
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 29.- 30. marts 2011. 

Opgradering af hovedlandevej 119 Skovvejen (Rute 23) til motorvej 

(Stækningen Elverdam – Regstrup) 

Holbæk Kommune 

 

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 
82, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, for at afholde be-
sigtigelsesforretning i anledning af opgradering af 
Hovedlandevej 119, Skovvejen (Rute 23), til motor-
vej på strækningen Elverdam - Regstrup i Holbæk 
Kommune.  

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne Henrik Hansen, de af Transport-
ministeren udnævnte medlemmer af kommissionen, 
Søren G. Nielsen og Erik Larsen samt de fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udpege-
de medlemmer, Mogens Jensen og Lars Bitsch-
Larsen.   

Som repræsentant for Holbæk Kommune mødte Mi-
chael Leth-Espensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Gunnar 
Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten H. 
Lund, projektleder Jette Buch-Hansen, landinspektør 

Klavs Petersen, landinspektør Mie Møller Jakobsen, 
ingeniør Krestina Lüth Løkke, ingeniør Adeel Munir 
Uddin og ingeniør Thomas Bundgaard (Niras). 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kommissarius fremlagde Transportministeriets brev 
af 17. januar 2011, hvormed projektet er forelagt for 
ekspropriationskommissionen. 

Besigtigelse 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for 
projektet, herunder et alternativt forslag til placering 
af forlagt Hjortholmvej, og fremlagde følgende op-
lysninger:  

Forslag til Tekniske Bestemmelser, Opgradering af 
hovedlandevej 119 Skovvejen (Rute 23) til motorvej 
fra Elverdam til Regstrup i henhold til aktstykke 113 
af 3. marts 2009, Besigtigelse for delstrækningen 
Elverdam-Regstrup, st. -0.200 – 6.830. 

Tegningsoversigt 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

11910-1003 - 1:25.000 Oversigtsplan, Besigtigelse st. 0.000 - 8.000 

11910-33001 - 1:10000 Oversigtsplan st. -0.200 – 06.830 

11910-33002 - 1:2000 Ejendomsforhold st. -0,200 – 01.550 
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11910-33003 - 1:2000 Ejendomsforhold st. 01.350 – 03.600 

11910-33004 - 1:2000 Ejendomsforhold st. 03.350 – 05.500 

11910-33005 - 1:4000 Oversigtsplan – Orto st. 0.000 – 03.000 

11910-33006 - 1:4000 Oversigtsplan – Orto st. 02.000 – 05.800 

11910-33007 - 1:2000 Ejendomsforhold st. -0,200 – 01.550 

     

Projektmappen:     

11910-1004 B 1:4000 Plan  st. 00.000 – 01.700 

11910-1005 B 1:4000 Plan st. 01.700 – 03.400 

11910-1006 A 1:4000 Plan st. 03.400 – 06.900 

11910-2007 - 1:400/1:4000 Længdeprofil mv. st. 00.000 – 04.000 

11910-2008 - 1:400/1:4000 Længdeprofil mv. st. 04.000 – 07.000 

11910-12001 A 1:400/1:4000 Længdeprofil ramper  

11910-12002 A 1:400/1:4000 Længdeprofil forlagt Hjortholmvej  

11910-12003 A 1:400/1:4000 Længdeprofil skærende og forlagte 
veje 

 

11910-7026 A 1:100 Normaltværsnit mv. m. nødspor  

11910-7028 A 1:100 Normaltværsnit mv. udvidelse af 
eksisterende m. nødspor 

 

11910-7030 - 1:100 Normaltværsnit mv. eksisterende m. 
rabat 

 

11910-7031 A 1:100 Normaltværsnit ramper  

11910-17001 A 1:100 Normaltværsnit Roskildevej  

11910-17002 - 1:100 Normaltværsnit Hjortholmvej  

11910-17003 A 1:100 Normaltværsnit Vipperødvej  

11910-17004 A 1:100 Normaltværsnit Hellestrupvej  

11910-17005 - 1:100 Normaltværsnit private fællesveje  

11910-8021 - 1:4000 Ledningsplan st. 00.000 – 01.700 

11910-8022 - 1:4000 Ledningsplan st. 01.700 – 03.400 

11910-8023 - 1:4000 Ledningsplan st. 03.400 – 06.000 
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Forudsætninger 

Anlægsprojektet 11910 fra Elverdam til Regstrup 
udgør en del af hovedlandevej 119 (rute 23), der 
forløber fra Elverdam til Kalundborg.  

Projektet gennemføres i henhold til aktstykke 113 
tiltrådt af Finansudvalget d. 12. marts 2009. 

Transportministeren har i brev af 17. januar 2011 
henvist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

Naturstyrelsen har den 25. oktober 2010 meddelt, at 
projektet ikke er VVM pligtigt i henhold til § 2 i 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Naturstyrelsen har den 13. november 2010 meddelt, 
at projektet ikke kræver godkendelse i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 20. 

Holbæk Kommune har i mails af 25. marts 2011 
tilkendegivet, at kommunen er indstillet på at give de 
nødvendige dispensationer og tilladelser til projektet 
i henhold til museumsloven, planloven og naturbe-
skyttelsesloven. 

Holbæk Kommune har i mail af 25. marts 2011 an-
ført, at kommunen ikke umiddelbart har bemærknin-
ger til det fremsendte udkast til vandsynsprotokol. 

Holbæk Kommune har i brev af 12. marts 2011 til 
Vejdirektoratet kommenteret projektet i henhold til 
vejlovens § 16. Kommunens bemærkninger resume-
res i det følgende: 

Holbæk Kommune ser med stor tilfredshed, at an-
læggene ved skærende veje over og under motorve-
jen er indrettet til den stedlige trafik og den fremtidi-
ge kommunale stiplanlægning. Vedrørende tilslut-
ningsanlægget ved Roskildevej ønsker kommunen af 
trafiksikkerhedsmæssige grunde cykelstier – og ikke 
cykelbaner – på Roskildevej og Hjortholmvej. Der 
bør etableres cykelsti over hele tilkørselsanlægget, 
dvs. over kryds, bro og rundkørsel. Da Holbæk 
Kommune skal stå som fremtidig vejbestyrer, hen-
stiller kommunen til Vejdirektoratet, at man gen-
overvejer løsningen. Vedrørende rundkørslens cirku-
lationsareal og til- og frakørsler har kommunen nogle 

kommentarer vedr. valg af materialer m.v., som øn-
skes drøftet med Vejdirektoratet, idet valget har be-
tydning for de fremtidige drifts- og vedligeholdelses-
udgifter. Vedrørende trafikregulerende tiltag, Gl. 
Skovvej, Nyby, foreslår kommunen, at VD afventer 
åbningen af det nye motorvejsanlæg, og derefter 
overvåger adfærdsmønsteret over en periode. Endvi-
dere foreslår Holbæk Kommune, at hvis der opstår en 
uhensigtsmæssig genvejskørsel, så kan VD supple-
rende etablere de nødvendige foranstaltninger, jf. 
særligt notat herom. Vedrørende regnvandsbassiner 
har kommunen anført, at der bør etableres en grusbe-
fæstet kørevej frem til bassin, så det bliver muligt at 
komme frem på alle årstider til drift, men også ved 
utilsigtede hændelser, som kræver aktion fra bered-
skabet. Vedrørende motorvejsprojektet har kommu-
nen bl.a. anført, at det fremgår af projektgrundlaget, 
at der kun forberedes for nødspor, hvor motorvejen 
anlægges med udvidet tværprofil, samt ved ramper. 
Det anføres, at det ikke er god projekteringsskik eller 
i tråd med VD´s egne udarbejdede vejledninger i 
vejregelforslag herom at udelade befæste nødspor. 
Kommunen finder, at motorvejen fra starten bør an-
lægges med befæstede nødspor og henviser til trafik-
sikkerhedsrevisors problemanmærkning herom. Der 
stilles i den forbindelse spørgsmål ved, hvordan al-
mindelig vejdrift kan udføres sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt uden vigearealer eller nødspor til rådighed 
for køretøjer og personel. Der efterlyses en redegø-
relse for de rutevalg og trafikomlægninger, som luk-
ning af motorvejen - eller dele heraf - medfører. 
Kommunen finder, at problemstillingen er særlig 
relevant, da andelen af lukninger og trafikomlægnin-
ger må forventes øget som konsekvens af manglende 
nødspor, afvikling af eksisterende nødlommer og 
færre afkørselsmuligheder. Det anføres, at Holbæk 
Kommune har mange mindre lokalveje i området, 
som ikke egner sig til større mængder tung trafik. For 
at kunne vurdere følgevirkningerne på det kommuna-
le vejnet, når motorvejen er afspærret i forbindelse 
med trafikuheld, anmoder Holbæk Kommune VD om 
at forelægge scenarier herfor, samt at forholde sig 
nøje til konsekvenserne for de stedlige vejes tilstand 
og egnethed til formålet. Holbæk Kommune ønsker 
ikke afledte driftsudgifter på de kommunale veje som 
følge af periodisk øget trafik. 

