
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende statsveje på Øerne 

Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund  

(Rute 53 Frederikssund – Elverdam)  

3. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 5., 6., 26. og 27. oktober 2015 

 
Mandag den 5. oktober 2015 kl. 9.00, samledes 
kommissionen i Frederikssund Hallerne, Kalvøvej, 
3600 Frederikssund, for at afholde detailbesigtigelse 
i anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014. 

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Transport- 
og Bygningsministeriet udpegede medlemmer af 
kommissionen, 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, 
projektleder Niels Korsgaard, projektchef Henrik 
Vincentsen, afdelingsleder arealerhvervelse Sofie 
Faarup Britze, fagprojektleder vej Peter Boding, 
fagprojektleder natur og miljø Niels Jørgen Larsen, 
ingeniør afvanding Ulrich Mørch Jensen, fagprojekt-
leder arealerhvervelse Louise Helveg, arealerhvervel-
se Jakob Uhre og fra NaturErhvervstyrelsen mødte 
teamleder Lars Grumstrup. 

Endvidere mødte chefkonsulent Sine H. Kjeldsen fra 
kommissariatet. Protokollen førtes af fuldmægtig 
Stephanie Ørregaard Skou. 

Kommissarius fremlagde brev af 6. februar 2015 fra 
Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for 
kommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere det af Vejdirek-
toratet udarbejdede materiale ”Detailbesigtigelse, 
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, detailbesigtigelse for delstrækningen 
Tørslevvej-Frederikssundvej, st. 4.300 - 9.700, au-
gust 2015”.  

Endvidere fremlagdes ”Jordfordelingsforslag, Rute 
53 Frederikssund-Elverdam, Etape 14210 Roskilde 
Fjord-forbindelsen, st. 4.300-9.700”.  

Følgende passerede: 

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

Forudsætninger 

Motortrafikvejsstrækningen Tørslevvej - Frederiks-
sundsvej, etape 14210, udgør en del af rute 53, der 
forløber fra Frederikssundsvej til Elverdam. Projektet 
er vedtaget i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 
2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. 

Etape 14210 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 
22. og 23. april 2015.  

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne, 
fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændrin-
ger: 
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Tilslutning til Frederikssundsvej udformes som et B-
anlæg.  

Myndighedsgodkendelser 

I brev af 5. august 2015 har Naturstyrelsen godkendt 
projektet i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 20. 

I brev af 4. september har Frederikssund Kommune 
fremsendt udtalelse i hht. Vejlovens §24, stk. 2 

I brev af 27. august 2015 har Kystdirektoratet med-
delt tilladelse til projektet i henhold til §16 i Kystbe-
skyttelsesloven. 

I brev af 20. august 2015 har Frederikssund Kommu-
ne meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§ 3 

I brev af 5. august 2015 har Naturstyrelsen meddelt 
dispensation for strandbeskyttelseslinjen jf. Naturbe-
skyttelsesloven § 15. 

I brev af 6. februar 2015 og 23. september har Frede-
rikssund Kommune meddelt dispensation efter Mu-

seumslovens § 29 a for nedlæggelse og gennembrud 
af beskyttede sten- og jorddiger. 

I brev af 7. september 2015 har Frederikssund Kom-
mune meddelt tilladelse til udledning af vand efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28 

I brev af 11. maj 2015 har Naturstyrelsen meddelt 
tilladelse til ophævelse af fredskov på matr.nr. 19m 
Oppe Sundby By, Oppe Sundby og del af matr.nr. 
10k St. Rørbæk By, Snostrup efter Skovlovens § 6. 

I brev af 5. juli 2015 har Fredningsnævnet for Nord-
sjælland meddelt dispensation fra LL. Rørbæk-
fredningen på ejendommen matr.nr. 5i Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby efter Naturbeskyttelseslovens § 33. 

I brev af 2. juli 2015 har Naturstyrelsen meddelt til-
ladelse til anlæg af motortrafikvej nærmere end 100 
m fra beskyttet fortidsminde.  

 

 

Tegningsliste 

 Tegn.nr.   Emne     Stationering   Mål Rev. 
14210-1020 Oversigtsplan, Detailbesigtigelse st. 0.200 – 9.700 1:25000 A 
14210-33004 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st. 4.300 – 6.900 1:4000 - 
14210-33005 
14210-33006 
14210-43001 

Oversigtsplan, Ejendomsforhold  
Oversigtsplan, jendomsforhold 
Oversigtsplan, Ejendomsforhold 

st. 6.900 – 9.700 
st. 4.860 – 6.300 
 

1:4000 
1:2000 
1:4000 
 

- 
 
 

     
Projektmappen:     
14210-1022 Plan  st. 4.000 – 8.000 1:4000 A 
14210-1022.o Plan (ortofoto)  st. 4.000 – 8.000 1:4000 A 
14210-1023 Plan st. 8.000 – 9.700 1:4000 A 
14210-1023.o Plan (ortofoto) st. 8.000 – 9.700 1:4000 A 
14210-11003 Plan, Opgradering af Onsvedvej  1:4000 A 
14210-11003.o Plan (ortofoto), Opgradering af 

Onsvedvej 
 1:4000 A 

14210-2022 Længdeprofil, Motortrafikvej  st. 4.000 – 8.000 1:400/1:4000 - 
14210-2023 Længdeprofil, Motortrafikvej og 

Forbindelsesvej  
st. 8.000 – 9.700 1:400/1:4000 - 

14210-2025 Længdeprofil, Til- og frakørsels-
ramper ved Marbækvej 

 1:400/1:4000 - 

14210-2026 Længdeprofil, Til- og frakørsels-
ramper ved Frederikssundsvej, 

 1:400/1:4000 - 

14210-12005 Længdeprofil, Tørslevvej, Gam-  1:400/1:4000 - 
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mel Færgegårdsvej/Svanevænget, 
Tilslutning til Gammel Færge-
gårdsvej 

14210-12006 Længdeprofil, Marbækvej  1:400/1:4000 A 
14210-12007 Længdeprofil, Frederikssundsvej  1:400/1:4000 - 
14210-12008 Længdeprofil, Opgradering af 

Onsvedvej 
 1:400/1:4000 - 

 Normaltværsnit, Motortrafikvej  1:100  
14210-7006 Normaltværsnit, Motortrafikvej 

gennem Tørslev Hage 
 1:100 A 

14210-7007 Normaltværsnit, Motortrafikvej 
på højbroen 

 1:100 - 

14210-7010 Normaltværsnit, Til- og frakør-
selsramper ved Marbækvej 

 1:100 - 

14210-7011 Normaltværsnit, Til- og frakør-
selsramper ved Frederiks-
sundsvej 

 1:100 - 

14210-17009 Normaltværsnit, Tørslevvej, 
Gammel Færgegårdsvej, Svane-
vænget, Marbækvej syd 

 1:100 - 

14210-17010 Normaltværsnit, Marbækvej  1:100 - 
14210-17011 Normaltværsnit, Frederiks-

sundsvej og Forbindelsesvej 
 1:100 - 

14210-17012 Normaltværsnit, Opgradering af 
Onsvedvej 

 1:100 - 

14210-17013 Normaltværsnit, Private fællesve-
je, sti og ridesti 

 1:100 - 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Linjeføringen for motortrafikvejen er i overensstem-
melse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Linjeføringen er dog ændret i forhold til det ved lin-
jebesigtigelsen fremlagte projekt fra st. 8.900 – 9.600 
som følge af ændringen af tilslutningsanlægget til 
Frederikssundsvej. 

Dimensioneringshastighed 

Dimensioneringshastighederne er overensstemmende 
med de ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motortrafikvejsanlægget. 
Vandsynsforretning er - i overensstemmelse med 
vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden detail-

besigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt 
ved ekspropriationsforretningen. 

Motortrafikvejen udføres med kantopsamling ved 
yderrabat, således at overfladevand ledes til lukkede 
ledninger. Omlagte statsveje og kommuneveje af-
vandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugfor-
mede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i 
afgravning. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/sek/ha i en varighed på 
10 minutter. Der regnes kun med afstrømning fra 
befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her 
til 1,0. 

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

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der 
følgende ændringer: 

Motortrafikvejen føres under Frederikssundsvej og 
tilsluttes denne i et B-formet hankeanlæg. 

Sideanlæg 

Der etableres ikke rastepladser på strækningen. 

Tværprofil 

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges 
er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og 
fremgår af afsnittet ”Særlige bestemmelser”. 

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. 4. Generelle bestemmel-
ser 

Fritrumsprofil 

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det 
ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Støjafskærmning 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der 
følgende ændringer: 

Støjafskærmning på højbro fra st. 6.080 – 6.130 b.s. 
forhøjes fra 2,00 m til 3,00 m. 

Byggelinjer 

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne, dog præciseres at bygge-
linjen gennem Tørslev Hage er således: 

Venstre side  st. 5.240 – 6.170  20 m fra vejens 
midte 

Højre side    st. 5.340 – 6.180  20 m fra vejens 
midte 

På ovennævnte strækninger tillægges ikke højde- og 
passagetillæg. 

Fri oversigt 

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstem-
melse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Adgangsbegrænsning 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme. 

Færdselsrettigheder 

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i 
forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af 
regnvandsbassiner, faunapassager 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 eksproprieres til broarbejdspladser, 
interimsveje, midlertidigt tilkørselsrampe, fyldtag-
ning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af 
vandløb, ledningsarbejder. 

På lokaliteter, hvor der er bygninger og/eller beskyt-
tet natur vil arbejdsarealer blive søgt minimeret. 

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. Placering og ud-
formning sker i samråd med Frederikssund Kommu-
ne og Naturstyrelsen. Der kan pålægges servitut til 
beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbioto-
per, som er fastlagt, fremgår ikke af de tekniske be-
stemmelser, da disse områder er beliggende uden for 
projektområdet. 

Der vil blive etableret nye vandhuller og nogle eksi-
sterende vandhuller vil blive oprenset. Placeringen af 
disse vandhuller er ikke fastlagt. 

Vildthegn 

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 
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Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Udgiftsfordelingen er i overensstemmelse med det 
ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med 
det ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Fremmede ledninger 

Der henvises til afsnittet ”Særlige bestemmelser”. 

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 med 5 
samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbej-
dets 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. 

Jordfordeling 

For den omhandlede motortrafikvejsstrækning er der 
udarbejdet forslag til jordfordeling. 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer 
m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de 
vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, 
der fastsættes af Ekspropriationskommissionen. 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. april 
2017 

Betalingsanlæg 

Motortrafikvejen bliver betalingsvej mellem Ny 
Landerslevvej og Marbækvej.  

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med detailbe-
sigtigelsen, der er at fastlægge projektet. På den bag-
grund kan der efterfølgende ske ekspropriation.  

Kommissionens beslutninger vil fremgå af en for-
handlingsprotokol fra forretningen.  Protokollen vil 
blive fremsendt til de lodsejere, som er direkte ind-
varslet til mødet. Endvidere vil protokollen blive lagt 
på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk 

Vejdirektoratet oplyste, at man har indstillet til 
kommissionen, at 12 sommerhuse og en ubebygget 
grund, der alle ligger i 1. række til motortrafikvejen 
nord for Fjordforbindelsen i sommerhusområdet på 
Tørslev Hage tilbydes totalekspropriation på grund af 
vejanlæggets påvirkning af ejendommene. Indstillin-
gen bygger på en samlet vurdering af vejanlæggets 
påvirkning af ejendommene med hensyn til støj, do-
minans fra vejanlægget og skyggevirkning fra de 4 m 
høje støjskærme, der opsættes på begge sider af mo-
tortrafikvejen. 

Fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
samt repræsentanter for de fremmødte myndigheder 
havde lejlighed til at udtale sig. 

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

Der blev spurgt til, om der kun ville blive besigtiget 
halvdelen af tilslutningsanlægget ved Frederiks-
sundsvej.  

Vejdirektoratet oplyste, at detailbesigtigelsen dækker 
hele tilslutningsanlægget. Der vil imidlertid i første 
omgang kun blive eksproprieret til den vestlige del af 
anlægget, da der endnu ikke er givet bevilling til 
østsiden af tilslutningsanlægget. Vejdirektoratet for-
venter en afklaring i 2017 vedrørende østsiden.  

Der blev spurgt til, om støjberegningen efter tilslut-
ningsanlæggets etablering også omfatter støj fra den 
kommende Frederikssundmotorvej, og om der er 
planer om en støjskærm, når der kommer mere trafik.  

