
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 

Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund  

(Rute 53 Frederikssund – Elverdam)  

1. hæfte 

Linjebesigtigelse den 22. og 23. april 2015  

 
Onsdag den 22. april 2015 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Frederikssund Hallerne, Kalvøvej 9, 
3600 Frederikssund, for at afholde linjebesigtigelse i 
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund i Frederikssund Kommune, jf. lov nr. 
1519 af 27. december 2014. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Erik Larsen og Leif Luxhøj-Pedersen samt de 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlemmer, Egil Møller og Lars Michael 
Herløv.   

Som repræsentant for Frederikssund Kommune mød-
te ingeniør Hans Riis Laursen (Plan, Vej og Miljø).  

Endvidere mødte fra kommunen civilingeniør Dani 
Mikkelsen, (Plan, Vej og Miljø). 

Endelig mødte kommissionens ledende landinspek-
tør, Dorte Ellegaard.  

For Vejdirektoratet mødte anlægschef Erik Stoklund, 
områdechef Areal & Geodata Svend Kold Johansen, 
seniorprojektleder Niels Korsgaard, fagprojektleder 
vej Peter Boding, fagprojektleder natur og miljø Ni-
els Jørgen Larsen, fagprojektleder arealerhvervelse 
Louise Helveg og landinspektør Karen Fentz Øster-
gaard. 

Fra NaturErhvervstyrelsen mødte teamleder Lars 
Grumstrup. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 

Endvidere mødte fra kommissariatet, Helle S. Ander-
sen, Oscar Lica Larsen og Stephanie Ørregaard 
Skou. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 6. februar 2015 
fra Transportministeriet, hvori ministeriet har be-

myndiget kommissarius til at forelægge projektet for 
ekspropriationskommissionen.  

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere det af Vejdi-
rektoratet udarbejdede materiale ”Linjebesigtigelse, 
Rute 53, Frederikssund – Elverdam, Etape 14210 
Roskilde Fjord – Forbindelsen, ”Forslag til Tekniske 
Bestemmelser, Anlæg af ny motortrafikvej fra Skib-
byvej til Frederikssundsvej i henhold til lov nr. 1519 
af 27. december 2014 om ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund, linjebesigtigelse for strækningen 
Skibbyvej-Frederikssundvej, st. 0.200 – 9.500 og Ny 
Landerslevvej, st. 1.000 – 2.200, Februar 2015”.  

Endvidere fremlagdes brev af 13. november 2013 fra 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen, med principgod-
kendelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20, 
brev af 17. februar 2015 fra Frederikssund Kommune 
med bemærkninger til projektet (udtalelse i henhold 
til vejlovens § 16), mail af 14. april 2015 fra Frede-
rikssund Kommune vedr. forhåndstilkendegivelse 
efter Naturbeskyttelseslovens § 26a og brev af 30. 
januar 2015 fra NaturErhvervstyrelsen, Natur & 
Jordfordeling med bemærkninger vedrørende de 
landbrugsmæssige konsekvenser af anlægget (udta-
lelse i henhold til Statsekspropriationslovens § 13, 
stk. 2). 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-
jektet og fremlagde følgende oplysninger:  

Forudsætninger 

Motortrafikvejsstrækningen Skibbyvej - Frederiks-
sundsvej udgør en del af rute 53, der forløber fra 
Frederikssund til Elverdam. Projektet er vedtaget i 
henhold til anlægslov nr. 1519 af 27. december 2014 
om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. 
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Myndighedsgodkendelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Natur-
styrelsen principielt godkendt projektet i brev af 13. 
november 2013.  

I mail af 17. februar 2015 har Frederikssund Kom-
mune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. 

I brev af 30. januar 2015 har NaturErhvervsstyrelsen 
(under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-
ri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og 
om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om frem-
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom, § 13, stk. 2. 
 

Tegningsliste 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Strækningen Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund 
omlægger den nordøstligste del af den ca. 30 km 
lange hovedlandevej 142 fra Kronprins Frederiks Bro 
til Elverdam, hvor hovedlandevej 142 er forbundet 
med hovedlandevej 11, rute 21 (Holbækmotorvejen). 

Strækningen har mod vest sit udgangspunkt ved til-
slutningen til den eksisterende hovedlandevej 142, 
Skibbyvej, og føres herfra i et forløb mod øst over 
Roskilde Fjord frem til tilslutning med den eksiste-
rende hovedlandevej 522, Frederikssundsvej. Denne 
strækning benævnes motortrafikvejen. 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 9,5 km 
motortrafikvej til aflastning af den eksisterende ho-

vedlandevej 142, Skibbyvej / Lyngerupvej / Skov-
næsvej (rute 53) fra Skibbyvej / Onsvedvej til Kron-
prins Frederiks Bro. Mellem motortrafikvejen og 
hovedlandevej 142, Lyngerupvej anlægges en 2-
sporet hovedlandevej, som benævnes Ny Landers-
levvej.  

Motortrafikvejen er stationeret fra vest mod øst med 
udgangspunkt i st. 0.200, som er sammenfaldende 
med km 10.200 på den eksisterende hovedlandevej 
142, Skibbyvej. 

Krydsning af Roskilde Fjord sker på en højbro med 
en længde på ca. 1.380 m. Gennemsejlingsbredden er 
50 m og gennemsejlingshøjden er 22 m under et af 
højbroens centrale brofag. 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål 

14210-1017 Oversigtsplan, Linjebesigtigelse st. 0.200 – 9.500  1:25.000 

14210-33001 

14210-33002 

Oversigtsplan, Ejendomsforhold  

Oversigtsplan, Ejendomsforhold 

st. 0.200 – 9.500 

st. 3.800 – 6.200 

1:10.000 

1: 4.000 

 

Projektmappen:    

14210-1018 Plan  st. 0.200 – 9.500 1:10.000 

14210-2018 Længdeprofil Motortrafikvej st. 0.200 – 9.500 1:1000/1:10.000 

14210-12001 Længdeprofil Ny Landerslevvej st. 1.000 – 2.200 1:1000/1:10.000 

14210-7002 Normaltværsnit Motortrafikvej  1:100 

14210-7003 Normaltværsnit Motortrafikvej,  

Tørslev Hage 

 1:100 

14210-7004 Normaltværsnit Motortrafikvej, højbro  1:100 

14210-17001 Normaltværsnit Ny Landerslevvej samt 
hankeanlæg 

 1:100 
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På strækningen gennem Tørslev Hage etableres 
spunsvægge for at mindske arealindgrebet i sommer-
husområdet. 

Der etableres støjskærme, faunabro og flere fauna-
passager på strækningen. 

Hele vejanlægget er beliggende i Frederikssund 
Kommune. 

Dimensioneringshastighed 

Motortrafikvejens dimensioneringshastighed er fast-
sat til 110 km/t, og den skiltes til 90 km/t. Der er i 
projektet benyttet traceringselementer, som opfylder 
vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved 
denne hastighed.  

Mindste horisontalradius er 1.820 m. Undtaget er 
tilslutningen til Frederikssundsvej st. 9.400, hvor 
mindste anvendte horisontalradius er 150 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 
10.000 m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 
11.100 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 38,1 ‰. 

For anlæg af hovedlandevejen Ny Landerslevvej 
mellem Lyngerupvej og motortrafikvejen anvendes 
dimensioneringshastighed 100 km/t.  

For ombygningen af kommunevejen Marbækvej ved 
tilslutningsanlægget til motortrafikvejen anvendes 
dimensioneringshastighed 70 km/t. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motortrafikvejen eller Ny 
Landerslevvej.  

Mademose Å forlægges og frilægges.  

Der etableres kantopsamling i vejsiderne på motor-
trafikvejen. Vandet ledes til regnvandsbassiner langs 
motortrafikvejen. 

Tilslutninger 

Der etableres følgende tilslutninger på motortrafikve-
jen: 

Hovedlandevej 142, Skibbyvej og kommunevej Ons-
vedvej tilsluttes i en rundkørsel vest for Onsved.  

Hovedlandevej Ny Landerslevvej tilsluttes i et fuldt 
tilslutningsanlæg sydøst for Lyngerup. 

Kommunevej Marbækvej tilsluttes i et fuldt tilslut-
ningsanlæg syd for Frederikssund. 

Hovedlandevej 522, Frederikssundsvej, tilsluttes i et 
4-benet signalreguleret kryds. Ny vej, der tilsluttes 
mod øst er del af vej til ny bydel, Vinge. 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer -
motortrafikvejen ude af niveau eller afbrydes. Ad-
gang til motortrafikvejen sker i et etplans kryds i 
begge ender og øvrige tilslutningsanlæg udformet 
som 2-planskryds med ramper for færdsel til og fra 
motortrafikvejen. 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en 
anden udformning af tilslutningerne end den viste. 

Sideanlæg 

Der etableres ikke rastepladser på strækningen. 

Der etableres en samkørselsplads ved tilslutningsan-
lægget ved Ny Landerslevvej. 

Tværprofil 

Motortrafikvejens kronebredde er 25,00 m, fordelt på 
følgende elementer: 

• midterrabat på 3,00 m  
• 2 kørebaner a 8,00 m, afstribet med 2 kørespor 

a 3,50 m og kantbaner a 0,50 m 
• 2 ubefæstede yderrabatter a 3,00 m. 

På strækningen gennem Tørslev Hage, hvor der etab-
leres spunsvægge, er kronebredden reduceret til 
21,70 m fordelt på følgende elementer: 

• midterrabat på 1,0 m  
• 2 kørebaner á 8,00 m, afstribet med 2 kørespor 

a 3,50 m og kantbaner á 0,50 m 
• 2 ubefæstede yderrabatter a 2,35 m. 

På højbroen over Roskilde Fjord er kronebredden 
reduceret til 18,60 m fordelt på følgende elementer: 

• midterrabat på 0,60 m  
• 2 kørebaner a 8,00 m, afstribet med 2 kørespor 

a 3,50 m og kantbaner á 0,50 m 
• 2 befæstede yderrabatter a 1,00 m. 

Ny Landerslevvejs kronebredde er 12,00 m. Den 
bliver fordelt på følgende elementer: 

• 2 kørespor a 3,50 m og kantbaner a 0,50 m. 
• 2 ubefæstede yderrabatter a 2,00 m. 
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Hanke til motortrafikvejen udføres med en krone-
bredde varierende mellem 13,00 m og 15,40 m, for-
delt på følgende elementer: 

• 2 kørespor a 3,50 m med 2 kantbaner a 0,50 m 
• Overkørselsareal varierende mellem 0,00 m og 

2,40 m 
• 2 ubefæstede yderrabatter a 2,00 m. 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
forhandles med vejbestyrelsen/fastlægges inden en 
kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil 
principielt blive udformet i overensstemmelse med 
de eksisterende forhold. 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. frem-
lægges ved detailbesigtigelsen med undtagelse af de 
stier nævnt under afsnittet Særlige bestemmelser. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejen-
domme, undersøges for forurening, og arealerne 
renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord 
opbrydes og fjernes (genanvendes), og arealet 
retableres med muldjord. Arealet bringes i en 
form og tilstand, der hænger sammen med de 
omliggende arealer. 
Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m for 
motortrafikvejen og Ny Landerslevvej, mens den er 
minimum 4,20 m for øvrige veje. 