Holbæk Kommune har på baggrund af ovenstående 
opfordret VD til at korrigere projektet, så der på hele 
strækningen anlægges befæstede nødspor. 

Holbæk Kommune har i mail af 23. marts 2011 sup-
plerende anført, at flytningen af Hjortholmvej og 
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cyklisternes krydsning af Hjortholmvej ved Truels-
dalvej i henhold til Vejdirektoratets alternative for-
slag kan accepteres. 

I brev af 27. januar 2011 har FødevareErhverv udtalt 
sig om projektets landbrugsmæssige konsekvenser, 
jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ved-
rørende fast ejendom, § 13, stk. 2. 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter en ca. 7 km opgradering af den 
eksisterende motortrafikvej - Skovvejen rute 23 - på 
strækningen fra Elverdam til Regstrup. 

Anlægsstrækningen udgør den østlige del af den ca. 
45 km lange delstrækning af motortrafikvejsanlægget 
fra Elverdam til Kalundborg, der på længere sigt 
planlægges opgraderet til motorvej. Strækningen er i 
den østlige ende forbundet med Holbækmotorvejen 
ved Elverdam. 

Opgradering på strækningen omfatter følgende del-
elementer: 

‐ Etablering af et fuldt tilslutningsanlæg ved 
Roskildevej, herunder udskiftning af eksiste-
rende bro. 

‐ Forlægning af Hjortholmvej ved etablering 
af en ny vej langs med Skovvejen mellem 
den eksisterende Hjortholmvej og Roskilde-
vej, herunder tilslutning til Roskildevej ved 
anlæg af en ny rundkørsel. 

‐ Truelsdalvejs tilslutning til Roskildevej ænd-
res til en ny tilslutning til forlagt Hjortholm-
vej.    

‐ Lukning af den nordlige del af Hjortholm-
vej/Skimmedevejs tilslutning til Skovvejen. 

‐ Underføring af Vipperødvej  
‐ Overføring af Hellestrupvej 
‐ Punktvis opgradering af den ca. 7 km lange 

vejstrækning inkl. ombygning af vejkryds, 
etablering af midterautoværn, nedlægning af 
nødpladser samt etablering af afmærkning og 
skiltning.  

Vejanlægget er beliggende i Holbæk Kommune.  

Der skal til vejanlægget alene eksproprieres til dele 
af projektet, idet hovedparten af anlægget holdes 
inden for eksisterende vejskel for kommune- og 
statsveje.  

Dimensioneringshastighed 

Eksisterende profil / traceringselementer ligger til 
grund for fastsættelse af dimensioneringshastighe-
den. Dimensioneringshastighed er fra st. 01.700 fast-
sat til 110 km/h. Der er i projektet benyttet tracering-
selementer, som opfylder vejreglernes krav til linje-
føring og længdeprofil ved denne hastighed uden 
hastighedstillæg på 20 km/t.   

De eksisterende traceringselementer er følgende: 

‐ Mindste horisontalradius er -2000 m. 
‐ Mindste vertikalradius er for opadgående 

knæk 7900 m. 
‐ Mindste vertikalradius er for nedadgående 

knæk 4800 m. 
‐ Største gradient i længdeprofilet er 36 ‰. 

Motorvejens dimensioneringshastighed fra Holbæk-
motorvejen st. 00.000 – 01.700 er 90 km/t uden ha-
stighedstillæg på 20 km/t. 

De eksisterende traceringselementer er følgende: 

‐ Mindste horisontalradius er -600 m. 
‐ Mindste vertikalradius er for opadgående 

knæk 10850 m. 
‐ Mindste vertikalradius er for nedadgående 

knæk 3800 m. 
‐ Største gradient i længdeprofilet er 38 ‰. 

For ombygning og forlægning af kommunevejene 
Roskildevej, Hjortholmvej, Vipperødvej og Hel-
lestrupvej anvendes dimensioneringshastigheden 60 
km/h. 

Tilslutningsanlægget ved Roskildevej er dimensione-
ret for modulvogntog. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejen. Vandsynsproto-
kol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretnin-
gen. 

På motorvejen, hvor der forberedes for nødspor på 
delstrækninger, sker der en tilpasning af det nuvæ-
rende afvandingssystem bestående af trug og grøfter.  

På motorvejens ramper vil afvandingen frem til det 
tidspunkt hvor ramperne forsynes med asfalt blive 
afvandet via trug og grøfter som tilsluttes det nuvæ-
rende system.  
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Som en del af nødsporsforberedelserne på både ho-
vedstrækningen og ramperne udføres afvandingskon-
struktioner med ledninger og brønde for en fremtidig 
afvanding med kantopsamling ved nødsporskanter.  

Kommunevejene afvandes til grøfter i påfyldning og 
til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen 
ligger i afgravning. Vipperødvejs underføring afvan-
des dog ved gravitation ved at benytte et eksisterende 
rørlagt vandløb til bassin. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 
og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som forelig-
gende oplysninger gør det muligt. 

Tilslutninger 

Der etableres følgende tilslutninger: 

Kommunevejen Roskildevej tilsluttes i et fuldt til-
slutningsanlæg ved Elverdam.  

Tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau 
eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslut-
ningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensret-
tede ramper for færdsel til og fra motorvejen. 

Sideanlæg 

Eksisterende sideanlæg udformet som holdepladser 
kan nedlægges. 

Der kan etableres enkelte nødlommer på strækningen 
som i givet fald forventes at kunne holdes inden for 
eksisterende vejskel. 

Tværprofil 

Motorvejens kronebredde er 27,00 m, hvor den om-
bygges af hensyn til de skærende veje, fordelt på 
følgende elementer: 

• midterrabat på 3,00 m 
• 2 kørebaner á 8,00 m, afstribet med 2 køre-

spor á 3,50 m og kantbaner á 0,50 m 
• Forberedt for 2 nødspor á 3,00 m med gru-

sopbygning. 
• 2 yderrabatter á 1,00 m. 

Motorvejens kronebredde er ca. 25,00 m hvor den 
ikke ombygges. Tværprofilet er fordelt på følgende 
elementer: 

• midterrabat på ca. 3,00 m 

• 2 kørebaner á 8,00 m, afstribet med 2 køre-
spor á 3,50 m og kantbaner á 0,50 m 

• 2 yderrabatter á 3,00 m. 

Det eksisterende tværprofil er således ikke forberedt 
for nødspor. 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 
10,50 m, fordelt på følgende elementer: 

• kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner á 0,50 
m 

• nødspor á 3,00 m med grusopbygning. 
• 2 yderrabatter á hhv. 2,00 og 1,00 m. 

