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(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 10. oktober 2022)

1. hæfte

Mandag den 10. oktober 2022 kl. 8.15 samledes kommissionen på Comwell Hvide Hus 

Aalborg, Aalborg, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriations-

forretning i anledning af anlæg af støjskærm Aarhus – Aalborg vedrørende de ejen-

domme, der er opført i arealfortegnelsen nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup 

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidligere 

regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund 

samt Carl Otto Mastrup, Vamdrup og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius 

er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af 

kommissionen. 
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Som repræsentant for Aalborg Kommune mødte Jeppe Fink.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen mødte.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Frisbjerg.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Mette Aakjær Møller, 

afdelingsleder Helle Nielsen, ingeniør Morten Friis, chefkonsulent/støj Jakob Fryd, 

specialkonsulent Jeanette Zink og fagprojektleder arealerhvervelse Christian Kamp-

mann.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transportministeriet har ved brev af 13. juni 2022 bemyndiget kommissarius til at 

nedsætte en kommission med henblik på at afholde en kombineret besigtigelses- og 

ekspropriationsforretning.

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Projektet omfatter etablering af støjskærm langs Statsvej 70 Aarhus-Aalborg (den 

nordjyske motorvej) i henhold til Infrastrukturplanen 2035 af 28. juni 2021 mellem 

regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal 

Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om pulje til øget indsats for bekæm-

pelse af trafikstøj (jf. finansloven, § 28.21.21 Mindre anlægsprojekter).

Transportministeriet har i brev af 13. juni 2022 henvist projektet til behandling ved 

ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ved-

rørende fast ejendom, § 12, stk. 1.
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Myndighedsgodkendelser 

Strækningen ligger i Aalborg Kommune.

I henhold til naturbeskyttelsesloven har Aalborg Kommune ved mail 9. juni 2022 med-

delt dispensation fra § 3 beskyttelsen til opsætning af støjskærme.

I henhold til naturbeskyttelsesloven har Aalborg Kommune ved mail 17. maj 2022 

meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opsætning af støjskærme.

I henhold til naturbeskyttelsesloven har Aalborg Kommune ved mail 7. april 2022 med-

delt at der ikke skal søges om dispensation fra skovbyggelinjen til opsætning af 

støjskærme.

I henhold til vandløbsloven har Aalborg Kommune ved mail 20. maj 2022 meddelt at 

der ikke skal søges om udledningstilladelse til opsætning af støjskærme.

I henhold til vejloven § 24 stk. 2 har Vejdirektoratet sendt projekt til Aalborg 

Kommune d. 19. april 2022, således at Kommunen har mulighed for at udtale sig om 

projektet. Vejdirektoratet afventer pr. 8. juli Aalborg Kommunes udtalelse.

I henhold til planlovens § 35 afventer Vejdirektoratet tilladelse, for så vidt angår 

ejendommene matr. nr. 26a Nr. Tranders, Aalborg og matr. nr. 4a Nr. Tranders, 

Aalborg. Aalborg Kommunes By og Land afdeling har d 25. juli 2022 sendt i nabo-

høring. Kommissionen underrettes så snart høringsperioden er afsluttet.

Det vurderes, at nærværende projekt ikke kræver godkendelse fra Politi om god-

kendelse i henhold til færdselsloven § 95 og ikke kræver samtykke til projektet i 

henhold til færdselsloven § 100, stk. 1.

Det vurderes at nærværende projekt ikke er screenings-pligtigt. På den baggrund er 

projektet ikke anmeldt til Trafik, Bygge og Bolig Styrelsen.
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Tegningsliste

Tegn.nr. Emne Stationering Mål Rev.

H07051 – 

1002

Oversigtsplan Km 285.820 - 291-519 1:25.000 -

H07051 - 

33001

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 286.560 - 286.820 1:1000 -

H07051 - 

33002

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 287.600 - 288.370 1:1000 -

H07055 - 

33001

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 290.200 - 290.900 1:1000 -

H07055 - 

33002

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 290.850 - 291.519 1:1000 -

H07056 - 

33001

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 288.900 - 290.000 1:1000 -

H07057 – 

33001

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 285.900 - 286.960 1:1000 -

H07057 - 

33002

Kombineret besigtigelses-

og ekspropriationsplan

Km 286.920 - 288.000 1:1000 -

H07057 – 

7001

Normaltværsnit 1:50 -

Projektbeskrivelse

Strækningen

Projektet omfatter etablering af støjskærm langs motorvej E45 på strækningen mellem 

Øster Uttrup Vej og Egnsplanvej i Aalborg, km 285.820 til km 291.519. 