Støjafskærmning 

Der etableres støjskærm følgende steder: 

Ca. st. 5.080 – 6.070 og ca. st. 6.070 – 6.270 i motor-
trafikvejens venstre side ud for hhv. Tørslev Hage og 
på højbroen nærmest dens endeunderstøtning ved 
Tørslev Hage. 

Ca. st. 5.250 – 6.070 og ca. st. 6.070 – 6.270 i motor-
trafikvejens højre side ud for hhv. Tørslev Hage og 
højbroen nærmest dens endeunderstøtning ved Tørs-
lev Hage. 

Ca. st. 7.450 – 8.250, motortrafikvejens venstre side 
fra højbroens endeunderstøtning og mod øst henover 
Marbækvej. Der opsættes endvidere støjskærm langs 
den nordøstlige side af den nordlige hank til Mar-
bækvej.  

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om 
anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støj-
skærme. 

Byggelinjer 

Arealerne langs motortrafikvejen og langs øvrige 
nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje 
pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre 
færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en 
større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1. 

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motortrafikvejens midte   50 m 

Fra rundkørslens yderste kørebanekant 25 m 

Fra rampens venstre kørebanekant        25 m 

Fra hovedlandevejens midte  25 m 

Fra bagkanten af støttemurene gennem  
Tørslev Hage   10 m 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra 
venstre kørebanekant. 

Byggelinjer langs øvrige veje fastlægges ved detail-
besigtigelsen. 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og 
passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdefor-
skellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 
meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4, dog ikke på stræk-
ningen ved sommerhusbebyggelsen på Tørslev Hage. 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens 
jordlinje ligger i højde med vejens midte. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne.  

Adgangsbegrænsning 

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme langs Ny Landerslevvej. 

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af regnvandsbassiner, faunapassager, støjskær-
me, m.v. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materiale-
depot m.v. og har normalt en bredde på 10 m. 
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Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, 
interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtag-
ning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af 
vandløb samt ledningsarbejder. 

På planen, tegning nr. 14210-1018 er vist arbejdsare-
aler på østsiden af Roskilde Fjord. Arbejdsarealer 
vest for Roskilde Fjord er ikke vist på planen. Disse 
arbejdsarealer vil fremgå af materialet til detailbesig-
tigelsen. 

Faunapassager 

Placering og udformning sker i samråd med Natur-
styrelsen og Frederikssund Kommune, og fremgår af 
afsnittet Særlige bestemmelser. 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, 
herunder at faunapassagen ikke må benyttes af men-
nesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etable-
res beplantning som ledelinjer, og at der ikke må 
etableres hegning eller andre spærringer. 

Erstatningsbiotoper 

Der etableres erstatningsbiotoper og iværksættes 
naturpleje som erstatning for inddragelse af beskyttet 
overdrev og strandeng samt barriereeffekt for padder. 

Placering og udformning sker i samråd med Natur-
styrelsen og Frederikssund Kommune. Der kan på-
lægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. 

Vildthegn 

Placering og udformning sker i samråd med Natur-
styrelsen. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyg-
gede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor 
vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med 
vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vej-
bestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem 
vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Udvidelsen af Marbækvej fra Ørnestens Vænge til 
Vejdirektoratets projektgrænse umiddelbart nord for 
den nordligste rundkørsel på Marbækvej projekteres 
og anlægges af Frederikssund Kommune. 

Forlægning af Fjordstien langs Tørslevvej fra Gl. 
Færgegaardsvej til syd for motortrafikvejen projekte-
res og anlægges af Frederikssund Kommune.  

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet vil stadig varetage vejbestyrelsesfor-
holdene på den eksisterende hovedlandevej 142, 
Skibbyvej/Lyngerupvej/Skovnæsvej, på strækningen 
fra tilslutningen til Skibbyvej i syd/vest til Kronprins 
Frederiks Bro i nord/øst. 

Ligeledes vil Vejdirektoratet stadig varetage vejbe-
styrelsesforholdene på den eksisterende Kronprins 
Frederiks Bro samt på J.F. Willumsens Vej, hoved-
landevej 141. 

Betalingsanlæg 

Motortrafikvejen bliver betalingsvej mellem Ny 
Landerslevvej og Marbækvej. Der etableres et beta-
lingsanlæg vest for Tørslevvej. 

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med linjebe-
sigtigelsen, der er at fastlægge vejanlæggets linjefø-
ring, og hvordan krydsende veje skal behandles. 

Kommissarius fremhævede, at projektet er bestemt 
ved en anlægslov, der er forholdsvis detaljeret, og at 
kommissionen ved sin behandling må tage udgangs-
punkt i de rammer for projektet, som anlægsloven 
fastlægger, herunder bl.a. med hensyn til antal og 
placering af tilslutningsanlæg, faunapassager m.v.  

Efter linjebesigtigelsen vil der blive igangsat et ar-
bejde med at undersøge mulighederne for at gennem-
føre en jordfordeling, der kan begrænse ulemperne af 
anlægget for de berørte landbrugsejendomme, såle-
des at der er klarhed over ønsker og behov ved de-
tailbesigtigelsen. 

Der vil blive udarbejdet en forhandlingsprotokol for 
forretningen. Protokollen vil blive fremsendt til de 
lodsejere, som er direkte indvarslet til mødet. Endvi-
dere vil protokollen blive lagt på kommissariatets 
hjemmeside: www.komoe.dk.  

De fremmødte ejere, brugere og disses repræsentan-
ter samt repræsentanter for de fremmødte myndighe-
der havde lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og 
spørgsmål til projektet:  

Der blev spurgt til motortrafikvejens linjeføring ved 
tilslutningen til Frederikssundsvej. Der blev i den 
forbindelse stillet forslag om, at motortrafikvejen, af 

http://www.komoe.dk/
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hensyn til et par ejendomme beliggende nord for 
vejen, rykkes mod syd på det sidste stykke inden 
tilslutningen.  

Vejdirektoratet oplyste, at den i besigtigelsesmateria-
let viste afslutning af motortrafikvejen og tilslutnin-
gen ved Frederikssundsvej er en midlertidig løsning, 
der inden detailbesigtigelsen vil blive søgt ændret, 
således at afslutningen i højere grad tilpasses den 
kommende Frederikssundmotorvej. Dette vil i sidste 
ende medføre en besparelse. Det permanente tilslut-
ningsanlæg er planlagt udformet således, at der etab-
leres en rundkørsel på hver side af Frederikssundsvej, 
der forbindes med en vej under Frederikssundsvej på 
det sted, hvor Frederikssundvej er beliggende på 
dæmning. 

Da den motorvejstilpassede løsning umiddelbart er 
dyrere at anlægge end den i linjebesigtigelsesmateria-
let viste midlertidige løsning, vil gennemførelsen 
heraf kræve, at projektet får en ekstrabevilling. Dette 
afklares på et senere tidspunkt. 

Flere lodsejere protesterede mod en afbrydelse af 
Torøgelgårdsvej ved motortrafikvejen og bad om, at 
der bliver etableret en stiunderføring. Der henvistes 
til, at Torøgelgårdsvej bruges i rekreativt øjemed af 
bl.a. motionister og ryttere m.v. Hvis der ikke etable-
res mulighed for at passere motortrafikvejen på dette 
sted vil borgerne i området blive afskåret fra at be-
nytte et stort rekreativt område syd for den nye vej. 
Det vil betyde en stor og besværlig omvej, da man så 
kun har mulighed for at passere motortrafikvejen ved 
Marbækvej. Der blev henvist til, at der bliver lavet en 
stiunderføring ved Mejerigårdsvej på vestsiden af 
fjorden og at noget lignende må kunne laves ved 
Torøgelgårdsvej. 

Vejdirektoratet anførte, at Frederikssund Kommune i 
forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen 
har lagt vægt på, at fjordstien øst for fjorden går via 
Marbækvej, og at en stiunderføring ved Torøgel-
gårdsvej ikke har været et emne i drøftelserne med 
kommunen. Det vil være ret bekosteligt, bl.a. på 
grund af jordbundsforholdene, at etablere en underfø-
ring ved Torøgelgårdsvej. 

Der blev spurgt til Marbækvejs udvidelse, herunder 
hvorfor denne del ikke er med i linjebesigtigelsesma-
terialet. 

Kommissarius oplyste, at udvidelsen af Marbækvej 
ikke er medtaget i linjebesigtigelsesmaterialet, da der 
er tale om en kommunevej, og at det kræver tilladelse 
fra Transportministeriet, for at kommissionen kan 
ekspropriere hertil. Det forventes, at tilladelse vil 

blive givet, således at Vejdirektoratet kan medtage 
Marbæksvejs udvidelse i materialet til detailbesigti-
gelsen. 

En repræsentant for adskillige lodsejere spurgte til, 
hvordan man vil sikre, at landmænd, som har jord på 
begge sider af fjorden, fortsat kan passere fjorden 
med landbrugskøretøjer. Han henviste til, at der ikke 
må køre landbrugskøretøjer på den nye motortrafik-
vej og bro, og at der tales om trafikregulerende for-
anstaltninger for at undgå store køretøjer på den eksi-
sterende Kronprins Frederiks Bro og på vejene igen-
nem Frederikssund. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det selvfølgelig fort-
sat skal være muligt at anvende den eksisterende bro 
og vejen gennem Frederikssund for de landbrugskø-
retøjer, der ikke må køre på motortrafikvejen. Det vil 
i samarbejde med Frederikssund Kommune blive 
sikret, at den eksisterende bro og veje fortsat kan 
passeres af landbrugskøretøjer.  

Der blev fra flere sider spurgt til støjgener fra den 
nye motortrafikvej, herunder hvorvidt Vejdirektoratet 
vil medbringe støjkort på mødestederne.  

Vejdirektoratet oplyste, at der er udarbejdet støjkort 
på baggrund af den beregnede støj i overensstemmel-
se med Miljøstyrelsens retningslinjer, støjmodel 
NORD2000. Støjplanerne er med på mødestederne. 
Støjen er beregnet i 1 ½ m’s højde over terræn. Der 
vil dog blive udarbejdet mere detaljerede støjplaner 
til brug ved detailbesigtigelsesforretningen. 