Kørebanerne i kurverne på ramperne er udført med 
overbredde på delstrækninger af hensyn til modul-
vogntog og særtransporter. 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med Holbæk Kommune som vejbe-
styrelse og fremgår af afsnit 6, Særlige bestemmel-
ser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i 
overensstemmelse med de eksisterende forhold. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, 
undersøges for forurening, og arealerne renses i for-
nødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og 
fjernes, 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-
ser med vejregler fastsat til 4,63 m for motorvejen. 
Underføringen ved Vipperødvej udføres tilsvarende 
med frihøjde på 4,63 m.  

Byggelinjer 

Arealerne langs Skovvejen og langs øvrige nyanlag-
te, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges 
servitut om byggelinjer, der skal sikre færdsels tarv, 
og at vejene senere kan udvides til en større brede, 
iht. Vejlovens § 34.  

Byggelinjerne fastsættes således: 
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Fra motorvejens midte   50 m 

Fra rampens venstre kørebanekant 35 m 

Fra kommunevejens midte  20 m 

Fra rundkørslens yderste kørebanekant 25 m 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og 
passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdefor-
skellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 m, 
jf. vejlovens § 34, stk. 4. 

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

På ejendommene langs Skovvejen er der tinglyst en 
eksisterende byggelinie på 25 m fra vejmidte. Be-
stemmelserne herom aflyses, som følge af vejanlæg-
get, og erstattes af ovenstående. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt på hjørne-
arealer ved vejtilslutninger i overensstemmelse med 
vejreglerne. Servitutgrænser fastlægges ved en senere 
forretning. 

Eksisterende servitutter om fri oversigt, som overflø-
diggøres som følge af vejanlægget, aflyses.  

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af regnvandsbassiner 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. 

Endvidere kan der eksproprieres til broarbejdsplad-
ser, interimsveje, udsætning, terrænregulering, for-
lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske 
prøvegravninger og udgravninger m.v. 

Erstatningsbiotoper 

Der kan etableres erstatningsbiotoper i henhold til 
vilkår i en evt. dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3.  

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 

Vejbestyrelsesforhold 

Holbæk Kommune vil forsat være vejbestyrelse for 
kommunevejene Hjortholmvej, Roskildevej, Vippe-
rødvej og Hellestrupvej m.v., herunder de i projektet 
anlagte over- og underføringer ved Hellestrupvej og 
Vipperødvej, rundkørslen ved Roskildevej samt den 
forlagte Hjortholmvej. 

Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Led-
ningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriati-
onsforretningen. 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne ekspro-
prierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranled-
ning. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig 5 samt 
aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets 
udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt 
tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i 
midlertidigt benyttede arealer. 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og mod-
tages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgi-
vende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. 
Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med 
mindre andet besluttes af Ekspropriationskommissio-
nen. 
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Betalingsrettigheder mm. 

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettighe-
der knyttet til driften af eksproprierede eller over-
dragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, 
der ikke medeksproprieres. 

Belysning 

Der udføres belysningsanlæg af rundkørslen på Ros-
kildevej. I rampekrydsene på Hjortholmvej og Ros-
kildevej opsættes der i tilfarterne mod henholdsvis 
Kalundborg og København 1-2 belysningsmaster 
som forebyggelse mod spøgelsesbilisme. Der forbe-
redes for belysning i tunnelen for Vipperødsvejs un-
derføring. 

Fremkomne bemærkninger: 

Efter projektgennemgangen på det indledende møde 
besigtigede kommissionen i fornødent omfang de 
berørte ejendomme henholdsvis d. 29. og d. 30 marts 
2011.  De fremmødte ejere og brugere havde både 
ved det indledende møde og ved besigtigelsen i mar-
ken lejlighed til at udtale sig.  Der fremkom følgende 
bemærkninger:  

Vedr. nedlæggelse af rundkørsel mellem Skovvejen 
og Hjortholmvej og forlægning af Hjortholmvej m.v. 

Ejeren af matr.nr. 1g m.fl. Skimmede By, Tølløse, 
anførte bl.a., at hun ikke er interesseret i at modtage 
vejareal fra den nedlagte rundkørsel, hvis der er risi-
ko for, at arealet er forurenet. Ejeren var endvidere 
bekymret for, om Hjortholmvej ville blive nedklassi-
ficeret til privat fællesvej, nu hvor den bliver afbrudt. 
Ejeren så gerne, at der etableres beplantning langs 
Skovvejen.    

Placeringen af vendepladsen på Hjortholmvej nord 
for rundkørslen blev drøftet. Ejeren havde ikke be-
mærkninger til placeringen.  

Vejdirektoratet anførte, at det nedlagte vejareal vil 
blive afrømmet og oprenset, og der vil være attest på, 
at det er forureningsfrit. Med hensyn til Hjortholm-
vejs status er det kommunen der afgør, om der skal 
ske en nedklassificering og det er også kommunen, 
der afgør, om vejen får nyt navn. Beplantning langs 
Skovvejen indgår ikke som en del af projektet. 

Ejerne af matr.nr. 4a og 4b Nyby By, Tølløse, var 
utilfredse med den lange omvej til Roskildevej og 
Tølløse, som en afbrydelse af Hjortholmvej ved 

Skovvejen vil medføre. Der vil også blive betydelige 
driftsmæssige gener i forhold til forpagtede arealer 
syd for Skovvejen. Afbrydelsen vil således vanske-
liggøre en rentabel produktion og medføre en værdi-
forringelse af ejendommen. Ejerne ønskede, at træer-
ne, der står på matrikulært vejareal på skråningerne 
langs Skovvejen ud for ejendommen, bibeholdes i 
videst muligt omfang. Dette kan ske ved, at der laves 
spunsvæg på den pågældende strækning. Ejerne har 
selv plantet en del af træerne på skråningsarealet for 
snart 40 år siden, da den oprindelige beplantning på 
arealet var gået ud. I det omfang, det er nødvendigt at 
fælde træer på skråningsarealet, bør der ifølge ejer 
ske genplantning som en del af projektet. Ejerne ville 
endvidere af udsyns- og støjmæssige årsager gerne 
have etableret en jordvold langs Skovvejen vest for 
jernbanen. Herved kan Vejdirektoratet også komme 
af med noget af overskudsjorden i projektet.  

Vejdirektoratet kunne bekræfte, at afbrydelsen af 
Hjortholmvej vil medføre en omvej til Tølløse m.v. 
Med hensyn til at bibeholde træerne på skråningsare-
alet ved Skovvejen anførte Vejdirektoratet, at det vil 
blive meget dyrt med en spunsvæg. Træerne står på 
matrikulært vejareal, og der tages normalt kun hen-
syn til – eller gives erstatning for - træer og beplant-
ning, der står på lodsejerens eget areal. Hvad angår 
den ønskede jordvold på vestsiden af banen vil den få 
en begrænset effekt, da Skovvejen på strækningen 
nærmest ejendommens bygninger ligger højt i terræn. 
Længere mod vest vil der også være en begrænset 
effekt af en jordvold både i forhold til lysgener og 
støjgener, idet volden kommer ret langt væk fra ejen-
dommen. Kommunens repræsentant gjorde opmærk-
som på, at etableringen af en jordvold vil kræve 
landzonetilladelse, som det i dette tilfælde kan være 
vanskeligt at opnå. 

Ejerne af matr. nr. 4a og 4b smst. havde i øvrigt en 
forespørgsel om etablering af vigelommer langs den 
forlagte Hjortholmvej, således at landbrugsmaskiner 
ved kø kan trække ind til siden.  

