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Detailbesigtigelse 

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 

 

Nedennævnte dage afholdes detailbesigtigelsesforretning i anledning af etablering af Ny 

Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund kommune, st. 4.300 – st. 9.700 (delstrækningen 

Tørslevvej – Frederikssundsvej samt krydsombygning Onsvedvej/Tørslevvej). 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom. 

Mandag den 5. oktober 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Frederikssund Hallerne, Kalvøvej, 3600 

Frederikssund, hvor projektet vil blive gennemgået. 

 

Ekspropriationskommissionen vil herefter i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken efter 

følgende tidsplan: 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 med besigtigelse af krydsombygning mellem Onsvedvej og 

Tørslevvej. Mødested: Onsvedvej, syd for ejendommen Tørslevvej 74, 4050 Skibby. 

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 14.00 med besigtigelse af strækningen fra overførsel af forlagt Gl. 

Færgegårdsvej til skellet mellem matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev og sommerhusområdet (st. ca. 4.95 

– 5.35). Mødested: Ud for ejendommen Gl. Færgegårdsvej 50, 3630 Jægerspris. 

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 14.45 med besigtigelse af strækningen fra Tørslevvej til overførslen 

af den forlagte Gl. Færgegårdsvej (st. ca. 4.3 – 4.95). Mødested: Ved ejendommen Gl. 

Færgegårdsvej 12, 3630 Jægerspris. 

 

Tirsdag den 6. oktober 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 med besigtigelse af strækningen fra st. 8.6 til og med nyt 

tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej. For ejere med bygninger og arealer syd for 

motortrafikvejen. Mødested: Bykærvej ved tilslutningen til Frederikssundsvej.  

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.15 med besigtigelse af strækningen fra st. 8.6 til og med nyt 

tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej. For ejere med bygninger og arealer nord for 

motortrafikvejen. Mødested: Ved ejendommen Torøgelgårdsvej 3, 3600 Frederikssund.  

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 11.15 med besigtigelse af strækningen fra nyt tilslutningsanlæg ved 

Marbækvej til vest for Torøgelgårdsvej (st. ca. 8.1 – 8.6). Mødested: Torøgelgårdsvejs krydsning 

med motortrafikvejen i ca. st. 8.45. 
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Forretningen fortsætter kl. ca. 12.00  med besigtigelse af strækningen fra Roskilde Fjord til og med 

nyt tilslutningsanlæg ved Marbækvej samt Marbækvejs udvidelse (st. ca. 7.3 – 8.1). Mødested: Ved 

indkørslen til ejendommen Marbækvej 58, 3600 Frederikssund.  

 

 

Mandag d. 26. oktober 2015 

(Sommerhusområdet ved Tørslev Hage) 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 med besigtigelse af strækningen ud for Granplantagen. For ejere af 

ejendomme på Granplantagen syd for motortrafikvejen (st. ca. 5.8 – 6.2). Mødested: Gammel 

Færgegårdsvej ved Granplantagen. 

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 10.30 med besigtigelse af strækningen ud for Fælledvej og 

Lysebjergvej. For ejere af ejendomme på Fælledvej og Lysebjergvej syd for motortrafikvejen (st. 

ca. 5.5 – 5.8). Mødested: Gammel Færgegårdsvej ved Lysebjergvej.  

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 11.45 med besigtigelse af strækningen ud for Granbrinken. For ejere 

af ejendomme på Granbrinken syd for motortrafikvejen (st. ca. 5.35 – 5.5). Mødested: Gammel 

Færgegårdsvej ved Granbrinken.  

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 med besigtigelse af strækningen ud for Kysttoften og Kystsvinget. 

For ejere af ejendomme på Kysttoften og Kystsvinget nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.1 – 5.25). 

Mødested: Gammel Færgegårdsvej ved Kysttoften.  

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 15.15 med besigtigelse af strækningen ud for Svanevænget og 

Svanestien. For ejere af ejendomme på Svanevænget og Svanestien, nord for motortrafikvejen (st. 

ca. 5.25 – 5.5). Mødested: Gammel Færgegårdsvej ved Svanestien.  

 

 

Tirsdag den 27. oktober 2015 

(Sommerhusområdet ved Tørslev Hage) 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 med besigtigelse af strækningen ud for Kystvej. For ejere af 

ejendomme på Kystvej med ulige husnumre, nr. 1-57, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.5 – 6.2). 

Mødested: Ved ejendommen Kystvej 1, 3630 Jægerspris.  

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 10.30 med besigtigelse af strækningen ud for Kystvej. For ejere af 

ejendomme på Kystvej med lige husnumre, nr. 32 – 56, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.70 - 

6.00). Mødested: Ved ejendommen Kystvej 56, 3630 Jægerspris.  

 

Forretningen fortsætter kl. ca. 11.45 med besigtigelse af strækningen ud for Kystvej. For ejere af 

ejendomme på Kystvej med lige husnumre, nr. 2 – 30, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.55 – 

5.70). Mødested: Ved ejendommen Kystvej 30, 3630 Jægerspris.  
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Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af 

Vejdirektoratet fremlagte detailprojekt. Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive 

påvist for de berørte lodsejere under besigtigelsen i marken.  

De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere.  

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

Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne 

bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen.  

 

Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, og en 

udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgørelse. 

Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i Kommissariatet. Besigtigelsesprotokollen vil 

blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

 

Besigtigelsesmateriale Detailbesigtigelse, Rute 53 Frederikssund Elverdam, Etape 14210, Roskilde 

Fjord-Forbindelsen, St 4.300 – 9.700, August 2015, med tilhørende planer, er fremlagt til offentligt 

eftersyn hos Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. 

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Frederiksholms Kanal 4B, 2., 1220 København K.   

Tlf. 33 92 72 30 Komoe@Komoe.dk 

 

den 4. september 2015 

 

Henrik Hansen 
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