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Besigtigelsesforretningen den 27. oktober 2011 

Trafiksanering af hovedlandevej 170, Rønne-Nexø, Åkirkebyvej i Rønne 

Bornholms Regionskommune. 

 

Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne, 
for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning 
af Trafiksanering af hovedlandevej 170, Rønne-
Nexø, Åkirkebyvej i Rønne fra Almindings Runddel 
til Sagavej/Industrivej, Bornholms Regionskommu-
ne. 

Tilstede var Kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Frants Hagen Hagensen 
og Jørn Munk Fassel.    

Som repræsentant for Bornholms Regionskommune 
mødte Hardy Pedersen. 

For Bornholms Regionskommune, Teknisk Forvalt-
ning, mødte Robert Kure. 

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

For Vejdirektoratet mødte projektleder Per Sund, 
landinspektør Lars Pedersen og projektassistent Tine 
Odrzywolski Hovmand-Hansen sammen med projekt-
ingeniør Karsten Melson, Moe & Brødsgaard.   

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, Hovedlandevej 170, Rønne-
Nexø, km 1.150-1.462, Trafiksanering af Åkirkeby-
vej fra Almindings Runddel til Sagavej/Industrivej, 
August 2011, med tilhørende oversigts- og besigti-
gelsesplaner m.v., tegn.nr. H170-01-33001, dateret 
23. august 2011 samt tegn.nr. H170-01-4001 og 
H170-7001, begge dateret 13. juli 2011.   

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Forudsætninger 

Åkirkebyvej på strækningen mellem Almindings 
Runddel og Industrivej/Sagavej udgør en del af Ho-
vedlandvej 170 - Rute 38, der forløber fra Rønne til 
Neksø. 

Projektet er et trafiksaneringsprojekt i henhold til 
Finanslovens § 28.21.21 ”Anlæg til fremme af sik-
kerhed og miljø”. 

Projektet omfatter etablering af et ca. 3 meter bredt 
midterareal til brug for afventende venstresvingere. 
Dette indebærer arealerhvervelse i vejens højre side 
med flytning af cykelstier og fortov. 

Vejdirektoratet har anmodet Transportministeriet om 
at bemyndige kommissarius til at behandle projektet 
ved ekspropriationskommissionen. Transportministe-
ren har i brev af 23. juni 2011 henvist projektet til 
behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov 
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom, § 12, stk. 1. 
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Myndighedsgodkendelser 

Bornholms Regionskommune har iht. Vejlovens § 16 
udtalt, at trafiksanering af Åkirkebyvej mellem Al-
mindings Runddel og Sagavej/Industrivej ikke med-
fører nogen bemærkninger vedr. adgangsforhold, 
oversigter og byggelinjer, bortset fra oversigten ved 
den eksisterende udkørsel fra Jem & Fix. 

Bornholms Regionskommune har været i tæt dialog 
med Vejdirektoratet under hele projektforløbet, og 
kan godkende projektet til udførelse.  

Bornholms Regionskommune oplyser ligeledes, at 
der ikke kræves fornyet ansøgning af udledningstil-
ladelse, men at nuværende tilladelse er tilstrækkelig 
og dækkende for udvidelsen af vejen. 

Alternativ til det valgte projekt for trafiksanering af 
Åkirkebyvej, hvis de økonomiske muligheder havde 
været tilstede, kunne krydset Åkirkebyvej/ Saga-
vej/Industrivej være foreslået ombygget til en rund-
kørsel med den begrundelse, at dette vil resultere i en 
mere flydende trafikafvikling, samt en forbedring af 
trafiksikkerheden på Åkirkebyvej. 

Naturstyrelsen Roskilde har den 22. august 2011 
meddelt, at projektet ikke er VVM pligtigt. Afgørel-
sen er offentliggjort den 23. august 2011. 

Bornholms Politi har den 21. oktober 2011 afgivet 
udtalelse, hvoraf fremgår, at man ikke har indven-
dinger mod projektet. 

 

Tegningsoversigt 

Tegn.nr. Rev.   Mål   Emne   Stationering 

H170-01-33001 -  1:<1.000>   Besigtigelse,  

Ejendomsforhold Km.1.150 – 1.525 

H170-01-4001 -  1:<500>   Skitseprojekt, plan   Km.1.150 – 1.550 

H170-01-7001 -  1:<50>  Normaltværsnit 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter ombygning af Åkirkebyvej mel-
lem Almindings Runddel og Industrivej/Sagavej i 
Rønne, beliggende i Bornholms Regionskommune. 
Strækningen har en årsdøgnstrafik på ca. 9.100 biler, 
og er dermed kommunens mest trafikkerede vej. 
Strækningen er præget af erhvervsvirksomheder og 
forretninger på begge sider af vejen, hvilket medfører 
en del svingende og krydsende trafik.  