En repræsentant for beboere i sommerhusområdet 
ved Tørslev Hage spurgte til, hvorfor støjskærmen 
kun er 3 m høj, der hvor broen går over på dæmning 
ved Tørslev Hage og ikke 4 m som på resten af 
strækningen. Herved bliver støjdæmpningen for de 
huse, der ligger længst mod øst, dårligere. Der blev 
endvidere spurgt til niveauet for såvel de permanente 
støjgener som de midlertidige støjgener i anlægsperi-
oden, og om der ville blive etableret beplantning på 
skråningerne ved dæmningen m.v. Der var ønske 
om erstatningsstrand, idet den nuværende strand 
kommer til at ligge i skygge under broen. Repræsen-
tanten anførte videre, at der bør skabes ordentli-
ge tilkørselsforhold til sommerhusområdet i form af 
et tilslutningsanlæg ved Tørslevvej. Der vil for langt 
de fleste sommerhusbeboere blive tale om en meget 
stor omvej, hvis de skal benytte tilslutningsanlægget 
ved Ny Landerslevvej. For at undgå for meget færd-
sel gennem Tørslev by foreslås en adgangsvej til 
sommerhusområdet syd for motortrafikvejen. 
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Vejdirektoratet svarede hertil, at støjskærmene er 3 m 
høje og transparente / semitransparente på den på-
gældende strækning ud fra natur- og miljømæssige 
hensyn og mulighed for lysindfald. Vejdirektoratet 
vil dog undersøge, om det er muligt at forhøje skær-
mene med op til 1 m. Der vil sidst i anlægsfasen bli-
ve taget kontakt til grundejerforeningen på Tørslev 
Hage mhp. aftale om beplantning i forbindelse med 
støjskærm og skråninger samt drøftelse af mulighe-
derne vedr. erstatningsstrand. Som udgangspunkt vil 
skråningerne blive etableret med græs. Det giver ikke 
mening at tage mere konkret stilling hertil nu, da der 
først skal udarbejdes naturplejeplaner m.v.  

For så vidt angår støj i sommerhusområdet på Tørs-
lev Hage vil Vejdirektoratet snart være klar med 
mere detaljerede støjkort (punktberegninger for stø-
jen ved facaden ved hver enkelt hus). For så vidt 
angår støj i anlægsperioden, vil Vejdirektoratet vende 
tilbage, når man har nærmere overblik over tilrette-
læggelsen af anlægsprocessen. Der er forskellige 
muligheder, herunder om man skal stile efter at følge 
kommunens normale retningslinjer for anlægsarbej-
der, eller om der er tale om så specielle forhold, at 
det mest støjende arbejde (nedramning af spunsvæg) 
hensigtsmæssigt kan tilrettelægges i vinterhalvåret, 
og om der også i en periode kan blive tale om udvi-
det arbejdstid (aften/nat). Vejdirektoratet er bekendt 
med, at der også er sommerhuse med helårsbeboelse 
i området. Vejdirektoratet er i dialog med Frederiks-
sund Kommune vedrørende tilrettelæggelsen af an-
lægsarbejdet. Vejdirektoratet vil etablere et nabofo-
rum, hvor der fortælles om planerne for anlægsarbej-
derne, og der vil blive orienteret herom på Vejdirek-
toratets hjemmeside, således at beboerne har mulig-
hed for at planlægge deres ophold i sommerhusene. 
De bygninger, der ligger tættest på spunsvæggen, vil 
blive fotoregistreret med henblik på dokumentation 
af eventuelle skader foranlediget af anlægsarbejdet. 

Der blev spurgt til, om grundejerforeningerne i som-
merhusområdet vil blive inddraget ved jordforde-
lingsdrøftelserne. Grundejerforeningerne har ønske 
om at erhverve et areal til rekreative formål som er-
statning for det rekreative areal, der afstås til motor-
trafikvejen m.v. 

Vejdirektoratet oplyste, at jordfordelingen kun vedrø-
rer landbrugsejendomme, og at der ikke kan ekspro-
prieres arealer til rekreative formål for sommerhus-
området. Der kan eksproprieres arealer til naturgen-
opretning, men disse arealer skal ikke nødvendigvis 
ligge i samme område, som de arealer der erstattes 
herved. 

Vedrørende de i projektet planlagte faunapassager, 
blev det bemærket, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
etablere en stor faunapassage over motortrafikvejen 
vest for Tørslev, da der ikke er ret mange dyr i dette 
område. Det er også tvivlsomt, om de vil gå over der, 
da passagen kommer til at ligge tæt på den trafikere-
de Tørslevvej. Der burde i stedet sikres en god fau-
napassage ved Mademose Å, specielt nu hvor den 
bliver fritlagt på et stykke. Dyrene trækker efter 
åbent vand. Der kunne etableres en stor faunapassage 
her, hvis tilslutningsanlægget ved Ny Landerslevvej 
flyttes mod øst.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at faunapassagerne i 
projektet er placeret efter anbefaling fra og i dialog 
med Naturstyrelsen. Man er dog ved at undersøge, 
om der kan etableres en faunapassage for større dyr 
ved Mademose Å – ved etablering af banketter i un-
derføringen. Vejdirektoratet vil fortsætte drøftelserne 
med Naturstyrelsen omkring forholdene ved fauna-
passagen vest for Tørslevvej samt udformningen af 
faunapassagen ved Mademose å. Det er ikke hen-
sigtsmæssigt at flytte tilslutningsanlægget ved Ny 
Landerslevvej mod øst, da der så skal afgraves meget 
jord som følge af terrænforholdene. Også naturbe-
skyttelseshensyn taler herimod. 

Flere lodsejere fremsatte forslag om, at der etableres 
et tilslutningsanlæg ved Tørslevvej. Derved kunne 
undgås en meget lang omvej for sommerhusbeboere 
m.v. Det kunne enten erstatte tilslutningsanlægget 
ved Ny Landerslevvej eller alternativt supplere det. 
Det blev anført, at etableringen af Ny Landerslevvej 
og placeringen af tilslutningsanlægget her var en 
reminiscens fra et tidligere men nu forkastet forslag 
om, at Ny Landerslevvej skulle gå helt op til Lander-
slev, således at trafikanter fra bl.a. Jægersprisområdet 
kunne få let adgang til den nye motortrafikvej. Place-
ringen af tilslutningsanlægget og Ny Landerslevvej 
giver ikke mening, efter at det sidste stykke op til 
Landerslev by er opgivet. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at løsningen med et 
tilslutningsanlæg ved Tørslevvej er undersøgt og 
forkastet i VVM-redegørelsen, idet Frederikssund 
Kommune ikke ønskede et tilslutningsanlæg ved 
Tørslevvej, da dette vil give øget trafik igennem Ger-
lev by og Tørslev by. Kommunen har ikke fundet det 
nødvendigt at etablere etapen af Ny Landerslevvej 
mellem Lyngerupvej og Landerslevvej, idet det eksi-
sterende vejnet her skønnes tilstrækkeligt, fordi man-
ge trafikanter i det nordligste område af Hornsherred 
forsat forventes at benytte den eksisterende bro. End-
videre frygter man, at det vil give øget trafik igennem 
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Landerslev by. Det er ikke hensigtsmæssigt med to 
tilslutningsanlæg, henholdsvis ved Ny Landerslevvej 
og ved Tørslevvej, da de ligger for tæt på hinanden. 
Anlægsloven er udarbejdet på baggrund heraf. Vejdi-
rektoratet vil dog i samarbejde med Frederikssund 
Kommune overveje spørgsmålet endnu en gang. 

Med hensyn til tilslutningsanlægget ved Ny Landers-
levvej var der i øvrigt forslag om, at dette flyttes 
længere mod vest. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at en flytning er pro-
blematisk grundet højspændingsledninger og land-
skabelige forhold.  

Der var forslag om at ændre tilslutningsanlægget ved 
Skibbyvej, således at man genbruger den eksisteren-
de rundkørsel og etablerer et 5. ”ben” i rundkørslen, 
hvorved indgreb i god landbrugsjord kunne undgås. 
Der var desuden forslag om at flytte rundkørslen mod 
nordøst, eller alternativt etablere en ekstra rundkør-
sel, og samtidigt anlægge en omfartsvej uden om 
Onsved, idet man frygter øget trafik gennem Onsved 
by. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det er fastlagt i loven 
at motortrafikvejen føres helt frem til Skibbyvej. 
Med hensyn til forslaget om en 5-benet rundkørsel er 
det muligt, at der spares landbrugsjord et sted, men 
samlet set vil den foreslåede løsning kræve et større 
areal. Desuden vil der blive problemer i forhold til 
cyklistløsningerne, der er ret komplicerede på dette 
sted. Rundkørslen har været igennem en vejteknisk 
optimering. Med hensyn til evt. omfartsvej ved Ons-
ved må den permanente trafikløsning gennem Ons-
ved være en kommunal opgave, da der er tale om 
kommunale veje. Vejdirektoratet vil dog se nærmere 
på den midlertidige løsning under anlægsarbejdet, da 
der vil komme tung arbejdskørsel på denne vej, her-
under jordtransport m.v. 

Vejdirektoratet havde generelt den bemærkning til de 
forskellige forslag om ændring af linjeføring eller 
tilslutningsanlæg m.v., at der i forbindelse med 
VVM-processen har været op mod 50 forskellige 
forslag om linjeføring. Det foreliggende projekt har 
været undervejs i mange år, og er efter Vejdirektora-
tets opfattelse godt gennemarbejdet. Der har været 
tungvejende miljø- og naturhensyn at tage hensyn til 
ved projektet. Frederikssund Kommune har også 
været inddraget. 

Yderligere fremkomne forslag og uddybning af 
ovennævnte forslag samt konkrete spørgsmål vedr. 
enkeltejendomme m.v. er medtaget på de respektive 
mødesteder.  

Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 

Lokalitet:  

Den østlige del af Tørslev Hage fra fjorden til den 
private fællesvej Svanestien. (Mødested: Gl. Fær-
gegårdsvej ved Kystvej). 

Nogle sommerhusejere var bekymrede for drænfor-
holdene i området. Der er allerede i dag afvandings-
problemer i området, idet drænene ikke trækker nok i 
de perioder, hvor der er særlig vådt. Når der så etab-
leres et nyt stort regnvandsbassin i forbindelse med 
projektet, vil det tilføre området yderligere vand og 
gøre afvandingen vanskeligere. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at der etableres en ler-
membran eller anden form for tæt membran i bunden 
af regnvandsbassinnet, som stort set forhindrer ud-
sivning, og de ledninger, der afvander vejarealet, vil 
blive udført som tætte ledninger. Eksisterende dræn-
ledninger, der krydser vejarealet, vil blive omlagt i 
fornødent omfang. Regnvandet vil blive udledt til 
fjorden. 

Flere sommerhusejere gentog anmodningen fra det 
indledende møde om en forhøjelse af støjskærmen på 
det første stykke, hvor broen går over på dæmning. 
Der blev spurgt til, hvorfor det kun er den øverste 
meter af støjskærmen, der kan være gennemsigtig. 
Der blev endvidere spurgt til muligheden for at skråt-
stille støjskærmen, som det kendes fra andre projek-
ter samt effekten heraf.  