Vejdirektoratet bemærkede hertil, at den kommende 
vejmyndighed for Hjortholmvej Holbæk Kommune 
er blevet forespurgt herom, men kommunen mener 
ikke, at der er behov for en vigelomme til landbrugs-
køretøjer.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1a m.fl. Skim-
mede By, Tølløse, anførte bl.a., at man ønskede 
Hjortholmvej forlagt længere mod nordvest ud for 
ejendommens indkørsel og bygninger. Forlægningen 
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kan eventuelt påbegyndes tættere ved jernbanebroen 
for Nordvestbanen samtidig med, at Truelsbækken 
blev lagt i rør et lille stykke under vejen. Ejeren øn-
skede placeringen af den nuværende overkørsel til 
Hjortholmvej opretholdt og træerne i alleen skånet. 
Hun ønskede også placeringen af markoverkørslerne 
opretholdt, således at de ligger over for hinanden. 
Ejeren lagde endvidere vægt på, at det af oversigts-
mæssige hensyn fremover bliver muligt at slå græsset 
langs forlagt Hjortholmvej ved indkørslen, hvorfor 
skrænterne ikke måtte blive for stejle. Endelig øn-
skede ejeren, at den planlagte beplantning mellem 
den forlagte Hjortholmvej og Skovvejen ikke bliver 
for høj, da hun derved mister udsigten over fjorden. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at man har forsøgt at 
begrænse ombygningen af Hjortholmvej og at den 
løsning der ligger for forlægningen af vejen ud for 
ejendommen kurvemæssigt allerede er klemt. En 
forlægning af vejen længere væk fra bygningerne vil 
kræve, at man går på kompromis med trafiksikkerhed 
og/eller fremkommelighed, eller påbegynder forlæg-
ningen længere mod syd, hvilket vil fordyre projek-
tet. Med hensyn til oversigtsforhold og græsslåning 
ved indkørslen oplyste Vejdirektoratet, at rabatten vil 
komme til at ligge i trug og ikke som en grøft som 
den gør i dag – dvs. at der ikke bliver stejle skrænter 
som i dag. 

Ejeren af matr.nr. 1a m.fl. Marup By, Tølløse, gav på 
flere lodsejeres vegne udtryk for, at man var utilfreds 
med den dialog m.v. der havde været med Vejdirek-
toratet omkring projektet. Selvom lodsejerne meget 
tidligt var kommet med deres løsningsforslag vedr. 
hele projektet, var det først i den seneste tid, at der 
havde været en egentlig dialog med Vejdirektoratet. 
Følelsen hos mange var den, at man nok blev hørt – 
men havde spildt tid og kræfter, da Vejdirektoratet 
alligevel bare gjorde, som det passede dem. Med 
hensyn til det nu foreliggende projekt anførte ejeren, 
at den forlagte Hjortholmvej burde flyttes endnu 
mere op mod Skovvejen, da det mellemliggende 
areal, som er ret smalt, alligevel er uegnet til at dyrke 
landbrugsmæssigt. Ejeren ønskede endvidere en 
jordvold eller terrænregulering med dyrkningsskrå-
ninger for at begrænse støj- og lysgener ved ejen-
dommens bygninger fra den forlagte Hjortholmvej. 
Ejeren nævnte også, at han har en pumpeledning til 
gylle liggende under Skovvejen, og at det ville være 
hensigtsmæssigt med en fast og lukket ledning frem-
over.  

Ejeren af matr.nr. 7c kunne tilslutte sig ovennævnte 
synspunkter vedrørende en yderligere flytning af 
Hjortholmvej samt ønsket om jordvold eller terræn-
regulering med dyrkningsskråninger. 

Vejdirektoratet anså det ikke for muligt at flytte den 
forlagte Hjortholmvej yderligere mod nord, hvis man 
skal overholde gældende vejregler for dimensione-
ring af veje i det åbne land. Et af fikspunkterne, som 
gør det svært at flytte vejen yderligere, er rampean-
lægget mellem den forlagte Hjortholmvej og Skovve-
jen. Her skal ramperne ligge vinkelret på forlagt 
Hjortholmvej af trafiksikkerhedsmæssige grunde. 
Der har tidligere været arbejdet med en løsning, hvor 
Hjortholmvej var placeret tættere op mod Skovvejen, 
men løsningen var blevet forkastet af trafiksikker-
hedsmæssige grunde. 

Vedr. Skovvejens tilslutning til Roskildevej m.v. 

Det af Vejdirektoratet fremlagte alternative forslag til 
placering af forlagt Hjortholmvej forudsætter, at 
ejendommene matr.nr. 8g og 8i Marup By, Tølløse, 
totaleksproprieres. Ejerne af de pågældende ejen-
domme tilkendegav, at de var indforstået hermed. 

Ejerne af matr.nr. 8f smst. anmodede om totaleks-
propriation af ejendommen, idet de frygtede, at stø-
jen ville blive værre efter anlægget af rundkørslen 
mellem den forlagte Hjortholmvej og Roskildevej 
m.v. De frygter både en stigning i den faktiske støj 
og det ændrede støjbillede grundet især lastbilernes 
acceleration i forbindelse med passage gennem rund-
kørslen. Ejerne anførte, at de tidligere har oplevet 
accelerationsstøj i forbindelse med omkørsel fra mo-
torvejen grundet vejarbejde, hvor de havde meget 
svært ved at sove. De frygter også, at naboejendom-
men, som i dag skærmer for støj fra motorvejen, og 
som er svær at få solgt vil blive nedrevet. De har haft 
en ejendomsmægler til at se på salgsmulighederne 
for ejendommen. Ejendomsmægleren har vurderet, at 
det kan blive vanskeligt at sælge ejendommen, når 
det nye anlæg kommer. Ejerne frygtede revnedannel-
ser på bygningen m.v. som følge af anlægsarbejderne 
og spurgte endvidere til, om der kunne forventes 
arealindgreb m.v. på ejendommen. 

Vejdirektoratet oplyste, at ejendommen ifølge de 
udarbejdede støjberegninger ikke vil få nogen særlig 
stigning i støjniveauet – måske endda tværtimod - 
men at støjbilledet godt kunne opleves anderledes 
med hensyn til accelerationsstøj m.v.  Man regner 
ikke med, at der er risiko for revnedannelser, eller at 
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der vil ske arealindgreb i ejendommen. Vejdirektora-
tet fandt på den baggrund ikke, at der var grundlag 
for en totalekspropriation af ejendommen. Vejdirek-
toratet bemærkede, at ejerne har mulighed for at søge 
om tilskud fra en pulje til støjdæmpende foranstalt-
ninger (facadeisolering m.v.), såfremt kravene hertil 
vil være opfyldt.  

Ejeren af matr.nr. 8l smst. tog forbehold for krav om 
strukturskadeerstatning og eventuel tilbagebetaling af 
MBT (miljøbetinget tilskud) m.v.  

Ejeren af matr.nr. 5u Ågerup By, Ågerup, rejste 
spørgsmål om muligheden for at vejvandet fra mo-
torvejen kunne løbe direkte ned i åen, som det var 
tilfældet i dag. Han var helst fri for det planlagte 
regnvandsbassin på ejendommen. Alternativt burde 

regnvandsbassinet klemmes så langt op mod motor-
vejevejen, som muligt, idet matr.nr. 29 smst., som 
han oplyste at eje, kunne inddrages. Ejeren vil heref-
ter gerne have den private fællesvej omlagt, så den 
følger østsiden af regnvandsbassinet.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at det ved nyanlæg ikke 
er lovligt at udlede vejvand direkte til åer m.v. Regn-
vandsbassinet har – ud over en funktion som opsam-
lingssted ved store regnskyl – også en vis rensende 
effekt. Det er desuden vigtigt, at der er plads hele 
vejen rundt om bassinet i forbindelse med oprensning 
m.v. Vejdirektoratet fandt derfor ikke grundlag for at 
ændre placeringen af regnvandsbassinet. Det er efter-
følgende konstateret, at matr.nr. 29, Ågerup By, Åge-
rup, tilhører Landvindingslaget Elverdams- Enge og 
Tempelkrog. Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

 

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved krydset mellem Vipperødvej og 
Skovvejen for at fortsætte besigtigelsesforretningen i 
anledning af opgradering af hovedlandevej 119 
Skovvejen (Rute 23) til motorvej, strækningen El-
verdam - Regstrup i Holbæk Kommune.  