Der er de seneste 5 år registreret i alt 5 uheld, heraf 3 
bagendekollisioner i forbindelse med svingning til 
venstre ind ad indkørsel til forretning. Ingen af uhel-
dene havde cyklister indblandet. 

Ombygningen skal sikre en mere sikker og tryg tra-
fikafvikling, specielt for de mange venstresvingende 
til ejendomme og forretninger på strækningen.  

Samtidig sikres en længe påkrævet renovering af 
belægningerne på vejen. 

Projektet omfatter udvidelse af kørebanen med et 
midterareal, som skal tjene som venteposition for 
venstresvingende uden risiko for bagendepåkørsel. 

Midterarealet vil også kunne tjene til at gøre en 
krydsning af kørebanen for lette trafikanter mere 
sikker og tryg ved, at de kan dele krydsningen i 2 
tempi. 

I midterarealet etableres der 2 steder på strækningen 
heller, der skal sikre at arealet ikke anvendes til 
overhaling. 
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Dimensioneringshastighed 

Vejstrækningen er beliggende i tættere bebygget 
område, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t, 
som ikke ændres. 

Afvanding 

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem. 

Belysning 

Eksisterende vejbelysning i vejens nordside udskif-
tes, og der opsættes vejbelysning i vejens sydside. 

Tværprofil 

Det nye vejanlæg udlægges i følgende bredde, regnet 
fra eksisterende vejs nordlige kantstenslinje: 

- Kørebane, 2 spor á 3,25 m samt midterareal á 3,35 
m, i alt 9,85 m 

- Delt sti, cykelstidel 2,20 m og fortovsdel 1,80 m, i 
alt 4,00 m 

Samlet bredde, regnet fra nordlige kantsten 13,85 m 

Hvor andet ikke er anført i det følgende, udføres 
højderegulering af eksisterende belægninger umid-
delbart uden for nyt vejskel. Reguleringen foretages 
over ca. 1 m bredde. 

Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

De eksisterende byggelinjer tinglyst den 6. juni 1956 
langs H170 Rønne – Nexø på 17,5 m fra vejmidte 
ændres ikke. 

Adgangsbegrænsning 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning i 
forbindelse med projektet. 

Overkørsler 

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler 
sker i fornødent omfang, og er beskrevet under afsnit 
6, Særlige bestemmelser. 

 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges alene til arbejdsareal og 
har normalt en bredde på 1,0 m. Da der på nogle 
ejendomme er stor højdeforskel til Åkirkebyvej fore-
tages tilpasning op til 8 meter, hvorfor det midlerti-
dige arbejdsareal her bliver noget større. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af den ombyggede vej påhviler vejbe-
styrelsen. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Åkirkebyvej. 

Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.  

Underskreven ledningsprotokol fremlagdes. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde: 

En bilforhandler, hvis virksomhed er beliggende på 
vejens nordside og som ikke berøres af ekspropriati-
ve indgreb i forbindelse med projektet, forespurgte, 
om det vil blive givet varsel forud for anlægsarbej-
dets start, således at man kan gardere sig mod skader 
på udstillede biler fra arbejdet med afhøvling af ve-
jens slidlag.   

Vejdirektoratet oplyste, at man efter ekspropriation 
og udbud vil tilskrive hver enkelt lodsejer på stræk-
ningen med nærmere information om planerne for 
arbejdets udførelse.  

Kommissarius oplyste på forespørgsel, at Vejdirekto-
ratet har anmodet om foretagelse af ekspropriation til 
projektet i uge 17 til næste år, men at det på nuvæ-
rende tidspunkt ikke kan siges, om det vil være mu-
ligt at imødekomme anmodningen, da ekspropriati-
onskommissionens program for 1. halvår 2012 alle-
rede nu er meget hårdt presset. 

Vejdirektoratet oplyste, at en lodsejer havde udtrykt 
bekymring for forøgede støjgener i forhold til en 
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kontorarbejdsplads på ejendommen, når trafikken 
som følge af projektet rykker nærmere bygningerne 
på den pågældende ejendom.  

