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Tirsdag den 8. april 2014 kl. 9.00 samledes kom-
missionen i Højby Forsamlingshus, Højbyvej 23, 
5260 Odense S for at afholde en besigtigelsesforret-
ning i anledning af anlæg af et nyt tilslutningsanlæg 
på Fynske Motorvej ved Odense SØ.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Lars Bebe og Hen-
ning Kirk Christensen. 

For Odense Kommune mødte Ole Madsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte projektchef Søren Ander-
sen, projektleder Robin Højen Madsen, fagprojektle-
der Tina Haabendal Kjærsgaard, fagprojektleder 
Herluf Due Madsen, fagprojektleder Mia Skrumsager 
Jønsson, tilsynsleder Kai Egede Jensen, projektassi-
stent Birgitte Honar, projektassistent Marianne Sø-
holm Arndahl og kommunikationsmedarbejder Bjørn 
Kock Sørensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 21. januar 
2014 fra Transportministeriet, hvormed sagen er fo-
relagt for kommissionen. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere: 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Rute E20 – Fynske Motorvej – Etape 
4045 - Tilslutningsanlæg ved Odense SØ 
med tilhørende oversigts- og besigtigelses-
planer, tegn. nr. 4045-1001 og 4045-33001. 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet.  

Forudsætninger 

Motorvejsstrækningen Motorvejskryds Odense – 
Svendborgvej udgør en del af rute E20, der forløber 
fra København i øst til Kolding i vest. Projektet er 
vedtaget i henhold til anlægslov nr. 1607 af 26. de-
cember 2013. Der er givet bevilling til anlæggelse af 
Nyt tilslutningsanlæg 50, i henhold til aktstykke nr. 
81 af den 25. april 2013. 

Transportministeren har i brev af 21. januar 2014 
henvist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ek-
spropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

Vejloven 

§ 16: Der er fremsendt brev til Odense Kommune 
med anmodning om udtalelse om tilslutningsanlæg 
Odense SØ i forbindelse med anlæg af fremtidigt nyt 
Odense Universitets Hospital. Odense Kommune har 
den 7. april 2014 udtalt, at kommunen ingen be-
mærkninger har til projektet. 

Naturbeskyttelsesloven  

§§ 3 og 16: Der er fremsendt brev d. 30. januar 2014 
til Odense Kommune med ansøgning om dispensati-
on fra naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende be-
skyttede naturområder og § 16 vedrørende sø- og å-
beskyttelseslinjer i forbindelse med anlæg af tilslut-
ningsanlæg Odense SØ.  Odense Kommune har den 
11. marts 2014 meddelt dispensation efter lovens § 
65, stk. 2 og 3 til indgreb i de beskyttede naturtyper. 

§ 20: Der er fremsendt brev d. 27. januar 2014 til Na-
turstyrelsen med anmodning om godkendelse efter § 
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20 i naturbeskyttelsesloven vedrørende offentlige an-
læg i det åbne land i forbindelse med anlæg af tilslut-
ningsanlæg Odense SØ. Naturstyrelsen har den 28. 
marts 2014 meddelt godkendelse efter lovens § 20 til 
udførelse af den ansøgte udvidelse af den Fynske 
Motorvej. 

Museumsloven  

§ 29a: Odense Kommune har d. 13. januar 2014 
meddelt dispensation til nedlæggelse af beskyttede 
sten- og jorddiger i forbindelse med anlæg af nyt til-
slutningsanlæg Odense SØ.  

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

• Enderne af de tilbageblivende diger skal af-
sluttes med stabile flader og klappes til. 

• At der etableres et levende hegn svarende til 
beplantningen på diget mellem matr. 23b og 
24m Hjallese By, Dalum, således, at der vil 
være forbindelse til skoven på matr. 8bd 
Hjallese By, Dalum. 

Miljøbeskyttelsesloven  

§ 28: Der er fremsendt brev d.15. januar 2014 til 
Odense kommune med ansøgning om tilladelse til 
udledning af vejvand fra tilslutningsanlæg Odense 

SØ i forbindelse med anlæg af fremtidigt nyt Odense 
universitets Hospital. Odense Kommune har den 11. 
marts 2014 meddelt tilladelse til udledning af over-
fladevand fra projektet til Lindved Å og Allerup-
Højby Skelgrøft. 

