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Bilag 1: Matrikler berørt af ansøgning om ændringer af midlertidige ar-

bejdspladser 
 

 

1. Indledning 

Som følge af krav fra myndigheder til opgravningsfri krydsning af veje eller omlægning af vand-

løb har Energinet behov for at anlægge et antal nye midlertidige arbejdspladser, så disse er til-

passet projektet og myndighedernes krav. De midlertidige arbejdspladser ved vejkrydsninger 

gør det muligt at ramme gasrøret under vejen, så opgravning undgås. Fem midlertidige ar-

bejdspladser ønskes desuden flyttet eller tilføjet som følge af detailplanlægningen og dialog 

med lodsejere. En midlertidig arbejdsplads kræves til omlægning af Vindinge Å i forbindelse 

med krydsningen. Endeligt udlægges to midlertidige arbejdspladser til samling af rørledningen i 

forbindelse med lange underboringer under henholdsvis Brænde Å og Odense Å. De nye mid-

lertidige arbejdspladser ønskes anlagt på matrikler, der enten ikke er udpeget i landsplandirek-

tivets bilag A eller anlægges som en ekstra ny arbejdsplads på en tidligere udpeget matrikel.   

 

De allerede udpegede midlertidige arbejdsarealer og røroplagspladser ligger på matrikler, der 

fremgår af landsplandirektivets bilag A, og arealerne er vist på et kortmateriale, der er uploa-

det til plandata.dk.   
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De arealer der omfattes af ændringer udgøres af almindelige landbrugsarealer, som ikke er 

omfattet af kommunale planer, og som er uden bygninger. De nye arealer er på nær et areal 

heller ikke omfattet af natur- eller kulturbeskyttelsesinteresser.  

De ene sted, hvor der er natur- eller kulturbeskyttelsesinteresser ligger i Middelfart Kommune. 

Her har Energinet fået tilladelse fra kommunen til at krydse to beskyttede diger med levende 

hegn i forbindelse med etableringen af et areal til samling af rørledningen inden den trækkes 

under Brænde Å.  

I dette notat er ændringer beskrevet.  

2. Ændringer på Fyn mellem Skrillinge Strand og Linjeventilstation Ul-
lerslev 

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

krydsninger af veje, samt omlægning af et vandløb. Herudover har detailplanlægningen bety-

det enkelte ændringer. 

 

Der er behov for følgende ændringer på strækningen: 

2 adgangsarealer over mark. 

2 midlertidige arbejdsarealer til samling af rørledningen i forbindelse med underboring in-

klusive adgang til arealerne over mark . 

3 rørlagerpladser, der skal flyttes til nye arealer på nye matrikler. 

Et midlertidigt arbejdsareal til omlægning af Vindinge Å.   

10 nye midlertidige arbejdsarealer for syv opgravningsfrie krydsninger af veje (2 midlerti-

dige arbejdsarealer pr. krydsning – en på hver side af vejen) inklusive adgange over mark. 

 

9 tidligere udpegede arealer udgår. 

 

For øvrige arealer sker der mindre ændringer af arealet inden for de matrikler, der er udpeget i 

landsplandirektivet (bilag A), herunder generelt reduktion af arealernes størrelse. 

 

Nedenfor beskrives ændringerne på Fyn for de konkrete arbejdsarealer, hvor disse ligger på 

matrikler, der ikke er udpeget i landsplandirektivets bilag A. Baggrunden for ændringerne be-

skrives endvidere. 
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GAMBORGVEJ – ADGANGSAREAL OVER MARK – NYT MIDLERTIDIGT 

ARBEJDSAREAL 

Nyt areal 37a: 23b Gamborg By, Gamborg 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Ved Gamborgvej er der behov for adgang til rørledningen henover markareal.  

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 23b Gamborg By, Gamborg 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges et midlertidigt adgangsareal på matriklen langs med matrikelgrænsen til Gam-

borgvej.  

 

 

  



4/16 
 

Dok.17/12428-841 Klik her for at angive tekst. 

