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NOTAT 

 

MINDRE ÆNDRINGER TIL LANDSPLANDIREKTIV FOR 

BALTIC PIPE VEDR. MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSER I 

JYLLAND 
 

1. Indledning 

Som følge af detailplanlægning og dialog med lodsejere og som følge af krav fra myndigheder 

til krydsning af veje og jernbaner eller vandløb har Energinet været nød til at foretage en række 

justeringer af linjeføringen for den nye gasledning inden for den zone på 50 m som landsplan-

direktivet muliggør. Af samme årsag er det nødvensigt at foretage en række mindre justeringer 

af de midlertidige arbejdspladser, så disse er tilpasset projektet og den ændrede linjeføring og 

myndighedernes krav. Landsplandirektivets bilag A oplister de matrikler, hvor landsplandirekti-

vet giver mulighed for at anlægge midlertidige arbejdspladser. Disse matrikler er endvidere 

uploaded til plandata.dk, hvor de kan ses. Som følge af de nødvendige ændringer ansøger 

Energinet Erhvervsstyrelsen om de nødvendige ændringer af landsplandirektivets arealreserva-

tioner til midlertige arbejdspladser. Den ansøgte opdatering er beskrevet neden for. 

 

De arealer, der er omfattet af ændringer, udgøres af almindelige landbrugsarealer, og som er 

uden bygninger. De nye arealer er på nær to arealer heller ikke omfattet af natur- eller kultur-

beskyttelsesinteresser. I et enkelt tilfælde ligger to arbejdspladser til en opgravningsfri vej-

krydsning inden for beskyttelseslinjen til en rundhøj. Projektet har modtaget dispensation fra 

både Vejen Kommune og Kolding Kommune til midlertidigt arbejde inden for beskyttelseslinjen 

for rundhøjen på grænsen mellem de to kommuner. Der er endvidere et areal der ligger i fred-

skov. Miljøstyrelsen givet tilladelse til fældning af fredskov og midlertidigt brug af arealet. 

I dette notat er ændringer for strækningen Houstrup til Nybro og fra Egtved til linjeventislsta-

tion Stenderup beskrevet.  

2. Ændringer i Jylland 

Ændringer er primært nødvendiggjort som følge af krav fra kommunerne om opgravningsfri 

krydsninger af veje og krav om omlægning af vandløb. Herudover har detailplanlægningen be-

tydet enkelte ændringer. 
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En opgravningsfri krydsning af en vej foregår ved, at der laves en arbejdsplads på begge sider af 

den vej, der skal krydses. På afsenderarbejdspladsen monteres en åben spids forrest på gasrø-

ret og en hydraulisk hammer for enden af røret, hvorefter røret fremføres med mange slag på 

et hoved, der monteres i enden af gasrøret. Når røret er ført under vej eller vandløb til modta-

gerarbejdspladsen, presses jorden ud af røret med trykluft. Selve aktiviteten udføres normalt 

på ½-1 dags tid. Herefter fortsætter anlægsarbejdet i åben grav. 

 

Der er tale om følgende ændringer, der giver ændringer i forhold til landsplandirektivets bilag 

A: 

 

• 14 nye midlertidige arbejdsarealer for syv opgravningsfrie krydsninger af veje (2 mid-

lertidige arbejdsarealer pr. krydsning – en på hver side af vejen).  

• 1 nyt areal til placering af rørlagerplads kombineret med en opgravningsfri krydsning. 

• 1 nyt areal til omlægning af vandløb 

• 1 flytning af rørlagerplads til nyt areal. Tidligere areal til rørlagerplads udgår (se neden 

for). 

3 arbedspladsarealer udgår, fordi der som resultat af detailplanlægningen ikke længere er be-

hov for arealet eller fordi det flyttes til ny placering. 

 

For øvrige arealer, der er udpeget i landsplandirektivets Bilag A i Jylland, er der sket større eller  

mindre ændringer af arealerne inden for de udpegede matrikler, herunder en generel reduk-

tion af arealernes størrelse.  