Vejdirektoratet oplyste, at støj fra Frederikssundmo-
torvejen ikke er indberegnet i de fremlagte støjbereg-
ninger vedrørende Fjordforbindelsen. Der vil blive 
foretaget nye støjberegninger efter anlægget af Fjord-
forbindelsen. Endvidere oplyste Vejdirektoratet, at en 
støjskærm ikke en del af projektet på denne stræk-
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ning, da man ikke opsætter støjskærm ud for enkelte 
ejendomme. Støjberegningerne viser, at der ikke er 
nogen ejendomme på denne strækning, hvor støjen 
vil overskride Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier. Enkeltliggende ejendomme har mulighed for 
at søge om tilskud til støjisolering af boligen, hvis 
støjen er højere end 63 dB. 

Der blev endvidere spurgt til, om vandsynsprotokol-
len er vedtaget.  

Vejdirektoratet oplyste hertil, at vandsynsprotokollen 
er blevet drøftet med Frederikssund Kommune, og at 
der er enighed om indholdet. Vandsynsprotokollen er 
dog endnu ikke underskrevet, og der er derfor stadig 
mulighed for ændringer.  

Ejeren af matr.nr. 10a St. Rørbæk By, Snostrup an-
førte, at det forskudte vejkryds ved Store Rørbækvej 
og Bykærvej ligger meget tæt på til- og frakørsels-
ramperne ved tilslutningsanlægget.  

Vejdirektoratet oplyste, at der er foretaget en revision 
af trafiksikkerheden omkring krydset, og at trafiksik-
kerhedsrevisor ikke har haft bemærkninger til projek-
tet.   

En repræsentant for flere lodsejere spurgte til mulig-
heden for at få alternative erstatningstilbud vedrøren-
de henholdsvis totalekspropriation og delekspropria-
tion, således at man har mulighed for at trække en 
anmodning om totalekspropriation tilbage, hvis det 
viser sig, at erstatningen ved en totalekspropriation 
ikke kan dække gælden i ejendommen.  

Kommissarius anførte, at man må gøre sin stilling op, 
inden man eventuelt anmoder om totalekspropriation. 
Man anmoder om totalekspropriation, hvis man vur-
derer, at man på grund af anlægget ikke længere kan 
bo på ejendommen. Der er ikke mulighed for at få 
alternative erstatningstilbud fra kommissionen.  

En sommerhusejer spurgte til, hvornår der sker 
en opsætning af støjskærme i sommerhusområdet. 
Der blev endvidere spurgt til, hvordan broelementer 
og andre byggematerialer fragtes til sommerhusom-
rådet. 

Vejdirektoratet oplyste, at støjskærmene opsættes, 
når spunsvæggene er lavet. Hvis entreprenøren væl-
ger at støbe broelementerne på arbejdspladsen, vil det 
foregå på østsiden af fjorden. Entreprenøren kan dog 
vælge at støbe på et eksternt produktionssted og 
transportere elementerne til byggepladsen. Broen 
forventes bygget med elementer, som monteres fra 
øst mod vest, mens endevederlag og bropiller inklu-
siv fundament støbes på stedet. Det er således kun de 

vestligste bropiller og det vestlige brovederlag, der 
laves på vestsiden. Den endelige arbejdsproces fast-
lægges af entreprenøren.   

Der blev spurgt til bredden af forlagt Gl. Færge-
gårdsvej og forlængelsen af Svanevænget. Det blev 
anført, at en ældre deklaration bestemmer, at Gl. 
Færgegårdsvej skal have en bredde på 10 m. 

Vejdirektoratet oplyste, at forlagt Gl. Færgegårdsvej 
anlægges med en kronebredde varierende mellem 
7,50 m - 8,00 m alt efter om vejen ligger i afgravning 
eller påfyldning. Både nord og syd for motortrafikve-
jen er kørebanen 5,00 m. Forlængelsen af Svanevæn-
get anlægges efter aftale med Frederikssund Kom-
mune med en asfalteret kørebane på 5,00 m og en 
kronebredde på 7,00 m frem til Kysttoften. Derefter 
snævrer kørebanen ind til en kørebane på 4,50 m. 
Svanevænget udvides, så den får en kørebane på 4,50 
m svarende til kørebanen på Kystvej.  

Der blev spurgt om, hvem der beslutter, hvorvidt der 
skal være en stiunderføring ved Torøgelgårdsvej, og 
om der bliver mulighed for, at stien kan benyttes af 
landbrugskøretøjer.  

Vejdirektoratet oplyste, at det er kommissionen, der 
beslutter, om der skal være en stiunderføring. Der 
bliver ikke mulighed for kørsel med landbrugskøretø-
jer, da der er tale om en sti og ikke en vej.  

Flere lodsejere fra sommerhusområdet på Tørslev 
Hage var uforstående overfor, at Vejdirektoratet ale-
ne har indstillet til kommissionen, at et antal som-
merhuse på nordsiden af Fjordforbindelsen tilbydes 
totalekspropriation, idet de påpegede, at der også er 
sommerhuse på sydsiden, som vil miste deres rekrea-
tive værdi.  

Vejdirektoratet anførte, at man er bevidst om, at der 
er tale om et stort indgreb på Tørslev Hage. Vejdirek-
toratet har foretaget et samlet skøn som grundlag for 
indstillingen til kommissionen. Vejdirektoratet har 
vurderet, at sommerhusene på sydsiden ikke vil blive 
påvirket i samme grad, som de sommerhuse på nord-
siden, der er omfattet af indstillingen, da hovedparten 
af ejendommene syd for motortrafikvejen har huse 
og haver orienteret væk fra vejanlægget. Vejdirekto-
ratet understregede, at det er kommissionen, der be-
slutter, hvilke sommerhuse, der skal tilbydes totalek-
spropriation. Hvis en ejendom ikke tilbydes totalek-
spropriation, er der mulighed for at søge om erstat-
ning efter anlæggets opførelse. 

Der blev spurgt til, om pengene til at ekspropriere 
indgår i udgiften for det samlede projekt, og om det 
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derfor er muligt at bruge pengene på ekspropriation 
af sommerhusene i stedet for på en støjskærm. Der 
blev endvidere stillet spørgsmål til kvaliteten og ef-
fekten af støjskærmen i sommerhusområdet.  Derud-
over blev der spurgt til, hvor meget støj man skal tåle 
i anlægsperioden i sommerhusområdet, og om hvor-
vidt der er indregnet erstatning i anlægsperioden. 

Vejdirektoratet oplyste, at der er lavet et særskilt 
budget til ekspropriation, men pengene er ikke øre-
mærket. Erstatning for ekspropriation fastsættes af 
kommissionen uafhængigt af Vejdirektoratets pro-
jekt.  

Vejdirektoratet oplyste videre, at det er deres vurde-
ring, at støjskærmen er af en god standard kvalitet, 
som er designoptimeret i forhold til dens støjreduce-
rende funktion.   

Vejdirektoratet oplyste desuden, at det er Frederiks-
sund Kommune, der fastsætter grænser for støj under 
anlægsarbejdet, at Vejdirektoratet forventer at over-
holde de fastsatte støjgrænser, og at der derfor ikke 
påregnes at blive tale om erstatning for gener i an-
lægsperioden. Den normale arbejdstid på hverdage er 
kl. 7-18, men Vejdirektoratet har ansøgt om tilladelse 
til en arbejdstid fra kl. 6-18, da materialerne ofte 
ankommer tidligt om morgenen. Der vil endvidere 
være lørdagsarbejde kl. 7-14.  

Yderligere fremkomne bemærkninger og spørgsmål 
vedrørende 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: 

Krydsombygning mellem Onsvedvej og Tørlevvej 
(Mødested: Onsvedvej, syd for ejendommen 
Tørslevvej 74, 4050 Skibby). 

Ejerne af matr.nr. 16g Skuldelev By, Skuldelev var 
utilfredse med forlægningen af Onsvedvej forbi deres 
baghave, som vil medføre betydelige indbliksgener 
fra den hævede vej ind i haven. Desuden vil lastbil-
trafikken være til stor gene for især den ene af ejerne, 
som arbejder om natten og sover om dagen. Ejerne 
har tidligere fremsendt forslag til en anden linjefø-
ring, som er blevet afvist af Vejdirektoratet. Der blev 
udtrykt ønske om, at vejen forlægges længere mod 

nord eller alternativt placeres syd for den eksisteren-
de vej.  

Vejdirektoratet udtrykte forståelse for ejernes be-
kymring og oplyste, at man har undersøgt en forlæg-
ning af Onsvedvej til en placering syd for den eksi-
sterende vej. Vejdirektoratet har vurderet, at en for-
lægning mod syd kan lade sig gøre, men Vejdirekto-
ratet anbefaler en forlægning mod nord, da det er en 
bedre teknisk løsning som følge af oversigtsforhol-
dene i området. Såfremt Onsvedvej forlægges mod 
syd, anbefaler Vejdirektoratet, at Frederikssund 
Kommune etablerer hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger på Tørslevvej til nedbringelse af hastigheden i 
krydset. 

Repræsentanten for ejerne af landbrugsarealerne 
matr.nr. 16f smst. og matr. 15a smst. tilkendegav, at 
trekantsarealer, der måtte opstå som følge af forlæg-
ningen af Onsvedvej, ønskes medeksproprieret som 
afskåret areal, da det ikke vil være rentabelt at dyrke 
arealerne.  

Lokalitet: 

Strækningen fra overførsel af forlagt Gl. Færge-
gårdsvej til skellet mellem matr.nr. 9a Tørslev 
By, Gerlev og sommerhusområdet, st. ca. 4.95 - 
5.35 (Mødested: Ud for ejendommen Gl. Færge-
gårdsvej 50, 3630 Jægerspris).  

Ejeren af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev anførte, at 
der ikke er tale om en optimering af regnvandsbassi-
net i forhold til materialet fra linjebesigtigelsen, da 
bassinet er lige så stort og generende som tidligere. 
Det er fortsat hans ønske, at bassinet flyttes til en 
anden placering. Han spurgte endvidere til mulighe-
den for, at der etableres afløb fra regnvandsbassinet 
til fjorden gennem sommerhusområdet i stedet for 
gennem marken. 

Vejdirektoratet oplyste, at størrelsen af regnvands-
bassinet er blevet halveret, så det får en samlet bas-
sinvolumen på ca. 2000 m3 efter at det ved linjebesig-
tigelsen blev oplyst, at området syd for ejendommen 
var meget vådt. Desuden er udformningen af bassinet 
ændret. Vejdirektoratet har undersøgt muligheden for 
en anden placering af regnvandsbassinet, men det har 
ikke været muligt at finde en anden placering, da der 
er for lidt plads nord for motortrafikvejen, og da 
overdrevet på Tørslev Hage er beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Vejdirektoratet anser det 
ikke for muligt at etablere afløb fra bassinet gennem 
sommerhusområdet.  
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Ejeren af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
han er i besiddelse af en deklaration, hvoraf det 
fremgår at sydsiden hans ejendom er fredet mod alle 
former for bebyggelse.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke er tale om en 
fredning, men en tinglyst servitut, der har til formål 
at sikre udsigten fra ejendommen. Servitutten vil 
blive aflyst på den del af ejendommen, som ekspro-
prieres til vejanlægget.   

Ejeren af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev tilkendegav, 
at han, såfremt det ikke er muligt at flytte regnvands-
bassinet, ønsker ejendommen totaleksproprieret.  

Lokalitet: 

Strækningen fra Tørslevvej til overførslen af den 
forlagte Gl. Færgegårdsvej, st. ca. 4.3 - 4.95 (Mø-
dested: Ved ejendommen Gl. Færgegårdsvej 12, 
3630 Jægerspris).  

Ejeren af matr.nr. 8a Tørslev By, Gerlev spurgte om 
fold og læhegn bliver berørt af projektet.  

Vejdirektoratet oplyste, at projektet justeres, således 
at fold og læhegn friholdes.  

Ejeren af matr.nr 10a m.fl., Tørslev By, Gerlev an-
modede om totalekspropriation af ejendommen på 
grund af vejanlæggets gennemskæring af ejendom-
men. Han oplyste, at en ejendomsmægler har vurde-
ret, at vejanlægget medfører en forringelse af ejen-
dommens værdi på 2 mio. kr. Ejeren oplyste, at han 
driver gårdbutik fra ejendommen, og at salget fra 
gårdbutikken vil blive påvirket af den nye motortra-
fikvej. Desuden bliver det besværligt at dyrke den 
afskårne lod af matr.nr. 10a, som kommer til at ligge 
syd for motortrafikvejen.  

Ejerne af matr.nr. 13a Tørslev By, Gerlev anførte, at 
alle træerne langs indkørslen til ejendommen ifølge 
lokalplanen for området er bevaringsværdige. Ejerne 
ønsker, at træerne bevares, når den nye interimsvej 
skal anlægges.  