Deltagerne var de samme som ved mødet den 29. 
marts 2011, idet dog ingeniør Adeel Munir Uddin fra 
Vejdirektoratet ikke deltog.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Følgende passerede:  

Fremkomne bemærkninger: 

Vedr. krydset mellem Vipperødvej og Skovvejen m.v. 

Ejeren af matr.nr. 3a Nyby By, Tølløse, oplyste, at 
han har en drikkevandsledning liggende i det af an-
lægget berørte område, og at der er et elhegn, der 
skal flyttes. Han foreslog, at der opsættes vildthegn 
langs Skovvejen og fremsatte endvidere ønske om, at 
markvejen til matr.nr. 4b smst. trækkes længere ind 
mod Vipperødvej, således at indgrebet i marken be-
grænses mest muligt. Hvis overkørslen fra Vipperød-
vej til den private markvej bliver bredere (ca. 6 m) 

vil de store landbrugsmaskiner alligevel godt kunne 
dreje ind og ud. Endelig gav han udtryk for, at han 
godt kunne bruge noget overskudsjord til opfyld. 

Vejdirektoratet tilkendegav, at man var indstillet på 
at undersøge nærmere, om overkørslen til den private 
vej kan laves bredere, således at arealet mellem Vip-
perødvej og den private vej minimeres. Opsætning af 
vildthegn er ikke en del af projektet, og Vejdirektora-
tet kunne ikke se, at der var behov herfor. 

Ejeren af matr.nr. 4b smst. var enig i ovennævnte 
synspunkt vedr. overkørslen til markvejen. Ejeren 
gentog ønsket om at modtage overskudsjord fra pro-
jektet til etablering af en jordvold langs Skovvejen.   

Ejeren af matr.nr. 2a smst. ville gerne have regn-
vandsbassinet på ejendommen flyttet længst muligt 
mod øst til en placering i hjørnet op mod Skovvejen 
og matr.nr. 5d smst. 

Vejdirektoratet oplyste, at bassinet skal opsamle 
vand fra underføringen af Vipperødvej og vil overgå 
til kommunen efter anlæg. Placeringen af regnvands-
bassinet skal ses i sammenhæng med terrænforholde-
ne og muligheden for, at det på et senere tidspunkt 
kan blive aktuelt at etablere et regnvandsbassin mere 
på ejendommen, hvis der skal anlægges befæstede 
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nødspor på Skovvejen. Vejdirektoratet vil undersøge 
muligheden for at flytte bassinet mod øst som ønsket 
af ejeren.  

Ejerne af matr.nr. 5d Algestrup By, Sdr. Asmindrup 
ønskede indgrebet i søen, der ligger op mod Skovve-
jen, begrænset mest muligt. En erstatningsbiotop 
kunne godt være en udvidelse af søen mod syd. Al-
ternativt er der et mosehul et andet sted på ejendom-
men, der eventuelt kan udvides. Endvidere ønsker de 
den eksisterende ca. 2 m brede græsbelagte ridesti i 
kanten af marken langs med Skovvejen retableret.  

Vejdirektoratet anførte, at man i dialog med ejerne 
og Holbæk Kommune vil finde ud af, hvor en evt. 
erstatningsbiotop nærmere skal etableres, idet det 
synes oplagt evt. at udvide søen mod syd. Den græs-
belagte ridesti vil blive retableret.  

Ejeren af matr.nr. 5f smst. ønskede primært opsat 
støjvold på en strækning på ca. 150-200 m ud for 
ejendommen. Hvis dette ikke kan imødekommes 
foreslog han, at der opsættes autoværn. Han ønskede 
dog ikke umiddelbart selv at lægge areal til støjvol-
den, der af Vejdirektoratet vurderes at ville lægge 
beslag på ca. 2100 m2.  

Vejdirektoratet var ikke afvisende over for at etablere 
en støjvold, da der er en del overskudsjord i projek-
tet, og da der er tale om forholdsvis kort strækning, 
hvor der er et naturligt ”hul” i skrænten langs Skov-
vejen. Det vil dog være en forudsætning, at ejeren 
selv - uden erstatning - lægger areal til volden, der 
ikke kan placeres på vejarealet. Det må forventes, at 
volden i givet fald vil mindske støjen ved ejendom-
mens bolig, som ligger forholdsvis tæt på Skovvejen. 
Der er ikke trafikalt behov for at opsætte autoværn på 
dette sted, hvor Skovvejen ligger i terræn. Etablering 
af en støjvold vil kræve landzonetilladelse fra Hol-
bæk Kommune.  

Vedr. krydset mellem Hellestrupvej og Skovvejen 
m.v. 

Ejeren af matr.nr. 1n Vinstrup By., Sdr. Asmindrup, 
anførte, at han vil miste udsigt fra ejendommen på 
grund af den 5-6 m højde bro. Han ønskede at over-
tage det overskydende vejareal, der hidtil har været 
benyttet som oversigtsareal.     

Ejeren af matr.nr. 9 Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmin-
drup ønskede støjvold ud for ejendommen langs 

Skovvejen. Hun ville gerne selv lægge areal til støj-
volden uden erstatning.  

Vejdirektoratet anførte, at en støjvold nok ikke ville 
få den store effekt, da motorvejen ligger forholdsvis 
højt i terræn ud for ejendommen.  

Kommunens repræsentant tilføjede, at det nok ville 
blive vanskeligt at få den fornødne landzonetilladelse 
til en støjvold. 

Ejerne af matr.nr. 1m smst. bad om, at et kastanjetræ 
samt plankeværk ved beboelsen så vidt muligt beva-
res, og at overkørslen til den forlagte private fælles-
vej Kastholmvej blev flyttet et stykke mod nord, så 
man undgår, at billygter lyser direkte ind i boligen. 
Endvidere ønskede de, at begge de eksisterende 
markoverkørsler henholdsvis nord og syd for huset 
bibeholdes Ejerne ville desuden gerne modtage noget 
overskudsjord til brug for opfyld af en lavning i mar-
ken. 

Ejeren af matr.nr. 3g smst. havde ikke bemærkninger 
til, at overkørslen til Kastholmvej rykkes nogle meter 
mod nord, selv om indgrebet i hans ejendom dermed 
forøges lidt. Ejeren fik oplyst, at han ikke skal bidra-
ge økonomisk til vedligeholdelsen af den private 
fællesvej, idet han ikke er vejberettiget til den, lige-
som han efter gældende regler ikke vil skulle betale 
ejendomsskat af vejarealet. 

Vejdirektoratet tilkendegav, at man var indstillet på 
at flytte overkørslen til Kastholmvej nogle meter 
mod nord. Vejdirektoratet vil undersøge, om det er 
muligt at bevare Kastanjetræet, evt. ved etablering af 
en lav plantebeds-/støttemur. Det vil blive sikret, at 
der er en markoverkørsel både syd for og nord for 
huset. 

Flere lodsejere spurgte til, hvorfor der var valgt en 
broløsning og ikke en underføring af Hellestrupvej.  

Vejdirektoratet oplyste, at valget af en broløsning 
primært skyldes, at selvom Skovvejen i selve krydset 
ligger i terræn, så stiger landskabet på begge sider af 
krydset ret meget, især på sydsiden, og der er derfor 
ikke plads nok til at anlægge en underføring i forhold 
til det eksisterende vejnet. 

Ejeren af matr.nr. 6a smst., der forpagter matr. nr. 4d 
smst., så gerne, at det planlagte udsætningsområde på 
sidstnævnte ejendom flyttes til matr. nr. 6a, hvis mu-
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ligt. Alternativt udtrykte han ønske om at modtage 
overskudsjord til opfyld. 

