
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 13. - 14. september 2011 

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Middelfart (Etape 4048) 

Middelfart Kommune. 

 

 

Tirsdag den 13. september 2011 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Comwell, Karensmindevej 3, Mid-
delfart,  for at afholde en besigtigelsesforretning i 
anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem 
Nørre Aaby og Middelfart (Etape 4048) i Middelfart 
Kommune. 

Tilstede var Kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen, samt de 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udtagne medlemmer, Kaj Pilgaard Nielsen og Mo-
gens Christensen.   

Som repræsentant for Middelfart Kommune mødte 
Hanne Lauritsen.    

For Middelfart Kommune, Miljø og Teknik, mødte 
Trafik- og vejchef Uffe Høybye.  

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

For Vejdirektoratet mødte projektchef Søren Ander-
sen, projektleder Mike Boesen, landinspektør Hanne 
Møller Andersen, fagprojektleder Mette Bentzen, 
projektingeniør Søren Krabbe, afvandingsingeniør 
Sofie Kraft, tilsynsingeniør Leif Sørensen og projekt-
assistent Ulla Hjorth.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 23. juni 2011 
fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt 
for kommissionen.  

Kst. kommissarius fremlagde endvidere Forslag til 
Tekniske Bestemmelser, Udbygning af Fynske Mo-
torvej mellem Odense Vest og Middelfart i henhold 
til lov nr. 524 af den 26. maj 2010, Besigtigelse, For 
delstrækningen 4048 Nørre Aaby - Middelfart, st. 
25.2 - st. 35.1 svarende til km 195,2 - km 205, 1, Juli 
2011, med tilhørende oversigts- og besigtigelsespla-
ner, tegn.nr. 4048-1020, rev. A, dateret 6. juli 2011, 
samt tegn.nr. 4048-33002, 4048-33003 og 4048-
33004, alle dateret 1. juli 2011. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Forudsætninger 

Projektet omfatter en udbygning af den Fynske Mo-
torvej, som er en del af Europavej 20, med et spor i 
hver side fra 4 til i alt 6 spor på en ca. 10 km lang 
strækning mellem Nørre Aaby og Middelfart.  

Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 524 af 26. 
maj 2010. 

Transportministeren har i brev af 23. juni 2011 hen-
vist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 
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Myndighedsgodkendelser 

Vejlovens § 16  

I brev af 21. juni 2011 og 29. juni 2011 har Middel-
fart Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 
16. 

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. 
fast ejd. § 13. stk. 2 

I brev af 18. januar 2011 har FødevareErhverv (under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) ud-
talt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om 
gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om frem-
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom, § 13, stk. 2. 

FødevareErhverv har vurderet, at udbygningen af 
motorvejen ikke medfører et behov for at udarbejde 
en særskilt jordfordelingsplan før ekspropriationerne. 

Naturbeskyttelsesloven § 3 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Middel-
fart Kommune godkendt projektet i brev af 23. juni 
2011.  

Naturbeskyttelsesloven § 17 

Middelfart Kommune har i brev af 23. juni 2011 
meddelt, at der ikke kræves dispensation efter natur-
beskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinje, idet ind-
holdet af bestemmelsen udelukkende er et forbud 
mod at placere bebyggelse. I og med det beskrevne 
anlægsarbejde ikke kræver byggetilladelse, kræver 
det heller ikke dispensation efter naturbeskyttelseslo-
vens § 17. 

Naturbeskyttelsesloven § 20 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Natur-
styrelsen godkendt projektet i brev af 17. juni 2011. 

Miljøbeskyttelsesloven § 28 

Middelfart Kommune har den 29. juni 2011 meddelt 
tilladelse til udledning af vejvand fra den udbyggede 
Fynske Motorvej, Nørre Aaby – Middelfart for så 
vidt angår recipienterne Slibemoserenden, Voldby Å, 
Aulby Mølleå, Tokkemade og Lillebælt.  

Tegningsliste 

 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 

4048-1020 Oversigtsplan, Besigtigelse  1:25.000 A 

4048-33002 Oversigtsplan, Ejendomsfor-
hold  

st. 25.2 – 28.4 1:4000 - 

4048-33003 Oversigtsplan, Ejendomsfor-
hold  

st. 28.2 – 31.9 1:4000 - 

4048-33004 Oversigtsplan, Ejendomsfor-
hold 

st. 31.5 – 35.1 1:4000  

Projektmappen:     

4048-1021 Besigtigelse - Plan  st. 25.200 – 28.000 1:4000 - 

4048-1022 Besigtigelse - Plan st. 28.000 – 32.000 1:4000 - 

4048-1023 Besigtigelse - Plan  st. 32.000 – 35.100 1:4000 - 
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4048-2026 Længdeprofil - Nordlige 
ramper ved Hedegaardsvej 

 1:400/1:4000 - 

4048-2027 Længdeprofil - Ramper ved 
rasteplads Lillebælt Syd 

 1:400/1:4000 - 

4048-2028 Længdeprofil – Ramper ved 
rasteplads Lillebælt Nord 

 1:400/1:4000 - 

4048-2029 Længdeprofil - Nordlige 
ramper ved Aulbyvej   

 1:400/1:4000 - 

4048-2030 Længdeprofil – Sydlige ram-
per ved Aulbyvej 

 1:400/1:4000  

4048-2031 Længdeprofil – Nordlige 
ramper ved forlagt Jyllands-
vej 

 1:400/1:4000  

4048-2032 Længdeprofil – Sydlige ram-
per ved forlagt Jyllandsvej 

 1:400/1:4000  

4048-12001 Længdeprofil - Forlagt Jyl-
landsvej 

 1:400/1:4000  

4048 7001 Normaltværsnit 6 sporet 
motorvej 

 1:100 - 

4048-17001 Normaltværsnit Aulbyvej  1:100 - 

4048-17002 Normaltværsnit Forlagt Jyl-
landsvej 

 1:100 - 

     

Projektbeskrivelse  

Strækningen 

Motorvejen mellem Odense og Middelfart er en del 
af Europavej 20. Motorvejen indgår i det Transeuro-
pæiske vejnet, idet den skaber forbindelse mellem 
Sverige og Central- og Sydeuropa via Øresunds- og 
Storebæltsforbindelserne. Strækningen forbinder 
desuden Odense og trekantsområdet, som begge er 
landsdelscentre og vigtige godstransportknudepunk-
ter.  

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 10 km ud-
bygning af den eksisterende hovedlandevej 40, Den 
Fynske motorvej på strækningen fra tilslutningsan-
lægget ved Nørre Aaby til tilslutningsanlægget ved 
Middelfart  

Motorvejen er stationeret fra øst mod vest med ud-
gangspunkt i st. 25.2, som er sammenfaldende med 
km.195.2 på den eksisterende hovedlandevej nr. 40, 
Den Fynske Motorvej.  