Vejdirektoratet oplyste, at man vil tilpasse projektet, 
således at ingen af træerne fældes.  

Ejerne af matr.nr. 12f Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation af deres ejendom, som bliver 
gennemskåret af vejanlægget. De anførte, at ejen-
dommen ikke vil være attraktiv som hesteejendom 
efter ekspropriationen. De påpegede desuden, at 
ejendommen udover ekspropriationen til Fjordfor-
bindelsen vil blive væsentligt berørt af Frederikssund 
Kommunes projekt for en ny cykelsti langs med 
Tørslevvej. Ejerne gjorde i den forbindelse opmærk-
som på, at de ifølge lokalplanen for området ikke må 
genopføre deres hegn mod vejen, som vil blive ek-
sproprieret ved anlægget af cykelstien. Hegnet er 
meget vigtigt for dem, da det skærmer for støj, vind 
og indblik i haven.  

Repræsentanten for Frederikssund Kommune oply-
ste, at der til anlægget af cykelstien forventes ek-
sproprieret et areal på 734 m2 fra ejendommen. 

Ejeren af matr.nr. 11b Tørslev By, Gerlev fremsatte 
ønske om, at den nye private adgangsvej fra Tørslev-
vej til ejendommen forskydes mod nord til et forløb 
langs den eksisterende grøft og skel mod naboejen-
dommen, således at den i videst mulig omfang holdes 
på hans egen matrikel. Han foreslog desuden, at Vej-
direktoratet påtager sig at nedrive en ældre fritlig-
gende bygning, således at den nye adgangsvej kan få 
et mere retlinet forløb frem mod ejendommens øvri-
ge bygninger. Han tilkendegav, at han i givet fald vil 
være indstillet på, at der ikke skal betales erstatning 
for tabet af bygningen. Ejeren har efterfølgende op-
lyst, at han har indhentet et overslag på nedrivning af 
bygningen. Overslaget er på 120.000 kr. ekskl. 
moms. Han har samtidig foreslået, at han selv fore-
står nedrivningen mod at få nedrivningsudgifterne 
dækket.  

Vejdirektoratet så ingen problemer i at flytte ad-
gangsvejen, som ønsket af ejeren, men Vejdirektora-
tet ønsker ikke at bekoste nedrivningen af den fritlig-
gende bygning. Vejdirektoratet foreslår, at adgangs-
vejen føres syd om bygningen. Vejdirektoratet vil 
desuden undersøge mulighederne for at optimere 
adgangsvejen til den nye pumpestation på matr.nr. 
12f Tørslev By, Gerlev.    

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 
Henrik Hansen 

/Stephanie Ørregaard Skou 
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Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 9.15 samledes 
kommissionen ved Bykærvej ved tilslutningen til 
Frederikssundsvej for at fortsætte besigtigelsen i 
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund. 

Til stede var de samme deltagere som under besigti-
gelsen den 5. oktober 2015. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Stephanie Ørre-
gaard Skou. 

Besigtigelse i marken: 

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

Lokalitet: 

Strækningen fra st. 8.6 til og med nyt tilslut-
ningsanlæg ved Frederikssundsvej. For ejere med 
bygninger og arealer syd for motortrafikvejen 
(Mødested: Bykærvej ved tilslutningen til Frede-
rikssundsvej).  

Ejerne af matr.nr. 10e St. Rørbæk By, Snostrup pro-
testerede mod, at Vejdirektoratet skal anvende ejer-
nes private indkørsel som midlertidig arbejdsvej til 
udsætningsområdet på matr.nr. 65 Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby. Ejerne gjorde opmærksom på, at kryd-
set Bykærvej/Frederikssundvej har en kort svingbane 
og at ind- og udkørselsforholdene på stedet allerede i 
dag er meget vanskelige. Ejerne udtrykte bekymring 
for deres børns sikkerhed, hvis den private indkørsel 
bruges som arbejdsvej og var desuden bekymrede for 
indkørslens tilstand efter Vejdirektoratets eventuelle 
brug. Det er ejernes opfattelse, at Vejdirektoratet må 
kunne bruge det offentlige vejnet til transport af jord 
til udsætningsområdet. 

Vejdirektoratet oplyste, at den midlertidige arbejds-
vej skal anvendes i 2-3 måneder, og at det drejer sig 
om i alt 200-300 lastbiler, der skal benytte vejen til 
jordtransport. Den midlertidige vej fjernes efter endt 
brug. Vejdirektoratet oplyste videre, at der vil blive 
udarbejdet en tilstandsvurdering af den private ind-
kørsel inden den tages i brug. Vejdirektoratet har 
valgt denne løsning, da Frederikssund Kommune 
som vejbestyrelse har frabedt sig, at Vejdirektoratet 
bruger det offentlige vejnet, der bl.a. løber igennem 
villa-områder.  

Vejdirektoratet oplyste, at man vil undersøge, hvem 
der ejer det areal, som den første del af indkørslen til 
matr. nr. 10e St. Rørbæk By, Snostrup ligger på, da 

både ejeren af matr.nr. 10e St. Rørbæk By og ejeren 
af matr.nr. 10k smst. mener at være ejer af arealet.  

Der blev spurgt til muligheden for at etablere signal-
regulering i krydset Bykærvej/Frederikssundsvej, da 
det i visse perioder er svært at komme ud på Frede-
rikssundsvej, og da oversigten i krydset er dårlig.  

Vejdirektoratet oplyste, at der trafiksikkerhedsmæs-
sigt ikke er behov for signalregulering.  

Der blev udtrykt bekymring for Markbæk Rendens 
egnethed til at aflede vand fra vejanlægget og den 
nye bydel øst for Frederikssundsvej. Det blev anført, 
at en reguleringssag er påkrævet.  

Repræsentanten for Frederikssund Kommune oply-
ste, at der er kommet en større dimension på rørene i 
Marbæk Renden, men kommunen er opmærksomme 
på, at fritlægningen af Marbæk Renden kan være en 
udfordring.  

En repræsentant for flere lodsejere fremførte ønske 
om etablering af ny fredskov syd for motortrafikve-
jen på grund af den støjdæmpende effekt og hensynet 
til dyrelivet.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke kan eksproprieres 
arealer til etablering af fredskov. Vejdirektoratet har 
fået tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på 
det fredskovsareal, der berøres af projektet med vil-
kår om, at der skal udlægges ny skov enten som er-
statningsskov eller ved puljeskov, og dette erstat-
ningsareal skal godkendes af Naturstyrelsen.  

Ejeren af matr.nr. 10a og 10k St. Rørbæk By, Sno-
strup anmodede om ekspropriation af matr.nr. 10k, 
da den eksisterende markoverkørsel til arealet fra 
Frederikssundsvej nedlægges, og adgangen til area-
let, der er fredskov, dermed besværliggøres. Han 
anførte, at der, hvis arealet ikke eksproprieres, skal 
etableres nye stiforbindelser i skoven samt etableres 
ny mulighed for parkering af hensyn til de besøgende 
i fredskoven, da den eksisterende mulighed for par-
kering bliver nedlagt. Ejeren tilkendegav, at han 
overvejer at anmode om totalekspropriation af ejen-
dommen på grund af nærføringsgener specielt støj-
gener fra tilslutningsanlægget og den kommende 
Frederikssundsmotorvej. Ejeren fremsatte endvidere 
ønske om, at støjvolden på matr.nr. 10a langs med 
Frederikssundsvej bevares i videst mulige omfang. 
Han spurgte samtidig til muligheden for at modtage 
overskydende jord fra Vejdirektoratets projekt til 
etablering af en jordvold langs den nye frakørsels-
rampe fra Frederikssundsvej til fjordforbindelsen 
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som erstatning for den beplantning, der fjernes i for-
bindelse med projektet.   

Vejdirektoratet oplyste, at projektet bliver tilpasset, 
således at ejerens eksisterende støjvold mod Frede-
rikssundsvej ikke berøres. Vejdirektoratet kan ikke 
garantere, at der er overskydende jord i projektet, 
men Vejdirektoratet har noteret sig ejerens ønske om 
i givet fald at modtage overskudsjord til en forlæn-
gelse af støjvolden langs den nye rampe.  

Lokalitet: 

Strækningen fra st. 8.6 til og med nyt tilslutnings-
anlæg ved Frederikssundsvej. For ejere med byg-
ninger og arealer nord for motortrafikvejen (Mø-
dested: Ved ejendommen Torøgelgårdsvej 3, 3600 
Frederikssund). 

Ejeren af matr.nr. 12c Oppe Sundby By, Oppe Sund-
by anmodede om totalekspropriation af ejendommen 
på grund af nærføringsgener specielt støjgener, som 
han mener, gør ejendommen usælgelig. Han oplyste, 
at forgæves har forsøgt at sælge ejendommen de 
seneste 3 år.  

Vejdirektoratet oplyste, at ejendommen ikke er are-
almæssigt berørt af projektet. Afstanden fra den eksi-
sterende beboelse til nærmeste kørebanekant af mo-
tortrafikvejen er ca. 110 m. Vejen ligger ud for ejen-
dommen på dæmning ca. 3 m over terræn. Vejdirek-
toratet har beregnet støjen ved nærmeste facade på 
beboelsesbygningen til 56,6 dB efter anlæg af vejen. 

Ejeren af matr.nr. 12b smst. anmodede ligeledes om 
totalekspropriation, da ejendommen vil miste sin 
herlighedsværdi på grund af gennemskæringen af 
ejendommen og på grund af nærføringsgener fra 
motortrafikvejen. På arealet syd for motortrafikvejen 
er der jagtmuligheder, som vil forsvinde.  

Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen til 57,1 dB i stueeta-
gen og 59,1 dB på 1. sal efter anlæg af vejen. 

Lokalitet: 

Strækningen fra nyt tilslutningsanlæg ved Mar-
bækvej til vest for Torøgelgårdsvej, st. ca. 8.1 – 
8.6 (Mødested: Torøgelgårdsvejs krydsning med 
motortrafikvejen i ca. st. 8.45).  

Der blev spurgt til, om Torøgelgårdsvej kan nedlæg-
ges, hvis den af borgerne i området ønskede stiunder-
føring ikke bliver etableret.  

Vejdirektoratet oplyste, at Torøgelgårdsvej ikke kan 
nedlægges, da Frederikssund Forsyning har opsat 
ventilbrønd, som de skal have adgang til.  

Ejeren af matr.nr. 6a Oppe Sundby By, Oppe Sundby 
tilkendegav, at han ønsker at være fri for, at Vejdi-
rektoratet bruger arealet syd for motortrafikvejen og 
øst for Torøgelgårdsvej til udsætningsområde.  

Repræsentanten for Frederikssund Kommune tilken-
degav, at kommunen ønsker Torøgelgårdsvej opret-
holdt som en stiunderføring under motortrafikvejen, 
da vejen bruges meget af borgerne i området. Kom-
munen er ikke afvisende overfor at medfinansiere en 
sådan stiunderføring. 

Vejdirektoratet fremlagde en skitse for en mulig sti-
underføring ved Torøgelgårdsvej, som er beregnet til 
at koste ca. 3,8 mio.kr.  

Lokalitet: 

Strækningen fra Roskilde Fjord til og med nyt 
tilslutningsanlæg ved Marbækvej samt Marbæk-
vejs udvidelse, st. ca. 7.3 – 8.1 (Mødested: Ved 
indkørslen til ejendommen Marbækvej 58, 3600 
Frederikssund).  

Ejerne af matr.nr 4b og 4f Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby anmodede om totalekspropriation af ejen-
dommen. Det blev oplyst, at udvidelsen af Marbæk-
vej medfører, at beboelsen på ejendommen skal rives 
ned. Ejerne anførte, at man har søgt Frederikssund 
Kommune om tilladelse til at opføre en ny beboelse 
et andet sted på ejendommen, men at det ikke har 
været muligt at få en tilladelse, der opfylder deres 
ønsker til beboelsens placering. Ejerne spurgte til 
muligheden for at udstykke ejendommen til boligbe-
byggelse.  

Repræsentanten for Frederikssund Kommune oply-
ste, at der ikke foreligger kommuneplanrammer eller 
lokalplan, der udlægger ejendommen til fremtidig 
boligbebyggelse. 