Skovloven  

§ 6: I brev af 27. september 2013 har Naturstyrelsen 
givet tilladelse til at fredskovspligten ophæves på 
1,58 ha.  

Godkendelsen er givet på betingelse af: 

• Der udlægges erstatningsområder på 3,2 
ha. 

• Midlertidigt inddragede arealer tilplantes 
som skovbryn efter ophør af den midler-
tidige anvendelse. 

Vandløbsloven  

§ 64 stk. 2: Der er afholdt vandsynsforretning den 
26. marts 2014. 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-
de bilag: 

 
Tegn.nr.  Emne Stationering Mål 
4045-1001 Oversigtsplan, Besigtigelse  1:25.000 
4045-33001 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 159.700 – 156.660 1:4000 
    
4045-2007 Længdeprofil ramper  1:400/1:4000 
4045-12001 Længdeprofil stioverføring  1:400/1:4000 
    
4045-7001 Normaltværsnit, Motorvejen  1:100 
4045-7003 Normaltværsnit, Ramper   1:100 
4045-17001 Normaltværsnit, Stioverføring, grussti og 

adgangsvej 
 1:100 

 
Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Strækningen Motorvejskryds Odense – tilslutnings-
anlæg nr. 53, Odense Vest udgør den midterste del af 
den ca. 98 km lange delstrækning af hldv. 40, Fynske 
Motorvej fra Nyborg til Kolding, som er forbundet 
med Østjyske Motorvej hldv. 60 ved Kolding. 

Motorvejsstrækningen vil bestå af en bystrækning på 
ca. 8 km og en strækning i åbent land på ca. 5 km. 

Delstrækningen, behandlet her, er beliggende i åbent 
land, og har mod øst sit udgangspunkt ved Motor-

vejskryds Odense og forløber herfra mod vest frem 
til tilslutningsanlæg nr. 50, Svendborgvej. 

Det behandlede vejanlæg omfatter etablering af et 
nyt tilslutningsanlæg 50, Odense SØ til det kommen-
de nye universitetshospital i Odense. Vejanlægget 
grænser direkte op til Odense Kommunes vejprojekt 
– Munkebjergvejs forlængelse. 

Det nye tilslutningsanlæg udformes som et trompet-
anlæg og erstatter det eksisterende tilslutningsanlæg 
nr. 50, Svendborgvej, der nedlægges. 

Herudover omfatter vejanlægget en ca. 2 km udbyg-
ning af den eksisterende hovedlandevej 40, Fynske 
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Motorvej på strækningen fra Motorvejskryds Odense 
– tilslutningsanlæg nr. 50, Svendborgvej.   

Motorvejen er stationeret fra øst mod vest med ud-
gangspunkt i st. 156.700, som er sammenfaldende 
med km. 156.700 på den eksisterende hovedlandevej 
40, Fynske Motorvej. 

Vejanlægget er beliggende i Odense Kommune. 

Der anlægges et parallelt spor i begge retninger på 
strækningen mellem Motorvejskryds Odense og de 
østvendte ramper til nyt tilslutningsanlæg nr. 50, 
Odense SØ, samt forberedes for afvandingssystemer 
og sideudvidelse af eksisterende underføringer mv. 
for et fuldt udbygget anlæg med 6 spor på stræknin-
gen. 

I den eksisterende faunapassage ved Lindved Å, st. 
157.380 etableres der banketter i begge sider gennem 
bygværket for landlevende dyr. 

Vest for Lindved Å, st. 157.600 og videre mod vest 
forberedes der for etablering af belysning af motor-
vejen i midterrabatten. 

Der anvendes ikke støjreducerende asfaltbelægninger 
på delstrækningen, da denne er beliggende i åbent 
land. Eksisterende støjvolde på strækningen bibehol-
des. 

Dimensioneringshastighed 

Den eksisterende motorvej er projekteret efter Vejdi-
rektoratets projekteringsregler for motorveje 1970 
(De grå motorvejsregler). 