Der etableres befæstede nødspor med kantopsamling 
og nødrabat mod midterrabatten på hele udbygnings-
strækningen.  

Projektet omfatter udlægning af en støjreducerende 
asfaltbelægning.  

Udbygningsstrækningen, som er fra st. 25.2 – st. 
35.1, er beliggende i Middelfart Kommune.  



13. og 14.09.2011 4  

Der opsættes 3 m høje støjskærme langs motorvejen 
på to delstrækninger udfor samlede boligbebyggelser. 
I alt ca. 2,0 km.  

Derudover opsættes evt. støjskærme mellem motor-
vejen og sideanlæggene Lillebælt Nord og Syd.  

Dimensioneringshastighed 

Det eksisterende tracé bevares i forbindelse med 
udbygningen, hvilket medfører følgende mindste-
værdier: 

Mindste horisontalradius er +/-2000 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 
20.000 m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 
10.000 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 20 ‰. 

Det eksisterende tværfald er 20 ‰, som ændres til 25 
‰ for at sikre en bedre afvanding.  

Motorvejen forventes som i dag at have en tilladt 
hastighed på 130 km/t, dog med 110 km/t på stræk-
ningen øst for tilslutningsanlæg 58B (Middelfart) og 
frem til Lillebæltsbroen. 

De eksisterende ramper udbygges og tilpasses den 
ændrede udformning af både motorvej og tilslut-
ningsanlæg samt den øgede trafikbelastning.  

Afvanding 

Projektet vil medføre behov for etablering af nye og 
udbygning af eksisterende regnvandsbassiner. I for-
bindelse med vejudbygningen etableres der kantop-
samling samt et nyt lukket afvandingssystem til op-
samling og afledning af den samlede mængde vej-
vand. Dette er af stor betydning, idet motorvejen på 
størstedelen af udbygningsstrækningen forløber 
igennem områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Det lukkede opsamlingssystem betyder, at al nedbør 
på vejareal fra ramper, motorvej og broer opsamles 
og ledes til regnvandsbassiner med dykket afløb som 
benzin-/olieudskillere, inden det ledes ud til recipien-
ten. Eventuelt spild af miljøfarlige stoffer på vejba-
nen vil kunne tilbageholdes i regnvandsbassinerne, 
der udstyres med lukkemekanismer. Afvandingssy-

stemet på de skærende veje retableres i fornødent 
omfang, hvorved recipienter og det offentlige spilde-
vandssystem belastes som i dag. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/s/ha. Der regnes kun 
med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbsko-
efficienten sættes her til 1,0. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 
og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som forelig-
gende oplysninger gør det muligt. 

Der er afholdt vandsynsforretning den 22. juni samt 
26. august 2011. Vandsynsprotokol fremlægges se-
nest på den ordinære ekspropriationsforretning i 
2012.  

Tilslutninger 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg ved kommu-
nevej Aulbyvej.  

Der vil ved tilslutningsanlæg 57 ved Nørre Aaby og 
58B (nuværende betegnelse 58) ved kommunevej 
Jyllandsvej, ske tilpasninger af eksisterende ramper 
til den udvidede motorvej. Visse ramper vil blive 
udvidet med et ekstra spor (shunts). Omfanget af 
ombygninger er beskrevet under de enkelte tilslut-
ningsanlæg i afsnit 6, Særlige bestemmelser. 

Sideanlæg 

Der etableres ikke nye rasteanlæg på strækningen. 
Eksisterende rasteanlæg Lillebælt Nord og Lillebælt 
Syd ændres ikke, men til- og frakørselsramperne til 
rasteanlæggene tilpasses den udvidede motorvej.  

Ved det nye tilslutningsanlæg ved Aulbyvej etableres 
en samkørselsplads nord for motorvejen. 

Eksisterende samkørselsplads ved Jyllandsvej om-
bygges.  

Tværprofil 

Motorvejen 

Motorvejen udbygges symmetrisk fra 4 til 6 spor, og 
den nuværende motorvejs linjeføring/centerlinje for-
udsættes bibeholdt.  
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Ved udbygningen af motorvejen til 6-spor er krone-
bredden på 38,5 m fordelt på følgende elementer: 

• midterrabat på 6 m inkl. 2 asfalterede nødra-
batter a 1,00 m 

• 2 kørebaner a 12,25 m, afstribet med 3 køre-
spor a 3,75 m og kantbaner a 0,5 m 

• 2 belagte nødspor a 3,0 m inkl. kantopsam-
ling 

• 2 yderrabatter a 1,0 m. 

Ramper 

Til- og frakørselsramper udføres med en kronebredde 
på 10,50 m med følgende elementer: 

• kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner á 0,50 
m 

• belagt nødspor a 3,00 m inkl. 0,50 m kantop-
samling 

• 2 yderrabatter a hhv. 2,00 m og 1,00 m 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og 
fremgår af afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværpro-
filerne vil principielt blive udformet i overensstem-
melse med de eksisterende forhold. 

Trafikledelsessystem 

Vejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, 
nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr, vintervars-
lingsudstyr og kameraovervågning. 

Der påregnes etableret et trafikledelsessystem til at 
forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen i 
anlægsperioden på udbygningsstrækningen. 

Trafikledelsessystemet omfatter i anlægsperioden et 
grundsystem samt kameraovervågning og detekte-
ring. Op til anlægsstrækningen etableres informati-
onstavler, der skal informere om usædvanlige trafik-
forhold. Grundsystemet gøres permanent efter an-
lægsperiodens afslutning. 

Trafikledelsessystemet skal anvendes til regulering af 
trafikken, samt til overvågning og sikring af hurtig 
indsats ved ulykker eller hændelser, som kan skabe 
gener for trafikafviklingen. Der pågår en detaljeret 
planlægning af beredskab og trafikafvikling i samar-

bejde med Middelfart Kommune, politiet og bered-
skabstjenesterne.  

Trafikinformationssystemet forudsættes udført på 
vejareal, men i de tilfælde, hvor det måtte blive nød-
vendigt at erhverve areal eller sikre dette ved servi-
tutpålæg, vil det ske ved ekspropriationsforretningen.   

Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, 
undersøges for forurening, og arealerne renses i for-
nødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og 
fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet 
bringes i en form og tilstand, der hænger sammen 
med de omliggende arealer.  

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med gældende vejregler, fastsat til 4,63 m for mo-
torvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje.  

Ved underføring af skærende veje opretholdes som 
minimum det eksisterende fritrumsprofil. 