Kommissionens beslutning: 

Kommissionen konstaterer indledningsvis, at projek-
tet for opgradering af Skovvejen på strækningen mel-
lem Elverdam og Regstrup gennemføres i henhold til 
den politiske aftale mellem en række partier i Folke-
tinget om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 
samt aktstykke 113 tiltrådt af Finansudvalget den 12. 
marts 2009. Ifølge aktstykket omfatter opgraderingen 
etablering af tilslutningsanlæg, autoværn, overførin-
ger, parallel- og fødeveje, lukning af markoverkørs-
ler, ombygning af tosporede strækninger ved kryds 
mv. Opgraderingen omfatter således ikke etablering 
af befæstede nødspor, som bl.a. Holbæk Kommune 
har fremsat ønske om, og kommissionen kan derfor 
ikke pålægge Vejdirektoratet at etablere befæstede 
nødspor, da dette ligger udenfor projektet.   

Vedr. nedlæggelse af rundkørsel mellem Skovvejen 
og Hjortholmvej og forlægning af Hjortholmvej m.v. 

Kommissionen har drøftet spørgsmålet om den nær-
mere placering af vendepladsen på den afbrudte 
Hjortholmvej nord for Skovvejen. Af hensyn til den 
fremtidige brug og vedligeholdelse af vej og vende-
plads finder kommissionen, at vendepladsen bør pla-
ceres ca. 50 m længere mod nord ved markoverkørs-
len til matr.nr. 1g Skimmede By, Tølløse. Dette be-
virker, at der skal bruges et mindre areal af matr.nr. 
1g til vendeplads, men til gengæld kan der tillægges 
ejendommen et større (oprenset) vejareal. Der etable-
res ny markoverkørsel til matr.nr. 1l smst. 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
pålægge Vejdirektoratet at etablere beplantning langs 
motorvejen som led i projektet. Kommissionen har 
noteret sig Vejdirektoratets oplysning om, at der ikke 
er afsat midler i projektet til ny beplantning, og 
kommissionen finder ikke, at det forhold, at der i dag 
er beplantning på dele af vejarealet indebærer en 
forpligtelse for Vejdirektoratet til at retablere be-
plantningen i forbindelse med en vejudvidelse. Eje-
ren af matr.nr. 4a Nyby By har ønsket at bevare de 
eksisterende træer på vejarealet (skråningsarealet) 
mod ejendommens bygninger, som han efter det op-
lyste delvist selv har plantet, ved at anvende en 
spunsvæg. Kommissionen har forståelse for ejerens 
ønske om at bevare beplantningen, der i et vist om-
fang skjuler trafikken på Skovvejen set fra ejendom-
mens bygninger, men kommissionen finder ikke at 

burde pålægge Vejdirektoratet de merudgifter, som 
denne løsning indebærer. Kommissionen finder hel-
ler ikke at burde pålægge Vejdirektoratet udgifter til 
at etablere jordvold mellem Skovvejen og ejendom-
men, da der ikke vurderes at være et særligt behov 
for at reducere støjen fra vejanlægget på dette sted.    

Kommissionen finder efter besigtigelsen og vurde-
ring af de fremførte synspunkter at kunne godkendte 
det af Vejdirektoratet fremlagte alternative projekt 
vedr. forlagt Hjortholmvej, som tilgodeser en del af 
de ønsker, som er fremkommet fra borgerside og som 
samlet set må anses for at være den bedst mulige 
løsning. Kommissionen er opmærksom på, at de di-
rekte berørte lodsejere gerne så, at Hjortholmvej 
placeres endnu tættere på Skovvejen end i det frem-
lagte alternative projekt, men kommissionen finder 
ikke at kunne se bort fra Vejdirektoratets oplysninger 
om, at en yderligere flytning i givet fald vil kunne gå 
ud over trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed. 
Kommissionen finder det dog hensigtsmæssigt, at der 
på begge sider af Hjortholmvej laves terrænregule-
ring og dyrkningsskråninger på de steder, hvor dette 
er relevant, for at imødegå lysgener m.v. fra vejan-
lægget i forhold til eksisterende beboelse og for at 
begrænse indgrebet i landbrugsarealer. 

Kommissionen finder ikke, at der som ønsket af eje-
ren af matr.nr. 1a Skimmede By, Tølløse, er grundlag 
for at forlægge Hjortholmvej længere mod vest ud 
for ejendommens bygninger, da dette vil kræve at 
forlægningen påbegyndes noget længere mod syd, 
hvilket vil fordyre projektet uforholdsmæssigt meget 
i forhold til de fordele, som dette vil indebære for 
ejendommen. Projektet indebærer, at ejendommens 
nuværende overkørsel bibeholdes, men det må for-
ventes, at de to yderste træer i den oprindelige allé vil 
skulle fældes.  

Vedr. Skovvejens tilslutning til Roskildevej m.v. 

Kommissionen finder ud fra det foreliggende ikke, at 
der er tilstrækkeligt grundlag for totalekspropriation 
af ejendommen matr.nr. 8f Marup By, Tølløse. 
Kommissionen har herved lagt vægt på, at rundkørs-
len efter det godkendte alternative projekt for forlagt 
Hjortholmvej er placeret i en afstand på ca. 100 m fra 
ejendommen, at der ikke arealmæssigt sker indgreb i 
ejendommen og at der ifølge støjberegningerne ikke 
vil ske nogen særlig stigning i støjen ud for ejen-
dommen. Det bemærkes, at ejerne har mulighed for 
at rejse spørgsmålet om erstatning for nærføringsge-
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ner – herunder støjgener - over for kommissionen i 
op til 1 år efter anlæggets færdiggørelse. 

Med hensyn til det regnvandsbassin, der planlægges 
placeret på matr.nr. 5u Ågerup By, Ågerup, fandt 
kommissionen ikke, at ejerens ønske om at flytte 
bassinet længere mod nordvest, og derefter lade den 
private fællesvej gå øst om bassinet, kan imødekom-
mes. Kommissionen har lagt vægt på, at en sådan 
flytning vil indebære, at ejendommen matr.nr. 29 
smst., der ikke har samme ejer, vil blive inddraget i 
projektet, og at en flytning kan besværliggøre kom-
munens adgang til den eksisterende laksetrappe m.v. 
ved Truelsbækken. Kommissionen fandt dog, at skel-
let omkring regnvandsbassinet bør reguleres, således 
at den private fællesvej på dette sted matrikulært 
udlægges sammen med regnvandsbassinet under 
Vejdirektoratets ejendom. 

Vedr. krydset mellem Vipperødvej og Skovvejen m.v. 

Kommissionen kan tilslutte sig, at markvejen på 
matr.nr. 3a Nyby By, Tølløse, flyttes tættere på Vip-
perødvej, således at indgrebet i marken begrænses, 
samtidig med at overkørslen fra markvejen til Vippe-
rødvej gøres bredere. Kommissionen er enig med 
Vejdirektoratet i, at der ikke er behov for opsætning 
af vildthegn langs med denne del Skovvejen. 

For så vidt angår regnvandsbassinet, der planlægges 
etableret på matr.nr. 2a smst., har kommissionens 
noteret sig, at Vejdirektoratet vil undersøge mulighe-
den for at flytte bassinet længst muligt mod øst, såle-
des at dyrkningsgenerne begrænses. Kommissionen 
vil tage endelig stilling til regnvandsbassinets place-
ring ved ekspropriationen.  

Vedr. eventuel støjvold langs Skovvejen på matr.nr. 
5f smst. finder kommissionen ikke, at Vejdirektoratet 
skal pålægges at etablere en sådan støjvold som led i 
projektet, men kommissionen har ingen indvendinger 
imod, at lodsejeren og Vejdirektoratet evt. finder en 
løsning, hvori indgår en støjvold, såfremt der kan 
opnås den nødvendige landzonetilladelse hertil.  

Vedr. krydset mellem Hellestrupvej og Skovvejen 
m.v. 