Dimensioneringshastigheden var 120 km/t. Dimensi-
onsgivende standselængder blev beregnet på grund-
lag af friktionskoefficienter på tør vej. 

Komfortkravet til projektering af tracéet var den 
gang højere end i dag. 

Motorvejens tilladte hastighed efter udbygningen er 
fastsat til 110 km/h.  

For anlæg af overført kommunevej anvendes dimen-
sioneringshastigheden 60 km/h. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejsanlægget.  

Vandsynsforretninger er i overensstemmelse med 
vandløbslovens bestemmelser afholdt inden besigti-
gelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt senest 
ved ekspropriationsforretningen. 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nød-
sporskanter, således at alt overfladevand ledes til 
lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. 
Kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyld-
ning og til trugformede forsænkninger med dræn, 
hvor vejen ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/sek/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. 

Tilslutninger 

Hovedlandevej 40 tilsluttes mod øst i Motorvejskryds 
Odense, der er et fuldt kløverbladsanlæg og mod vest 
i et nyt trompetanlæg tilslutningsanlæg nr. 50, Oden-
se SØ. 

Motorvejskryds Odense 

Her videreføres de eksisterende parallelramper nord 
og syd for motorvejen som et tredje spor i vestgående 
retning. 

Odense SØ 

Her etableres et nyt tilslutningsanlæg som et trom-
petanlæg.  

Svendborgvej 

Ramperne ved tilslutningsanlæg 50, Hjallese ned-
lægges og asfalten fjernes. Det sydlige signalregule-
rede kryds fjernes. En delstrækning af den nordøstli-
ge rampe ombygges til kommunevej mellem Svend-
borgvej og Munkebjergvejs forlængelse, ligesom det 
nordlige signalregulerede kryds ombygges. 

Sideanlæg 

Der etableres ikke rasteanlæg på strækningen. 

Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen. 

Tværprofil 

Motorvejens kronebredde er 33,00 m, fordelt på føl-
gende elementer: 

• midterrabat på 2,00 m 

• 2 kørebaner a 11,00 m, afstribet med 3 køre-
spor a 3,50 m og kantbaner ind mod midter-
rabatten på 0,50 m  

• belagt nødspor a 3,00 m i begge vejens sider 
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• yderrabat a 1,50 m i begge vejens sider 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 
10,00 m, fordelt på følgende elementer: 

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

• belagt nødspor på 3,00 m  

• yderrabat på henholdsvis 1,00 og 1,50 m i 
rampens sider 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med Odense Kommune og fremgår af 
afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil 
principielt blive udformet i overensstemmelse med 
de eksisterende forhold. 

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m for 
motorvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje. 

Støjafskærmning 

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen. 

Byggelinjer 

Arealerne langs motorvejen pålægges servitut om 
byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at veje-
ne senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlo-
vens § 34, stk. 1. 

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motorvejens midte  60 m 

Fra rampens venstre kørebanekant 35 m 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra 
venstre kørebanekant. 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og pas-
sagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskel-
len 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.  

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 op til 10 m. 

Endvidere eksproprieres midlertidigt til midlertidig 
tilkørselsrampe, broarbejdsplads, udsætning, terræn-
regulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder 
og udgravninger m.v. 

Faunapassager 

Placering og udformning sker i samråd med Odense 
Kommune, og fremgår af afsnit 6. Særlige bestem-
melser. 

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. 

Vildthegn 

Der opsættes vildthegn st. 156.870 – 157.910 i begge 
sider af motorvejen. 

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 vej-
lovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbe-
styrelser eller private ejere og brugere, til hvem veje-
ne afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Strækningen projekteres og anlægges af Vejdirekto-
ratet. 