Vejdirektoratet fremlagde et revideret forslag til pla-
cering af regnvandsbassinet på matr.nr. 5a Oppe 
Sundby By, Oppe Sundby. Forslaget er tilpasset, 
således at den gamle adgangsvej fra bygningerne til 
fjorden bevares. Kommissionen konstaterede, at der 
er enighed mellem ejeren af matr.nr. 5a og Vejdirek-
toratet om regnvandsbassinets placering, og at ad-
gangsvejen til regnvandsbassinet og brovederlaget 
fra Marbækvej flyttes til nordsiden af motortrafikve-
jen.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  
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Henrik Hansen 
/Stephanie Ørregaard Skou 

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 9.15, samledes 
kommissionen ved Gammel Færgegårdsvej ved 
Granplantagen for at fortsætte besigtigelsen i anled-
ning af etablering af ny fjordforbindelse ved Frede-
rikssund. 

Til stede var de samme deltagere som under besigti-
gelsen den 6. oktober 2015 bortset fra fagprojektleder 
vej Peter Boding og ingeniør afvanding Ulrich 
Mørch Jensen, begge fra Vejdirektoratet. Fra Vejdi-
rektoratet tiltrådte ingeniør Kim Aksel Sørensen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Stephanie Ørre-
gaard Skou. 

Besigtigelse i marken: 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærk-
ninger: 

Lokalitet: 

Strækningen ud for Granplantagen, syd for mo-
tortrafikvejen (st. ca. 5.8 – 6.2) (Mødested: 
Gammel Færgegårdsvej ved Granplantagen). 

Vejdirektoratet oplyste, at arbejdsarealerne vil blive 
tilpasset i forhold til matrikelskellene.  

Der blev spurgt til, hvor broen går over på dæmning.  

Vejdirektoratet oplyste, at broen går over på dæm-
ning omkring st. 6.080, ca. 60 m øst for hvor Kyst-
vej i dag tilsluttes Gammel Færgegårdsvej.  

Der blev spurgt til støjberegningerne, og hvorfor de 
er lavere end de tidligere viste beregninger. Der blev 
desuden spurgt til, om der i beregningen indgår ko-
lonnekørsel. 

Vejdirektoratet oplyste, at støjberegningerne er gen-
nemsnitsberegninger, hvori der blandt andet er ind-
regnet kolonnekørsel. Støjberegningerne er lavere 
end tidligere, da beregningerne nu er mere detaljere-
de i forhold til støjskærmens endelige placering.  

Der blev spurgt til højden på motortrafikvejen ud for 
husene ved Granplantagen. 

Vejdirektoratet oplyste, at vejen vil ligge ca. 2 m 
over terræn ud for Granplantagen, da vejen skal op 
og ramme broen ud for Kystvejs tilslutning til 
Gammel Færgegårdsvej.  

Der blev spurgt om, hvorfor det kun er de 13 ejen-
domme på nordsiden af Fjordforbindelsen, der er 
indstillet til totalekspropriation af Vejdirektoratet.  

Vejdirektoratet oplyste, at man har foretaget en sam-
let vurdering af, hvordan de enkelte ejendomme vil 
blive påvirket af projektet med hensyn til støj, domi-
nans, skyggevirkning, nærhed og intensitet, og på 
den baggrund er Vejdirektoratet nået frem til, at det 
er de 13 ejendomme nord for motortrafikvejen, som 
skal indstilles til totalekspropriation. Projektet vur-
deres at være helt særligt, da det er uden fortilfælde, 
at en motortrafikvej anlægges igennem et sommer-
husområde.   

Der blev fremsat forslag om, at der på sommerhus-
grunde, der bliver totaleksproprieret, skal laves et 
plantebælte af f.eks. nåletræer, så man opnår en støj-
dæmpende effekt.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at de sommerhuse, der 
totaleksproprieres, ikke nødvendigvis skal rives ned.  

Ejerne af matr.nr. 9cx Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation. Ejerne henviste til skygge-
virkningen fra broen, og at sommerhuset vil miste 
sin udsigt til fjorden, da stuen er orienteret mod 
nord. Ejerne anførte videre, at der bør laves en støj-
beregning for anneksets facade, da det også er bebo-
else, og derfor nærmeste facade.   

Ejeren af matr.nr. 9d Tørslev By Gerlev anmodede 
ligeledes om totalekspropriation, da ejendommen vil 
miste sin udsigt til fjorden, og da anlægget vil virke 
meget dominerende på ejendommen. Ejeren oplyste, 
at han har tilladelse til helårsbeboelse.  

Ejeren af matr.nr. 9o Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation, da sommerhusets værdi vil 
falde. Ejeren oplyste, at han har bygget nyt sommer-
hus på grunden.  

Ejeren af matr.nr. 9p Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støj og dominans. 
Ejerne af matr.nr. 9n Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
de foreløbigt ønsker at blive boende på ejendom-
men, da de har tilladelse til helårsbeboelse. Ejerne 
spurgte til, om der udarbejdes tilstandsrapport på 
huset inden anlægsarbejdet påbegyndes. Der blev 
endvidere spurgt til støj i anlægsfasen.   
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Vejdirektoratet oplyste, at for de sommerhuse, der 
ligger tættest på motortrafikvejen, udarbejdes der en 
tilstandsrapport. Vejdirektoratet oplyste, at det er 
Frederikssund Kommune, der fastsætter retningslin-
jerne for støj i anlægsfasen, som er omkring 70 dB 
fra kl. 7-18. Vejdirektoratet har anmodet Frederiks-
sund Kommune om tilladelse til at udvide arbejdsti-
den, så der kan arbejdes fra kl. 6-18 på hverdage og 
fra kl. 7-14 om lørdagen. Der kan enkelte dage, 
f.eks. i forbindelse med støbearbejde, blive tale om 
længere arbejdstid, men dette vil man modtage med-
delelse om.  

Der blev spurgt til, om Vejdirektoratet foretager 
en grundvandssænkning.   

Vejdirektoratet oplyste, at det ikke bliver nødvendigt 
at foretage grundvandssænkning i området.  

Der blev spurgt til, hvornår anlægsarbejdet påbe-
gyndes, og hvornår arbejdet med spunsvæggene vil 
foregå. 

Vejdirektoratet oplyste, at anlægsarbejdet forventes 
at foregå fra slutningen af 2016 og til 2019. Vejdi-
rektoratet vil indenfor et år indgå kontrakt med en 
entreprenør, og derefter vil der blive udarbejdet en 
tidsplan for anlægsarbejdet. Vejdirektoratet oplyste, 
at arbejdet med spunsvæggene vil tage fra 6 måne-
der til 1 år. Derefter vil støjskærmene blive opsat, 
således at anlæggelsen af selve motortrafikvejen vil 
foregå inden for støjskærmene.  

Lokalitet: 
Strækningen ud for Fælledvej og Lysebjergvej, 
syd for motortrafikvejen (st. ca. 5.5 – 5.8) (Møde-
sted: Gammel Færgegårdsvej ved Lysebjergvej).  

Der blev spurgt til højden på støjskærmen på den 
pågældende strækning. 

Vejdirektoratet oplyste, at vejen vil ligge omkring 1 -
1,5 m over terræn og at højden på støjskærmen er 4 
m.  

Der blev foreslået en hastighedssænkning på stræk-
ningen for at reducere støjen. Der blev endvidere 
spurgt til de gældende støjgrænser. 

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke er vejledende 
grænseværdier for nye veje ved eksisterende bebyg-
gelse, men Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi 
for støj ved ny bebyggelse i sommerhusområder er 
53 dB.  

Der blev spurgt til, om Vejdirektoratet har lavet et 
særskilt budget for totalekspropriationer.  

Vejdirektoratet oplyste, at det er ekspropriations-
kommissionen, der fastsætter erstatningen ved en 
totalekspropriation.  

Der blev spurgt til, hvordan arbejdet med spunsvæg-
gene vil foregå. 

Vejdirektoratet oplyste, at man først vil forsøge at 
presse spunsvæggene ned, men hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, vil traditionelle metoder med ramning 
eller vibrering blive anvendt til at nedbringe spuns-
væggene, hvilket vil støje mere.  

Ejeren af matr.nr. 9cq Tørslev By, Gerlev udtrykte 
bekymring for støjgenerne, men tilkendegav, at han 
indtil videre ønsker at blive boende. Ejeren udtrykte 
endvidere bekymring for graffiti på støjskærmen.  

Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen til 59 dB efter anlæg 
af vejen. Vejdirektoratet har under drøftelser med 
grundejerforeningen peget på muligheden for at etab-
lere beplantning op ad støjskærmen, hvilket samtidig 
kan forhindre graffiti.  

Ejeren af matr.nr. 9bx Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støjgener fra mo-
tortrafikvejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man har beregnet støjen 
ved nærmeste facade på beboelsesbygningen til 57 
dB efter anlæg af vejen. 

Ejeren af matr.nr. 9bv Tørslev By, Gerlev anmodede 
ligeledes om totalekspropriation på grund af støjge-
ner fra anlægget.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 58 dB efter 
anlæg af vejen. 

Ejeren af matr.nr. 9cv Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
hun ønsker at blive boende.  

Lokalitet: 

Strækningen ud for Granbrinken, syd for motor-
trafikvejen (st. ca. 5.35 – 5.5) (Mødested: Gam-
mel Færgegårdsvej ved Granbrinken).  

Der blev spurgt til, hvor ofte den private fællesvej 
nord for ejendommen matr.nr. 9ce Tørslev By, Ger-
lev skal bruges som adgangsvej til det nye regn-
vandsbassin og pumpestation på matr.nr. 9cu Tørslev 
By, Gerlev. Endvidere blev der spurgt til vedligehol-
delse af vejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at adgangsvejen skal bruges 
1-2 gange om året til at servicere regnvandsbassinet. 
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Vejen er en privat fællesvej med samme vedligehol-
delsespligt som andre private fællesveje. Vejen bliver 
anlagt som en kørefast grusvej. Anlægget af selve 
regnvandsbassinet vil ske direkte fra Gammel Fær-
gegårdsvej. 

Der blev spurgt til de eksisterende dræn i området, 
hvor regnvandsbassinet placeres.  

Vejdirektoratet oplyste, at drænene i området er til 
markvand. Regnvandsbassinet er alene til opsamling 
af vejvand via ledning fra vejen.  

Ejeren af matr.nr. 9z Tørslev By, Gerlev udtrykte 
bekymring for adgangen til sit sommerhus i anlægs-
perioden og efter anlæggelsen af motortrafikvejen, da 
hun ikke har bil. Ejeren oplyste, at hun overvejer at 
nedrive sommerhuset, da hun ikke kan få det solgt.  

Ejerne af matr.nr. 9r Tørslev By, Gerlev, der var 
repræsenteret af to sønner, anmodede om totalek-
spropriation af ejendommen på grund af indgrebet på 
ejendommen, herunder fældning af nogle større træer 
i forhaven samt dominans fra anlægget.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke skal bruges ar-
bejdsareal på ejendommen i anlægsperioden. Afstan-
den fra den eksisterende beboelse til nærmeste køre-
banekant af motortrafikvejen er ca. 35 m. Vejen lig-
ger ud for ejendommen i afgravning ca. 4 m under 
terræn. Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nær-
meste facade på beboelsesbygningen til 57 dB efter 
anlæg af vejen. 

Lokalitet: 

Strækningen ud for Kysttoften og Kystsvinget, 
nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.1 – 5.25) 
(Mødested: Gammel Færgegårdsvej ved Kysttof-
ten).  

Det blev oplyst, at ejendommen matr.nr. 8co Tørslev 
By, Gerlev er solgt pr. 15. oktober 2015.  

Repræsentanten for Grundejerforeningen Stenøgård 
spurgte til, hvordan der forholdes med restarealer af 
matr.nr. 8ao og 8ee. Han tilkendegav, at grundejer-
foreningen ikke ønsker at beholde restarealer i den 
udlagte vejkorridor, herunder det trekantede restareal 
mellem Forlagt Gammel Færgegårdsvej og matr.nr 
8dh Tørslev By, Gerlev, da grundejerforeningen ikke 
har noget at bruge arealerne til. Arealerne vil således 
udelukkende være en omkostning for foreningen.   

Der blev spurgt til, hvorfor der ikke opsæt-
tes støjskærm ud for Kysttoften. 

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke opsættes støj-
skærm på denne strækning, da den beregnede støj 
ved sommerhusene ikke overstiger 53 dB.  

Der blev spurgt til, hvordan § 3-området retableres 
efter brug.  

Vejdirektoratet oplyste, at mulden bliver skrabet af, 
inden området tages i brug som arbejdsareal og læg-
ges tilbage, når anlægget er færdigt.  

Der blev spurgt til, hvordan ejeren af landbrugsejen-
dommen matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev får adgang 
til sin mark nord for motortrafikvejen, da der var 
bekymring for, at ejeren skulle køre gennem som-
merhusområdet, for at komme til arealet.  