Med hensyn til ønsket om en støjvold fra ejeren af 
matr.nr. 9 Sdr. Asmindrup By, Sdr. Asmindrup, fandt 
kommissionen ikke, at en støjvold på dette sted er 
relevant under hensyn til afstanden mellem vejen og 

ejendommens bygninger samt motorvejens placering 
i terrænet.  

Kommissionen kan tilslutte sig anmodningen fra 
ejerne af matr.nr. 1m smst. om, at overkørslen til den 
private fællesvej Kastholmvej flyttes lidt mod nord 
for at undgå lysgener fra trafik på denne vej, og at 
begge markoverkørsler til ejendommen fra Hel-
lestrupvej bibeholdes.  

Vedrørende valget af en broløsning frem for en un-
derføring af Hellestrupvej, har kommissionen ment at 
måtte tage Vejdirektorats forklaring om hensynet til 
de landskabelige forhold på stedet til efterretning.  

Kommissionen har konstateret, at mange lodsejere 
har taget forbehold for erstatning for støjgener og 
andre nærføringsgenere i forbindelse med projektet. 
Kommissionen skal bemærke, at det ikke er nødven-
digt med et forbehold, da det allerede følger af eks-
propriationsproceslovens § 21, at krav om erstatning 
for nærføringsgener kan indbringes for ekspropriati-
onskommissionen i op til 1 år efter anlæggets fær-
diggørelse. 

Kommissionen vedtog herefter det forelagte projekt, 
herunder det alternative forslag til placering af forlagt 
Hjortholmvej med de ændringer, der fremgår af ne-
dennævnte særlige bestemmelser:  

Særlige Bestemmelser 

Holbæk Kommune 

Hovedlandevej 119 – Skovvejen (st. -0.200 – 6.830) 

(Stationeret fra øst mod vest) 

St. -0.200 – 0.000 

Der etableres udsætningsområde i begge sider af 
vejen. 

St. -0.050 h.s. 

Der etableres regnvandsbassin på den østlige side af 
Holbækmotorvejen. Der etableres vendeplads på 
matr.nr. 29 Ågerup By, Ågerup. 

St. 0.000  

Kommunevejen Roskildevej omprofileres og føres 
fortsat over motorvejen på en ny broforbindelse. 
Vejen udføres før og efter broen med kronebredde på 
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18,50 m heraf 2 kørespor af 4,00 m inkl. kantbaner, 
svingbane á 4,50 m, 2 cykelstier á 2,00 m og 2 yder-
rabatter à 1,00 m. 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg til Skovvejen:  

‐ Ramperne på den nordlige side af Skovvejen 
tilsluttes Roskildevej i et rampekryds med 
kanalisering for venstresvings trafik fra Ros-
kildevej mod motorvejen. 

‐ Ramperne på den sydlige side af Skovvejen 
tilsluttes Hjortholmvej i et rampekryds med 
kanalisering for venstresvingende fra Hjort-
holmvej mod motorvejen. 

Forlægningen af Hjortholmvej tilsluttes Roskildevej i 
en ny rundkørsel.  

Der etableres broarbejdsplads på begge sider af 
Skovvejen og Roskildevej. 

St. 0.000 – 0.300 h.s. 

Rampearealerne eksproprieres til vejareal, da der 
ikke kan etableres adgang til arealerne. 

St. 0.000 – 2.820 

Skovvejen omprofileres til kronebredden 27,00 m 
bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 kørebaner á 
8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m, forberedelse af 2 
nødspor á 3,00 m samt 2 yderrabatter à 1,00 m.  

St. 0.150 – 0.250 v.s. 

Der etableres udsætningsområde. 

St. 0.275 - 0.375 v.s. 

Der etableres udsætningsområde. 

St. 0.540 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 1.050 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 1.150 

Eksisterende rundkørsel fjernes. Hjortholmvejs til-
slutning fra nord til Skovvejen afbrydes og der etab-

leres vendeplads umiddelbart syd for matr.nr. 1d 
Skimmede By, Tølløse. Markoverkørsler til matr.nr. 
1l smst. og 1g smst. flyttes. 

St. 1.600 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 1.800 – 2.100 v.s.  

Der etableres udsætningsområde. 

St. 2.000 v.s. 

Der etableres regnvandsbassin. Det undersøges om 
regnvandsbassinet kan flyttes til en placering ved 
ejendomsskel i st. 1.725 v.s. 

St. 2.000 v.s. 

Sideanlæg nedlægges. 

St. 2.220 

Kommunevejen Vipperødvej føres under Skovvejen. 

St. 2.500 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 2.820 – 4.800 

Der opsættes autoværn i midterrabat og yderrabatten 
på delstrækninger. 

Skovvejens eksisterende profil med kronebredden 
25,00 m bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 køre-
baner á 8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m samt 2 yder-
rabatter à 3,00 m ændres ikke. 

St. 2.920 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 3.380 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 3.940 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  
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St. 4.580 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 4.800 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 4.800 – 5.090 

Skovvejen omprofileres til kronebredden 27,00 m 
bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 kørebaner á 
8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m, forberedelse til 2 
nødspor á 3,00 m samt 2 yderrabatter à 1,00 m.  

St. 4.925 – 5.080 v.s. 

Der etableres udsætningsområde. 

St. 4.910 – 5.225 h.s. 

Privat fællesvej Kastholmvej forlægges og tilslutning 
til Hellestrupvej flyttes længere mod nord. Kast-
holmvej udføres med kronebredde på 5,00 m bestå-
ende af 3,50 m kørebane og 2 yderrabatter à 0,75 m.  

St. 5.090 – 5.190 

Skovvejen omprofileres til kronebredden 27,00 m 
bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 kørebaner á 
8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m, forberedelse til 2 
nødspor á 3,00 m samt 2 yderrabatter à 1,00 m. 

Omprofileringen foregår i det nuværende krydsom-
råde og vil omfatte hele bredden inkl. skråningsan-
læg.  

St. 5.115 h.s. 

Kommunevejen Hellestrupvej føres over Skovvejen 
og tilsluttes Gl. Skovvej i et firevejskryds.  

St. 5.190 – 5.490 

Skovvejen omprofileres til kronebredden 27,00 m 
bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 kørebaner á 
8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m, forberedelse til 2 
nødspor á 3,00 m, samt 2 yderrabatter à 1,00 m. 

St. 5.490 – 6.830 

Der opsættes autoværn i midterrabat og yderrabatten 
på delstrækninger. 

Skovvejens eksisterende profil med kronebredden 
25,00 m bestående af midterrabat på 3,00 m, 2 køre-
baner á 8,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m samt 2 yder-
rabatter à 3,00 m ændres ikke. 

St. 5.620 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 5.720 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 6.340 h.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

St. 6.150 v.s. 

Sideanlæg nedlægges.  

Roskildevej, kommunevej (st. 0.500 - 0.935) 

(Stationeret fra nord mod syd) 

St. 0.500 – 0.680  

Tværprofilet for Roskildevej ændres til 4,00 m asfal-
teret kørebane i hver retning inkl. kantbaner, 4,50 m 
spærreflade/svingbane, 2,00 m cykelsti, og 1,00 m 
yderrabat. I alt en kronebredde på 18,50 m. 

St. 0.560 h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1d Marup By, Tølløse 
flyttes til st. 0.525. 

St. 0.680 – 0.730 

Tværprofilet over broen udføres med 3,50 m asfalte-
ret kørespor i hver retning samt 1,95 m cykelbane og 
kontrabanketter i hver side. 

St. 0.785 

Forlagt Hjortholmvej tilsluttes i en ny rundkørsel. 
Radius for midterøen er 10,00 m, overkørselsarealets 
bredde er 6,00 m, cirkulationsarealets bredde er 6,20 
m og cykelstiens bredde er 1,70 m. I ydersiden af 
rundkørslen etableres en yderrabat på 1,00 m. 