Støjafskærmning 

For at dæmpe støjen ud for samlede boligbebyggelser 
opsættes 3 m høje støjskærme langs motorvejen på 
delstrækninger. I alt opsættes ca. 2,0 km støjskærme. 

Der opsættes eventuelt støjskærme mellem motorve-
jen og sideanlæggene Lillebælt Nord og Syd. 

Der etableres støjskærme følgende steder:  

St. 27.35 – 28.08 h.s., Roerslev. 

St. 32.25 – 33.50 h.s., Staurby 

Der etableres eventuelt støjskærme følgende steder: 

St. 26.37 – 26.66 v.s., Lillebælt Syd 

St. 29.00 – 29.30 h.s., Lillebælt Nord 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om 
anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støj-
skærme. 
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Byggelinjer 

Arealerne langs hovedlandevej 40, Den Fynske Mo-
torvej pålægges servitut om byggelinjer, der skal 
sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides 
til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1. 

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motorvejens midte   60 m 

Fra rampens venstre kørebanekant 35 m 

Fra rundkørslens yderste kørebanekant 35 m 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og 
passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdefor-
skellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 
meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4. 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens 
jordlinje ligger i højde med vejens midte. 

Servitutter om byggelinjer, som overflødiggøres som 
følge af vejanlægget, aflyses. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne.  

Servitutter om fri oversigt, som overflødiggøres som 
følge af vejanlægget, aflyses. 

Adgangsbegrænsning 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme. 

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materiale-
depot m.v. og har normalt en bredde på 10 m. 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, 
interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtag-
ning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af 

vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegrav-
ninger og udgravninger m.v. 

Faunapassager 

Der etableres en ny faunapassage Ø 1600 type B i st. 
30.36. Faunapassagen er en tør passage med en fri-
højde på mindst 1 m til mindre dyr. Faunapassagen 
ligger i forbindelse med den økologiske forbindelse 
ved Aulby Mølleå.  

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, 
herunder at faunapassagen ikke må benyttes af men-
nesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etable-
res beplantning som ledelinjer, og at der ikke må 
etableres hegning eller andre spærringer. 

Erstatningsbiotoper 

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Overordnet 
placering er foretaget i samråd med Naturstyrelsen 
Odense og Middelfart Kommune. Middelfart Kom-
mune kontaktes med henblik på endelig placering og 
udformning. Der kan pålægges servitut til beskyttelse 
af erstatningsbiotoper.  

Vildthegn 

På denne etape opsættes der vildthegn i forbindelse 
med faunapassagen ved Aulby Mølle Å. Placering og 
udstrækning af vildhegnet fastlægges i samarbejde 
med Naturstyrelsen. 

Derudover vurderes det, at der ikke er beplantning 
tæt ved vejen, hvor der skal opsættes hegn. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyg-
gede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor 
vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med 
vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vej-
bestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem 
vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Strækningen projekteres og anlægges af Vejdirekto-
ratet. 
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Vejbestyrelsesforhold 

Der ændres ikke på vejbestyrelsesforholdene.  

Fremmede ledninger 

Der henvises til afsnit 6. Særlige Bestemmelser. 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Led-
ningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriati-
onsforretningen. 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne ekspro-
prierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranled-
ning. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbej-
dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i 
midlertidigt benyttede arealer. 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og mod-
tages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgi-
vende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. 
Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med 
mindre andet besluttes af ekspropriationskommissio-
nen. 

Jordfordeling 

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling. 

Betalingsrettigheder mm. 

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettighe-
der knyttet til driften af eksproprierede eller over-
dragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, 
der ikke medeksproprieres. 

Fremkomne bemærkninger ved det indledende 
møde den 13. september 2011 

Vejdirektoratet oplyste generelt i relation til projek-
tets tidsplan, at besigtigelsen angår det samlede pro-

jekt. Derimod vil ekspropriationerne foregå i to tem-
pi, således at der i starten af november 2011 ekspro-
prieres til broarbejdspladser og i forsommeren 2012 
til selve motorvejsudvidelsen.   

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at det kommunale 
udvidelsesprojekt for Aulbyvej, som er under udar-
bejdelse, muligvis vil påvirke visse detaljer i det vej-
projekt, som direktoratet fremlægger nu.  

Vejdirektoratet gjorde opmærksom på, at markerin-
gerne af regnvandsbassiner i besigtigelsesmaterialet 
alene skal forstås som en "signatur", d.v.s. som en 
markering på tegningen af, at der på det pågældende 
sted ønskes etableret et regnvandsbassin. I marken 
sker den konkrete udformning af regnvandsbassiner-
ne under hensyntagen til de terrænmæssige forhold 
og i dialog med lodsejerne. Den endelige udformning 
og placering af bassinerne vil til sin tid fremgå af 
ekspropriationsmaterialet.       

Såvel på det indledende møde som ved besigtigelsen 
i marken blev der stillet spørgsmål om de støjmæssi-
ge konsekvenser af projektet. Endvidere spurgtes om, 
hvilke grænseværdier man opererer med.   

Vejdirektoratet oplyste, at der i forbindelse med pro-
jektet lægges ny støjdæmpende asfaltbelægning på 
hele udbygningsstrækningen. Endvidere er det planen 
at etablere støjskærme på to delstrækninger med 
sammenhængende bebyggelse. Alligevel må man 
forvente, at den forøgelse af trafikmængden, som 
motorvejsudvidelsen vil medføre, kan bevirke, at 
trafikstøjen forøges.   

Der findes ingen grænseværdier for trafikstøj fra veje 
i det åbne land.  For så vidt angår tilladelse til opfø-
relse af nybyggeri gælder en grænseværdi for trafik-
støj på 58 dB(A) for boliger, og i praksis benyttes 
denne værdi som en slags tommelfingerregel også 
ved vejprojekter.    

Såvel på det indledende møde som ved besigtigelsen 
i marken forespurgte flere fremmødte, om den kant-
bevoksning langs motorvejen, der fjernes som følge 
af anlægsarbejdet, vil blive retableret.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker retablering af 
bevoksning på vejareal, jf. også VVM-redegørelsen. 
På forespørgsel oplystes endvidere, at den eksiste-
rende kantbevoksning ikke har nogen egentlig støj-
dæmpende effekt, selv om der kan være en psykolo-
gisk effekt i, at trafikken på motorvejen er skjult. 
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En fremmødt lodsejer forespurgte, om de foreslåede 
regnvandsbassiner vil komme til at henligge som 
"mose" eller med vandspejl.  Endvidere blev spurgt, 
om etableringen af en stor faunapassage på hans 
ejendom har baggrund i en registrering af de dyr, 
som skal benytte passagen, samt om man havde 
overvejet at opsætte vildthegn langs motorvejen.     

Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinerne er 
projekteret med permanent vandvolumen.  Med hen-
syn til vildthegn oplystes, at man er tilbageholdende 
med etablering heraf.  Trafikuheld med påkørsel af fx 
råvildt på motorveje forekommer faktisk relativt 
sjældent. De fleste uheld sker ved påkørsel af und-
slupne tamdyr. Endvidere har vildthegn en barrière-
virkning, ligesom hegnet faktisk forhindrer dyr, som 
ved et uheld har forçeret vildthegnet, i at slippe væk 
igen, navnlig under vinterforhold med snevolde.    

En fremmødt lodsejer spurgte, om der vil blive over-
skudsmuld, som eventuelt kan bruges til opfyld af 
huller i marker. 

Vejdirektoratet oplyste, at der endnu ikke er udarbej-
det et jordregnskab for projektet, og at det derfor ikke 
kan siges, om der bliver jordoverskud til fordeling, 
hvis dette i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, og de 
fornødne myndighedstilladelser hertil kan opnås.    

En fremmødt lodsejer spurgte, om kommissionen ved 
erstatningsfastsættelsen også tager hensyn til konse-
kvenserne for restejendommen af et arealindgreb, 
eller om der alene gives erstatning for selve arealaf-
ståelsen.  

Ekspropriationskommissionens formand oplyste, at 
princippet ved erstatningsfastsættelsen er, at der skal 
kompenseres for det økonomiske tab, som ejeren 
lider på grund af ekspropriationsindgrebet. Herved 
vil både arealindgrebet, fx i form af arealafståelse, og 
de ulemper, der påføres ejendommen ved anlægget, 
blive taget i betragtning.  

En fremmødt lodsejer spurgte, om eksisterende lys-
lederkabler langs vejen genplaceres i skel eller uden-
for vejarealet.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette er de enkelte led-
ningsejeres egen afgørelse, og at man er i tæt dialog 
med ledningsejerne. I øvrigt kunne det oplyses, at 
ledningsejere i praksis ofte foretrækker at have deres 
ledninger liggende i vejareal.  

Efter projektgennemgangen på det indledende møde 
besigtigede kommissionen i fornødent omfang de 
berørte ejendomme og arealer, idet de fremmødte 
ejere og brugere på de enkelte mødesteder havde 
lejlighed til at udtale sig.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder den 13. og 14. september 2011.  

Rastepladsen ved Jyllandsvej, projektets st. 35,1 - ca 
33,2, syd for motorvejen. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 18b m.fl. 
Staurby By, Vejby, der er del af en skovejendom på 
cirka 125 ha, hvoraf størstedelen er beliggende nord 
for motorvejen, gjorde gældende, at arealet, som 
udgør cirka 3,67 ha, efter indgrebet ikke ville kunne 
indgå på en hensigtsmæssig måde i skovdriften, 
hvorfor det principalt ønskedes eksproprieret i sin 
helhed. Subsidiært ønskes medekspropriation af et 
mindre trekantareal mellem vandværksgrunden, 
matr.nr 18f smst., og arealet, der skal eksproprieres 
til vejudvidelsen. Det gjordes endvidere gældende, at 
det er afgørende for driften af arealet, at eksisterende 
vejadgang i begge ender af arealet opretholdes.  En-
delig påpegede ejerens repræsentant for så vidt angik 
ejendommens matr.nr. 18q og 9b Staurby By, Vejby, 
beliggende på nordsiden af motorvejen, at de foreslå-
ede permanente og navnlig midlertidige indgreb på 
dette sted vil medføre fældning af en høj bøgeskov-
bevoksning op til motorvejen, hvilket må forventes af 
få meget skadelige følger for den bagvedliggende 
skovkultur. Repræsentanten opfordrede på denne 
baggrund Vejdirektoratet til, at arbejdsarealet her 
begrænses mest muligt.   

Vejdirektoratet anførte, at regnvandsbassinet vil blive 
indpasset i terrænet på en sådan måde, at skråningen 
mod motorvejen ikke berøres, idet det nedenfor lig-
gende plateau inddrages til regnvandsbassin. Da der 
fortsat vil være vejadgang i begge ender af arealet, 
fandt Vejdirektoratet ikke, at en ekspropriation af 
hele arealet syd for motorvejen kunne komme på 
tale. Med hensyn til indgrebet i skovbrynet nord for 
motorvejen ville man søge at begrænse arbejdsarealet 
mest muligt. 

Repræsentanter for T. Hansen Gruppen A/S gav på 
det indledende møde og på mødestedet udtryk for 
bekymring med hensyn til adgangsforholdene til 
ejendommen i perioden, hvor Jyllandsvej lukkes i 
forbindelse med udskiftning af den eksisterende bro.   
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Vejdirektoratet oplyste, at selv om der vil være alter-
nativ passagemulighed ad Aulbyvej, må der desværre 
forudses visse adgangsgener i en periode på nogle få 
måneder, hvor Jyllandsvej og tilslutningsanlægget til 
motorvejen vil være lukket. Vejdirektoratet vil in-
formere ejeren nærmere herom, så snart det med 
rimelig sikkerhed kan siges, hvornår og hvor længe 
disse gener til stå på.   

For så vidt angår adgangsforholdene til raste-
/samkørselspladsen oplyste Vejdirektoratet, at man er 
i dialog med kommunen herom.  

Hjørnet af Jyllandsvej og Højgårdvej, projektets st. 
35,1 - ca. 33,9, nord for motorvejen.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 9i, Staurby By, 
Vejlby påpegede, at de geotekniske pejlerør (6 stk.) 
som allerede er etableret på det areal, der foreslås 
permanent afstået på matr.nr. 9i, er til stor ulempe for 
driften af arealet i perioden frem til ekspropriationen.   
Ejerens repræsentant påpegede endvidere, at det høje 
levende hegn, som afskærmer arealet mod motorve-
jen og Jyllandsvej vil forsvinde som følge af anlægs-
arbejdet. 

I relation til de geotekniske pejlerør oplyste Vejdi-
rektoratet, at der vil blive betalt en fast årlig gene-
erstatning pr. pejlerør. Eventuelt afgrødetab herud-
over vil kunne tages i betragtning ved erstatnings-
fastsættelsen i forbindelse med ekspropriationen.  

En repræsentant for Energinet.DK forespurgte om de 
fremtidige servitutforhold (forholdet mellem bygge-
linier og ledningsservitut). 

Vejdirektoratet oplyste, at der som udgangspunkt 
ikke ved projektet sker nogen ændring i forholdet 
mellem de forskellige servitutter.     

Hjørnet af Strib Landevej og Bogensevej, projektets 
st. 33,9 - ca. 31,8 nord for motorvejen og projektets 
st. 33,2 - ca. 31.8 syd for motorvejen.  