Vejbestyrelsesforhold 

Der ændres ikke på vejbestyrelsesforholdene. 
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Fremmede ledninger 

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 vandløbsarealer, 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 overdragne eksproprierede 
arealer betragtes 

som løsøre, der ikke medeksproprieres. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde: 

• Ejeren af Hollufgårdsvej 34 spurgte til, om 
der eksproprieres areal til en 3-sporet motor-
vej samtidig med ekspropriationen til det nye 
tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet oplyste, at 
der eksproprieres det nødvendige areal til 
både tilslutningsanlæg og udbygning af mo-
torvejen på den ca. 2 km lange strækning 
mellem Motorvejskryds Odense og Svend-
borgvej samtidig, således at man ikke skal 
genere de berørte lodsejere flere gange. 

• Ejeren af Juliana Ejendomme spurgte til, om 
der var tale om ekspropriation til både den 
statslige del af projektet og den kommunale 
del af projektet. Vejdirektoratet oplyste, at 
den indvarslede besigtigelsesforretning alene 
vedrørte den statslige del af projektet, og at 
de kommende ekspropriationer forventes af-
holdt i august/september 2014. Kommissari-
us tilføjede, at Vejdirektoratet har tilkende-
givet, at man arbejder på, at der i forbindelse 
med ekspropriationerne til den statslige del 
af projektet samtidig kan ske ekspropriation 
til den kommunale del af projektet, idet der i 
lovgivningen er mulighed for, at ekspropria-
tion til kommunale vejanlæg sker efter pro-
cesreglerne vedrørende ekspropriation til 
statslige anlæg. 

• Repræsentanten for Odense Erhvervspark 
fremsatte et ønske om etablering af en afkør-
sel fra motorvejsrampen/Munkebjergvejs for-
længelse til erhvervsområdet på matr.nr. 18g, 
og hvis muligt også gerne til matr.nr. 21c og 
19m. Vejdirektoratet og Odense Kommune 
oplyste, at der havde været drøftelser herom, 
men at status er, at de to erhvervsområder 
skal vejbetjenes fra den nye kommunevej, 
der forløber fra universitetshospitalet til 
Svendborgvej. Vejdirektoratet henviste re-
præsentanten til at tage spørgsmålet op med 
Odense Kommune. 

• En repræsentant for Grundejerforeningen 
Lindvedparken fremsatte et ønske om, at der 
etableres et fuldt oplyst stisystem fra Svend-
borgvej til det kommende sygehusområde. 
Repræsentanten opfordrede til, at Vejdirekto-
ratet og kommunen fandt en løsning sammen 
og bemærkede, at der på nordsiden af motor-
vejen er planlagt et asfalteret stisystem med 
belysning. 

Efter det indledende møde foretog kommissionen i 
fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de 
berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og bru-
gere havde lejlighed til at udtale sig. 

 

 

 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Mødested Hollufgårdsvej: 
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Der fremkom ingen bemærkninger på dette møde-
sted. 

Mødested Glisholmvej: 

• Repræsentanten for Odense Erhvervspark 
gentog sit ønske om etablering af en afkørsel 
fra motorvejsrampen/Munkebjergvejs for-
længelse til erhvervsområdet på matr.nr. 18g 
og hvis muligt også til matr.nr. 21c og 19m. 
Vejdirektoratet og Odense Kommune gjorde 
opmærksom på, at en afkørsel som ønsket vil 
medføre nogle trafikale problemer, herunder 
indfletningsproblemer i forhold til trafikken, 
der kommer fra Jyllandssiden, og som skal 
videre til universitetshospitalet, særligt ud-
rykningskøretøjer.  

Mødested den private fællesvej Krumtappen: 

• Repræsentanten for Mercedes (matr. nr. 19p) 
gjorde gældende, at Vejdirektoratets forslag, 
hvorved byggelinjer på ejendommen udvides 
til 60 meter, indebærer en betydelig be-
grænsning i virksomhedens fremtidige udvi-
delsesmuligheder. Han påpegede, at den nu-
værende bebyggelse på ejendommen er op-
ført med respekt af de gældende byggelinjer 
og udtrykte forventning om, at Vejdirektora-
tet vil meddele dispensation fra den nye byg-
gelinje, således at der fremadrettet er mulig-
hed for at udvide bygningen på ejendommen. 

• De fremmødte repræsentanter for henholds-
vis Scania (matr.nr. 18f) og Iveco A/S 
(matr.nr. 9k) påpegede et tilsvarende pro-
blem i forhold til deres ejendomme af en ud-
videt byggelinje. 