KRYDSNING AF BRÆNDE Å – OPSTRENGNINGSPLADS – NYT MIDLERTIDIGT 

ARBEJDSPLADSNUMMER 43 

Nyt areal 43: 6b og 8c Hjorte By, Tanderup og 2i Hjærup By, Kerte 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

For at undgå en nyanlagt grundvandsboring og for at rette rørledningen ud ændres linjeførin-

gen for underboringen af Brænde Å. Underboringen kræver et midlertidigt arbejdsareal, hvor 

underboringen kommer op til overfladen og et midlertidigt aflangt areal til samling af den rør-

ledningen, der skal trækkes under Brænde Å. Der skal endvidere etableres adgang til arbejds-

arealet. To midlertidige arealer udpeget i LPD udgår samtidigt som følge af ændringen. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 6b Hjorte By, Tanderup og 2i Hjærup By Kerte 

Matr.nr. 8c Hjorte By, Tanderup 

 

Konkret på ejendommene er ændringen: 

På matr.nr. 6b Hjorte By, Tanderup og 2i Hjærup By Kerte: Der anlægges et midlertidigt ar-

bejdsplads og opstrengningsareal på matr.nr. 6b og midlertidigt arbejdsareal til opstrengning 

og adgangsareal på 2i, samt adgang over markareal.  

 

På matr.nr. 8c Hjorte By, Tanderup: Der anlægges en midlertidign arbejdsplads til opstreng-

ning.  
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NY RØRLAGERPLADS VED FRØBJERGVEJ – MIDLERTIDIG 

ARBEJDSPLADSNUMMER NY 48 

Nyt areal 48: 8an Frøbjerg By, Orte 

 

Ændringen sker uden for matrikel udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Der etableres en rørlagerplads på den nordlige side af Frøbjergvej. Det tidligere udlagte areal til 

rørlagerplads syd for vejen udgår, da jordbundsforholdene var uegnede. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 8an Frøbjerg By, Orte 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en ny midlertidig arbejdsplads, som rørlagerplads.  
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SORTEBROVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIG 

ARBEJDSPLADSNUMMER 49A OG 49B 

Nyt areal 49a: 2c Høgsholt Skov Tommerup 

Nyt adgangsareal: 2b Høgsholt Skov Tommerup  

Nyt areal 49b: 1d Høgsholt Skov Tommerup 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Assens Kommune har krævet at Sortebrovej krydses ved opgravningsfri metode. Der skal der-

for anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Der etableres adgang til ar-

bejdsarealet gennem matrikel 2b og 2c. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 2c og 1d Høgsholt Skov Tommerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på hver side af Sortebrovej, og der etableres adgang 

til arbejdsarealerne henover 2c.  
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APPEVEJ – RØRLAGERPLADS  – MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADSNUMMER 50 

Nyt areal 50: 42c Tommerup By, Tommerup 

 

Ændringen sker uden for matriklel udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Der etableres en rørlagerplads på den østlige side af Appevej. Det tidligere udlagte areal til rør-

lagerplads vest for vejen udgår. Det er samme ejer af den nye matrikel og den matrikel der ud-

går. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 42c Tommerup By, Tommerup 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en ny midlertidig arbejdsplads, som rørlagerplads. Det tidligere udlagte midlerti-

dige arbejdsareal på matrikel nr. 18ae Tommerup By, Tommerup udgår. 
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ODENSE Å – LANG UNDERBORING – MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADSNUMMER 55 

Nyt areal 55: 37m og 3a Fangel By, Fangel 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Det tidligere udlagte areal (midlertidig arbejdsareal 55) har den forkerte dimension til at fun-

gere som areal til samling af rørledningen inden den trækkes under Odense Å.  Det tidligere 

areal skal udvides, hvilket omfatter de to nævnte matrikler. Der skal endvidere etableres ad-

gang til opstrengningsarealet.  

 

 
Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 37m Fangel By, Fangel 

Matr.nr. 3a Fangel By, Fangel 

 

Konkret på ejendommene er ændringen: 

På matr.nr. 37m Fangel By, Fangel: Der anlægges en midlertidig arbejdsplads til opstrengning 

og der etableres adgang til opstrengningsarealet hen over matriklen. 

 

På matr.nr. 3a Fangel By, Fangel: Den midlertidige arbejdsplads til opstrengning krydser hen 

over et lille hjørne af matriklen. 

  



9/16 
 

Dok.17/12428-841 Klik her for at angive tekst. 

FANGELVEJ – ADGANGSAREAL - MIDLERTIDIGE ARBEJDSPLADSNUMRE 55A 

Nyt areal 55a: 3a Fangel By, Fangel og 3at Fangel By, Fangel 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Projektet skal have adgang til anlægsbæltet fra Fangelvej, hvilket skal ske over de to matrikler. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 3a og 3at Fangel By, Fangel 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges et midlertidigt adgangsareal til rørledningens arbejdsbælte henover 3a og 3at. 
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BRAMSTRUPVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSNUMRE 56A OG 56B 

Nyt areal 56a: 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse 

Nyt areal 56b: 1h Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har krævet at Bramstrupvej krydses ved opgravningsfri metode. 