Vejdirektoratet oplyste, at der vil blive etableret en 
ny markoverkørsel til arealet fra Forlagt Gammel 
Færgegårdsvej. Ejeren skal derfor ikke køre gennem 
sommerhusområdet.   

Lokalitet: 

Strækningen ud for Svanevænget og Svanestien, 
nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.25 – 5.5) 
(Mødested: Gammel Færgegårdsvej ved Svane-
stien).  

Der blev spurgt til motortrafikvejens højde ud for 
Svanestien.  

Vejdirektoratet oplyste, at vejen på dette sted ligger 
ca. 2,5 m under terræn.  

Der blev spurgt til støjreducerende foranstaltninger 
på denne del af strækningen.  

Vejdirektoratet oplyste, at der opsættes støjskærm 
langs motortrafikvejen, og at der er støjreducerende 
asfalt på vejen.   

Der blev spurgt til støjbelastningen på den nye mo-
tortrafikvej pr. time.  

Vejdirektoratet oplyste, at de ikke kender tallet pr. 
time, men at man har beregnet hverdagsdøgntrafik-
ken til 12.800 køretøjer pr. hverdagsdøgn.   

Der blev spurgt til, hvordan støjen vil stige, hvis der 
bliver tale om 16.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn, 
hvilket Vejdirektoratet tidligere har regnet med.  

Vejdirektoratet oplyste, at 16.000 køretøjer pr. hver-
dagsdøgn vil betyde, at støjen vil stige med 1 dB.  

Der blev spurgt om grunden til, at der anvendes del-
vis transparent støjskærm. 

Vejdirektoratet oplyste, at dette sker efter ønske fra 
Grundejerforeningen Stenøgård.  
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Der blev spurgt til baggrunden for Vejdirektoratets 
indstilling til ekspropriationskommissionen om total-
ekspropriation af 13 ejendomme. Flere af de frem-
mødte udtrykte forundring over, at indstillingen ikke 
omfatter ejendomme ved Svanevænget, da de får 
samme gener fra motortrafikvejen og desuden vil 
blive belastet af yderligere trafik fra forlængelsen af 
Svanevænget.   

Vejdirektoratet oplyste, at indstillingen til ekspro-
priationskommissionen hviler på en samlet vurde-
ring, men at det er ekspropriationskommissionen, der 
afgør, hvilke ejendomme der skal totaleksproprieres. 

Der blev spurgt til erstatning for beplantning, som 
fjernes i forbindelse med anlægsarbejdet. 

Vejdirektoratet oplyste, at man vil holde sig udenfor 
matrikelskellene og ikke vil berøre beplantningen. 
Der bliver derfor som udgangspunkt ikke tale om 
erstatning. 

Ejeren af matr.nr. 8bæ Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støj fra både Sva-
nevænget og den nye vej samt skyggevirkning. 

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 58 dB efter 
anlæg af vejen.  

Ejeren af matr.nr. 8bz Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af dominans, da 
sommerhuset er orienteret mod syd samt skyggevirk-
ning.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 56 dB efter 
anlæg af vejen.  

Ejeren af matr.nr. 8bx Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation, da det ikke vil være muligt at 
sælge ejendommen efter anlæg af den nye vej. Ejeren 
spurgte, om beplantningen i baghaven berøres.  

Vejdirektoratet oplyste, at beplantningen som ud-
gangspunkt ikke vil blive berørt.   

Ejeren af matr.nr 8bm Tørslev By, Gerlev spurgte, 
om hækken i forhaven berøres.  

Vejdirektoratet oplyste, at hækken står uden for ma-
trikelskel, men formentlig kan bevares.  

Ejerne af matr.nr. 8bt Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation. De spurgte endvidere til, om 
beplantningen i forhaven berøres under anlægsarbej-
det.  

Vejdirektoratet oplyste, at de kun berører beplantnin-
gen, hvis det bliver nødvendigt. Vejdirektoratet oply-
ste endvidere, at støjen ved nærmeste facade på be-
boelsesbygningen er beregnet til 58 dB efter anlæg af 
vejen. 

Ejerne af matr.nr. 8bs Tørslev By, Gerlev spurgte til 
drænforholdene, idet der er vandproblemer, da der er 
en lavning i indkørslen. Ejerne spurgte endvidere til, 
om hækken i forhaven berøres. Ejerne tilkendegav, at 
de, hvis naboejendommen matr.nr. 8br Tørslev By, 
Gerlev totaleksproprieres, godt kunne være interesse-
ret i at købe denne ejendom dog med forbehold for 
prisen.  

Vejdirektoratet oplyste, at de vil undersøge oplysnin-
ger om drænforholdene nærmere. Vejdirektoratet 
oplyste videre, at hækken som udgangspunkt ikke vil 
blive berørt under anlægsarbejdet. Vejdirektoratet 
oplyste endelig, at støjen ved nærmeste facade på 
beboelsesbygningen er beregnet til 56 dB efter anlæg 
af vejen. 

Ejeren af matr.nr. 8br Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af den øgede trafik 
både fra den nye motortrafikvej og fra forlænget 
Svanevænget samt arealindgrebet på ejendommen. 
Han tilkendegav, at han ikke ønsker at få tillagt et 
aflagt vejareal fra vendepladsen ud for sin ejendom. 
Han spurgte desuden til, om bevoksningen på grund-
ejerforeningens tilstødende areal mod vest op til skel 
berøres.  

Vejdirektoratet oplyste, at projektet vil blive tilpas-
set, så beplantningen på grundejerforeningens tilstø-
dende areal berøres mindst muligt. Vejdirektoratet 
har beregnet støjen ved nærmeste facade på beboel-
sesbygningen til 57 dB efter anlæg af vejen. Vejdi-
rektoratet oplyste, at man er opmærksom på, at ejen-
dommens vandmåler, gennemløbsbrønd, septiktank 
og private ledninger skal flyttes, da disse installatio-
ner ligger i det areal, der skal eksproprieres fra ejen-
dommen til forlængelsen af Svanevænget.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  
 

Henrik Hansen 
/Stephanie Ørregaard Skou 
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Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 9.15 samledes 
kommissionen ved krydset mellem Svanestien, Sva-
nevænget og Kystvej for at fortsætte besigtigelsen i 
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund. 

Til stede var de samme deltagere som under besigti-
gelsen den 26. oktober 2015. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Stephanie Ørre-
gaard Skou. 

Besigtigelse i marken: 

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

Lokalitet: 

Strækningen ud for Kystvej, ulige husnumre, nr. 
1-57, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.5 – 6.10) 
(Mødested: Krydset mellem Svanestien, Svane-
vænget og Kystvej).  

Der blev spurgt til, hvilket anlægsarbejde, der skal 
udføres på Kystvej.  

Vejdirektoratet oplyste, at der skal laves en vende-
plads for enden af den afbrudte Kystvej ud for 
matr.nr. 8v og matr.nr. 8d Tørslev By, Gerlev. 

Ejeren af matr.nr. 8x Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støjgener og lys-
indfald fra køretøjerne på den nye bro. Ejeren spurgte 
til, om træerne på matr.nr. 8v Tørslev By, Gerlev 
bliver fældet i forbindelse med anlægsarbejdet.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 57 dB efter 
anlæg af vejen. Vejen ligger ud for ejendommen ca. 
3 m over terræn. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at 
beplantningen på matr.nr. 8v Tørslev By, Gerlev ikke 
fjernes. Vejdirektoratet anførte, at der formentlig 
ikke vil være lysindfald fra trafikken på broen. Vejdi-
rektoratet vil lave en vurdering af lysindfald, når 
anlægget er færdigt.   

Ejerne af matr.nr. 8v Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støjgener, lysind-
fald, skyggevirkning samt det arealmæssige indgreb 
på ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at afstanden fra facade til 
nærmeste kørebanekant er 20 m. Vejdirektoratet har 
beregnet støjen ved nærmeste facade på beboelses-
bygningen til 60 dB efter anlæg af vejen. Vejdirekto-
ratet oplyste, at den permanente og midlertidige are-

alerhvervelse på matr.nr. 8v Tørslev By, Gerlev sam-
let er under 20 m2.  

Lokalitet: 

Strækningen ud for Kystvej, lige husnumre, nr. 
32 – 56, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.70 - 
6.00) (Mødested: Ved ejendommen Kystvej 56).  

Der blev spurgt til motortrafikvejens højde på stræk-
ningen.  

Vejdirektoratet oplyste, at motortrafikvejen ud for 
matr.nr. 8d Tørslev By, Gerlev ligger på dæmning ca. 
1 m over terræn.  

Der blev spurgt til, hvad de sommerhuse, som Vejdi-
rektoratet har indstillet til totalekspropriation skal 
anvendes til. 

Vejdirektoratet oplyste, at man som udgangspunkt vil 
sælge sommerhusene.  

Der blev spurgt til vibrationer under anlægsarbejdet. 

Vejdirektoratet oplyste, at vibrationer i forbindelse 
med spunsarbejdet vil blive registreret.  

Der blev spurgt om, hvor tæt arbejdsområdet kom-
mer på ejendommen matr.nr. 8e Tørslev By, Gerlev. 
 
Vejdirektoratet oplyste, at arbejdsarealet vil gå til 
matrikelskel, men beplantningen udenfor skellet vil 
formentligt blive fjernet.  

Ejeren af matr.nr. 8f Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation.  

Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen til 61 dB efter anlæg 
af vejen. 

Ejerne af matr.nr. 8i Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
de ønsker totalekspropriation på grund af støjgener 
og mistet udsigt.  

Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen til 60 dB efter anlæg 
af vejen. 

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 8k Tørslev By, 
Gerlev anmodede om totalekspropriation på grund af 
støjgener og mistet udsigt.  

Vejdirektoratet har beregnet støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen til 63 dB efter anlæg 
af vejen. 

Ejerne af matr.nr. 8ax Tørslev By Gerlev anmodede 
om totalekspropriation af både matr.nr. 8ax Tørslev 
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By, Gerlev og af matr.nr. 8m Tørslev By, Gerlev, da 
matr.nr. 8ax er købt for at bevare udsigten fra huset 
på matr.nr. 8m.   

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen på matr.nr. 8m Tørslev 
By, Gerlev er beregnet til 58 dB efter anlæg af vejen.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 8n Tørslev By, 
Gerlev oplyste, at ejeren ønsker at blive boende.  

Ejerne af matr.nr. 8av Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation på grund af støjgener. 

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 62 dB efter 
anlæg af vejen. Vejen ligger ud for ejendommen ca. 
3 m under terræn. 

Ejeren af matr.nr. 8o Tørslev By, Gerlev spurgte, 
hvorfor støjen ifølge beregningen for ejendommen er 
faldet i forhold til beregningen i VVM-fasen.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjberegningerne er juste-
ret, da trafikintensiteten vil falde på grund af, at den 
nye fjordforbindelse bliver en betalingsvej.  

Lokalitet: 

Strækningen ud for Kystvej, lige husnumre, nr. 2 
– 30, nord for motortrafikvejen (st. ca. 5.55 – 
5.70) (Mødested: Ved ejendommen Kystvej 30).  

Ejeren af matr.nr. 8au Tørslev By, Gerlev gjorde 
opmærksom på, at brugsgrænsen mod vejanlægget 
ikke følger matrikelskellet. Ejeren anmodede om 
totalekspropriation.  

Vejdirektoratet oplyste, at projektet vil blive tilpas-
set, således at det ikke kommer inden for brugsgræn-
sen. Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste 
facade på beboelsesbygningen er beregnet til 60 dB 
efter anlæg af vejen. Vejen ligger ud for ejendommen 
ca. 3 m under terræn.  

Ejeren af matr.nr. 8at Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
han formentlig ønsker totalekspropriation, da huset 
vil falde i værdi.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 60 dB efter 
anlæg af vejen. 

Ejerne af matr.nr. 8t Tørslev By, Gerlev spurgte om 
støjen vil stige, hvis sommerhusene i første række, 
som Vejdirektoratet har indstillet til totalekspropria-
tion, fjernes. Ejerne oplyste, de også repræsenterer 
deres søn, der ejer matr. nr. 8r smst. 

Vejdirektoratet oplyste, at hvis ekspropriationskom-
missionen beslutter, at sommerhusene skal totaleks-
proprieres, vil Vejdirektoratet som udgangspunkt 
lade sommerhusene blive stående.  

Ejeren af matr.nr. 8as Tørslev By, Gerlev oplyste, at 
han som udgangspunkt ikke ønsker at blive totaleks-
proprieret.  

Ejeren af matr.nr. 8ar Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation.   

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke er overensstem-
melse mellem brugsgrænse og skel, men Vejdirekto-
ratet vil forsøge at holde sig uden for brugsgrænsen. 
Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 63 dB efter 
anlæg af vejen.  

