Tellerup   Gunner Lorentsen   Søren Svendsen   Keld Pilgaard Møller  Gunnar Aage    

Pernille Svane   Peter Bak Christensen   Ditte Holst Nielsen 

/Peter Valentin Rolnæs 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 
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