Ejeren af matr.nr. 7f m.fl. Staurby By, Vejlby gjorde 
gældende, at vejprojektet ville forøge vandmængden 
i afledningssystemerne og fandt derfor, at det måtte 
påhvile anlægsmyndigheden at forbedre disses kapa-
citet. 

Vejdirektoratet oplyste, at man i forbindelse med 
vejprojekter som udgangspunkt vil reducere vej-
vandmængden svarende til en normal landbrugsaf-

strømning. Det blev endvidere oplyst, at udlednings-
tilladelsen forelå, og at kommunen som miljømyn-
dighed stiller vilkårene for en udledningstilladelse, 
herunder vandløbskapacitet. 

Ejeren af matr.nr. 16g m.fl. Staurby By, Vejlby til-
kendegav, at han fortsat gerne vil have det private 
vandløb rørlagt med kommunevandløbet Tokkema-
de. Det har været overvejet at fritlægge vandløbet, 
men lodsejeren ønskede ikke at påtage sig vedlighol-
delses-/oprensningsforpligtelsen. Endvidere ønskedes 
regnvandsbassinet på hans ejendom placeret så tæt på 
Tokkemade som muligt.  

Vejdirektoratet havde ingen indvendinger mod en 
placering af regnvandsbassinet, som foreslået af 
lodsejeren, men gjorde opmærksom på, at der kan 
være en §3-interesse. 

Ejeren af matr.nr. 1a m.fl. Staurby By, Vejlby frem-
satte ønske om, at det eksisterende forløb af kommu-
nevandløbet Tokkemade ændres for at forbedre pas-
sageforholdene til det areal af matr.nr. 1a, som er 
afgrænset af Tokkemade og motorvejen. Allerede nu 
er pladsforholdene ikke gode, og arealafståelsen til 
motorvejsudvidelsen vil forringe forholdene yderli-
gere.   

Vejdirektoratet bemærkede, at man i og for sig havde 
forståelse for ejerens forslag, men at der med stor 
sandsynlighed ikke ville kunne opnås de fornødne 
dispensationer til omlægning af Tokkemade som den 
foreslåede hos lodsejeren. For at tilgodese lodseje-
rens ønske om bedre passage, undersøges mulighe-
den for etablering af fladere skråninger.      

Hjørnet af Aulbyvej og Langagervej, projektets st. 
31,8 - ca. 30,4. 

Ejeren af matr.nr. 8a m.fl Aulby By, Vejlby foreslog, 
at der etableres et lysreguleret kryds i stedet for den 
projekterede rundkørsel syd for motorvejen.  

Ejeren påpegede, at Langagervej har asfaltbelægning 
og fremsatte ønske om, at vejen også retableres med 
asfaltbelægning.   

Vejdirektoratet bemærkede i relation til forslaget om 
et lysreguleret kryds, at en sådan ændring ville med-
føre opstuvningsproblemer på ramperne, idet et lys-
reguleret kryds er langt mindre effektivt til trafikaf-
vikling end en rundkørsel.  Det blev endevidere op-
lyst, at også kommunen ønsker en løsning med rund-
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kørsel, som derfor er tilpasset det kommende kom-
munale vejprojekt.   
I relation til retableringen af Langagervej oplyste 
Vejdirektoratet, at man på steder som dette normalt 
retablerer med en grusvej af god kvalitet, men at man 
ikke bestrider, at der er tale om en pæn asfaltvej.   

Ejeren af matr.nr. 6d m.fl. Aulby By, Vejlby m.fl. 
spurgte til muligheden for, at regnvandsbassinet på 
hans ejendom enten flyttes eller lægges sammen det 
foreslåede regnvandsbassin på matr.nr. 3s.  

Vejdirektoratet oplyste, at en sammenlægning af de 
to bassiner ikke er mulig af afvandingstekniske årsa-
ger, men at placeringen af bassinerne vil blive tilpas-
set omgivelserne efter drøftelse med ejeren.  

Ejeren af matr.nr. 10c Kauslunde By, Kauslunde, 
som bor på Aulbyvej, syd for det projekterede tilslut-
ningsanlæg, påpegede, at Aulbyvej hidtil har været 
en meget svagt trafikeret vej. Etableringen af et nyt 
tilslutningsanlæg og den voldsomme trafikstigning, 
som følger heraf, vil medføre, at boligen vil blive 
svært støjbelastet, og at haven bliver ubrugelig.    

Vejdirektoratet anførte, at Aulbyvej er en kommune-
vej, og at ejerens ejendom ligger udenfor motorvejs-
projektets grænse.  Der foregår p.t. en udredning i 
kommunalt regi med henblik på tilpasning af Aulby-
vej til den forventede meget kraftige trafikstigning på 
Aulbyvej, når tilslutningsanlægget er etableret.  Den-
ne udredning er ikke færdig, og de fremtidige vilkår 
kendes derfor endnu ikke helt.    

Ejerne af matr.nr. 6a Aulby By, Vejlby, hvis ejendom 
er foreslået totaleksproprieret i forbindelse med pro-
jektet, bekræftede deres ønske om totalekspropriation 
og anmodede om, at der snarest muligt sker en afkla-
ring af overtagelsesspørgsmålet.  Ejerne tilkendegav, 
at de i givet fald ønsker en hurtig overtagelse, så de 
kender de økonomiske forudsætninger for at komme 
videre.  

Vejdirektoratet bekræftede, at man fandt det mest 
hensigtsmæssigt, at ejendommen blev overtaget i sin 
helhed.  Det oplystes, at det efter de nuværende pla-
ner først var nødvendigt at disponere over ejendom-
men efter sommerferien 2012, men Vejdirektoratet 
var efter omstændighederne indforstået med at over-
tage ejendommen snarest, eventuelt således at ejerne 
i en periode kunne blive boende på ejendommen til 
leje.    

Hjørnet af Højagervej og adgangsvejen til rasteplads 
"Lillebælt Nord", projektets st. 30,4 - ca. 28,4. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 3t m.fl. Voldby 
By, Kauslunde påpegede, at der kan blive tale om 
meget betydelige gener på grund af omvejskørsel 
med gylle, når Højagervej lukkes i forbindelse med 
anlægsarbejdet. 

Vejdirektoratet oplyste, at man i videst mulig ud-
strækning vil minimere adgangsgenerne, men at en 
lukkeperiode på nogle få måneder ikke vil kunne 
undgås.   

Ejeren af matr.nr. 3s m.fl. Voldby By, Kauslunde, 
påpegede, at adgangsvejen til hans vindmølleparcel, 
matr.nr. 3q, som må forlægges i forbindelse med 
projektet, skal retableres i en bredde på mindst 4,20 
m og med en bæreevne på 12 tons akseltryk.  