Ejeren af matr.nr. 8aq Tørslev By, Gerlev anmodede 
om totalekspropriation.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjen ved nærmeste faca-
de på beboelsesbygningen er beregnet til 61 dB efter 
anlæg af vejen. Vejen ligger ud for ejendommen ca. 
1,5 m under terræn.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Strækningen mellem Frederikssundsvej og fjorden 

Kommissionen finder, at den foreslåede midlertidige 
adgangsvej på matr.nr. 10e St. Rørbæk By, Snostrup 
til arbejdsarealet på matr.nr. 65 Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby bør udgå. Adgang til arbejdsarealet 
etableres i stedet via en midlertidig adgangsvej fra 
Frederikssundsvej over matr.nr. 10k St. Rørbæk By, 
Snostrup, på det areal, der er udlagt som arbejdsareal 
og permanent eksproprieret areal på matr. nr. 10k. 

Kommissionen har noteret sig Vejdirektoratets op-
lysning om, at projektet vil blive tilpasset, således at 
den eksisterende støjvold på matr.nr. 10a St. Rørbæk 
By, Snostrup mod Frederikssundsvej ikke berøres. 
Kommissionen har endvidere noteret sig, at Vejdi-
rektoratet vil vurdere, om eventuel overskudsjord fra 
projektet kan leveres til ejeren af denne ejendom til 
en forlængelse af støjvolden langs den nye rampe fra 
Frederikssundsvej til Fjordforbindelsen. 

Kommissionen finder ikke, at indgrebet i fredskoven 
på matr.nr. 10k St. Rørbæk By, Snostrup, har en så-
dan karakter eller omfang, at der er grundlag for at 
totalekspropriere matr.nr. 10k, som ønsket af ejeren. 

Kommissionen finder heller ikke, at der er grundlag 
for at totalekspropriere ejendommen matr.nr. 12c 
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Oppe Sundby By, Oppe Sundby, der ikke er areal-
mæssigt berørt af projektet. 

Derimod finder kommissionen, at ejendommen 
matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sundby ud fra 
en samlet vurdering af vejanlæggets areal- og drifts-
mæssige konsekvenser for ejendommen og de for-
ventede nærhedsgener fra vejen bør totaleksproprie-
res i overensstemmelse med ejerens anmodning her-
om. 

Både ved linjebesigtigelsen og detailbesigtigelsen er 
der fremsat ønske om, at Torøgelgårdsvej oprethol-
des som en stiunderføring under motortrafikvejen af 
hensyn til vejens rekreative betydning. Ønsket støttes 
af Frederiksund Kommune, der i forbindelse med 
detailbesigtigelsen har tilkendegivet, at man ikke er 
afvisende overfor at medfinansiere en stiunderføring. 

Kommissionen finder efter drøftelse af sagen, at der 
bør etableres en stiunderføring af Torøgelgårdsvej 
under motortrafikvejen under forudsætning af, at 
Frederikssund Kommune medfinansierer udgiften 
hertil med 50 %. Stiunderføringen placeres øst for 
den nuværende Torøgelgårdsvej på matr.nr. 6a Oppe 
Sundby By, Oppe Sundby som skitseret af Vejdirek-
toratet ved detailbesigtigelsen. Kommissionen finder 
i forlængelse heraf, at udsætningsområdet på matr.nr. 
6a øst for Torøgelgårdsvej og syd for motortrafikve-
jen bør udgå. Udsætningsområdet kan eventuelt pla-
ceres på matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sund-
by, der totaleksproprieres.  

Kommissionen kan tilslutte sig de aftaler om en æn-
dret udformning og placering af regnvandsbassin og 
adgangsvej til regnvandsbassin og brovederlag på 
matr.nr. 5a Oppe Sundby By, Oppe Sundby, som 
blev indgået mellem ejeren af denne ejendom og 
Vejdirektoratet ved besigtigelsen. 

På baggrund af de oplysninger som fremkom ved 
besigtigelsen om, at udvidelsen af Marbækvej nød-
vendiggør nedrivning af beboelsen på ejendommen 
matr.nr. 4b og 4f Oppe Sundby By, Oppe Sundby 
finder kommissionen, at denne ejendom bør totalek-
sproprieres.   

Strækningen mellem sommerhusområdet på Tørslev 
Hage og Tørslevvej 

Ved besigtigelsen anmodede ejeren af landbrugs-
ejendommen matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev om, at 
det planlagte regnvandsbassin på ejendommen, der 
ligger tæt på ejendommens bygninger, flyttes. Han 
tilkendegav samtidig, at han ønsker ejendommen 
totaleksproprieret, hvis dette ikke kan lade sig gøre. 

Vejdirektoratet oplyste, at man har ændret udform-
ningen af bassinet og herunder halveret størrelsen til 
en samlet bassinvolumen på ca. 2000 m3. Vejdirekto-
ratet har undersøgt mulighederne for at flytte bassi-
net, men det har ikke været muligt at finde en anden 
placering, da der er for lidt plads nord for motortra-
fikvejen, og da overdrevet på Tørslev Hage er be-
skyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.  

Kommissionen finder at måtte lægge til grund, at det 
er nødvendigt at have et regnvandsbassin på stedet, 
og at det ikke er muligt at optimere bassinets place-
ring og udformning yderligere. Efter kommissionens 
opfattelse, kan placeringen af regnvandsbassinet på 
matr.nr. 9a ikke begrunde en totalekspropriation af 
ejendommen. 

Ejerne af landbrugsejendommen matr.nr. 6e, 10a og 
10d Tørslev By, Gerlev fremsatte ved besigtigelsen 
anmodning om totalekspropriation af denne ejendom 
samt en bygningsløs ejendom i Dalby, der drives fra 
ejendommen. Som begrundelse for anmodningen 
henviste ejerne til, at en stor del af ejendommens 
landbrugsareal på matr.nr. 10a ved anlægget fraskæ-
res ejendommens bygninger, der ligger nord for mo-
tortrafikvejen. Herefter vil bygningerne ligge inde-
klemt i Tørslev by med et beskedent jordtilliggende.  

Kommissionen har efter drøftelse af sagen besluttet, 
at der ikke er grundlag for en totalekspropriation af 
ejendommen, da vejanlægget efter kommissionens 
opfattelse ikke væsentligt ændrer vilkårene for land-
brugsdrift på ejendommen. 

Ejerne af ejendommen matr.nr. 12f Tørslev By, Ger-
lev fremsatte ved besigtigelsen ligeledes anmodning 
om totalekspropriation af deres ejendom, som bliver 
gennemskåret af vejanlægget.  

Kommissionen har efter en samlet vurdering af 
Fjordforbindelsens arealmæssige konsekvenser for 
ejendommen og nærhedsgenerne fra vejen besluttet 
at imødekomme ejernes anmodning om totalekspro-
priation af ejendommen.  

For så vidt angår ejendommen matr.nr. 11b Tørslev 
By, Gerlev kan kommissionen tilslutte sig den æn-
drede placering af den nye adgangsvej til ejendom-
men fra Tørslevvej, som blev drøftet med ejeren ved 
besigtigelsen. Kommissionen finder ikke, at der er 
grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at afholde 
udgifterne til nedrivning af en lade, der af ejeren er 
anslået til 120.000 kr. ekskl. moms, og som vil mu-
liggøre en yderligere optimering af adgangsvejens 
placering i forhold til ejerens ønske.  
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T-krydset mellem Onsvedvej og Tørslevvej  

Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen 
og de fremkomne bemærkninger, at forlægningen af 
Onsvedvej, der på besigtigelsesplanen er vist med en 
placering nord om ejendommen matr.nr. 16g Skuld-
elev By, Skuldelev, skal ændres, således at Onsved-
vej forlægges mod syd i forhold til den eksisterende 
vej.   

Sommerhusområdet på Tørslev Hage 

Motortrafikvejen forløber gennem sommerhusområ-
det på Tørslev Hage i den korridor, som Frederiks-
borg Amt i 1960’erne udlagde til en eventuel fjord-
forbindelse. Efter at amtet havde opgivet planerne 
om en ny fjordforbindelse, blev arealet i korridoren 
solgt til Grundejerforeningen Stenøgård, der dækker 
sommerhusområdet nord for korridoren. Arealet hen-
ligger i dag som rekreativt grønt område for grund-
ejerforeningens medlemmer. 

For at reducere støjen fra motortrafikvejen opsættes 
på strækningen gennem sommerhusområdet støj-
skærme på begge sider af vejen. Støjskærmene har en 
højde på 4 m over terræn på nabosiden. Motortrafik-
vejen ligger på en del af strækningen gennem som-
merhusområdet delvis nedgravet afgrænset af spuns-
vægge, der beklædes med støjabsorberende paneler. 

Sommerhusområdet har i dag en ubetydelig støj fra 
vejtrafik. Uanset de støjreducerende tiltag, som er 
indbygget i projektet, vil området efter etableringen 
af Fjordforbindelsen blive påvirket af støj i betydeligt 
omfang. I bemærkningerne til anlægsloven er således 
anført, at 86 sommerhuse i en situation med bruger-
betaling på forbindelsen vil blive belastet af støj over 
53 dB, der er Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
di for vejstøj i sommerhusområder ved ny bebyggel-
se.      

På grund af vejens placering i den korridor, der tidli-
gere var udlagt til formålet, berøres kun ganske få 
sommerhuse arealmæssigt af vejprojektet. Ingen 
sommerhuse berøres arealmæssigt i et sådan omfang, 
at arealindgrebet i sig selv berettiger til totalekspro-
priation af de pågældende ejendomme. 

I forbindelse med kommissionens besigtigelse har 
flere sommerhusejere anmodet om, at deres ejen-
domme totaleksproprieres. Hovedparten af de an-
modninger om totalekspropriation, der er fremsat 
overfor kommissionen, er fra ejere af ejendomme, 
der ligger i 1. række til vejanlægget henholdsvis 
nord- og syd for vejen. Ejerne henviser til, at husene 
efter anlæg af vejen vil være belastet af gener fra 

motortrafikvejen i en sådan grad, at de mister deres 
rekreative værdi. Udover støjen fra vejen vil en del af 
ejendommene være belastet af dominans og skygge-
virkning fra selve vejanlægget og den 4 m høje støj-
skærm, der opsættes i terræn på begge sider af vejen. 
Hertil kommer generne fra anlægsarbejdet under 
anlæggets udførelse. Flere sommerhusejere har gjort 
opmærksom på, at de har tilladelse til helårsbeboelse. 
For samtlige de ejendomme, hvor ejerene har fremsat 
anmodning om totalekspropriation gælder, at Vejdi-
rektoratet har beregnet et udendørs støjniveau ved 
nærmeste facade på mindst 56 dB. For de mest støj-
belastede ejendomme er beregnet et udendørs facade-
støjniveau på 63 dB. 

Vejdirektoratet har i forbindelse med besigtigelsen 
indstillet til kommissionen, at 12 ejendomme og 1 
ubebygget grund tilbydes totalekspropriation, på 
baggrund af en samlet vurdering af nærhedsgenerne 
fra vejanlægget. Samtlige ejendomme, som Vejdirek-
toratet har indstillet til totalekspropriation, er belig-
gende nord for motortrafikvejen. 

Kommissionen finder på grundlag af besigtigelsen at 
kunne tiltræde Vejdirektoratets indstilling om, at 
ejerne af en række nærmere angivne ejendomme med 
beliggenhed nord for motortrafikvejen bør tilbydes at 
få deres ejendomme overtaget forud for anlægsarbej-
dets påbegyndelse. Kommissionen konstaterer, at der 
ikke findes nyere fortilfælde, hvor en motortrafikvej 
føres gennem et sommerhusområde, som i dette til-
fælde. Efter kommissionens opfattelse må det efter 
de fremlagte oplysninger lægges til grund, at de på-
gældende ejendomme vil blive belastet af gener fra 
vejanlægget i en sådan grad, at den naboretlige tåle-
grænse vil blive væsentligt overskredet. Ejerne af de 
pågældende ejendomme vil derfor, uanset at kun 
nogle få af ejendommene arealmæssigt berøres af 
anlægget, efter anlæggets ibrugtagning kunne rejse 
krav om totalekspropriation eller erstatning, jf. ek-
spropriationsproceslovens § 20 og § 21.  

Kommissionen finder under disse omstændigheder, 
at ejerne af de pågældende ejendomme bør have til-
bud om at afstå deres ejendomme, før anlægsarbejdet 
påbegyndes. 

