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Projektbeskrivelse
Dette notat beskriver de overordnede rammer for etablering af et kanaliseringsanlæg i krydset mellem
Moltrup Landevej og Errestedvej.
1. Kanaliseringsanlæggets geometri udføres som en symmetrisk sideudvidelse omkring vejmidten på
Moltrup Landevej.
Venstresvingsbanen udføres med en bredde på 3,50 m, kørespor 3,25 m, cykelbane 1,30 m og
rabatter 2,00 m. Rabatterne afrundes med radius 9 og efterfølgende anlæg 3 skråning til
grøftebund. Grøftebund udføres med en bredde på 0,35 m og anlæg 2 bagkant skråning til
eksisterende terræn.
2. Markoverkørsler etableres med en bredde på 6,00 m med 2 x 2 meter vinger ved tilslutning til
landevejen. Overkørslerne etableres med en belægningsopbygning svarende til, at
landbrugskøretøjer kan passere.
Overkørsel i km. 4.440 genetableres samme sted, overkørsel i km. 4.590 nedlægges og flyttes til
km. 4.645, overkørsel i km. 4.615 nedlægges og overkørsel i km. 4.685 som er beliggende udenfor
projektområdet skal fremover anvendes som adgang til matrikel nr. 254.
3. På Errestedvej etableres der en sidevejshelle, og ved venstresvingsbanen etableres der
midterheller. I den østligste midterhelle etableres der krydsningsmulighed for cyklister, som
kommer fra vest på Moltrup Landevej og skal fortsætte ad Errestedvej.
Krydsningsmuligheden etableres også af hensyn til en eventuel fremtidig dobbeltrettet cykelsti
langs sydsiden af Moltrup Landevej.
4. Under udførslen vil der blive udlagt et arbejdsareal på ca. 10 meter i hele projektets længde.
5. Eksisterende oversigtsarealer på begge sider af Errestedvej nedlægges, og der etableres ikke nye,
da oversigterne er beliggende indenfor fremtidig vejareal.
6. Der etableres ny grøfteafvanding i hele projektets længde, som tilsluttes de eksisterende
afvandingsforhold umiddelbar udenfor projektområdet.
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