Dette skal sikre færre støjgener for motorvejens naboer. 

Støjskærmen er beliggende i Aalborg Kommune. 
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Dimensioneringshastighed

Hastighedsbegrænsningen på motorvej er uændret 110 km/t ved den berørte strækning.

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem.

Tværprofil

På hovedparten af strækningen placeres støjskærmen i nærhed af nødspor bag 

autoværn. På delstrækninger er støjskærmen trukket op på toppen af vejskråningen. 

Generelle bestemmelser

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm følgende steder:

Km 285,820 til km 287.940 på motorvejens højre side med højde på 6/7 meter.

Km 286.215 til km 288.080 på motorvejens venstre side med højde på 6/7 meter og på 

en mindre delstrækning med højde på 3 meter.

Km 288.915 til km 289.430 på motorvejens højre side med højde på 6 meter.

Km 290.515 til 291.370 på motorvejens højre side med højde på 6 meter.

Km 288.925 til km 289.965 på motorvejens venstre side med højde på 5/6 meter.

Km 290.220 til km 291.5190 på motorvejens venstre side med højde på 6/7 meter.

Projektet udbydes med mulighed for at der på delstrækninger kan forhøjes med 1 til 2 

meter. Når tilbuddene foreligger, vælges den højeste støjskærm inden for den givne 

økonomiske ramme. 

Projektet udbydes med mulighed for at der på delstrækninger kan etableres delvis 

transparens. Når tilbuddene foreligger vælges der transparens inden for den givne 

økonomiske ramme.
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Eksisterende støjskærm fjernes på den samlede strækning, med undtagelse af 

støjskærm placeret ud fra ejendommene fra Kværnen 11, 9210 Aalborg SØ til Solhøjs-

vej 89, 9210 Aalborg SØ. På den nævnte strækning er der efter lodsejernes ønske ind-

gået aftale om at Vejdirektoratet overdrager den eksisterende støjskærm til lodsejerne.

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs Statsvej 70 Aarhus-Aalborg er 10 m fra vejskel og 

ændres ikke. 

Til ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange 

højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,5 meter, jf. vejlovens § 40, 

stk. 5.

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

midte.

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

Adgange

Der er ingen adgang til motorvej fra de berørte ejendomme.

Færdselsrettigheder

Der pålægges ikke servitut om adgang til ejendomme i forbindelse med tilsyn med og 

vedligeholdelse af støjskærm.

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsarealer langs støjskærmen. Arealet bruges til 

arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 5 m. Desuden eksprop-

rieres midlertidigt arealer for anstillingsplads med skurvogne, materialedepot m.v.

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.
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Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af støjskærmen påhviler vejmyndigheden for Statsvej 

70 Aarhus – Aalborg.

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Støjskærmen betales af Vejdirektoratet, og projekteres og anlægges af Vejdirektoratet.

Vejmyndighed

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Statsvej 70 Aarhus – Aalborg.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. 

Ved flytning af ledninger hvor ledningen ikke kan forblive i vejmatrikel skal lednings-

ejer selv indgå aftaler med lodsejer om placering og sikring af ledningen.

Den underskrevne ledningsprotokol vil blive fremlagt ved den kombinerede besig-

tigelses- og ekspropriationsforretning.

**********

Projektets indflydelse på ejendommene langs anlægget blev herefter gennemgået for 

kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde mulighed for at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt eksisterende støjskærm pilles ned på hele 

strækningen, således at der er åbent mod motorvejen, og først herefter opsættes der ny 

støjskærm.
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Hertil oplyste anlægsmyndigheden repræsentanter, at der på nuværende tidspunkt ikke 

er valgt en entreprenør, og derfor vides det ikke, i hvilken rækkefølge arbejdet udføres. 

Det kan ikke udelukkes, at der kan være en periode uden støjskærm i op til 1 ½ år. 

Lodsejerne vil løbende blive holdt orienteret. Herudover henviste anlægsmyndigheden 

til projekthjemmesiden, som løbende vil blive opdateret.

Anlægsmyndigheden oplyste videre, at man er nødt til at fjerne den eksisterende 

støjskærm først, inden der etableres en ny støjskærm, da man ikke efterfølgende kan 

komme ind og fjerne den eksisterende støjskærm. Anlægsmyndighed arbejder fra 

motorvejssiden for at skåne lodsejerne.

Flere lodsejere havde spørgsmål til processen.