 

Nedenfor beskrives kun ændringerne i Jylland for de arbejdsarealer, som skal  ligge på matrik-

ler, der ikke er udpeget i landsplandirektivets Bilag A. Baggrunden for ændringerne beskrives 

endvidere. 
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BLÅBJERGVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 4A OG 4B 

Nyt areal 4a: 9e Houstrup By, Henne 

Nyt areal 4b: 9e Houstrup By, Henne 

 

Arealerne er nye, men ændringer sker inden for en matrikel udpeget i landsplandirektivets bi-

lag A. 

 

Varde Kommune har krævet at Blåbjergvej krydses ved opgravningsfri metode/underboring. 

Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrørledningen 

presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, der er 

forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

 
Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 9e Houstrup By, Henne 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på hver side af Blåbjergvej til brug for underføring af 

gasrøret. 

 

Der er indgået frivillig aftale med lodsejer om brug af de to arealer. 
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KLINTINGVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 5A OG 5B 

Nyt areal 5a: 9h klintinge By, Henne 

Nyt areal 5b: 60 klintinge By, Henne 

 

Ændringen sker uden for matriklel udpeget i landsplandirektivets bilag A. 

 

Varde Kommune har krævet at Klintingvej krydses ved opgravningsfri metode/underboring. 

Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrørledningen 

presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, der er 

forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 9h Klintinge By, Henne 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på vestsiden af Klintingevej til brug for underføring af 

gasrøret. 

 

Matr.nr. 60 Klintinge By, Henne 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på østsiden af Klintingevej til brug for underføring af 

gasrøret. 
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FIDDE STRØM – OMLÆGNING AF VANDLØB - NY MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADS 

NUMMER 5C 

Nyt areal 5c: 21a Rolfsø, Henne og 1m Skyhede By, Outrup 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget i landsplandirektivets bilag A. 

 

Varde Kommune har krævet at Fidde Strøm omlægges i forbindelse med krydsningen. Det mid-

lertidige arbejdsareal muliggør omlægning af vandløbet. Vandløbet omlægges midlertidigt gen-

nem rør på arbejdsarealet og tilbageføres, når krydsningen er gennemført og vandløbsbund og 

brinker er reetableret. 

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 21a Rolfsø, Henne 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads i forbindelse med omlægning af Fidde Strøm.  

 

Matr.nr. 1m Skyhede By, Outrup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads langs kanten af matriklen i forbindelse med omlæg-

ning af Fidde Strøm.  

 
Matr.nr. 2a Dejrup By, Outrup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 
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Der anlægges en midlertidig arbejdsplads langs kanten af matriklen på samme areal som gas-

ledningens arbejdsbælte i forbindelse med omlægning af Fidde Strøm.  
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JERNBANEKRYDSNING  OG RØRLAGERPLADS – NY MIDLERTIDIG 

ARBEJDSPLADS NUMMER 6A 

Nyt areal 6a: 3l Fidde By, Henne 

 

Arbejdspladsen nord for banen er medtaget i er medtaget i landsplandirektivets bilag A. Ar-

bejdspladsen syd for banen er blevet detailplanlagt og vil indeholde en rørlagerplads til oplag-

ring af rør inden de lægges ud på selve arbejdsbæltet kombineret med en arbejdsplads til un-

derboring af jernbanen syd for banen.  

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 3l Fidde By, Henne 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af jernbanen i forbindelse med krydsning 

af jernbanen, samt som rørlagerplads.  
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STRANDVEJEN – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 7A OG 7B 

Nyt areal 7a: 2t Vittarp By, Outrup 

Nyt areal 7b: 4b Vittarp By, Outrup 

 

Det nye areal 7a ligger på matrikel udpeget I landsplandirektivets bilag A.  

Det nye areal 7b ligger uden for matriklel udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Varde Kommune har krævet at Strandvejen krydses ved opgravningsfri metode/underboring. 

Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrørledningen 

presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, der er 

forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 2t Vittarp By, Outrup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordsiden af Strandvejen, og der etableres ad-

gang til arealet i et smalt bælte langs med Strandvejen. 

 

Matr.nr. 4b Vittarp By, Outrup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af Strandvejen. 
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KOLDINGVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 16A OG 16B 

Nyt areal 16a: 6o Gejsing By, Andst og 6e Gejsing By, Andst 

Nyt areal 16b: 3a Lunderskov By, Skanderup 

 

Ændringerne ligger uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Vejen og Kolding kommuner har krævet at Koldingvej krydses ved opgravningsfri metode/un-

derboring. Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrør-

ledningen presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, 

der er forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

De to arbejdsarealer ligger inden for beskyttelseslinjen for en fredet rundhøj. Der er modtaget 

dispensation til at arbejde inden for beskyttelseslinjen fra begge kommuner. 