Vejdirektoratet oplyste, at en gennemsigtig støj-
skærm ikke er lige så effektiv, fordi der er tale om 
glas som i højere grad reflekterer lyden i forhold de 
andre materialer, der benyttes ved etablering af støj-
skærm. Vejdirektoratet vil undersøge, om det er mu-
ligt at forhøje skærmene med op til 1 m på en stræk-
ning på ca. 50 m ved overgangen fra broen til dæm-
ningen. Vejdirektoratet gav endvidere tilsagn om at 
se nærmere på muligheden for at anvende skråtstille-
de støjskærme. 

Der blev spurgt til det kommende støjniveau, og om 
Vejdirektoratet kunne oplyse en lokalitet, som var 
sammenlignelig, således at beboerne har mulighed 
for at få en fornemmelse af støjpåvirkningen.  
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Vejdirektoratet henviste til støjforholdene ved Frede-
rikssundsvej, som nogenlunde ligger på samme ni-
veau. 

Flere sommerhusejere gentog, at projektet burde 
sørge for, at der etableres en ny strand / badeanlæg til 
erstatning for den nuværende strand, der vil forsvinde 
under broen. Der henvistes til, at værditabet for 
sommerhusene vil være betydeligt større end udgif-
ten til at etablere en erstatningsstrand. Det bør også 
sikres, at man fortsat kan komme ned til stranden 
med kvas o. lign. til sankthansbål. Der henvises i 
øvrigt til bemærkningerne på det indledende møde. 

Vejdirektoratet kunne bekræfte, at der vil blive et 
areal under broen, der vil komme til at ligge i skygge 
fra broen. Arealerne ved fjorden retableres i henhold 
til aftale med miljømyndighederne, når anlægsarbej-
det er færdigt. Dette indeholder som udgangspunkt 
ikke etablering af nye strandarealer ved Tørslev Ha-
ge. Vejdirektoratet vil foreslå, at når anlægsarbejdet 
nærmer sig sin afslutning i 2019 drøftes eventuelle 
plejetiltag med grundejerforeningerne mhp. at gøre 
arealerne ved fjorden mere åbne og tilgængelige, og 
dermed også skabe bedre strandadgang. Det vil blive 
sikret, at man forsat kan køre ned til stranden med 
kvas til sankthansbål.  

Nogle sommerhusbeboere udtrykte ønske om, at 
motortrafikvejen bliver rykket nogle meter mod syd. 
Flere sommerhusbeboere, der har huse på sydsiden, 
modsatte sig dette. 

Vejdirektoratet anførte, at det ikke er muligt at rykke 
motortrafikvejen mod syd, da motortrafikvejen skal 
gå nogenlunde midt i korridoren for at ramme det 
rigtige punkt for broen over fjorden. 

Flere sommerhusbeboere rejste spørgsmål om total-
ekspropriation, erstatningsbolig under anlægsarbej-
derne og erstatning i øvrigt. Der blev spurgt til, om 
sommerhusbeboerne blev indvarslet til ekspropriati-
onsforretning. 

Kst. Kommissarius bemærkede, at man er klar over, 
at det er vigtigt for sommerhusbeboerne, at der tilret-
telægges en hensigtsmæssig proces. Denne proces er 
startet med linjebesigtigelsen. De sommerhusbeboe-
re, der har modtaget indvarsling til linjebesigtigelsen 
vil også blive indvarslet til detailbesigtigelsen. De-
tailbesigtigelsen forventes afholdt i efteråret 2015. 

Vejdirektoratet anførte, at man senere i processen vil 
informere sommerhusbeboerne om, hvordan man evt. 
kan rejse krav om totalekspropriation m.v. 

 

Lokalitet:  

Den vestlige del af Tørslev Hage fra den private 
fællesvej Svanestien til start af forlægningen af 
Gl. Færgegårdsvej. (Mødested: Gl. Færgegårdsvej 
ved Svanestien). 

Der blev fra flere sommerhusejere spurgt til, om der 
ville blive begrænsninger i trafikken på den nye del 
af Gl. Færgegårdsvej, herunder på broen over motor-
trafikvejen, i forhold til store og tunge køretøjer. 

Vejdirektoratet svarede, at der ikke er planer om 
begrænsninger i trafikken, idet renovationsbiler og 
brandredningskøretøjer m.v. skal kunne passere. 

Ejerne af ejendommen Kysttoften 2 (matr.nr. 8co 
Tørslev By, Gerlev) har anmodet om totalekspropria-
tion af deres sommerhus. De henviser til, at sommer-
huset er usælgeligt på grund af motortrafikvejen. 
Desuden vil der på det frie og ubenyttede område 
blive anlagt en vej til de øvrige sommerhuse i områ-
det. 

Vejdirektoratet oplyste på forespørgsel, at Svane-
vænget vil blive opgraderet med en ekstra meter fast 
belægning, så den samlede bredde bliver 4 m. Der er 
plads hertil inden for vejarealet. Det bliver formentlig 
kun nødvendigt med indgreb på Svanevænget 15 og 
Svanevænget 17 i forbindelse med vejadgang til den 
nye del af Gl. Færgegårdsvej. Det vil blive under-
søgt, om den eksisterende vendeplads på Svanevæn-
get kan inddrages til fordel for især ejendommen 
Svanevænget 17, hvor der forventes indgreb i udhus 
og indkørsel. 

Ejeren af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev, ønskede det 
planlagte regnvandsbassin på ejendommen flyttet, 
helst helt væk fra ejendommen til en placering nord 
for motortrafikvejen. Alternativt kan bassinet flyttes 
længere ind på marken mod syd. Der er blødt i områ-
det, da gården ligger på en ”vandvej”. Placeringen af 
bassinet forringer adgangen fra driftsbygningerne til 
markerne, og arealet mellem regnvandsbassinet og 
bygningerne bliver ret smalt og vandlidende. Hvis 
regnvandsbassinet også trækker grundvandet, frygter 
han endvidere sætningsskader på bygningerne. 

Vejdirektoratet anførte, at regnvandsbassinet er pla-
ceret, hvor terrænet er lavest, således at regnvandet 
fra motortrafikvejen let kan løbe til. Regnvandet 
løber i lukkede og tætte ledninger. Der bliver lagt en 
tæt ler-membran i bunden af regnvandsbassinet, så 
der bliver ikke tale om udsivning af regnvand eller 
indtrængning af grundvand til bassinet. Vejdirektora-
tet vil registrere alle bygninger, der ligger tæt ved 



22.04.2015 10  

 

anlægget, herunder også tæt ved de kommende regn-
vandsbassiner, inden anlægsarbejderne påbegyndes. I 
anlægsfasen vil der blive holdt ekstra øje med grund-
vandsspejlet. Vejdirektoratet gav tilsagn om endnu 
engang at se på placeringen og udformningen af 
regnvandsbassinet.  

Repræsentanten for ejerne af matr.nr. 9r Tørslev By, 
Gerlev, anmodede på ejernes vegne om totalekspro-
priation af ejendommen, da Vejdirektoratet oplyste, 
at der måtte forventes at ske indgreb på ejendommen 
både midlertidig og permanent, herunder at det næp-
pe vil være muligt at skåne de store træer i haven 
tættest ved den eksisterende vej. 

Ejeren af matr.nr. 8dh Tørslev By, Gerlev anmodede 
om, at støjskærmen på nordsiden forlænges med 
nogle meter mod vest efter Kysttoftens udmunding i 
Svanevænget, således at den også skærmer for de 
sommerhuse, der ligger længst mod vest. Herved vil 
det i højere grad blive sikret, at alle sommerhuse i 
området får gavn af støjskærmen. Vejdirektoratet vil 
se nærmere på muligheden herfor i det videre arbej-
de. 

Lokalitet:  

Strækningen fra den forlagte Gl. Færgegårdsvej 
til og med ejendommen matr.nr. 14c Tørslev By, 
Gerlev. (Mødested: Ved ejendommen Gl. Færge-
gårdsvej 12, 3630 Jægerspris). 

En gruppe sommerhusejere gentog forslaget om, at 
der etableres til- og frakørsel til Tørslev Hage ved 
Tørslevvej, således at de kan få gavn af den nye for-
bindelse. Da der alligevel skal etableres en bro på 
Tørslev Hage over motortrafikvejen, skal der blot 
etableres til- og frakørselsramper. Dette vil være en 
fordel for sommerhusområderne ved Tørslev Hage 
og Gerlev. Det kræver, at betalingsanlægget flyttes til 
Marbæk-siden (Øst for fjorden). 

Vejdirektoratets overordnede synspunkt er, at vej- og 
trafikforholdene i Tørslev by ikke ændres som følge 
af den nye fjordforbindelse. Vejdirektoratet anførte, 
at forslaget om etablering af et tilslutningsanlæg på 
Tørslev Hage er belyst i VVM-undersøgelsen fra 
2010. Vejdirektoratet har vurderet at løsningen ikke 
er hensigtsmæssigt, bl.a. fordi der kun vil blive 1,3 
km mellem tilslutningsanlæggene ved Tørslevvej og 
ved Ny Landerslevvej. Normalt er afstanden mellem 
tilslutningsanlæg 4-5 km. Frederikssund Kommune 
ønskede ikke et tilslutningsanlæg ved Tørslevvej, 
idet trafikken igennem Gerlev, Tørslev og Skuldelev 
i så fald vil blive forøget.  

Flere lodsejere har fremført forslag om, at adgangs-
vejen til sommerhusområdet på Tørslev Hage lægges 
syd for motortrafikvejen i forlængelse af den skitse-
rede adgangsvej til ejendommen matr.nr. 11b Tørslev 
By, Gerlev. Der skal fortsat etableres bro over motor-
trafikvejen som adgangsvej til sommerhusene nord 
for motortrafikvejen. Det ønskes, at Gl. Færgegårds-
vej afbrydes efter ejendommen matr.nr. 20d Tørslev 
By, Gerlev. 

Ejeren af matr.nr. 11b Tørslev By, Gerlev, ønskede 
ikke, at adgangsvejen til sommerhusområdet ved 
Tørslev Hage lægges syd for motortrafikvejen. Han 
ønsker endvidere ikke, at Fjordstien føres over ejen-
dommen forbi bygningerne. Han frygter indbliksge-
ner m.v. fra den offentlige færdsel på stien, der vil 
komme ret tæt på haven. Han foreslog en alternativ 
linjeføring for Fjordstien ad den forlagte Gl. Færge-
gårdsvej og ad overføringen (st. 4.950) over motor-
trafikvejen og herfra videre langs denne mod vest ca. 
250 m over matr.nr. 10a Tørslev By, Gerlev, hvor 
den kan tilsluttes den eksisterende Fjordsti. Ny privat 
adgangsvej fra Tørslevvej ønskes placeret langs eksi-
sterende skel mod matr.nr. 12f Tørslev By, Gerlev 
(åben grøft) med indføring til bygningerne syd for 
den eksisterende fritliggende bygning. Dette vil øde-
lægge mindst mulig god landbrugsjord. 

