
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en motorvej/motortrafikvej fra Holbæk til Vig (Rute 21). 

47. hæfte 

Detailbesigtigelsesforretningen den 26. og 27. maj 2010 

(Etape 1130, Herrestrup - Vig N) 

 

Onsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 
4560 Vig, for at afholde en detailbesigtigelsesforret-
ning i anledning af anlæg af en motor-
vej/motortrafikvej Holbæk-Vig (Rute 21), på stræk-
ningen Herrestrup – Vig N (Etape 1130) i Odsherred 
Kommune, Station 18.100 – 25.600. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Erling Christensen, det ene af de af 
Transportministeren udnævnte medlemmer af kom-
missionen, Agnes Tellerup, mens det andet medlem, 
Søren G. Nielsen havde meldt forfald. Desuden mød-
te de fra den fælles kommunale liste udvalgte med-
lemmer, Mogens Jensen og Peter Licht.  

Der mødte ingen repræsentant for Odsherred Kom-
mune. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Gunnar 
Aage.  

For Vejdirektoratet mødte souschef Erik Birk, pro-
jektleder Steen Ogstrup, landinspektør Karin Møller-
Clausen, landinspektør Hanne Møller-Andersen, 
ingeniør Irene Strunge Ostenfeld, ingeniør Dorthe 
Munk, samt ingeniør Flemming Berg, (Orbicon). 

For Direktoratet for FødevareErhverv, Jordforde-
lingskontoret, mødte Aksel Agger Sørensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kommissarius fremlagde brev af 25. juni 1999 fra 
Trafikministeriet, hvormed projektet var forelagt for 
ekspropriationskommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag Til Tek-
niske Bestemmelser, Marts 2010, Anlæg af ny mo-

tortrafikvej fra Holbæk til Vig i henhold til lov nr. 
402 af 2. juni 1999. 

Endvidere fremlagdes Jordfordelingsforslag af 15. 
april 2010, J.nr. 2211-09-62, med bilag, herunder 
tegn.nre. 1130-3015A (plan 1 – før jordfordeling) og 
1130-3015B (plan 2 – efter jordfordeling), begge 
dateret 18.03.2010. 

Følgende passerede: 

Forretningen startede med et indledende møde, hvor 
Vejdirektoratet gennemgik de ændringer, der var 
foreslået i forhold til det, der blev besluttet ved linje-
besigtigelsen. Efter mødet blev der den pågældende 
dag foretaget besigtigelse i marken for så vidt angår 
strækningen Nykøbingvej, st. 19.1 – Gl. Nykøbing-
vej, st. 22.4. 

Forudsætninger 

Motortrafikvejsstrækningen Herrestrup – Vig N, 
etape1130, udgør en del af rute 21 der forløber fra 
København over Holbæk til Sjællands Odde. Motor-
trafik-vejen udføres i henhold til lov nr. 402 af 2. juni 
1999. 

Etape 1130 er behandlet ved linjebesigtigelsen d. 19., 
20. og 25. september 2001. 

I forbindelse med den politiske aftale af ”En grøn 
transportpolitik” (transportaftalen), indgået den 29. 
januar 2009, har politikerne besluttet en ny udform-
ning af vejens tværprofil. 

I aftalen ændres motortrafikvejsprojektet mellem 
Holbæk og Vig således at vejen anlægges som 2+1 
motortrafikvej frem for den hidtil forudsatte 2-
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sporede motortrafikvej. Det indebærer en forbedring 
af fremkommeligheden, mens trafiksikkerheden sam-
let vil kunne fastholdes på samme niveau. Projektet 
kan gennemføres på baggrund af den foreliggende 
anlægslov. 

Myndighedsgodkendelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og 
Landskabsstyrelsen godkendt projektet i brev af 19. 
november 2007 og 15. december 2009. 

Godkendelsen er givet på betingelse af: 

Der anlægges afværgeforanstaltninger i form af fau-
napassager, paddehegn, erstatningsnatur til firben og 
erstatningsvandhuller. Erstatningsvandhullerne an-
lægges via frivillige aftaler med lodsejerne og i sam-
arbejde med Odsherred Kommune.  