Udover ejerne af de ejendomme, som er omfattet af 
Vejdirektoratets indstilling, finder kommissionen 
efter en samlet vurdering af nærhedsgenerne fra vej-
anlægget, herunder særligt støj, dominans og skyg-
gevirkning, at ejerne af yderligere et antal ejendom-
me med beliggenhed i 1. række til vejanlægget, her-
under 6 ejendomme beliggende syd for motortrafik-
vejen nærmest fjorden, bør have tilbud om at få deres 
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ejendomme overtaget før anlægsarbejdet påbegyn-
des. 

Tilbuddet om overtagelse omfatter følgende matri-
kelnumre: 

Matr.nr. 8br, 8bs, 8bt, 8bu, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 
8ca, 8aq, 8ar, 8as, 8r, 8at, 8au, 8av, 8ax, 8k, 8i, 8f, 
8e, 8d, 8v, 9c, 9cx, 9d, 9m, 9o, 9p alle Tørslev By, 
Gerlev. 

Ejerne af de pågældende ejendomme vil blive til-
skrevet direkte ved særskilt brev fra kommissionen. 
Det samme gælder ejerne af de ejendomme, som har 
anmodet om totalekspropriation, men hvor kommis-
sionen ikke har fundet at kunne imødekomme an-
modningen. 

Ejere af ejendomme, der ikke tilbydes at få deres 
ejendomme overtaget før anlægsarbejdet påbegyn-
des, vil kunne rejse krav om overtagelse/erstatning 
for nærhedsgener efter anlæggets ibrugtagning og 
indtil 1 år herefter, jf. ekspropriationsproceslovens § 
20 og § 21. 

Ved besigtigelsen anmodede Grundejerforeningen 
Stenøgård om, at restarealer af matr.nr. 8ao Tørslev 
By, Gerlev i den tidligere udlagte vejkorridor, der i 
dag henligger som rekreativt grønt område, og som 
ikke skal anvendes til Fjordforbindelsen, medekspro-
prieres. Det blev anført, at grundejerforeningen og 
dens medlemmer ikke har noget at bruge arealerne 
til, og at arealerne derfor fremover alene vil belaste 
grundejerforeningen med udgifter til vedligeholdelse. 

Kommissionen kan tiltræde, at restarealer af matr.nr. 
8ao Tørslev By i korridoren syd for Fjordforbindel-
sen medeksproprieres med henblik på at blive tillagt 
matr.nr. 9cu Tørslev By, Gerlev, der tilhører Grund-
ejerforeningen Gl. Færgegård. Kommissionen kan 
endvidere tiltræde, at et mindre trekantet restareal 
mellem det nye vejanlæg og matr.nr. 8dh Tørslev By, 
Gerlev medeksproprieres med henblik på at blive 
tillagt denne ejendom. Kommissionen finder derimod 
ikke grundlag for at medekspropriere det resterende 
areal mellem Fjordforbindelsen og sommerhusene 
med adresse på Kystvej og Svanevænget. Kommissi-
onen lægger vægt på, at arealet fortsat vil kunne be-
nyttes af grundejerforeningens medlemmer til rekrea-
tive formål, idet arealet både øst og vest for sommer-

husbebyggelsen støder op til grundejerforeningens 
areal matr.nr. 8ee Tørslev By, Gerlev. Der vil således 
efter anlægget af Fjordforbindelsen være adgang for 
gående hele vejen rundt om sommerhusene på Sva-
nevænget, Svanestien og Kystvej. Der vil på arealet 
mellem Fjordforbindelsen og sommerhusbebyggel-
sen blive tinglyst en færdselsret for Vejdirektoratet, 
der skal sikre mulighed for tilsyn og vedligeholdelse 
af støjskærmen, men servitutten vil ikke indebære 
nogen begrænsninger i retten til at færdes på arealet 
til fods.   

På besigtigelsesplanen er angivet, at en delstrækning 
af den private fællesvej Fælledvej nord for ejen-
dommen matr.nr. 9ce Tørslev By, Gerlev, der skal 
tjene som adgangsvej til nyt regnvandsbassin og 
pumpestation på matr.nr. 9cu Tørslev By, Gerlev, 
skal eksproprieres. Kommissionen finder, at vejarea-
let bør opretholdes som privat fællesvej med en ting-
lyst færdselsret for Vejdirektoratet til regnvandsbas-
sin og pumpestation.  

Kommissionen vedtog herefter med de ovenfor an-
førte bemærkninger og ændringer det fremlagte pro-
jekt.  

Kommissionen godkendte desuden det fremlagte 
forslag til jordfordeling med følgende ændringer:  

Afskåret areal fra matr.nr. 65 Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby, syd for motortrafikvejen, sammenlægges 
med afskåret areal fra ejendommen matr.nr. 12b 
smst., hvorved der opstås vejadgang til arealet. Area-
let tillægges derfor ikke til ejendommen matr.nr. 10e 
St. Rørbæk By, Snostrup, som forudsat i jordforde-
lingsforslaget. 

Areal af matr.nr. 4b Oppe Sundby By, Oppe Sundby 
tillægges ikke ejendommen matr.nr. 5a Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby, men tilgår Frederikssund Kom-
mune. Jordfordelingsskellet skal følge skellet mellem 
matr.nr. 4a og 4f smst. 

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. 
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Særlige bestemmelser 

FREDERIKSSUND KOMMUNE 

Motortrafikvejen (st. 4.330 – 9.500) 

St. 4.330  

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

Der anlægges interimsvej i anlægsfasen. 

Tørslevvej   

St. 1.080 – 1.280 

Tørslevvej udføres med 6,00 m asfalteret kørebane 
samt 1,50 m yderrabat i begge sidder. I alt en krone-
bredde på 9,00 m. 

St. 1.200 v.s. 

Ny privat vej til matr.nr. 11b Tørslev By, Gerlev 
tilsluttes. Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt køre-
bane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 
5,50 m. 

Der etableres adgangsvej til pumpestation. 

Krydset Tørslevvej/Onsvedvej   

Onsvedvej sideudvides syd for matrikel 16g Skulde-
lev By, Skuldelev og tilsluttes Tørslevvej i et nyt T-
kryds. 

St. 4.290 – 4.430 h.s. 

Afskårne arealer af matr.nr. 12b Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 4.330 – 4.560 h.s. 

Hele ejendommen matr.nr. 12f Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 4.430 – 4.600 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 11b Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres. 

St. 4.600 – 4.700  

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

St. 4.620   

Privat fællesvej Tørslevvej afbrydes.  

 

 

St. 4.620 – 4.700 h.s 

Areal af matr.nr. 11e Tørslev By, Gerlev anvendes til 
udsætning. 

St. 4.680   

Offentlig sti, Fjordstien, afbrydes. 

St. 4.680 - 4.950 h.s.  

Der etableres ny offentlig sti, der mod vest viderefø-
res til eksisterende sti, Fjordstien. Stien udføres med 
4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I 
alt en kronebredde på 5,50 m. 

Ejeren af matr.nr. 10a Tørslev By, Gerlev kan an-
vende stien som markvej. 

St. 4.700 – 5.410 v.s.  

Privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej forlægges 
og tilsluttes forlænget Svanevænget. 

Forlagt Gammel Færgegårdsvej   

St. 0.950 h.s. 

Eksisterende Fjordsti udvides og anvendes til mark-
vej for ejendommen matr.nr. 10a Tørslev By, Gerlev. 
Vejen udføres med 4,00 m grusbelagt kørebane og 
0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m. 

St. 1.000 – 1.260 

Forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej ud-
føres med 5,00 m asfalteret kørebane og 1,25 m - 
1,50 m yderrabatter. I alt varierer kronebredden mel-
lem 7,50 m og 8,00 m. Der etableres adgang til af-
skåret areal af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev. 

St. 1.260 

Forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej vide-
reføres i Forlænget Svanevænget. 

Forlænget Svanevænget   

St. 1.260 – 1.400 

Forlænget Svanevænget udføres med 5,00 m asfalte-
ret kørebane og 1,25 m yderrabatter. I alt en krone-
bredde på 7,50 m. 

St. 1.400 v.s. 

Privat fællesvej Kysttoften tilsluttes. 

St. 1.400 – 1.550 

Forlænget Svanevænget udføres med varierende as-
falteret kørebane mellem 4,50 m og 5,00 m og 1,25 
m yderrabatter. I alt en kronebredde mellem 7,00 m 
og 7,50 m. 
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St. 1.550  

Forlænget Svanevænget tilsluttes Svanevænget. 

St. 1.550 – 1.700  

Svanevænget udvides til 4,50 m asfalteret kørebane 
samt 0,50 m yderrabat i begge sider. I alt en krone-
bredde på 5,50 m. 

St. 4.800 – 5.060 v.s. 

Afskårne arealer af matr.nr. 9a Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres 

St. 4.950 

Forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej føres 
over motortrafikvejen. 

Forlagt Gammel Færgegårdsvej   

St. 1.000 

Forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej til-
sluttes forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårds-
vej og privat fællesvej Svanevænget i et T-kryds.  

St. 1.000 – 1.500 

Forlagt privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej ud-
føres med 5,00 m asfalteret kørebane samt 1,00 m 
rabat i venstre side og 1,50 m i højre side. I alt en 
kronebredde på 7,50 m.  

St. 1.100 h.s. 

Offentlig sti, Fjordstien, tilsluttes. 

St. 1.390 h.s. 

Der etableres adgang til ejendommen matr.nr. 9a 
Tørslev By, Gerlev. 

St. 1.480 h.s. 

Der etableres adgangsvej til pumpestation. 

St. 1.550  

Forlagt Gammel Færgegårdsvej tilsluttes Gammel 
Færgegårdsvej.  

St. 5.060 – 5.100 v.s 

Afskåret areal af matr.nr. 8ao Tørslev By, Gerlev 
mellem forlænget Svanevænget og ejendommen 
matr.nr. 8dh smst. eksproprieres.  

St. 5.070 – 6.280 v.s. 

Der etableres lodrette støjskærme med højde 4,00 m 
fra st. 5.070 – 6.080, højde 3,00 m fra st. 6.080 – 
6.130 og højde 2,00 m fra st. 6.130 – 6.280. 

 

St. 5.110 v.s. 

Privat fællesvej Kysttoften afbrydes. 

St. 5.240 – 6.190 

Ejere af ejendommene, matr.nr. 8br, 8bs, 8bt, 8bu, 
8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8ca, 8aq, 8ar, 8as, 8r, 8at, 
8au, 8av, 8ax, 8k, 8i, 8f, 8e, 8d, 8v, 9c, 9cx, 9d, 9m, 
9o, 9p alle Tørslev By, Gerlev tilbydes ekspropriati-
on af hele ejendommen. 

St. 5.240 – 6.280 h.s.  

Der etableres lodrette støjskærme med højde 4,00 m 
fra st. 5.200 – 6.080, højde 3,00 m fra st. 6.080 – 
6.130 og højde 2,00 m fra st. 6.130 – 6.280. 

St. 5.300 h.s.  

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 5.400 – 6.190 h.s 

Afskårne arealer af matr.nr. 8ao Tørslev By, Gerlev 
eksproprieres.  

St. 5.480  

Privat fællesvej Svanestien afbrydes. 

St. 5.500 h.s.  

Der etableres et regnvandsbassin. 

Der etableres adgangsvej til regnvandsbassin og 
pumpestation fra privat fællesvej Fælledvej. 

St. 6.020 

Privat fællesvej Kystvej afbrydes.Der etableres ven-
deplads på Kystvej i motortrafikvejens venstre side. 

St. 6.020 – 6.120 v.s.  

Der etableres ny privat fællesvej til stranden. Vejen 
udføres med 3,00 m grusbelagt kørebane og 0,50 m 
yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,00 m. 

St. 6.070 – 7.450  

Motortrafikvejen føres over Roskilde Fjord på en 
1.380 m lang højbro. Broen føres ca. 80 m ind over 
land på vestsiden og ca. 150 m på østsiden. Der etab-
leres gennemsejlingsfag med frihøjde på 22,00 m 
over dagligt vande og fribredde på 50,00 m i sejlren-
den. 

St. 6.120 h.s. 

Der etableres vendeplads på privat fællesvej Gammel 
Færgegårdsvej ved brovederlaget. 

 

 

 



27.10.2015 46 

 

St. 6.620 – 6.840  

Roskilde Fjords sejlrende.  

St. 6.720 – 6.790  

Højbroens gennemsejlingsfag. 

St. 7.230 – 7.780 v.s. 

Hele ejendommen matr.nr. 4b og 4f Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby eksproprieres. 

St. 7.270 – 7.800 b.s. 

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

St. 7.400 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 7.400 – 7.780 v.s. 