Hjørnet af Timsgyden og Vanghavevej, projektets st. 
28,4 - ca. 26,7.  

Ejeren af matr.nr. 5o Rorslev By, Rorslev, rejste 
spørgsmål om flytning af eksisterende drænbrønde til 
skel.  

Ejeren af matr.nr. 8a m.fl. Rorslev By, Rorslev rejste 
ligeledes spørgsmål om flytning af eksisterende 
brønde til skel og om placering af regnvandsbassin.  
Ejeren påpegede, at passagen mellem et antal eksiste-
rende brønde på matr.nr. 8c og vejskellet vil blive 
meget smalt efter arealarealafståelsen til motorvejs-
udvidelsen. Ejeren rejste endvidere spørgsmålet om 
erstatning for ulemper som følge af omvejskørsel 
under den midlertidige lukning af Timsgyden. 

Vejdirektoratet oplyste, at nye brønde normalt place-
res 5 m fra skråningskant.  Når de står på ejerens 
jord, afsluttes brønde under terræn, så jorden kan 
dyrkes.  Hvis de står i skel eller på vejareal, afsluttes 
brønde over terræn. Vejdirektoratet agter ikke at tage 
initiativ til flytning af de eksisterende brønde på 
matr.nr. 8c, 5o og 8d, der ikke berøres af vejudvidel-
sen. Med hensyn til regnvandsbassinets placering 
oplyste Vejdirektoratet, at dette ville blive søgt ind-
passet i omgivelserne i dialog med ejeren.    

På spørgsmål fra ejeren af matr.nr. 3b m.fl. Rorslev 
By, Rorslev gentog Vejdirektoratet, at gentilplant-
ning af skråningsarealer, der er en del af vejarealet, 
ikke indgår i projektet.  
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OK-tanken, Assensvej, Nørre Aaby, projektets st. 
26,7 - 25,2. 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet i forhold til 
de fremmødte ejere af ejendommene matr.nr. 7q m.fl. 
Asperup By, Asperup, m.fl. og matr.nr. 2c og 2h 
Asperup By, Asperup, og besvarede spørgsmål om 
bl.a. det tidsmæssige perspektiv for projektets gen-
nemførelse.  

Ejerne havde ikke bemærkninger til projektet.  

Kommissionens beslutning 

Med hensyn til spørgsmålet om ekspropriation af 
ejendommene matr.nr. 18b Staurby By, Vejby, og 
matr.nr. 1be og 1 bf Staurby By, Strib Røgleskov, 
finder kommissionen ikke at have grundlag for at 
pålægge anlægsmyndigheden at overtage disse 
matr.nre. i deres helhed. Kommissionen lægger her-
ved vægt på, at forudsætningerne for den nuværende 
skovdriftsmæssige udnyttelse af arealerne ikke ænd-
res væsentligt som følge af arealindgrebet på matr.nr. 
18b.  

Derimod finder kommissionen, at arealet i det syd-
østlige hjørne af matr.nr. 18b, mellem det nordlige 
skel af matr.nr. 18f Staurby By, Vejby og det nye 
vejskel ikke rationelt kan indgå i skovdriften efter 
indgrebet og derfor må medeksproprieres. 

Kommissionen opfordrer Vejdirektoratet til at ind-
skrænke indgrebene i den høje skov på matr.nr. 18q 
og 9b Staurby By, Vejby, mest muligt for at begræn-
se skadevirkningerne på den bagvedliggende skov-
kultur.  

I relation til spørgsmålet om omlægning af Tokke-
made på matr.nr. 1a Staurby By, Vejby, på en mindre 
strækning, bemærker kommissionen, at den kan have 
forståelse for ejerens ønske herom. Kommissionen 
finder imidlertid ikke at burde pålægge anlægsmyn-
digheden at gennemføre en sådan omlægning som 
led i projektet, idet bemærkes, at det efter det oplyste 
er tvivlsomt, om de fornødne godkendelser og di-
spensationer til en omlægning vil kunne opnås. For at 
mindske de landbrugsmæssige gener af vejudbygnin-
gen på det pågældende sted, finder kommissionen, at 
der bør etableres dyrkningsskråning på en passende 
delstrækning mellem km 31.8 og 32.0, hvor Tokke-
made ligger tæt på motorvejen.   

Kommissionen har forståelse for den bekymring 
m.h.t. de fremtidige støjgener fra trafikken på Aulby-
vej, som ejeren af matr.nr. 10c Kauslunde By, 
Kauslunde har givet udtryk for. Da der imidlertid er 
tale om en kommunal vej udenfor vejprojektet, må 
kommissionen henvise ejeren til at tage sagen op 
med Middelfart Kommune, når projektet for udbyg-
ningen af Aulbyvej er nærmere fastlagt.    

Kommissionen finder af de grunde, som er anført af 
Vejdirektoratet, ikke, at den sydlige rundkørsel ved 
det nye tilslutningsanlæg ved Aulbyvej bør erstattes 
af et lysreguleret kryds.  

Kommissionen finder derimod, at Vejdirektoratet bør 
retablere Langagervej med asfaltbelægning, såfremt 
de eventuelle nødvendige tilladelser hertil kan opnås.   

Med hensyn til totalekspropriation af ejendommen 
matr.nr. 6a Aulby By, Vejlby, finder kommissionen 
at kunne imødekomme ejernes ønske herom. 

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte kom-
missionen herefter det forelagte projekt og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

MIDDELFART KOMMUNE  

Motorvejen (St. 25.20 – St. 35.10) 

St. 25.05 – 25.20 

Motorvejen udvides med kile fra 4 til 6 spor. 

St. 25.20 – 34.18 

Motorvejen udbygges fra 4 til 6 spor symmetrisk set i 
forhold til motorvejens nuværende centerlinje  

fra nuværende kronebredde på 32 m til kommende 
kronebredde på 38,5 m. 

St. 25.32 - 26.40 h.s. 

Den nordlige frakørselsrampe til det eksisterende 
tilslutningsanlæg tilpasses til den udbyggede motor-
vej.  
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St. 25.58 – 26.10 h.s. 

Den nordlige tilkørselsrampe til det eksisterende 
tilslutningsanlæg tilpasses til den udbyggede motor-
vej. 

St. 25.68 - 26.36 v.s. 

Den sydlige tilkørselsrampe fra det eksisterende ra-
steanlæg Lillebælt syd tilpasses til den udbyggede 
motorvej.  

St. 25.59 h.s. 

Frakørselsrampen krydser en gasledning. 

St. 25.80 h.s. 

Tilkørselsrampen krydser en gasledning. 

St. 26.37 – 26.66 v.s. 