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 6o Gejsing By, Andst 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordvestsiden af Koldingvej. 

Matr.nr. 6e Gejsing By, Andst 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordvestsiden af Koldingvej. Arbejdspladsen om-

fatter en lille del af matrikelen (grusvej). 

Matr.nr. 3a Lunderskov By, Skanderup 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydøstsiden af Koldingvej. 
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ROLLES MØLLEVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 16C OG 16D 

Nyt areal 16c: 3a Lunderskov By, Skanderup 

Nyt areal 16d: 4e Lunderskov By, Skanderup 

 

Ændringerne ligger uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Kolding Kommune har krævet at Rolles Møllevej krydses ved opgravningsfri metode/underbo-

ring. Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrørlednin-

gen presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, der 

er forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

Arbejdsarealet nord for Rolles Møllevej ligger i fredskov. Der er modtaget tilladelse til fældning 

af fredskov.   

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 3a Lunderskov By, Skanderup 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordsiden af Rolles Møllevej. Matr.nr. 3a Lunder-

skov By, Skanderup er samme matrikel som matriklen for midlertidig arbejdsplads nr 16b (be-

skrevet oven for). 

Matr.nr. 4e Lunderskov By, Skanderup 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads og adgang til arbejdspladsen på sydsiden af Rolles 

Møllevej. 
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TANKEDALSVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING – NYE MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSER NUMMER 20A OG 20B 

Nyt areal 20a: 21h Seest By, Seest 

Nyt areal 20b: 38a Seest By, Seest 

 

Ændringerne ligger uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Kolding Kommune har krævet at Tankedalsvej krydses ved opgravningsfri metode/underboring. 

Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Gasrørledningen 

presses under vejen mellem de to arbejdspladser ved gentagne slag på rørledningen, der er 

forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 dags tid. 

 

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 21h Seest By, Seest 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på nordsiden af Tankedalsvej. 

 

Matr.nr. 38a Seest By, Seest 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af Tankedalsvej. 
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FLYTNING AF AREAL – RØRLAGERPLADS – NY MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADS 

NUMMER 21 

Nyt areal 21: 41 e Vonsild By, Vonsild 

 

Den midlertidige rørlagerplads flyttes til matrikel 41e Vonsild By, Vonsild. Matriklen er allerede 

udpeget i landsplandirektivets bilag A til placering af en midlertidig arbejdsplads til krydsning af 

Sønderjyske Motorvej. Der lægges nu et yderligere midlertidigt arbejdsareal på matriklen. 

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

  

Matr.nr. 41 e Vonsild By, Vonsild 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads til rørlagerplads ud over det allerede udlagte areal til 

krydsning af Sønderjyske Mortorvej. Det allerede udlagte areal er betydeligt reduceret. 
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AAGYDEN/BINDERUP MØLLEÅ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING AF VEJ OG 

VANDLØB – NYE MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSER NUMMER 24A OG 24B 

Nyt areal 24a: 5m Binderup By, Sdr. Bjert og 6n Binderup By, Sdr. Bjert 

Nyt areal 24b: 5bp Binderup By, Sdr. Bjert 

 

Ændringerne ligger uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Kolding Kommune har krævet at Aagyden og Binderup Mølleå krydses ved opgravningsfri me-

tode/underboring. Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. 

Gasrørledningen presses under vejen og vandløbet mellem de to arbejdspladser ved gentagne 

slag på rørledningen, der er forsynet med en spids. Selve aktiviteten udføres normalt på ½-1 

dags tid. 

 

5 

Involverede ejendommes matrikler: 

 

Matr.nr. 5m Binderup By, Sdr. Bjert 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads og adgang til arealet på sydsiden af Aagyden. 

 

Matr.nr. 6n Binderup By, Sdr. Bjert og 5bp Binderup By, Sdr. Bjert 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på sydsiden af Aagyden. 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads og adgang til arealet på nordsiden af Aagyden. 