Vejdirektoratet har orienteret ejeren af matr.nr. 11b 
Tørslev By, Gerlev, om, at Frederikssund Kommune 
ønsker, at Fjordstien skal forløbe langs Tørslevvej og 
forbindes til den eksisterende Fjordsti, ved at lade 
den nye adgangsvej til ejendommen indgå som en del 
af Fjordstien og tilsluttes til den eksisterende Fjordsti 
umiddelbart nordøst for ejendommens bygninger. 

Vejdirektoratet har i øvrigt orienteret ejerne af 
matr.nr. 11e Tørslev By, Gerlev om, at deres ejen-
dom vil blive totaleksproprieret. 

Ejeren af matr.nr. 10a smst. anførte, at ejendommen 
bliver gennemskåret, således at hovedparten af land-
brugsjorden kommer til at ligge syd for motortrafik-
vejen, og dermed adskilt fra bygningerne. Han dyrker 
specialafgrøder på arealet, og dyrkningen er af-
hængig af vandingsanlæg. Det bliver svært at få or-
dentlige adgangsforhold til den sydlige lod. På denne 
bagrund regner han med at anmode om totalekspro-
priation. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 13a smst. 
spurgte til udseende og gener fra det kommende beta-
lingsanlæg, som vil blive etableret på motortrafikve-
jen ud for ejendommen. Han gjorde endvidere op-
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mærksom på, at der skal tages højde for vandingsan-
læg på ejendommen. 

Vejdirektoratet oplyste, at ca. 1 m af den øverste del 
af betalingsportalerne vil være synlige op over terræ-
net, idet vejen ligger i afgravning på strækningen. 

Der vil ikke være belysning på anlægget om natten, 
og det vil derfor genere mindre end en almindelig 
skilteportal. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 
 

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

Torsdag den 23. april 2015 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved ejendommen Torøgelgårdsvej 3, 
Frederikssund, for at fortsætte linjebesigtigelsen i 
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund. 

Til stede var de samme deltagere som under besigti-
gelsen den 22. april 2015. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-
sen. 

Besigtigelse i marken: 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 

Lokalitet:  

Tilslutningen til Frederikssundsvej og mod vest til 
og med ejendommen matr.nr. 12b Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby. (Mødested: Ved ejendommen 
matr.nr. 12b). 

Vejdirektoratet oplyste, at det i VVM-redegørelsen 
var forudsat, at Frederikssundmotorvejen ville være 
færdiggjort ved fjordforbindelsens påbegyndelse. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Der er derfor i lin-
jebesigtigelsesmaterialet lagt op til en midlertidig 
løsning angående tilslutningsanlægget ved Frederiks-
sundsvej. Vejdirektoratet finder dog, at en løsning, 
der ligner den permanente løsning, vil være mere 
hensigtsmæssigt at gennemføre. Der forventes derfor 
at ske justeringer i forhold til det udarbejdede projekt 
på dette sted, såfremt Vejdirektoratet kan få bevilli-
get ekstra penge hertil. Vejdirektoratet håber, at den 
ændrede løsning kan fremlægges ved detailbesigti-
gelsen. Der henvises til bemærkningerne herom på 
det indledende møde. 

Det blev oplyst, at Marbæk Rende, der er et offentligt 
vandløb, ikke er fritlagt, og at vandløbet ikke ligger i 
ejendomsskel, som vist på besigtigelsesplanen. Der 

blev samtidig udtrykt bekymring for Marbæk Rendes 
egnethed til afledning af vand fra vejanlægget. Der er 
allerede i dag problemer med, at vandet står op på 
markerne, fordi vandløbet er i dårlig stand.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at det ligger udenfor 
Vejdirektoratets ansvarsområde, hvad der sker ned-
strøms i vandløbet. Vejdirektoratet vil sørge for at 
neddrosle vandet fra vejanlægget i henhold til udled-
ningstilladelse fra Frederikssund Kommune, og der-
ved sikre, at vandløbet ikke overbelastes.  

Ejeren af matr. nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby, foreslog, at motortrafikvejen på strækningen 
fra tilslutningsanlægget ved Marbækvej til Frederiks-
sundsvej flyttes mod syd og dermed længere væk fra 
bygningerne på hans ejendom. Ejeren fremlagde en 
skitse, der illustrerer hans forslag.  

Vejdirektoratet oplyste, at den permanente løsning 
skal udnytte, at Frederikssundvej ligger på en 7-8 
meter høj dæmning, og motortrafikvejen er derfor 
bundet af dette punkt. Vejdirektoratet vil dog se på 
forslaget. 

Ejeren af matr.nr. 10k og 10a St. Rørbæk By, Sno-
strup ønskede ikke, at vejen flyttes længere mod syd, 
da dette vil betyde, at vejen i endnu højere grad vil 
gennemskære hans ejendom og ødelægge fredskov 
m.v. 

Ejeren af matr.nr. 10e smst. modsatte sig ligeledes en 
flytning af vejen mod syd, da vejen derved vil kom-
me tættere på ejendommens bygninger. 

Ejeren af matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sund-
by spurgte til støv og støj i forbindelse med anlægs-
arbejdet. 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at i forhold til støv skal 
entreprenøren rette sig efter kommunens retningslin-
jer. Med hensyn til støj er der ikke truffet særlige 
foranstaltninger, og der vil blive anvendt tunge køre-
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tøjer. Men også her gælder kommunens retningslinjer 
for anlægsarbejder som udgangspunkt. Støjniveauet 
vil angiveligt være 58-60 dB (A) ved beboelsen efter 
anlæg af motortrafikvejen.  

Ejeren af matr.nr. 10e St. Rørbæk By, Snostrup var 
uforstående overfor, at der i projektet ikke indgår en 
støjskærm eller beplantning ved det nye tilslutnings-
anlæg. 

Vejdirektoratet oplyste, at det vil kræve en beplant-
ning i mindst 15 meters bredde for at få en støjdæm-
pende effekt.  

Ejeren af matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sund-
by tilkendegav, at han ønsker ejendommen totalek-
sproprieret på grund af motortrafikvejens gennem-
skæring af ejendommen og nærføringsgener fra an-
lægget. Ejeren henviste endvidere til, at ejendommen 
bliver klemt inde mellem Frederikssundsvej, jernba-
nen og den nye motortrafikvej, og således får trafik-
støj fra alle sider.   

Ejeren af matr.nr. 12c smst. tilkendegav, at han øn-
sker ejendommen totaleksproprieret på grund af nær-
føringsgener, specielt støjgener. Han tvivlede i øvrigt 
på, at Frederikssund Kommune vil give byggetilla-
delse til opførelse af ny beboelse på ejendommen, så 
tæt ved en motortrafikvej. Den eksisterende beboelse 
kan ikke benyttes og er nedrivningsmoden. 

Ejeren af matr.nr. 65 smst. har ligeledes fremsat øn-
ske om totalekspropriation på grund af vejanlæggets 
gennemskæring af arealet m.v.  

Vejdirektoratet oplyste, at der vil være et meget stor 
indgreb på ejendommen ved den permanente tilslut-
ningsløsning. Regnvandsbassinet vil i øvrigt blive 
placeret syd for motortrafikvejen, da der er dårlige 
jordbundsforhold nord for motortrafikvejen. 

Ejeren af matr.nr. 10a St. Rørbæk By, Snostrup oply-
ste, at de også overvejer at bede om totalekspropria-
tion af ejendommen, men det afhænger af, hvor man-
ge gange Vejdirektoratet skal ind på ejendommen for 
at udføre anlægsarbejdet, herunder om der etableres 
en permanent tilslutningsløsning nu eller den i besig-
tigelsesmaterialet viste midlertidige løsning.  

Lokalitet:  

Strækningen fra og med matr.nr. 6a Oppe Sund-
by By, Oppe Sundby til fjorden. (Mødested: Mar-
bækvej ved det nye tilslutningsanlæg). 

Vejdirektoratet oplyste, at det er aftalt med Frede-
rikssund Forsyning, at vandindvindingsboringen på 
matr.nr. 6c Oppe Sundby By, Oppe Sundby (DGU 

nr. 192.1059), flyttes, så den ikke er i konflikt med 
vejanlægget. Vandboringen flyttes ca. 75 m længere 
mod syd. Der skal hertil bruges et areal på 50 x 50 m 
på matr.nr. 6a smst.  

Ejerne af matr.nre. 4f og 4b Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby oplyste, at der i forbindelse med udvidelsen 
af Marbækvej vil skulle ske nedrivning af deres hus. 
Det er deres hensigt at bygge et nyt hus på grunden. 
Placeringen af den nye bygning afventer tilbagemel-
ding fra Frederikssund Kommune, idet det kræver 
landzonetilladelse at opføre en ny beboelsesbygning 
på grunden. 

Vejdirektoratet oplyste, at det overvejes, om der i 
anlægsperioden skal laves en midlertidig støj-
vold/afskærmning ind mod byen. 

Ejeren af matr.nr. 5a Oppe Sundby By, Oppe Sundby 
ønsker det planlagte regnvandsbassin på ejendom-
men flyttet, da hans heste i vinterhalvåret går på det 
berørte areal, som ligger i læ af den tilstødende byg-
ning. Han anførte, at det må være muligt at placere 
regnvandsbassinet på østsiden af Marbækvej, når 
drikkevandsboringen bliver flyttet. Han spurgte end-
videre til, hvorfor motortrafikvejen er rykket længere 
mod syd i forhold til placeringen i VVM-rapporten, 
og hvorfor der ikke etableres støjskærm på begge 
sider af motortrafikvejen, men kun på nordsiden, ud 
for ejendommen. 

Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinet skal 
ligge på vestsiden af Marbækvej, således at regnvan-
det fra broen ikke skal krydse Marbækvej. Ved en 
placering på østsiden vil bassinet muligvis også 
komme til at ligge for tæt på den flyttede drikke-
vandsboring. Endvidere kan regnvandsbassinet ikke 
ligge på nordsiden af den nye motortrafikvej, da der 
her kommer en stor broarbejdsplads og terrænet sti-
ger. Regnvandsbassinet kan eventuelt flyttes over på 
vestsiden af bygningerne tættere mod fjorden, men 
dér stiger terrænet. Vejdirektoratet vil dog gerne se 
nærmere på denne mulighed. Vejdirektoratet oplyste 
i øvrigt, at motortrafikvejen i forhold til det skitsere-
de i VVM-rapporten er flyttet lidt længere mod syd 
af hensyn til en optimering af tilslutningsanlægget 
ved Marbækvej. Der er ikke planlagt støjskærm ud 
for ejendommen, da støjberegninger viser, at drifts-
bygningerne skærmer for støjen i forhold til beboel-
sen og at der ikke etableres støjskærme for enkeltlig-
gende ejendomme i åbent land. Vejdirektoratet til-
kendegav desuden, at man vil forsøge at optimere 
adgangsvejen til ejendommen, og sørge for, at der er 
plads til varevognskørsel.  
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Vejdirektoratet oplyste, at der er taget kontakt til 
Statens Luftfartsvæsen med henblik på at undersøge 
om flyvepladsen på matr.nr. 7a Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby kan opretholdes. 