Vejdirektoratet har kontaktet lodsejeren og informe-
ret denne om, at den nye vej vil blive udført med 
støjdæmpende asfalt. Vejdirektoratet har endvidere 
ladet udarbejde en støjrapport om de forventede kon-
sekvenser af projektet, som er tilsendt og drøftet med 
lodsejeren, som herefter ikke har haft bemærkninger 
til projektet.    

Efter det indledende møde besigtigede kommissionen 
den berørte vejstrækning, idet de fremmødte repræ-
sentanter for ejere og brugere havde lejlighed til at 
udtale sig. 

Fremkomne bemærkninger ved besigtigelsen i 
marken:  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 4aa, Rønne 
Markjorder, (Shell) oplyste, at man har søgt kommu-
nen om tilladelse til opsætning af et fleksibelt skilt 
med logo ved overkørslen til Åkirkebyvej, som skal 
koordineres med lysopsætningen på vejen.  

Vejdirektoratet gav tilsagn om at sørge for den nød-
vendige koordination.   

I relation til ejendommen matr.nr. 4ai (DR) oplyste 
Vejdirektoratet, at det er aftalt, at hele den eksiste-
rende beplantning ud mod Åkirkebyvej fjernes. 

Ejeren af matr.nr. 208b, hvis ejendom er beliggende 
på vejens nordside, og som ikke berøres af ekpropria-
tive indgreb i forbindelse med projektet, gav udtryk 
for bekymring med hensyn til sætningsskader på 
huset som følge af anlægsarbejdet.   

Vejdirektoratet tilkendegav, at man i udbudsvilkåre-
ne vil pålægge entreprenøren inden arbejdets påbe-
gyndelse at udføre fotodokumentation af særligt ud-
satte ejendomme med henblik på at kunne konstatere, 
om anlægsarbejdet medfører sætningsskader.  

På forespørgsel fra ejeren af matr.nr. 225e (Nyboes 
Auto) oplyste Vejdirektoratet, at et ældre asketræ ud 
mod Åkirkebyvej ikke berøres af projektet. Derimod 
vil det være nødvendigt at flytte en større sten, en 
monolit samt en flagstang, der alle er placeret inden 
for byggelinien.  

 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte det forelagte projekt og 
fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE, REGI-
ON HOVEDSTADEN 

ÅKIRKEBYVEJ, HOVEDLANDEVEJ NR. 170 
KM 1.150 – 1.462 

Km 1,150 – 1,170 h.h.s 

Midterhelle i til-/frafart mod rundkørslen Almindings 
Runddel flyttes. 

Sydlige kørebanekant og cykelsti/fortov flyttes mod 
syd. 

Km 1,175 h.h.s 

Overkørsel til benzintank flyttes ca. 3 m mod vest og 
retableres i uændret bredde. Der pålægges venstre-
svingsforbud for lastbiler ved udkørsel. 

Km 1,205 h.b.s.  

Midterhelle mellem kørebanerne etableres.  

Km 1,210 h.h.s 

Eksisterende overkørsel nedlægges 

Km 1,218 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. 

Km 1,223 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. Belægning og 
kantsten højdereguleres ca. 3 m ind på grunden. 

Km 1,267 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. Belægning og 
kantsten højdereguleres ca. 3 m ind på grunden. 

Km 1,314 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. Belægning og 
kantsten højdereguleres ca. 4 m ind på grunden. 
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Km 1,356 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. Belægning og 
kantsten højdereguleres ca. 5 - 8 m ind på grunden. 

Km 1,338 h.b.s.  

Midterhelle mellem kørebanerne etableres. 

Km 1,424 h.h.s 

Eksisterende overkørsel retableres. Belægning højde-
reguleres ca. 5 m ind på grunden. 

 

Km 1,429 – 1,462 h.h.s 

Belægning højdereguleres ca. 1 - 2 m ind på grunden. 

Km 1,462 h.b.s.  

Midterhelle mellem kørebanerne etableres. 

Km 1,462 h.h.s 

Ny forlagt cykelsti og fortov tilsluttes eksisterende 
cykelsti og fortov. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.   

 

 

Henrik Hansen 

Helge Sølgaard    Leif Luxhøj-Pedersen    Frans Hagen Hagensen     Jørn Munk Fassel   

Hardy Pedersen   Robert Kure   Gunnar Aage 

Per Sund   Lars Pedersen   Tine Odrzywolski Hovmand-Hansen   Karsten Melson 

/Peter Valentin Rolnæs 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 
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