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Egnsplanvej og ombygning af krydset; Indkildevej/ 
Vissevej/Indkilde Allé 

Første del af Egnsplanvej, fra Hadsund Landevej til Vissevej, begynder at tage 
form, og i disse dage asfalteres de sidste stræk mellem Hadsund Landevej og Vis-
sevej. Det er derfor besluttet at åbne denne del. Åbningen er planlagt til d. 21. de-
cember 2017.  

Den resterende del af Egnsplanvejprojektet (tilslutningsanlæg til E45, Mariendals 
Mølle Motorvejen og Indkildevej) er defineret som etape to og forventes færdiggjort 
i efteråret 2018. 

På nedenstående skitse er det vist, hvordan Egnsplanvej tilsluttes Vissevej via en 
midlertidig asfalteret forbindelse– umiddelbart syd for Vissevej 17.  

 

Det bliver således muligt at køre fra Hadsund Landevej til Indkildevej via Egnsplan-
vej.  
Zeusvej og Karlsfeldts Allé forventes ligeledes åbnet for trafik d. 21/12. 
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Vissevej bliver til blind vej ved nr. 21, og borgerne til Vissevej 21 til 59 vil således 
udelukkende have adgang til deres matrikler fra Vissevej i syd. I første omgang via 
en ny midlertidig grusvej. Efter nytår etableres den permanente forbindelse i asfalt. 
Vissevej 21 til 59 bliver således en sidevej.  

Når trafikken lægges om og Egnsplanvej tages i brug, vil trafikken fra både 
Egnsplanvej og Brådalsvej/Visse blive ledt igennem krydset 
Indkildevej/Vissevej/Indkilde Allé. Det er derfor vurderet nødvendigt at udvide 
krydset midlertidigt med en venstresvingsbane fra syd på Vissevej og en 
højresvingsbane kombineret med ligud på Indkildevej.  

 

 

Når Egnsplanvejs tilslutning til E45 og Mariensdals Mølle Motorvejen står færdigt i 
efteråret 2018, bliver krydset reetableret som før. 

Anlægsarbejderne forventes at opstarte sidst i uge 46, således at det midlertidigt 
udvidede kryds står klar til uge 51, hvor Egnsplanvej åbnes. 

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte nedennævnte. 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Charlotte Kragh-Pedersen 

 

Vejingeniør, projektleder Egnsplanvej  
Tlf.nr.: 99312377  
Email: charlotte.kragh-pedersen@aalborg.dk  
  
  

 