Der blev spurgt til størrelsen af underføringen af 
Marbækvej. 

Vejdirektoratet oplyste, at den bliver ca. 4,5 m høj og 
ca. 7 m bred, så der er plads til, at landbrugsmaskiner 
kan komme igennem. 

Ønsket fra det indledende møde om en stiunderføring 
på det sted, hvor Torøgelgårdsvej afbrydes, blev gen-
taget. Der henvises til bemærkningerne på det indle-
dende møde.  

Vejdirektoratet oplyste, at en stiunderføring umid-
delbart vurderes at ville koste i størrelsesordenen 3-5 
mio. kr.  

Repræsentanten fra Frederikssund Kommune tilken-
degav, at man har kigget på stimulighederne, jf. na-
turbeskyttelsesloven § 26a, og at kommunen støtter 
ønsket om en stiunderføring ved Torøgelgårdsvej.   

Lokalitet:  

Den nye rundkørsel på Lyngerupvej øst for Lyn-
gerup. (Mødested: Lyngerupvej ved den nye 
rundkørsel). 

Ejeren af matr. nr. 7a m.fl. Lyngerup By, Gerlev 
anførte, at det ville være hensigtsmæssigt, at Ny 
Landerslevvej og den nye rundkørsel rykkes tættere 
på Lyngerup af hensyn til hans fortsatte mulighed for 
at dyrke rækkestående specialafgrøder på den berørte 
mark.  

Flere lodsejere bemærkede, at placeringen af den nye 
rundkørsel på Lyngerupvej er uhensigtsmæssig, idet 
oversigtsforholdene for den vestkørende trafik mod 
Lyngerup er dårlige grundet placeringen lige bag en 
bakkekam. 

Ejeren af matr.nr. 7a m.fl. Lyngerup By, Gerlev tilfø-
jede, at udkørsel fra ejendommen besværliggøres, 
idet trafikken på Lyngerupvej til og fra den nye 
rundkørsel forøges, i og med at rundkørslen udgør 
forbindelsen til Ny Landerslevvej, der leder mod 
tilslutningsanlægget til motortrafikvejen. Videre på-
pegede ejeren, at trafikken vil accelerere væk fra 
rundkørslen i østgående retning og samles i vestgå-
ende retning afventende mulighed for at køre ind i 
rundkørslen, hvilket ligeledes vil besværliggøre ud-
kørsel fra ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man har undersøgt forskel-
lige muligheder for placering af rundkørslen og at 
man er endt med den foreslåede placering af trafik-
tekniske hensyn, herunder krav til oversigtsforhold 
ved tilkørsel til rundkørsler. Endvidere er placeringen 
af den nye rundkørsel bestemt af at få et optimalt 
forløb af Ny Landerslevvej til tilslutningsanlægget til 
motortrafikvejen.  

Lokalitet:  

Beckersvej - ejendommene matr.nr. 1a, 1b og 1c 
Tørslev By, Gerlev. (Mødested: Ved ejendommen 
Beckersvej 45, 3630 Jægerspris). 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for nærhedsgener 
fra motortrafikvejen. Der blev rejst spørgsmål om 
støj og motortrafikvejens højdeniveau i forhold til 
terræn.  

De fremmødte lodsejere og deres repræsentanter 
påpegede, at ejendommene i dag ligger uforstyrret 
for enden af en markvej, og at anlægget af motortra-
fikvejen fuldstændig vil ændre ejendommenes karak-
ter.  

Vejdirektoratet redegjorde for de foreløbige støjbe-
regninger for ejendommene og for motortrafikvejens 
placering i forhold til beboelserne på ejendommene.  

Ejerne af matr.nr. 1b og 1c Tørslev By, Gerlev og 
matr.nr. 12 Lyngerup By, Gerlev (2 ejendomme) 
anmodede om totalekspropriation, idet de påpegede, 
at nærhedsgener fra motortrafikvejen udgør mere, 
end de må tåle. Endvidere vil matr.nr. 1c blive gen-
nemskåret uden mulighed for, at de kan få erstat-
ningsjord. Det bliver herefter ikke muligt at opret-
holde en fornuftig landbrugsdrift på ejendommene, 
der drives i samdrift af ejerne selv. 

Ejeren af matr.nr. 1a Tørslev By, Gerlev bemærkede, 
at gennemskæringen af landbrugsjorden vil gøre 
denne uinteressant at drive, og at motortrafikvejen vil 
forringe de betydelige natur- og jagtmæssige interes-
ser, der knytter sig til ejendommen. Ejeren oplyste, at 
han påtænker at nedrive det forfaldne stuehus og 
bygge et nyt på ejendommen, men at den forventede 
støjbelastning fra motortrafikvejen vil hindre, at der 
kan opnås byggetilladelse. Han anmodede på denne 
baggrund om totalekspropriation af ejendommen. 

Lokalitet:  

Ny Landerslevvej samt motortrafikvejen fra st. 
3.0 til st. 2.0, herunder tilslutningsanlægget mel-
lem de to veje. (Mødested: Mejerigårdsvej ved 
motortrafikvejen). 
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En lodsejer rejste spørgsmål om placeringen af Ny 
Landerslevvej og bemærkede i den forbindelse, at et 
forløb tættere på Lyngerup vil bevirke en mindre 
gennemskæring af de EU-støtteberettigede land-
brugsejendomme.  

Der blev stillet forslag om at etablere en cykelsti 
langs Ny Landerslevvej til den projekterede samkør-
selsplads. Hertil bemærkede Vejdirektoratet, at denne 
mulighed var blevet undersøgt og afvist, idet potenti-
alet for cykelstiens brug ikke fandtes at være til-
strækkeligt. Vejdirektoratet er indstillet på at se på 
muligheden for at foretage en mindre justering af 
vejens linjeføring.  

Ejeren af matr.nr. 2a Tørslev By, Gerlev udtrykte 
utilfredshed med fritlæggelsen af Mademose Å. Han 
påpegede, at fritlæggelsen og det i projektet foreslåe-
de forløb af åen vil indebære en betydelig defigure-
ring af ejendommen, bl.a. på grund af den randzone, 
som følger med. Yderligere påpegede han, at det vil 
betyde en opdeling af hans mark, der forudsætter 
etablering af en markoverkørsel. Han foreslog derfor, 
at forløbet af den fritlagte å ændres, således at åen 
forløber i skellet mellem matr.nr. 2a Tørslev By, 
Gerlev og matr. nr. 7a og 12, Lyngerup By, Gerlev.  

Vejdirektoratet redegjorde for overvejelserne bag 
fritlæggelsen af Mademose Å. Det er et myndigheds-
vilkår, at åen fritlægges. 

Ejeren af matr.nr. 5a m.fl. Lyngerup By, Gerlev 
fandt, at det ville blive vanskeligt fortsat at drive 
landbrugsejendommen, når halvdelen af landbrugs-
arealet kommer til at ligge på sydsiden af motortra-
fikvejen. Ejeren fremsatte forslag om opretholdelse 
af en tinglyst ride-trampesti rundt om ejendommen 
langs skellet mod naboejendommene. For at opret-
holde stien er det nødvendigt, at der eksproprieres et 
areal på ca. 2 meter langs motortrafikvejen, både på 
den sydlige lod og den nordlige lod, så man fortsat 
kan komme hele vejen rundt. 

Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil se på mulig-
heden, idet man dog påpegede, at Vejdirektoratet 
ikke vil hverken anlægge eller vedligeholde en sådan 
sti.  

Ejerne af matr.nr. 6c Lyngerup By, Gerlev rejste 
spørgsmål om støj på ejendommen. Vejdirektoratet 
gennemgik de fremtidige støjforhold m.m. Derud-
over rejste ejerne spørgsmål om den projekterede nye 
adgangsvej til ejendommen, idet de af hensyn til 
muligheden for at fortsætte ejendommens drift med 
salg af juletræer og hundefoder, påpegede, at ad-
gangsvejen må anlægges således, at der kan færdes 

tunge køretøjer på vejen og med en vendeplads ved 
ejendommen. Ejerne stillede endvidere forslag om 
ændring af forløbet af den projekterede cykelsti syd 
for motortrafikvejen, så den løber langs med rampen 
hen til rundkørslen. Ejerne anførte, at de ikke ønsker 
at vedligeholde en vej, som også skal bruges offent-
ligt af cyklister. De fandt det endvidere hensigtsmæs-
sigt, hvis underføringen i stedet etableres dér, hvor 
Mejerigårdsvej forløber i dag. Endelig ønskede ejer-
ne motortrafikvejen rykket så langt mod nord som 
muligt. Afslutningsvis bemærkede de, at de overvejer 
at anmode om totalekspropriation af ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ved etableringen af 
den private adgangsvej til matr.nr. 6c vil blive taget 
højde for, at vejen kan håndtere store køretøjer, og at 
der er de nødvendige vendemuligheder i forbindelse 
med afhentning af juletræer m.v.  

Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at man planlægger at 
etablere et regnvandsbassin på matr.nr. 7a Lyngerup 
By, Gerlev, umiddelbart syd for den foreslåede sam-
kørselsplads.  

Lokalitet:  

Strækningen fra st. 2.0 til st. 1.0. (Mødested: Van-
gevej ved skæringen med motortrafikvejen). 

Lodsejere på Vangevej stillede spørgsmål til den 
fremtidige vejadgang til ejendommene øst for motor-
trafikvejen, idet de gjorde opmærksom på, at de i dag 
fortrinsvis bruger adgangen fra vest (Skibbyvej), da 
vejen mod syd (Onsvedvej) på grund af bredden ikke 
tillader to biler at passere hinanden. Der blev endvi-
dere spurgt til, hvorledes Vejdirektoratet vil forbedre 
den asfalterede adgangsvej til de østliggende ejen-
domme for at imødekomme den ændrede trafik, her-
under om vejen vil blive gjort bredere. Derudover 
blev det påpeget, at der må etableres en vendeplads 
ved motortrafikvejen.  

Vejdirektoratet fremlagde planer for etablering af 
vigepladser på adgangsvejen til de østliggende ejen-
domme, men bemærkede i øvrigt, at man vil overveje 
andre løsninger.  