Der opsættes eventuelt 3 m høj støjskærm mellem 
motorvejen og rasteanlægget Lillebælt syd. 

St. 26.67 - 27.24 v.s. 

Den sydlige frakørselsrampe til det eksisterende ra-
steanlæg Lillebælt syd tilpasses til den udbyggede 
motorvej.  

St. 26.90 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 27.35 – 28.08 h.s. 

Der opsættes en 3 m høj støjskærm på vejarealet.  

St. 27.40  

Broen over kommunevej Timsgyden forlænges for 
passage af motorvejens to nye spor. Timsgyden sæn-
kes under den forlængede bro, således at eksisterende 
frihøjde bibeholdes og vejen reguleres over en stræk-
ning på ca. 170 m. Timsgyden udføres med to asfal-
terede kørebaner på 3,25 m og to yderrabatter på 2,0 
m. I alt en kronebredde på 10,5 m.  

Nord for motorvejen krydser kommunevej Timsgy-
den en gasledning. 

 

St. 27.70 h.s. 

Eksisterende regnvandsbassin udvides eventuelt.  

St. 28.80 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 28.42 – 28.94 h.s. 

Den nordlige frakørselsrampe til det eksisterende 
rasteanlæg Lillebælt nord tilpasses til den udbyggede 
motorvej.  

St. 28.86 h.s. 

Kommunevandløb Voldby Å føres i et ø 1.450 mm 
rør under motorvejen. Eksisterende rør forlænges 
mod nord i fornødent omfang med samme dimension 
og fald som det eksisterende rør.  

På motorvejens h.s. forlægges det åbne vandløb over 
en strækning på cirka 65 m med en bundbredde på 
1,4 og a=1,5. Vandløbet stensikres i fornødent om-
fang.  

St. 28.90 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 29.00 – 29.30 h.s. 

Der opsættes eventuelt 3 m høj støjskærm mellem 
motorvejen og rasteanlægget. 

St. 29.16 – 29.60 h.s. 

Den private fællesvej fra kommunevej Højagervej til 
rasteanlægget forlægges mod nord. Vejen udføres 
med en 3,0 m grusbelagt kørebane og to yderrabatter 
på 1,0 m. I alt en kronebredde på 5,0 m. 

St. 29.20 – 29.97 h.s. 

Den nordlige tilkørselsrampe fra det eksisterende 
rasteanlæg Lillebælt nord tilpasses til den udbyggede 
motorvej.  

St. 29.51 – 29.60 h.s. 

Forlagt privat fællesvej krydser en gasledning. 
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St. 29.60 

Broen over kommunevej Højagervej forlænges for 
passage af motorvejens to nye spor. Højagervej sæn-
kes under broen således, at eksisterende frihøjde 
bibeholdes og vejen reguleres over en strækning på 
ca. 180 m. Højagervej udføres med to asfalterede 
kørebaner på 3,0 m og to yderrabatter på 1,5 m. I alt 
en kronebredde på 9,0 m. 

Nord for motorvejen krydser kommunevej Højager-
vej en gasledning. 

St. 29.60. – 30.05 v.s. 

Privat fællesvej fra kommunevej Højagervej til 
matr.nr. 3q og 3r Voldby By, Kauslunde forlægges 
mod syd. Vejen udføres med en 4,0 m grusbelagt 
kørebane samt 2 rabatter af 1,0 m. I alt en kronebred-
de på 6,0 m.  

St. 30.30 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 30.36  

Der etableres en ø 1.600 mm tør faunapassage under 
motorvejen. 

St. 30.40  

Kommunevandløb Aulby Mølle Å føres i et ø 1.450 
mm rør under motorvejen. Eksisterende rør forlæn-
ges i fornødent omfang med samme dimension og 
fald som det eksisterende rør.  

St. 30.45 h.s. 

Eksisterende regnvandsbassin sløjfes som regn-
vandsbassin for vejvand. Bassinet opretholdes ude-
lukkende til oplandsvand med overløb til recipient, 
Aulby Mølle Å.   

St. 30.50 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 30.82 – 30.87 h.s. 

Frakørselsrampe NØ krydser en gasledning. 

 

St. 31.00 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
et traditionelt ruderanlæg til kommunevej Aulbyvej. 
Ramperne tilsluttes Aulbyvej i to 4-benede rundkørs-
ler. 

Kommunevej Aulbyvej føres over motorvejen på en 
ny bro med kronebredde på 13,5 m.  

Aulbyvej 

St. 0.15 – 0.65   

Vejen udføres med 2 asfalterede kørebaner på 4,0 m, 
en skillerabat på 3,0 m og en dobbeltrettet cykelsti på 
2,5 m i vejens østside og 1 yderrabat á 2,5 m i vejens 
vestside og 1 yderrabat á 1,0 m i vejens østside. Kro-
nebredde i alt 17,0 m. 

St. 0.10 v.s. 

Forlagt privat fællesvej Langagervej tilsluttes. (Se st. 
31.00 – 31.54 v.s.) 

St. 0.15 h.s. 

Ny dobbeltrettet cykelsti føres i eget trace under den 
østlige tilkørselsrampe. Stien udføres med 2,5 m bred 
asfalteret kørebane og 2 rabatter af 1,0 m. Bredde i 
alt 4,5 m. 

St. 0.26 

Der etableres en rundkørsel, hvor ramperne tilsluttes. 
Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 
30,0 m, 3,1 m overkørselsareal, 5,9 m asfalteret kø-
rebane og en 2,0 m yderrabat, i alt 52,0 m.  

St. 0.33 – 0.42 h.s. 

Dobbeltrettet cykelsti føres på den østlige side af 
Aulbyvej på bro over motorvejen. 

St. 0.42 – 0.62 h.s.  

Dobbeltrettet cykelsti føres i eget trace under den 
nordøstlige frakørselsrampe.  

St. 0.44 h.s 

Dobbeltrettet cykelsti krydser en gasledning.  
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St. 0.52 

Der etableres en rundkørsel, hvor ramperne tilsluttes. 
Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 
30,0 m, 3,1 m overkørselsareal, 5,9 m asfalteret kø-
rebane og en 2,0 m yderrabat, i alt 52,0 m.  

St. 0.55 – 0.65 h.s 

Hele ejendommen matr.nr. 6a Aulby By, Vejlby eks-
proprieres.  

St. 0.62 – 0.65 h.s. 

Dobbeltrettet cykelsti føres på den østlige side af 
Aulbyvej. 

St. 0.63 h.s. 

Der etableres en samkørselsplads med overkørsel til 
Aulbyvej. 

Motorvejen forsat 

St. 31.00 – 31.54 v.s. 