• Vejdirektoratet oplyste, at direktoratet vil 
genoverveje nødvendigheden af at udvide 
byggelinjerne ud for de tre ejendomme til 60 
meter. 

• Repræsentanten for Mercedes (matr. nr. 19p) 
anførte videre, at man forventer at blive ori-
enteret i god tid i forhold til, hvornår jord-
kørsler ved ejendommen påbegyndes, således 
at man har mulighed for at minimere støvge-
ner og omplacere køretøjer. Mercedes ønsker 
i øvrigt, at det eksisterende trådhegn mod 
motorvejen, der fjernes i forbindelse med ek-
spropriationen, reetableres af Vejdirektoratet 
eller på Vejdirektoratets regning, herunder at 
det opretholdes i hele anlægsperioden af for-
sikringshensyn. 

• Forpagter af Odense Kommunes arealer 
matr.nr. 20bm og 21q m.fl. Peter Dreyer 
spurgte til, hvornår anlægsarbejdet går i 
gang. Vejdirektoratet oplyste, at de arkæolo-
giske undersøgelser forventes påbegyndt 
umiddelbart efter påske. Det følger af an-
lægsloven for projektet, at Vejdirektoratet 
kan foretage de arkæologiske undersøgelser, 
som er nødvendige for anlægsarbejdet, inden 
der er sket ekspropriation af arealerne. For så 
vidt angår erstatning for afgrødetab afregnes 
dette direkte mellem parterne. 

• Ejeren af matr.nr. 7gh og 7g Lars Andersen 
fremsatte anmodning om opsætning af bom-
me på den kommunale sti for at forhindre 
bilkørsel på stisystemet. Ejeren gjorde end-
videre opmærksom på, at arealet, der skal 
anvendes til arbejdsareal, og hvorpå der er 
frugttræer, ikke efterfølgende kan bruges til 
dyrkning af frugt, hvis der har kørt tunge ent-
reprenørmaskiner på arealet. I forbindelse 
med de arkæologiske undersøgelser vil det 
blive nødvendigt at fælde 5-6 rækker frugt-
træer bestående af æble- og pæretræer. Vej-
direktoratet oplyste, at man vil holde et møde 
med ejeren med henblik på drøftelse af er-
statningen for tab af frugttræer, herunder 
nedtagning og opsætning af hegn omkring 
frugtplantagen. I tilfælde af at parterne ikke 
kan blive enige, vil erstatningsspørgsmålet 
blive forelagt kommissionen til behandling. 
Ejeren bemærkede i forlængelse heraf, at det 
skulle sikres, at han hele tiden har mulighed 
for at komme ind på plantagens arealer, og at 
der ikke opstår niveauforskelle ved indkørs-
len til plantagen. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen opfordrede Vejdirektoratet og Odense 
Kommune til i samarbejde at se nærmere på spørgs-
målet om vejbetjeningen af erhvervsområderne i 
Odense Erhvervspark i lyset af det fremsatte ønske 
om en mere direkte vejforbindelse fra motorvejsaf-
kørslen/Munkebjergvejs forlængelse til erhvervsom-
råderne. 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, Vejdirekto-
ratet har givet under besigtigelsen, bl.a. om at ville 
revurdere behovet for en udvidet byggelinje ud for 
erhvervsejendommene på motorvejens sydside mel-
lem Svendborgvej og det nye tilslutningsanlæg.  
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For så vidt angår standarden af stisystemet mellem 
Svendborgvej og det nye sygehusområde finder 
kommissionen, at ansvaret herfor primært påhviler 
Odense Kommune, idet det dog er Vejdirektoratets 
ansvar at sikre en hensigtsmæssig overgang mellem 
stisystemet og den nye stibro over motorvejen. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen anlægsmyndighedens forslag og fastsatte føl-
gende særlige bestemmelser: 

St. 156.660 – 156.760 h.s 

Det eksisterende regnvandsbassin udvides. 

St. 156.850 h.s 

Motorvejens tilkørselsrampe fortsættes som sportilfø-
jelse – det 3. spor på motorvejen. 