Der etableres adgangsvej til brovederlag. Adgangsvej 
udføres med 3,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m 
yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,50 m. Ad-
gangsvej tilsluttes Marbækvej i ny rundkørsel. 

St. 7.440 – 8.210 v.s. 

Der etableres lodret støjskærm med en højde på 3,00 
m. 

Der etableres lodret støjskærm med en højde på 3,00 
m i nordøstlig side af nordlig hank. 

St. 7.500 – 8.400  

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg til Marbæk-
vej. Det udformes som østvendt B-anlæg. 

Det sydlige rampekryds anlægges som en rundkørsel. 
Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 
26,20 m, 5,00 m overkørselsareal, 6,90 m cirkulati-
onsareal, 3,50 m yderrabat. 

Det nordlige rampekryds anlægges som en rundkør-
sel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter 
på 26,20 m, 5,00 m overkørselsareal, 6,90 m cirkula-
tionsareal, 3,50 m yderrabat. 

St. 7.830   

Kommunevej Marbækvej forlægges og føres under 
motortrafikvejen. 

Forlagt Marbækvej 

St. 1.000  

Forlagt Marbækvej tilsluttes eksisterende Marbæk-
vej. 

 

St. 1.000 – 1.410 

Forlagt Marbækvej udføres med 6,50 m asfalteret 
kørebane inkl. kantbaner, 1,70 m enkeltrettede cykel-
stier i begge sider og 1,00 m yderrabatter. I alt kro-
nebredde på 11,90 m. 

St. 1.410 

Der etableres en krydsningshelle for cyklister og 
fodgængere.  

St. 1.410 – 1.800 h.s. 

Forlagt Marbækvej udføres med 7,50 m asfalteret 
kørebane inkl. kantbaner og 2,00 m yderrabatter. I alt 
kronebredde på 11,50 m.  

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs den vest-
lige side af den forlagte Marbækvej. Cykelsti udføres 
med 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabat-
ter. I alt kronebredde på 5,00 m. 

St. 1.460  

Forlagt Marbækvej tilsluttes ny rundkørsel i nordlig 
hank i tilslutningsanlægget til motortrafikvejen. Ad-
gangsvej til brovederlaget tilsluttes ny rundkørsel. 

St. 1.550  

Forlagt Marbækvej og dobbeltrettet cykelsti føres 
under motortrafikvejen. 

St. 1.730 

Forlagt Marbækvej tilsluttes ny rundkørsel i sydlig 
hank i tilslutningsanlægget til motortrafikvejen. 

St. 1.730 

Der etableres adgang fra rundkørslen til ny privat vej 
på ejendommen, matr.nr. 5a Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby. Privat vej udføres med 4,00 m grusbelagt 
kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebred-
de på 5,50 m.  

St. 1.800 – 1.850 

Marbækvej udføres med 4,00 m asfalteret kørebane 
og 0,75 m yderrabatter. I alt kronebredde på 5,50 m. 

St. 1.820 v.s. 

Frederikssund Forsyning etablerer ny vandboring. 

St. 1.850 

Forlagt Marbækvej tilsluttes Marbækvej.  

St. 8.000 – 8.180 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 7a Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby eksproprieres. 
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St. 8.320 – 8.640 v.s. 

Afskårne arealer af matr.nr. 6a Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby eksproprieres. 

St. 8.450 

Privat fællesvej Torøgelgårdsvej afbrydes. 
St. 8.450  

Motortrafikvejen krydser ø400 ledning til hoved-
vandforsyning. 

St. 8.450 – 8.810 h.s.  

Der gives vejret til ejer af matr.nr. 12b og 65 ad eksi-
sterende privat vej på matr.nr. 3h og 6a Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby.  

Der gives vejret til ejer af matr.nr. 12b og 65 over ny 
privat fællesvej på matr.nr. 3e og 6a Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby.  

Ny privat fællesvej udføres med 3,00 m grusbelagt 
kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebred-
de på 4,50 m. 

St. 8.600 – 8.900 

Hele ejendommen matr.nr. 12b Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby eksproprieres.  

St. 8.600 – 8.800 b.s. 

Areal af matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sund-
by anvendes til udsætning af jord.  

St. 8.520. 

Ny cykel- og gangsti føres under motortrafikvejen. 
Stiunderføringen tilsluttes den private fællesvej 
Torøgelgårdsvej og placeres øst for den nuværende 
Torøgelgårdsvej på matr.nr. 6a Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby.  

St. 8.850 h.s  

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 8.890  

Der etableres et faunarør med diameter på 1,50 m 

St. 8.500 – 9.200 b.s.  

Der etableres paddehegn 

St. 8.900   

Motortrafikvejen krydser offentligt vandløb (sideløb 
til Marbæk Rende). 

 

 

St. 8.900 – 9.400 b.s. 

Areal af matr.nr. 65 og 19m Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby anvendes til arbejdsareal. 

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. 9.200 

Motortrafikvejen krydser forlagt offentligt vandløb 
Marbæk Rende. 

St. 9.270   

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørsel. Rundkørslen 
udføres med en midterø-diameter på 58,00 m, 2,50 m 
overkørselsareal, 10,50 m cirkulationsareal, 3,00 m 
yderrabat. Rundkørslen er vestlig rampekryds i nyt 
tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej. 

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. 9.360 – 9.400 

Afskåret areal af matr.nr. 19m Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby eksproprieres. 

St. 9.420 

Motortrafikvejen føres under hovedlandevejen Frede-
rikssundsvej. 

Frederikssundsvej 

Km. 21.050 

Frederikssundsvej krydser forlægningen af det of-
fentlige vandløb Marbæk Rende. 

Km. 21.110 – 21.800 

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

Km. 21.600 b.s. 

Markoverkørsler nedlægges. 

Bykærvej 

Der etableres ny markoverkørsel til matr.nr. 10k St. 
Rørbæk By, Snostrup fra privat fællesvej Bykærsvej. 
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St. 9.450 – 9.510 

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

St. 9.550   

Motortrafikvejen tilsluttes ny rundkørsel. Rundkørs-
len udføres med en midterø-diameter på 58,00 m, 

2,50 m overkørselsareal, 10,50 m cirkulationsareal, 
3,00 m yderrabat. Rundkørslen er østligt rampekryds 
i tilslutningsanlægget til Frederikssundsvej og kom-
mende kommunevej mod Vinge. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 
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	St. 6.070 – 7.450
	Motortrafikvejen føres over Roskilde Fjord på en 1.380 m lang højbro. Broen føres ca. 80 m ind over land på vestsiden og ca. 150 m på østsiden. Der etableres gennemsejlingsfag med frihøjde på 22,00 m over dagligt vande og fribredde på 50,00 m i sejlre...
	St. 6.120 h.s.
	Der etableres vendeplads på privat fællesvej Gammel Færgegårdsvej ved brovederlaget.
	St. 6.620 – 6.840
	Roskilde Fjords sejlrende.
	St. 6.720 – 6.790
	Højbroens gennemsejlingsfag.
	St. 7.230 – 7.780 v.s.
	Hele ejendommen matr.nr. 4b og 4f Oppe Sundby By, Oppe Sundby eksproprieres.
	St. 7.270 – 7.800 b.s.
	Areal af matr.nr. 4f, 4b og 5a Oppe Sundby By, Oppe Sundby anvendes til broarbejdsplads.
	St. 7.400 h.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 7.400 – 7.780 v.s.
	Der etableres adgangsvej til brovederlag. Adgangsvej udføres med 3,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,50 m. Adgangsvej tilsluttes Marbækvej i ny rundkørsel.
	St. 7.440 – 8.210 v.s.
	Der etableres lodret støjskærm med en højde på 3,00 m.
	Der etableres lodret støjskærm med en højde på 3,00 m i nordøstlig side af nordlig hank.
	St. 7.500 – 8.400
	Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg til Marbækvej. Det udformes som østvendt B-anlæg.
	Det sydlige rampekryds anlægges som en rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 26,20 m, 5,00 m overkørselsareal, 6,90 m cirkulationsareal, 3,50 m yderrabat.
	Det nordlige rampekryds anlægges som en rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 26,20 m, 5,00 m overkørselsareal, 6,90 m cirkulationsareal, 3,50 m yderrabat.
	St. 7.830
	Kommunevej Marbækvej forlægges og føres under motortrafikvejen.
	Forlagt Marbækvej
	St. 1.000
	Forlagt Marbækvej tilsluttes eksisterende Marbækvej.
	St. 1.000 – 1.410
	Forlagt Marbækvej udføres med 6,50 m asfalteret kørebane inkl. kantbaner, 1,70 m enkeltrettede cykelstier i begge sider og 1,00 m yderrabatter. I alt kronebredde på 11,90 m.
	St. 1.410
	Der etableres en krydsningshelle for cyklister og fodgængere.
	St. 1.410 – 1.800 h.s.
	Forlagt Marbækvej udføres med 7,50 m asfalteret kørebane inkl. kantbaner og 2,00 m yderrabatter. I alt kronebredde på 11,50 m.
	Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs den vestlige side af den forlagte Marbækvej. Cykelsti udføres med 3,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I alt kronebredde på 5,00 m.
	St. 1.460
	Forlagt Marbækvej tilsluttes ny rundkørsel i nordlig hank i tilslutningsanlægget til motortrafikvejen. Adgangsvej til brovederlaget tilsluttes ny rundkørsel.
	St. 1.550
	Forlagt Marbækvej og dobbeltrettet cykelsti føres under motortrafikvejen.
	St. 1.730
	Forlagt Marbækvej tilsluttes ny rundkørsel i sydlig hank i tilslutningsanlægget til motortrafikvejen.
	St. 1.730
	Der etableres adgang fra rundkørslen til ny privat vej på ejendommen, matr.nr. 5a Oppe Sundby By, Oppe Sundby. Privat vej udføres med 4,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m.
	St. 1.800 – 1.850
	Marbækvej udføres med 4,00 m asfalteret kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt kronebredde på 5,50 m.
	St. 1.820 v.s.
	Frederikssund Forsyning etablerer ny vandboring.
	St. 1.850
	Forlagt Marbækvej tilsluttes Marbækvej.
	St. 8.000 – 8.180 h.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 7a Oppe Sundby By, Oppe Sundby eksproprieres.
	St. 8.320 – 8.640 v.s.
	Afskårne arealer af matr.nr. 6a Oppe Sundby By, Oppe Sundby eksproprieres.
	St. 8.450
	Privat fællesvej Torøgelgårdsvej afbrydes.
	St. 8.450
	Motortrafikvejen krydser ø400 ledning til hovedvandforsyning.
	St. 8.450 – 8.810 h.s.
	Ny privat fællesvej udføres med 3,00 m grusbelagt kørebane og 0,75 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,50 m.
	St. 8.600 – 8.800 b.s.
	Areal af matr.nr. 12b Oppe Sundby By, Oppe Sundby anvendes til udsætning af jord.
	St. 8.520.
	St. 8.850 h.s
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 8.890
	Der etableres et faunarør med diameter på 1,50 m
	St. 8.500 – 9.200 b.s.
	Der etableres paddehegn
	St. 8.900
	Motortrafikvejen krydser offentligt vandløb (sideløb til Marbæk Rende).
	St. 8.900 – 9.400 b.s.
	St. 8.900 – 9.370
	Matr.nr. 65 Oppe Sundby By, Oppe Sundby, eksproprieres.
	St. 8.950 h.s
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 9.200
	Motortrafikvejen krydser forlagt offentligt vandløb Marbæk Rende.
	St. 9.270
	Motortrafikvejen tilsluttes rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 58,00 m, 2,50 m overkørselsareal, 10,50 m cirkulationsareal, 3,00 m yderrabat. Rundkørslen er vestlig rampekryds i nyt tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej.
	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. 9.360 – 9.400
	Afskåret areal af matr.nr. 19m Oppe Sundby By, Oppe Sundby eksproprieres.
	St. 9.420
	Motortrafikvejen føres under hovedlandevejen Frederikssundsvej.
	Frederikssundsvej
	Km. 21.050
	Frederikssundsvej krydser forlægningen af det offentlige vandløb Marbæk Rende.
	Km. 21.110 – 21.800
	Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som sydvendt B-anlæg.
	Km. 21.600 b.s.
	Bykærvej
	St. 9.450 – 9.510
	Afskåret areal fra matr.nr.19q Oppe Sundby By, Oppe Sundby eksproprieres.
	St. 9.550
	Motortrafikvejen tilsluttes ny rundkørsel. Rundkørslen udføres med en midterø-diameter på 58,00 m, 2,50 m overkørselsareal, 10,50 m cirkulationsareal, 3,00 m yderrabat. Rundkørslen er østligt rampekryds i tilslutningsanlægget til Frederikssundsvej og ...