St. 0.935  

Omprofileringen af Roskildevej videreføres i eksiste-
rende Roskildevej. 
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Forlagt Hjortholmvej, kommunevej (st. 0.000 – 
1.415) 

(Stationeret fra vest mod øst) 

St. 0.000 

Eksisterende Hjortholmvej afbrydes syd for Skovve-
jen og forlægges mod øst syd for Skovvejen i ny 
forlagt Hjortholmvej frem til Roskildevej.  

Eksisterende Hjortholmvej nedlægges og afrømmes 
på strækningen mellem forlagt Hjortholmvej og 
Skovvejen. 

St. 0.000 – 0.040 

Forlagt Hjortholmvej udføres på denne korte stræk-
ning med reduceret tværprofil for at tilpasse den ek-
sisterende Hjortholmvej. 

Vejen udføres derfor med 3,15 m asfalteret kørebane 
inkl. kantbaner i hver retning og 3,00 m rabat i hver 
side. I alt en kronebredde på 12,30 m. 

St. 0.040 h.s. Overkørsel til matr.nr. 1a Skimmede 
By, Tølløse, retableres. 

St. 0.040 v.s. Markoverkørsel til matr.nr. 1a Skim-
mede By, Tølløse, retableres.  

St. 0.040 – 0.120 

Forlagt Hjortholmvej udføres på denne korte stræk-
ning med reduceret tværprofil for begrænse arealbe-
hovet ved naboejendommen. 

Vejen udføres derfor med 3,15 m asfalteret kørebane 
inkl. kantbaner i hver retning og 3,00 m yderrabat i 
venstre side og 0,50 m rabat i højre side af vejen ud 
for naboejendommen. I alt en kronebredde på 9,80 
m. 

St. 0.130 – 1.070 

Forlagt Hjortholmvej udføres med 3,75 m asfalteret 
kørebane inkl. kantbaner i hver retning og 3,00 m 
yderrabat i begge sider af vejen. I alt en kronebredde 
på 13,50 m 

St. 0.160 v.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1i Skimmede By, Tøllø-
se retableres. 

St. 0.160 h.s 

Markoverkørsel til matr. nr. 1a Skimmede By, Tøllø-
se retableres. 

St. 0.400 v.s. – 0.600 

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager etableres jord-
vold/beplantning el. lign. til at forebygge lysgener 
mellem Skovvejen og forlagt Hjortholmvej. 

St. 0.700 h.s 

Ny markoverkørsel til matr. nr. 7f Marup By, Tøllø-
se, etableres. 

St. 0.880 v.s 

Ny markoverkørsel til matr. nr. 7c Marup By, Tøllø-
se, etableres. 

St. 0.880 h.s 

Ny markoverkørsel til matr. nr. 7c Marup By, Tøllø-
se, etableres. 

St. 1.070 – 1.290 

Der etableres kanaliseringsanlæg ved rampetilslut-
ning på forlagt Hjortholmvej. Der etableres kant-
stensbegrænsede midterheller på forlagt Hjortholm-
vej med en venstresvingsbane på 4,00 m inkl. kant-
bane. Forlagt Hjortholmvejs gennemfartsspor udføres 
i 3,75 m bredde inkl. kantbaner samt 3,00 m yderra-
bat. 

St. 1.275 h.s - St. 1.295 h.s 

Truelsdalsvej forlægges og tilsluttes forlagt Hjort-
holmvej i et T-kryds. 

St. 1.275 h.s - St. 1.415 h.s 

Truelsdalsvej nedlægges og afrømmes. 

St. 1.290 – 1.415 

Forlagt Hjortholmvej udføres med 3,25 m asfalteret 
kørebane, 1,50 m cykelbane og 2,00 m yderrabat i 
begge sider af vejen. I alt en kronebredde på 13,50 
m. 

St. 1.320 – 1.340 

Ejendommene matr.nre. 8i og 8g, Marup by, Tølløse, 
totaleksproprieres. Bygningerne vil blive nedrevet og 
arealet retableret til landbrugsareal, der overdrages til 
tilstødende ejendomme. 

Forlagt Vipperødvej, kommunevej (st. 0.000 – 
0.460) 

(Stationeret fra syd mod nord) 
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St. 0.000 – 0.045 

Forlagt Vipperødvej udføres med 3,25 m asfalteret 
kørebane i hver retning og 1,00 m yderrabat i begge 
sider af vejen. I alt en kronebredde på 8,50 m.  

St. 0.045 – 0.390 

Forlagt Vipperødvej udføres med 3,25 m asfalteret 
kørebane, 2,00 m asfalteret cykelbane og 1,00 m 
yderrabat i begge sider af vejen. I alt en kronebredde 
på 12,50 m. 

Under Skovvejen udføres Vipperødvej med 3,25 m 
asfalteret kørebane, 2,00 m asfalteret cykelbane og 
0,50 m kontrabanket mod tunnelvægge i begge sider 
af vejen. I alt en kronebredde på 11,50 m. 

St. 0.155 

Eksisterende markoverkørsler i begge vejsider flyttes 
til st. -0.015. 

St. 0.250 h.s. 

Overkørsel til privat adgangsvej flyttes til st. 0.415 
h.s. 

St. 0.355 v.s. 

Eksisterende markoverkørsel flyttes til st. 0.400. 

St. 0.355 h.s. 

Eksisterende markoverkørsel flyttes til st. 0.415. 

St. 0.390 – 0.460 

Forlagt Vipperødvej udføres med 3,25 m asfalteret 
kørebane og 1,00 m yderrabat i begge sider af vejen. 
I alt en kronebredde på 8,50 m. 

St. 0.415 h.s. 

Der etableres ny overkørsel og adgangsvej til 
matr.nr. 3a og 4b Nyby By, Tølløse. 

St. 0.250 – 0.415 h.s. 

Forlagt adgangsvej anlægges som grusbelagt mark-
vej. 

St. 0.460 

Forlagt Vipperødvej videreføres i Vipperødvej. 

Forlagt Hellestrupvej, kommunevej (st. 0.000 – 
0.425) 

(Stationeret fra syd mod nord) 

 

St. 0.000 – 0.340 

Forlagt Hellestrupvej udføres med 3,75 m asfalteret 
kørebane i hver retning inkl. kantbaner á 0,50 m og 
3,00 m yderrabat i begge sider af vejen. I alt en kro-
nebredde på 13,50 m.  

St. 0.000 

Forlagt Hellestrupvej tilsluttes Gl. Skovvej i et fire-
vejskryds. 

St. 0.040 v.s. 

Overkørsel reetableres.  

St. 0.090 v.s. 

Markoverkørsel flyttes til Gl. Skovvej. 

St. 0.090 h.s. 

Markoverkørsel flyttes til Gl. Skovvej. 

St. 0.210 – 0.400 h.s. 

Den private fællesvej Kastholmvej afbrydes og retab-
leres langs forlagt Hellestrupvej. Forlagt Kastholm-
vej tilsluttes forlagt Hellestrupvej i et T-kryds over-
for overkørslen til matr.nr. 1m Sdr. Asmindrup By, 
Sdr. Asmindrup. 

St. 0.250 v.s. 

Markoverkørsel flyttes til st. 0.340. 

St. 0.340 – 0.425 

Forlagt Hellestrupvej udføres med reduceret tværpro-
fil i venstre side for at begrænse arealbehovet ud for 
beboelsesbygningen.  

Vejen udføres med ca. 2,75 m asfalteret kørebane i 
hver retning inkl. kantbaner og 1,50 m yderrabat i 
venstre side af vejen og 2,50 m rabat i højre side af 
vejen. Kørebanebredden er nord for beboelsesbyg-
ningen reduceret til en bredde svarende den eksiste-
rende vej som er ca. 5,20 m. Hvor vejen ligger i på-
fyldning frem til st. 0.370 opsættes autoværn 1,00 m 
fra venstre kørebanekant ind mod ejendommen.  

St. 0.415 v.s. Markoverkørsel etableres. 

St. 0.420 

Forlagt Hellestrupvej videreføres i eksisterende Hel-
lestrupvej. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.  
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