Der skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Der etableres ad-

gang til arbejdsarealerne gennem matrikel 1a og 1h. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 1a og 1h Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på hver side af Bramstrupvej, og der etableres ad-

gang til begge arbejdsarealerne henover 1a og 1h. 
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SANDERUMGÅRDVEJ – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSNUMRE 62 OG 62A 

Nyt areal 62: 8c Davinde By, Davinde  

Nyt areal 62a: 8u Davinde By, Davinde  

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Odense Kommune har krævet at Sanderumgårdvej krydses ved opgravningsfri metode. Der 

skal derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen. Der etableres adgang til 

arbejdsarealerne gennem matrikel 8c og 8u. 

 

 
 
Involverede ejemdommes matrikler 

Matr.nr. 8c Davinde By, Davinde 

Matr.nr. 8u Davinde By, Davinde 

 

Konkret på ejendommene er ændringen: 

På matr.nr. 8c Davinde By, Davinde: Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på vestsiden af 

Sanderumgårdvej, og der etableres adgang til arbejdsarealet henover 8c. 

 
På matr.nr. 8u Davinde By, Davinde: Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på østsiden af 

Sanderumgårdvej, og der etableres adgang til arbejdsarealet henover 8u.  
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RØRLAGERPLADS VED ROLFSTEDVEJEN – MIDLERTIDIG 

ARBEJDSPLADSNUMMER 63 

Nyt areal 63: 19a Rolsted By, Rolsted 

 

Ændringen sker uden for matriklel udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Der etableres en rørlagerplads på syd for anlægsbæltet Rolfstedvejen. Det tidligere udlagte 

areal til rørlagerplads på matrikel 3b Davinde By, Davinde udgår.  

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 19a Rolsted By, Rolsted 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en ny midlertidig arbejdsplads, som rørlagerplads. Lodsejer er indforstået med 

ændringen.  
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ROLFSTEDVEJEN – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSNUMRE 63A OG 63B 

Nyt areal 63a: 19a Rolsted By, Rolsted 

Nyt areal 63b: 3f Rønninge By, Rønninge 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner har krævet at Rolfstedvejen krydses ved opgrav-

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

Arealet på matrikelnummer 19a placeres nord for rørlagerpladsen. 

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 19a Rolsted By, Rolsted 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på vestsiden af Rolfstedvejen til brug ved opgrav-

ningsfri krydsning. 

 

 



14/16 
 

Dok.17/12428-841 Klik her for at angive tekst. 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler: 

Matr.nr. 3f Rønninge By, Rønninge 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på østsiden af Rolfstedvejen til brug ved opgrav-

ningsfri krydsning. Der etableres adgang til arbejdspladsen fra Rolfstedvejen. 
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SKOVGYDEN – OPGRAVNINGSFRI KRYDSNING - MIDLERTIDIGE 

ARBEJDSPLADSNUMRE 63C OG 63D 

 

Nyt areal 63c: 23l Rønninge By, Rønninge 

Nyt areal 63d: 32e Rønninge By, Rønninge 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Kerteminde Kommune har krævet at Skovgyden krydses ved opgravningsfri metode. Der skal 

derfor anlægges et midlertidigt arbejdsareal på hver side af vejen.  

 

 
 

Involverede ejemdommes matrikler 

Matr.nr. 23l og 32e Rønninge By, Rønninge 

 

Konkret på ejendomen er ændringen: 

Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på hver af Skovgyden til brug ved opgravningsfri 

krydsning. 
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VINDINGE Å – OMLÆGNING AF VANDLØB - NY MIDLERTIDIG ARBEJDSPLADS 

NUMMER 63E 

Nyt areal 63e: 20a Rønninge By, Rønninge og 1a Rønninge By, Rønninge 

 

Ændringer sker uden for matrikler udpeget I landsplandirektivets bilag A. 

 

Kerteminde Kommune har krævet at Vindinge Å omlægges i forbindelse med krydsningen. Det 

midlertidige arbejdsareal muliggør krydsningen.  

 

 
 

Involverede ejendommes matrikler: 

Matr.nr. 20a Rønninge By, Rønninge 

Matr.nr. 1a Rønninge By, Rønninge 

 

Konkret på ejendommene er ændringen: 

På matr.nr. 20a Rønninge By, Rønninge: Der anlægges en midlertidig arbejdsplads i forbindelse 

med omlægning af Vinddinge Å.  

 

På matr.nr. 1a Rønninge By, Rønninge: Der anlægges en midlertidig arbejdsplads på en lille del 

af matriklen i forbindelse med omlægning af Vinddinge Å. Arealet af den midlertidige arbejds-

plads på matriklen er meget lille (ca. 72 m2). 