St. 156.860 v.s 

Motorvejens frakørselsrampe fortsættes som sportil-
føjelse – det 3. spor på motorvejen. 

St. 156.900 – 157.370 v.s 

Den eksisterende støjvold bevares. 

St. 157.080 

Hollufgårdsvej føres under motorvejen. Der sikres en 
frihøjde på 2,50 m ved tunnelens sideudvidelse.  

St. 157.380 

Lindved Å føres under motorvejen, bygværket side-
udvides og der anlægges banketter langs begge sider 
af åen. 

St. 157.380 – 157.590 h.s 

Lindved Å forlægges ca. 10 m mod nord. 

St. 157.420 – 157.540 v.s 

Det eksisterende regnvandsbassin udvides. 

St. 157.930 

Den kommunale vej Glisholmvej føres over motorve-
jen som en stiforbindelse. 

Forlagt sti Glisholmvej  

St. 0.100 – 0.550 

Forlagt Glisholmvej udføres med 3,00 m asfalteret 
kørebane samt 2 yderrabatter á 1,00 m. I alt en kro-
nebredde på 5,00 m. 

Stien belyses.  

St. 0.100 

Forlagt Glisholmvej tilsluttes Glisholmvej 

St. 0.02- 0.140 v.s 

Der etableres adgangsvej til matr.nr. 60 m.fl. Hjallese 
By, Dalum. Adgangsvejen udføres med 3,00 m grus 
kørebane samt 2 yderrabatter á 0,50 m. I alt en kro-
nebredde på 4,00 m. 

St. 0.340 

Stien føres over motorvejen på en bro med 3,0 m kø-
rebane samt 2 yderrabatter á 0,30 m. I alt en krone-
bredde på 3,60 m mellem kantbjælkerne. 

St. 0.550 

Forlagt Glisholmvej afsluttes i eksisterende grussti. 

Motorvejen fortsat 

St. 158.080 – 158.280 h.s 

Grussti nedlægges. 

St. 157.900 – 158.040 v.s 

Adgangsvej til master etableres. 

St. 158.170 – 185.530 v.s 

Grusvej forlægges. Vejen udføres med 3,00 m grus-
belagt kørebane samt 2 yderrabatter á 1,0 m. I alt en 
kronbredde på 5,00 m. 

St. 158.280 

Eksisterende stibro nedrives. 

St. 158.295 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg, udformet 
som et trompetanlæg, hvor Munkebjergvejs forlæn-
gelse afsluttes. Alle 4 kørespor fra Munkebjergvejs 
forlængelse afsluttes i en rampe i trompetanlægget. 

De nordlige ramper føres direkte fra Munkebjergvejs 
forlængelse og frem til motorvejen. De sydlige ramper 
føres direkte fra Munkebjergvejs forlængelse over mo-
torvejen på en bro og ned på motorvejen. 

Tilslutningsanlægget belyses. 

St. 158.300 – 158.400 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 158.980 – 159.300 h.s 

Frakørselsrampen nedlægges som rampe og ombyg-
ges til kommunal forbindelsesvej mellem Svend-
borgvej og Munkebjergvejs forlængelse. Forbindel-
sesvejen etableres af Odense Kommune. 

St. 159.020 – 159.120 
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Der etableres lysafskærmning for at modvirke blæn-
ding fra billygter mellem trafikanter på Forbindelses-
vejen og motorvejen. 

 

St. 159.150 

Motorvejen tilsluttes eksisterende hldv. 40. 

St. 159.250 

Eksisterende tilslutningsanlæg 50, Hjallese nedlægges. 

Herefter afsluttedes dagens forretning og protokollen 
blev underskrevet. 

 

Henrik Hansen 

Agnes Tellerup      Gunner Lorentsen       Henning Kirk Christensen       Lars Bebe 

Dorte Ellegaard       Ole Madsen 

Søren Andersen       Robin Højen Madsen       Tina Haabendal       Herluf Due Madsen        

Mia Skrumsager Jønsson 

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

/Iben Held Jensen 

 

Henriette Swierkosz 
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