Privat fællesvej Langagervej forlægges mod syd. 
Vejen udføres med 3,0 m asfaltbelagt kørebane og 2 
yderrabatter á 0,75 m. I alt en kronebredde på 4,5 m. 
Hvis eventuelle nødvendige tilladelser til asfaltbe-
lægning ikke kan opnås grusbelægges kørebanen.  

St. 31.38 – 31.56 h.s. 

Tilkørselsrampe NV krydser en gasledning. 

St. 31.40 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 32.06 

Eksisterende ø 1.450 mm rørunderføring forlænges i 
fornødent omfang med samme dimension og fald. 
Der terrænreguleres ved rørenderne, således at under-
føringen kan bruges som både faunapassage og nø-
daflastning for kommunevandløb Tokkemade.  

St. 32.08  

Kommunevandløb Tokkemade føres i et ø 800 mm 
rør under motorvejen. Eksisterende rør forlænges i 
fornødent omfang med samme dimension og fald 
som det eksisterende rør.  

St. 32.20 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 32.25 – 33.50 h.s. 

Der opsættes 3 m høj støjskærm på vejarealet.  

St. 32.66  

Broen over kommunevej Staurbyvej forlænges for 
passage af motorvejens to nye spor. Staurbyvej sæn-
kes under broen således, at eksisterende frihøjde 
bibeholdes og vejen reguleres over en strækning på 
ca. 230 m. Staurbyvej udføres med to asfalterede 
kørebaner på 3,0 m og to yderrabatter på 1,5 m. I alt 
en kronebredde på 9,0 m. 

Nord for motorvejen krydser kommunevej Staurby-
vej en gasledning. 

St. 32.70 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 33.14  

Broen over kommunevej Bogensevej forlænges for 
passage af motorvejens to nye spor. Bogensevej sæn-
kes under broen således, at eksisterende frihøjde 
bibeholdes og vejen reguleres over en strækning på 
ca. 140 m. Bogensevej udføres med to asfalterede 
kørebaner på 4,0 m og to yderrabatter på 2,0 m. I alt 
en kronebredde på 12,0 m. 

Nord for motorvejen krydser kommunevej Bogense-
vej en gasledning. 

St. 33.30 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 34.04 – 35.00  

Tilslutningsanlæg 58B (Middelfart) ombygges til et 
halvt B-anlæg. Eksisterende frakørselsramper og den 
nordøstlige tilkørselsrampe forlægges til forløb læn-
gere væk fra motorvejen og ramperne tilsluttes Jyl-
landsvej i to 4-benede rundkørsler. Eksisterende syd-
østlige tilkørselsrampe forlægges til forløb parallelt 
med motorvejen. 
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St. 34.06  

Motorvejen krydser en gasledning. 

St. 34.24 – 34.36 v.s. 

Der etableres en ny adgangsvej til bebyggelse i ram-
pekvadrant, der tilsluttes kommunevej Stensgårdvej. 
Adgangsvejen udføres med 4,0 m køreareal og to 
yderrabatter på 0,75 m. I alt en kronebredde på 5,5 
m. 

St. 34.52 

Kommunevej Jyllandsvej føres over motorvejen på 
en ny bro med kronebredde på 14,0 m.  

Forlagt Jyllandsvej 

Vejen udføres med 2 asfalterede kørebaner på 4,0 m, 
en skillerabat på 3,0 m og en fællessti med dobbelt-
rettet cykelsti på 3,0 m i vejens østside og 1 yderra-
bat á 2,5 m i vejens vestside og 1 yderrabat á 1,0 m i 
vejens østside. Kronebredde i alt 17,5 m. 

Nord 

St. 1.05 h.s 

Fællesti med enkeltrettet cykelsti sluttes til eksiste-
rende Jyllandsvej.  

St. 1.05 v.s 

Fællesti med enkeltrettet cykelsti sluttes til eksiste-
rende Jyllandsvej.  

St. 1.05 – 1.07 h.s 

Fællesti med enkeltrettet cykelsti føres i eget tracé. 
Stien udføres med 2,5 m bred asfalt og 2 rabatter à 
1,0 m. Bredde i alt 4,5 m.  

St. 1.05 – 1.07 v.s 

Fællesti med enkeltrettet cykelsti føres i eget tracé.  

St. 1.07  

Fællesti med dobbeltrettet cykelsti føres under Jyl-
landsvej. Stien udføres med en 3,0 m bred asfalt og 2 
rabatter à 1,0 m. Bredde i alt 5,0 m. 

 

St. 1.07 – 1.10 h.s 

Fællessti med dobbeltrettet cykelsti føres i eget trace 
og tilsluttes Staurbyskovvej. Stien udføres med en 
3,0 m bred asfalt og 2 rabatter à 1,0 m. Bredde i alt 
5,0 m. 

St. 1.07 – 1.33 v.s 

Fællesti med dobbeltrettet cykelsti føres i eget trace 
langs Jyllandsvej og under den østlige tilkørselsram-
pe. Stien udføres med en 3,0 m bred asfalt og 2 rabat-
ter à 1,0 m. Bredde i alt 5,0 m. 

St. 1.15 – 1.21 h.s 

Tilslutning af shunt mod nordvestlig tilkørselsrampe. 

St. 1.23  

Forlagt Jyllandsvej og den dobbeltrettet cykelsti 
krydser en gasledning. 

St. 1.33 

Der etableres en rundkørsel, hvor ramperne tilsluttes. 
Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 
30,0 m, 3,1 m overkørselsareal, 5,9 m kørebane og en 
2,0 m yderrabat, i alt 52,0 m.  

Midt 

St. 1.00 – 1.34 v.s 

Fællessti med dobbeltrettet cykelsti føres på den øst-
lige side af Jyllandsvej på bro over motorvejen. 

St. 1.26 

Forlagt Jyllandsvej krydser en gasledning. 

St. 1.34 

Der etableres en rundkørsel, hvor ramperne tilsluttes. 
Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 
30,0 m, 3,1 m overkørselsareal, 5,9 m kørebane og en 
2,0 m yderrabat, i alt 52,0 m.  

Syd 

St. 1.00 – 1.24 v.s. 

Fællesti med dobbeltrettet cykelsti føres på den østli-
ge side af Jyllandsvej. 
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St. 1.12 – 1.16 h.s. 

Tilslutning af shunt fra sydvestlig frakørselsrampe. 

St. 1.18 h.s 

Eventuel tilslutning af adgangsvej til samkør-
selsplads. 

St. 1.25 h.s 

Eventuel tilslutning af adgangsvej til samkør-
selspladsen fra kommunevej Skovsvinget. 

Motorvejen fortsat 

St. 34.55   

Den eksisterende bro der fører kommunevej Jyl-
landsvej over motorvejen nedrives.  

St. 35.00 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.   
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