Der blev spurgt til adgangsvej til markerne på 
matr.nr. 7e Onsved By, Skuldelev vest for motortra-
fikvejen. Vejdirektoratet oplyste, at Vangevej alene 
bliver afbrudt, hvorfor der stadig vil være adgang til 
markerne fra Vangevej via Skibbyvej.  

Der blev endvidere spurgt til støj, herunder til belæg-
ningen på motortrafikvejen. Vejdirektoratet rede-
gjorde for støjen og fremviste støjkort. For så vidt 
angår belægningen oplyste Vejdirektoratet, at der på 
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strækningen ud for Vangevej er projekteret med støj-
reducerende asfalt.  

Nogle lodsejere udtrykte bekymring for betydningen 
af afvandingen af motortrafikvejen for de omkring-
liggende marker. Vejdirektoratet tilkendegav, at af-
vandingen af motortrafikvejen ikke vil have betyd-
ning for de omkringliggende marker.  

Frederikssund Kommune har i mail af 14. april 2015 
(udtalelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26a) 
anført, at der ønskes en stiunderføring af Vangevej af 
rekreative hensyn, herunder af hensyn til ridende og 
cyklende. 

Vejdirektoratet anførte, at det vil bliver bekosteligt at 
etablere en stiunderføring på dette sted på grund af 
grundvandsproblemer. Der synes heller ikke at være 
et særligt stort behov for en stiunderføring, og kom-
munen har ikke tidligere fremført dette ønske. 

Lokalitet:  

Rundkørslen ved Skibbyvej. (Mødested: Onsved-
vej umiddelbart øst for den eksisterende rundkør-
sel). 

Der fremkom forskellige alternative forslag til ud-
formningen af tilslutningen mellem Skibbyvej/Ons-
vedvej og den nye motortrafikvej. Et forslag gik på at 
benytte den eksisterende rundkørsel på Onsvedvej for 
dermed at rykke tilslutningsanlægget længere væk fra 
Onsved og for at undgå forlægningen af Østergårds-
vej. Til dette forslag bemærkede Vejdirektoratet, at 
den eksisterende rundkørsel ikke er anvendelig som 
en del af tilslutningsanlægget, henset til dens kapaci-
tet og til muligheden for forsvarligt at lade cykelstier 
passere. Der var forslag om, at projektet skulle tilfø-
jes en omfartsvej uden om Onsved og rundkørslen 
tilføjes et femte ben, for at friholde Onsved By for 
øget gennemkørende trafik. Der er gennemført en 
underskriftsindsamling blandt de lokale beboere til 
støtte for dette forslag. En fremmødt lodsejer tilken-
degav, at han var imod en omfartsvej af hensyn til 
konsekvenserne for sin ejendom.  

Vejdirektoratet anførte, at Frederikssund Kommune 
ikke har ytret ønske om at hindre trafikken i at køre 
gennem Onsved til tilslutningsanlægget via den eksi-
sterende kommunevej. Endvidere anførte Vejdirekto-
ratet, at man generelt er betænkelig ved fembenede 
rundkørsler af trafiksikkerhedsmæssige grunde og at 
et femte ben vil betyde, at rundkørslen må dimensio-
neres betydeligt større af vejtekniske hensyn. Vejdi-
rektoratet oplyste i øvrigt, at man allerede har opti-
meret tilslutningsanlægget i videst mulige omfang. 

Det er Vejdirektoratets opfattelse, at en egentlig om-
fartsvej er et kommunalt anliggende.  

Nogle lodsejere rejste spørgsmål om den planlagte 
arbejdskørsel gennem Onsved og påpegede de støj-
mæssige og trafikale gener heraf. Derudover blev det 
bemærket, at Onsvedvej er en skolevej til skolen i 
Dalby. Vejdirektoratet bemærkede hertil, at der vil 
blive skiltet med arbejdskørsel på strækningen. Ved-
rørende de trafikale gener oplyste Vejdirektoratet, at 
disse skyldes det snævre vejforløb gennem byen, og 
at Vejdirektoratet vil forsøge at afhjælpe dette ved 
etablering af midlertidige vigepladser. Vejdirektora-
tet vil tage kontakt til Frederikssund Kommune ved-
rørende den midlertidige trafikafvikling i anlægspe-
rioden. 

Der blev spurgt til muligheden for at etablere en cy-
kelsti fra Onsved by til tilslutningsanlægget. Vejdi-
rektoratet henviste til, at der er tale om en kommune-
vej, og at en sådan anmodning måtte rettes til Frede-
rikssund Kommune, som vejbestyrelse.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Linjeføring og tilslutningsanlæg 

Kommissionen kan konstatere, at den af Vejdirekto-
ratet foreslåede linjeføring for motortrafikvejen føl-
ger den linjeføring, der er beskrevet i anlægsloven 
for projektet på grundlag af de gennemførte VVM-
undersøgelser. Kommissionen har noteret sig, at Vej-
direktoratet, forudsat at det økonomiske grundlag er 
til stede, vil justere linjeføringen omkring tilslutnin-
gen til Frederikssundvej, således at den løsning, der 
gennemføres, tilpasses den kommende Frederiks-
sundsmotorvej. Kommissionen kan tilslutte sig en 
sådan tilpasning, ligesom kommissionen kan tilslutte 
sig linjeføringen af motortrafikvejen i øvrigt.  

Der er fra flere sider fremsat forslag om, at der etab-
leres et tilslutningsanlæg ved Tørslevvej som alterna-
tiv til eller som supplement til det foreslåede tilslut-
ningsanlæg ved Ny Landerslevvej. Det er i anlægslo-
ven forudsat, at der i projektet etableres 4 tilslut-
ningsanlæg, og at disse placeres ved henholdsvis 
Frederikssundsvej, Marbækvej, Ny Landerslevvej og 
Skibbyvej. Da tilslutningsanlæggenes antal og place-
ring således er fastlagt i anlægsloven, kan kommissi-
onen ikke flytte tilslutningsanlæggene. Kommissio-
nen har samtidig noteret sig, at tilslutningsanlæggene 
er placeret i overensstemmelse med Frederikssund 
Kommunes ønsker. 
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Sommerhusområdet på Tørslev Hage 

Kommissionen finder, at motortrafikvejens linjefø-
ring gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage i 
den korridor, der blev reserveret til formålet, inden 
sommerhusområdet blev etableret, udgør en særlig 
udfordring. Kommissionen har noteret sig de foran-
staltninger, der er indeholdt i projektet for at begræn-
se generne fra vejanlægget for sommerhusbeboerne 
herunder særligt, at der etableres støjskærm på begge 
sider af motortrafikvejen gennem området, og at 
Vejdirektoratet har givet tilsagn om at ville undersø-
ge dels muligheden for at forhøje støjskærmen på den 
strækning, hvor broen over fjorden føres i land på 
Tørslev Hage, dels muligheden for at ændre skær-
mens udformning, så der opnås en større effekt. 
Kommissionen skal opfordre Vejdirektoratet til at 
søge den videre proces frem mod detailbesigtigelse 
og ekspropriation tilrettelagt således, at den tilgode-
ser sommerhusbeboernes særlige behov for inddra-
gelse og information under hensyn til vejanlæggets 
konsekvenser. Kommissionen vil tage stilling til 
fremsatte ønsker om totalekspropriation af sommer-
huse på et senere tidspunkt.      

Øvrige bemærkninger og forslag 

Strækningen mellem Frederikssundsvej og fjorden 

Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen 
og de af Vejdirektoratet fremlagte oplysninger, at 
matr.nr. 65 Oppe Sundby By, Oppe Sundby bør ek-
sproprieres i sin helhed i overensstemmelse med 
ejerens ønske herom. Derimod finder kommissionen 
ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at 
træffe beslutning om, hvorvidt ejendommene matr.nr. 
12b og 12c smst. skal totaleksproprieres. 

Ved besigtigelsen fremkom ønske om, at Torøgel-
gårdsvej opretholdes med en stiunderføring under 
motortrafikvejen. Kommissionen har besluttet at 
anmode Vejdirektoratet om i samarbejde med Frede-
rikssund Kommune at belyse de tekniske muligheder 
for og de økonomiske konsekvenser af at etablere en 
stiunderføring det pågældende sted. 

For så vidt angår tilslutningsanlægget ved Marbæk-
vej og ejendommene omkring tilslutningsanlægget 
har kommissionen noteret sig de tilkendegivelser og 
mindre ændringer i projektet, som fremkom ved be-
sigtigelsen, og som kommissionen kan tilslutte sig. 

Strækningen mellem sommerhusområdet på Tørslev 
Hage og Skibbyvej  

Kommissionen har generelt noteret sig de tilsagn 
som Vejdirektoratet gav under besigtigelsen om at 

ville se nærmere på muligheden for at foretage juste-
ringer i projektet på baggrund af de fremkomne be-
mærkninger og forslag, herunder bl.a. med hensyn til 
placering og udformning af regnvandsbassiner.  

Motortrafikvejen afbryder ”Fjordstien”, der på 
strækningen nord for den nye vej i dag følger den 
private fællesvej Tørslevvej. Ved besigtigelsen frem-
kom der forslag om, at ”Fjordstien”, i stedet for som 
foreslået af Vejdirektoratet, kommer til at forløbe fra 
Tørslev ad Gammel Færgegårdsvej, over motortra-
fikvejsbroen og videre mod vest langs motortrafikve-
jen på matr. nr. 10a Tørslev By, Gerlev, med tilslut-
ning til den eksisterende Fjordsti syd for motortrafik-
vejen. Forslaget giver mulighed for, at stien kan 
kombineres med en adgangsvej til den afskårne del af 
matr.nr. 10a syd for motortrafikvejen og at placerin-
gen af adgangsvejen fra kommunevejen Tørslevvej 
til matr.nr. 11b smst, herefter kan ændres som ønsket 
af ejeren af denne ejendom. Kommissionen kan til-
slutte sig dette forslag. Kommissionen finder endvi-
dere, at den nye bro over motortrafikvejen for kom-
munevejen Tørslevvej bør forberedes for, at der kan 
føres en dobbeltrettet cykelsti over broen i dennes 
østside. Kommissionen forudsætter, at Vejdirektora-
tet drøfter spørgsmålet om forberedelse af cykelstien 
på broen nærmere med Frederikssund Kommune.  

Kommissionen konstaterer, at anlægget af motortra-
fikvejen nødvendiggør totalekspropriation af ejen-
dommen matr.nr. 11e Tørslev By, Gerlev beliggende 
Tørslevvej 39 A.  

Kommissionen finder endvidere, at ejendommene 
matr.nr. 1a Tørslev By, Gerlev beliggende Beckers-
vej 45, matr.nr. 1b Tørslev By, Gerlev beliggende 
Beckersvej 43 og matr.nr. 1c Tørslev By, Gerlev og 
12 Lyngerup By, Gerlev beliggende Beckersvej 44 
bør totaleksproprieres i overensstemmelse med ejer-
nes ønske herom. 

