
Bekendtgørelse 

Linjebesigtigelse 
Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 

 
Nedennævnte dage afholdes linjebesigtigelsesforretning i anledning af etablering af Ny 
fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014.  Forretningen afholdes efter 
reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 
 

Onsdag den 22. april 2015 
 

Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Frederikssund Hallerne (den lille hal), 
Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund, hvor projektet vil blive gennemgået. Mødet forventes at vare ca. 2 
timer. 
 
Efter mødet, og den følgende dag, vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage en 
besigtigelse af strækningen i marken efter nedenstående plan: 
 
Kl. 13.15: Besigtigelse af den østlige del af Tørslev Hage fra fjorden til den private fællesvej 
Svanestien.   
Mødested: Gl. Færgegårdsvej ved Kystvej. 
 
Kl. ca. 14.15: Besigtigelse af den vestlige del af Tørslev Hage fra den private fællesvej Svanestien til 
hvor forlægningen af Gl. Færgegårdsvej starter.  
Mødested: Gl. Færgegårdsvej ved Svanestien. 
 
Kl. ca. 15.15: Besigtigelse af strækningen fra den forlagte Gl. Færgegårdsvej til og med ejendommen 
matr.nr. 14c, Tørslev By, Gerlev. 
Mødested: Ved ejendommen Gl. Færgegårdsvej 12, 3630 Jægerspris. 
 

Torsdag den 23. april 2015 
 
Kl. 9.15: Besigtigelse af tilslutningen til Frederikssundsvej og mod vest til og med ejendommen 
matr.nr. 12b, Oppe Sundby By, Oppe Sundby. 
Mødested: Ved tilslutningsstedet på Frederikssundsvej. 
 
Kl. ca. 10.00: Besigtigelse af strækningen fra og med matr.nr. 6a Oppe Sundby By, Oppe Sundby til 
fjorden.  
Mødested: Marbækvej ved det nye tilslutningsanlæg. 
 
Kl. ca. 11.15: Besigtigelse af den nye rundkørsel på Lyngerupvej øst for Lyngerup.  
Mødested: Lyngerupvej ved den nye rundkørsel. 
 
Kl. 13.15: Besigtigelse ved Beckersvej (ejendommene matr.nr. 1a, 1b og 1c Tørslev By, Gerlev). 
Mødested: Ved ejendommen Beckersvej 45, 3630 Jægerspris. 
 
Kl. ca. 14.00: Besigtigelse af Ny Landerslevvej samt motortrafikvejen fra st. 3.0 til st. 2.0, herunder 
tilslutningsanlægget mellem de to veje.   
Mødested: Mejerigårdsvej ved motortrafikvejen. 
 
Kl. ca. 15.00: Besigtigelse af strækningen fra st. 2.0 til st. 1.0. 
Mødested: Vangevej ved skæringen med motortrafikvejen. 
 



Kl. ca. 15.30: Besigtigelse af rundkørslen ved Skibbyvej. 
Mødested: Onsvedvej umiddelbart øst for den eksisterende rundkørsel. 

 

Formålet med linjebesigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage principiel stilling til det 
fremlagte projekt. Ved forretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af 
projektets linjeføring og forholdet til de krydsende veje m.m. Der vil på et senere tidspunkt blive 
afholdt en mere detaljeret besigtigelsesforretning. De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere.  

Grundejere, der efter det foreslåede projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne 
bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen.   

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.   

Der vil ikke under besigtigelsen i marken blive mulighed for en drøftelse med hver enkelt lodsejer, 
idet besigtigelsen, som ovenfor nævnt, alene foretages for at fastlægge vejanlæggets linjeføring og 
forholdet til de krydsende veje, der evt. tilsluttes, føres over eller under, eller afbrydes.  

Efter besigtigelsen i marken drøfter kommissionen projektet. Kommissionens stillingtagen til projektet 
vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de 
grundejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere 
udskriften i Kommissariatet. 
 
Det bemærkes, at ekspropriationskommissionen ikke kan ændre vejanlæggets overordnede linjeføring 
eller større enkeltelementer, der er fastlagt af Folketinget i anlægsloven for projektet. 
 
Besigtigelsesmateriale ”Linjebesigtigelse, Rute 53 Frederikssund – Elverdam, Februar 2015, Forslag 
til tekniske bestemmelser” med tilhørende oversigtsplaner, er fremlagt til offentligt eftersyn på 
Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund. 
 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal, 1220 København K. 

Tlf. 33 92 72 30, Komoe@Komoe.dk. 
d. 20. marts 2015 
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