Anlægsmyndigheden oplyste, at der skal flyttes ledninger, etableres afvanding mv., 

inden der kan bores til støjskærmen. Der vil være en fast periode, hvor der skal bores, 

således at trafikken kan opretholdes. Hastigheden vil blive sat ned til 80 km/t om 

natten.

Enkelte lodsejere ønskede i forlængelse heraf oplyst, hvorvidt hastigheden kan sættes 

ned til 80 km/t hele døgnet i perioden, hvor der ikke er en støjskærm, for at mindske 

støjen i denne periode.

Hertil svarede anlægsmyndigheden, at man har undersøgt muligheden for at arbejde 

alene i dagtimerne med 2 spor åbne. Dette anslås at ville kunne give op til 70 km kø.

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvilket tidsrum, der betragtes som natarbejde.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man begynder afspærring kl. 17.30. Arbejdet varer til 

kl. 6 om morgenen. 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt beplantningen fjernes og i givet fald, om 

den retableres.
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Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at beplantning fjernes. Støjskærmen vil være med 

bevoksning. 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt der vil være adgang til ejendommene i hele 

anlægsperioden, hvilket anlægsmyndigheden bekræftede.

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for, om støjskærmen vil tage lysindfaldet på de 

bagvedliggende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det er en af årsagerne til, at man fra anlægsmyndig-

hedens side har valgt processen med ekspropriation, da lodsejerne således har mulig-

hed for at få prøvet spørgsmålet om nærhed og dominans efterfølgende. 

Kommissarius vejledte i forlængelse heraf om, at spørgsmålet om erstatning for 

eventuelle gener som følge af nærhed til anlægget vil kunne forelægges kommissionen 

inden for 1 år efter anlæggets ibrugtagning, jf. § 21, stk. 1, 2. pkt. i ekspropriations-

procesloven. Det bemærkes, at man som lodsejere selv skal rette henvendelse til 

kommissarius med henblik på en forelæggelse for kommissionen. Først efter anlæggets 

udførelse kan kommissionen forholde sig til det færdige projekt. Kommissionen vil se 

på differencen mellem den nuværende situation og situationen med etableringen af en 

ny støjskærm.

Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at den øverste meter af støjskærmen vil være 

transparent på steder med mest påvirkning.

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for rystelser og revnedannelser.

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at en række ejendomme vil få 

opsat en vibrationsmåler. Ejerne af de pågældende ejendomme vil få særskilt besked.

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt der i projektet er taget højde for et tredje 

spor på motorvejen, som bliver nødvendigt, hvis 3. limfjordsforbindelse droppes.
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Det blev af anlægsmyndigheden oplyst, at der ikke kan tages hensyn til projekter, som 

endnu ikke er vedtaget. 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvor længe det midlertidige arbejdsareal på 

ejendommene er inddraget.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at det alene er så længe der bygges på ejendom-

men. De store arbejdspladser vil dog være inddraget i hele anlægsfasen. 

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det forelagte projekt og besluttede sig for at godkende projek-

tet med nedenstående bemærkning.

På forretningen dukkede der en teknisk oplysning op, hvilket har fået anlægsmyndig-

heden til at revurdere projektet og ekspropriationernes omfang for så vidt angår løbe-

numrene 34, 35, 36, 37 og 38. For nærværende gennemføres ekspropriationerne i 

overensstemmelse med det forelagte projekt. Anlægsmyndigheden undersøger efter 

forretningen forholdene nærmere og indgår dialog med lodsejerne om eventuel 

supplerende aftale. Redegørelse samt eventuelle supplerende aftaler sendes til kom-

missarius til godkendelse.

Kommissionens beslutning er truffet i henhold til § 13, stk. 1 i ekspropriationsproces-

loven (lov nr. 1161 af 20. november 2008).

Ekspropriationskommissionen fastsatte herefter følgende:

Særlige bestemmelser

Aalborg Kommune

Statsvej 70 Aarhus - Aalborg (km 285.820 – 291.519)

Km 285.820 – 287.940 mhs

Der etableres 6,0/7,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm
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Km 286.215 – 288.080 mvs

Der etableres 3,0/7,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm

Km 288.915 – 289.430 mhs

Der etableres 6,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm

Km 288.925 – 289.965 mvs

Der etableres 5,0/6,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm

Km 290.220 – 291.519 mvs

Der etableres 6,0/7,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm

Km 290.515 – 291.370 mhs

Der etableres 6,0 meter høj og 50 cm bred støjskærm

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Carl Otto Mastrup               Eva Pinnerup

/Anne Cathrine Worning Frisbjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Frisbjerg
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