Kommissionen konstaterer, at fritlæggelsen af 
Mademose Å er beskrevet i anlægslovforslagets be-
mærkninger, og efter det oplyste er et myndigheds-
vilkår for gennemførelsen af projektet, som kommis-
sionen ikke kan ændre. 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
etablere cykelsti langs med Ny Landerslevvej, men 
har noteret sig Vejdirektoratets tilsagn om at ville se 
på muligheden for at foretage en mindre justering af 
vejens linjeføring. 

For så vidt angår forslaget om en omfartsvej ved 
Onsved er kommissionen enig med Vejdirektoratet i, 
at en omfartsvej i givet fald vil være et kommunalt 
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projekt. Kommissionen har dog noteret sig, at Vejdi-
rektoratet vil tage kontakt til Frederikssund Kommu-
ne vedrørende den midlertidige trafikafvikling gen-
nem Onsved i anlægsperioden. 

Vedrørende tilslutningen af motortrafikvejen til 
Skibbyvej finder kommissionen efter en samlet vur-
dering at måtte lægge til grund, at den i projektet 
foreslåede rundkørsel med tilhørende forlægning af 
kommunevejen Østergaardsvej er den mest hen-
sigtsmæssige løsning. 

Kommissionen anmodede i øvrigt Vejdirektoratet om 
at undersøge muligheden for at mindske de land-
brugsmæssige gener ved at gennemføre en jordforde-
ling, jf. ekspropriationsproceslovens § 13, stk. 2. 
Resultatet af disse undersøgelser forelægges kom-
missionen ved detailbesigtigelsen.  

Under forudsætning af at de tilladelser og dispensati-
oner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige 
for anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med 
den videre projektering af anlægget, fastsatte kom-
missionen følgende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

Frederikssund Kommune 

Hovedlandevej Skibbyvej (st. 0.200 – 0.770) 

St. 0.200 – 0.770 

Hovedlandevejen Skibbyvej forlægges. 

St. 0.200 – 0.420 

Skibbyvej krydser 132 kV højspændingskabel. 

St. 0.620 

Dobbeltrettet cykelsti forlægges og føres under Skib-
byvej syd for rundkørslen. 

St. 0.770 

Dobbeltrettet cykelsti forlægges og føres under Skib-
byvej nord for rundkørslen. 

Motortrafikvejen (st. 0.770 – 9.500) 

St. 0.770  

Der anlægges en ny rundkørsel. 

Hovedlandevej Skibbyvej forlægges og tilsluttes ny 
rundkørsel. 

Kommunevej Østergaardsvej forlægges og tilsluttes 
Skibbyvej i et T-kryds nord for ny rundkørsel. 

Hovedlandevej Skibbyvej krydser 132 kV højspæn-
dingskabel nord for ny rundkørsel. 

Kommunevej Onsvedvej forlægges og tilsluttes ny 
rundkørsel. 

Gasledning ø125/ø200 krydser ny rundkørsel. 

Gasledning ø200 løber parallelt med Skibbyvej nord 
for ny rundkørsel. 

St. 1.550  

Privat fællesvej Vangevej afbrydes. 

St. 1.600  

Der etableres faunapassage for mindre dyr under 
motortrafikvejen. 

St. 2.250  

To rækker højspændingsledninger på 132 kV krydser 
motortrafikvejen.  

St. 2.420 – 2.540 b.s. 

Der etableres ridesti langs motortrafikvejen fra eksi-
sterende ridesti til stiunderføring. 

St. 2.530  

Der etableres stitunnel med frihøjde for trækning af 
hest under motortrafikvejen. 

St. 2.650  

Privat fællesvej Mejerigårdsvej afbrydes. 

St. 2.700 - 2.900  

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
vestvendt B-anlæg. 

St. 2.850 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin i tilslutningsanlæg-
get mellem motortrafikvejen og sydlig hank. 

St. 2.900 

Ny hovedlandevej Ny Landerslevvej føres under 
motortrafikvejen. 

Ny Landerslevvej 

St. 1.000  

På nordsiden og parallelt med hovedlandevej Lynge-
rupvej løber en hovedspildevandsledning. 

St. 1.000 

Ny Landerslevvej tilsluttes hovedlandevej Lyngerup-
vej i en ny rundkørsel. 

Lyngerupvejs linjeføring og længdeprofil justeres 
omkring den nye rundkørsel. 
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St. 1.060  

Dobbeltrettet cykelsti forlægges og føres under Ny 
Landerslevvej. 

St. 1.880  

Ny Landerslevvej tilsluttes ny rundkørsel. 

St. 1.880 v.s. 

Der etableres en samkørselsplads, der tilsluttes ny 
rundkørsel. 

St. 2.030  

Ny Landerslevvej føres under motortrafikvejen. 

St. 2.190  

Ny Landerslevvej tilsluttes ny rundkørsel. 

St. 2.200  

Ny privat fællesvej med offentlig sti tilsluttes ny 
rundkørsel. Vejen føres mod vest og tilsluttes ny sti, 
jf. motortrafikvejen, st. 2.530. 

Ny privat vej til ejendommen, matr.nr. 1a Tørslev 
By, Gerlev tilsluttes ny rundkørsel. Vejen føres over 
forlagt offentligt vandløb Mademose Å.  

St. 2.750– 3.500 

Hele ejendommen matr.nr. 1c Tørslev By, Gerlev og 
12 Lyngerup By, Gerlev eksproprieres. 

St. 2.800 – 3.350 

Hele ejendommen matr.nr. 1a Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 2.950  

Offentligt vandløb Mademose Å forlægges, fritlæg-
ges og føres under motortrafikvejen i en faunapassa-
ge med banketter til mindre dyr. 

St. 3.250– 3.550 

Hele ejendommen matr.nr. 1b Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 3.350  

Privat fællesvej Beckersvej afbrydes. 

St. 4.180 

Der anlægges en faunabro. 

St. 4.260 

Der opsættes portal/galger til betalingsanlæggets 
detekteringssystem. 

St. 4.330  

Kommunevej Tørslevvej føres over motortrafikvejen. 
Overføringen forberedes for dobbeltrettet cykelsti i 
østsiden. 

St. 4.330 – 4.620 h.s. 

Der etableres ny privat vej.  

St. 4.620 – 4.680 

Hele ejendommen matr.nr. 11e Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 4.620 

Privat fællesvej Tørslevvej afbrydes. 

St. 4.680 – 4.950 h.s. 

Der etableres en ny offentlig sti, der mod vest videre-
føres til eksisterede sti, Fjordstien.  

St. 4.680 

Offentlig sti, Fjordstien afbrydes. 

St. 4.700 – 5.410 b.s. 

Privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej forlægges 
og føres over motortrafikvejen i st. 4.950 og videre-
føres i eksisterende Gammel Færgegaardsvej.  

St. 4.950 – 5.280 v.s. 

Svanevænget forlænges og tilsluttes forlagt Gammel 
Færgegårdsvej. 

St. 5.110 v.s. 

Privat fællesvej Kysttoften afbrydes og tilsluttes for-
længelsen af Svanevænget. Kysttoften nedlægges 
mellem Svanevængets forlængelse og motortrafikve-
jen. 

St. 5.250 – 6.070 b.s. 

Der etableres spunsvægge med variabel højde gen-
nem Tørslev Hage. Spunsvægge kan, hvor motortra-
fikvejen ligger i eller over terræn, udgå. 

St. 5.280 – 5.400 v.s. 

Svanevænget udvides. 

St. 5.300 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 5.480  

Privat fællesvej Svanestien afbrydes. 

St. 5.500 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 
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St. 6.020 

Privat fællesvej Kystvejen afbrydes. 

St. 6.070 – 7.450 

Motortrafikvejen føres over Roskilde Fjord på en ca. 
1.380 m lang højbro. Broen er ført ca. 80 m ind over 
land på vestsiden og ca. 150 m på østsiden. Der etab-
leres gennemsejlingsfag med frihøjde på 22 m over 
dagligt vande og fribredde på 50 m i sejlrenden. 

St. 6.620 – 6.840 

Roskilde Fjords sejlrende. 

St. 6.720 – 6.790  

Højbroens gennemsejlingsfag. 

 St. 7.140 – 7.260 v.s.  

Moleområde / Arbejdshavn.  

St. 7.270 – 7.800 b.s. 

Areal af matr.nr. 4f og 5a Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby anvendes til broarbejdsplads. 

St. 7.660 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 7.700 – 7.800 h.s. 

Adgangsvej til ejendommen, matr.nr. 5a Oppe Sund-
by By, Oppe Sundby forlægges. 

St. 7.830 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
et østvendt B-anlæg. Kommunevej Marbækvej for-
lægges og føres under motortrafikvejen. Der anlæg-
ges en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Marbæk-
vej. Nord for rundkørslen anlægges cykelstien en-
keltrettet i hver vejside.  

St. 7.830 – 9.500 b.s. 

Areal af matr.nr. 6a, 7a, 12b og 65 Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby anvendes til arbejdsareal. 

St. 8.450 

Privat fællesvej Torøgelgårdsvej afbrydes. 

St. 8.450 

Motortrafikvejen krydser ø400 ledning til hoved-
vandforsyning. 

St. 8.630 

Der etableres en faunapassage for mindre dyr under 
motortrafikvejen. 

St. 8.900  

Motortrafikvejen krydser offentligt vandløb. 

St. 8.900 – 9.370 

Matr.nr. 65 Oppe Sundby By, Oppe Sundby ekspro-
prieres. 

St. 8.950 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 9.080 – 9.500 v.s. 

Areal af matr.nr. 65 og 19m Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby samt matr.nr. 10k St. Rørbæk By, Snostrup 
anvendes til arbejdsplads. 

St. 9.270 

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørsel, der er vestlig 
rampekryds i tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej. 

St. 9.300  

Motortrafikvejen krydser det offentlige vandløb 
Marbæk Rende. 

St. 9.300 – 9.570 

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørsel og udføres med 
8,00 m asfalteret kørebane inkl. kantbaner og 3,00 m 
yderrabatter. I alt kronebredde på 14,00 m. 

St. 9.420 

Motortrafikvejen føres under hovedlandevejen Frede-
rikssundsvej. 

Frederikssundsvej 

St. 1.000 – 1.550 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
sydvendt B-anlæg. 

St. 9.520 h.s. 

Der etableres markoverkørsel fra den private vej til 
ejendommen Bykærsvej 4 til brug for adgangsvej til 
matr.nr. 10k St. Rørbæk By, Snostrup. 

St. 9.450 – 9.500 

Afskåret areal fra matr.nr.19q Oppe Sundby By, Op-
pe Sundby eksproprieres. 
St. 9.550   

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørsel, der er østlig 
rampekryds i tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej 
og ny kommende kommunevej mod Vinge. 
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 

 

 

 

Henrik Hansen 
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