
Adgangsveje  

For at komme ind til masterne skal Energinet have midlertidig adgang til transport af materialer og entreprenørmaskiner. 

Adgangen etableres via eksisterende markveje, allerede etablerede sprøjtespor eller hen over marken. Adgangsvejene aftales 

med den enkelte lodsejer, med så vidt muligt kortest vej til masten og hensyntagen til lodsejers interesser.  

 

Hvor det er nødvendigt etableres der en vendeplads på ca. 15 x 20 m (300 m2), f.eks. hvis adgangsvejen starter ved en større 

offentlig vej. 

 

Der anvendes køreplader, hvis det er nødvendigt. Såfremt der er behov for at lægge køreplader, lægges disse i 3-5 meters 

bredde. Arbejdet med udlægning af kørepladerne starter ca. 2 uger før selve anlægsarbejdet. Kørepladerne fjernes igen senest 

2 uger efter anlægsarbejdet. Ved behov for adgangsvej igennem vådområder og beskyttet natur vil der typisk blive udlagt 

køreplader, således at den fysiske påvirkning af vegetation, jordbund og naturtyper vil blive minimeret. Adgangsveje i sådanne 

områder planlægges i samarbejde med myndigheden for at sikre den bedst mulige løsning. 

 

Oplagspladser og skurby 

Af praktiske grunde indretter entreprenøren en kombineret skurvogns-, materiel- og oplagsplads et eller flere udvalgte steder 

langs med linjen. Dette sker efter aftale med lodsejere. Arealbehovet afhænger af projektets størrelse, mængden af materialer 

der skal oplagres og placeringen af pladsen.  

Pladserne føres tilbage til deres oprindelige udseende, når arbejdet er afsluttet.  

 

Skurby på en oplagsplads 

Midlertidige arbejdspladser – adgangsveje, oplagsplads og skurby 

                                     

 
FAKTA 

Adgangsveje: 

Adgangsveje er midlertidige og vil være 

etableret 2 uger før og indtil 2 uger efter 

anlægsarbejdet er udført. Adgangsveje 

etableres altid efter konkret aftale med 

lodsejer. 

Af hensyn til sikkerheden må eventuelle 

køreplader kun udlægges på jævnt 

terræn. Der kan være behov for at 

udjævne arealer forinden udlægning af 

kørepladerne. 

 

Oplagspladser:  

Anlægges på udvalgte steder langs linjen 

og efter aftale med lodsejer eller efter 

anvisning af kommunen. 

 

På oplagspladserne modtages og 

opbevares materialer og anlægskompo-

nenter, indtil der skal gøres brug af dem 

i anlægsarbejdet. Oplagspladsen skal 

derfor have et stabilt underlag, hvor 

lastbiler og andre køretøjer kan færdes. 

En skurby skal indeholde velfærds-

faciliteter til de ansatte på projektet samt 

et mødelokale til byggemøder. 

 

Adgangsvej med køreplader 