I brev af 25. marts 2010 har Vejdirektoratet frem-
sendt projektet til Odsherred Kommune for udtalelse, 
jf. vejlovens § 16. Kommunen har i mail af 18. maj 
2010 meddelt, at der ikke er bemærkninger til projek-
tet. 

I brev af 10. marts 2010 har Odsherred Kommune 
givet dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til 
at ændre og nedlægge naturtyperne samt dispensation 
fra Naturbeskyttelsesloven § 16 til anlæg af broer og 
vej indenfor å- beskyttelseslinjen. Dispensationen er 
givet med vilkår om etablering af erstatningsvandhul-
ler og andre § 3 områder. Erstatningsvandhullerne 
anlægges via frivillige aftaler med lodsejerne og i 
samarbejde med Odsherred Kommune.  

Odsherred Kommune har i brev af 7. april 2010 
meddelt dispensation efter Museumsloven til ned-
læggelse af en række sten- og jorddiger i forbindelse 
med projektet. 

Tegningsoversigt 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

1130-1005 - 1:25.000 Oversigtsplan, Detailbesigtigelse  

1130-3013 - 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 18.100 - 21.500 

1130-3014 - 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 21.500 - 25.600 

     

Projektmappen:     

1130-1007 - 1:4000 Plan  st. 18.100 - 22.000 

1130-1008 - 1:4000 Plan st. 22.000 - 25.600 

1130-2007 - 1:400/1:4000 Længdeprofil st. 18.100 - 22.000 

1130-2008 - 1:400/1:4000 Længdeprofil  st. 22.000 - 25.600 

1130-2014 - 1:400/1:4000 Længdeprofil, Sydlige ramper ved 
forlagt Sidingevej 

 

1130-2015 - 1:400/1:4000 Længdeprofil, Sydlige ramper ved 
forlagt Holbækvej 

  

1130-2016 - 1:400/1:4000 Længdeprofil, Nordlige ramper 
ved forlagt Holbækvej 

  

1130-12005 - 1:400/1:4000 Længdeprofil, Forlagt Nykøbing-
vej syd og nord, Forlagt Prejle-
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rupvej. Forlagt Sidingevej og 
forlagt Møllevej 

1130-12006 - 1:400/1:4000 Længdeprofil, Forlagt Holbækvej 
vest og øst, samt forlagt Odsher-
redvej 

 

1130-7000 - 1:100 Normaltværsnit, 2+1 med overkø-
rebart midterareal 

 

1130-7001 - 1:100 Normaltværsnit, enkeltsporet 
rampe  

 

1130-17001 - 1:100 Normaltværsnit, forlagt Nykø-
bingvej syd og nord, forlagt Prej-
lerupvej, forlagt Vestgårdsvej, 
rundkørsel ved forlagt Nykøbing-
vej, rundkørsel ved forlagt Sidin-
gevej, forlagt Sidingevej og for-
lagt Møllevej 

 

 

 

1130-17002 - 1:100 Normaltværsnit, pr.fl.vej, forlagt 
Holbækvej vest, forlagt Odsher-
redvej, forlagt Holbækvej øst, 
rundkørsler øst og vest ved forlagt 
Holbækvej og cykelsti ved rund-
kørsel vest ved forlagt Holbækvej 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

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

Projektet er ændret ved st. 18.100, hvor Nykøbingvej 
forlægges mod nord. Her etableres en rundkørsel på 
østsiden af motortrafikvejen. Prejlerupvej tilsluttes 
rundkørslen. Etableringen af rundkørslen er sket for 
at forbedre oversigtsforholdene og dermed trafiksik-
kerheden. 

Ved rasteanlægget i st. 18.500 – 20.000 etableres der 
picnicområde på begge sider af vejen. 

Ved linjebesigtigelsen blev det besluttet, at der skulle 
etableres en 80 m lang landskabsbro i st. 20.200. 
Denne bro ønskes nu opdelt i 2 broer. I st. 20.130 
etableres en 10 m bred faunapassage for større dyr, 
og i st. 20.340 udføres en 40 m lang dalbro, hvor 

under den sydlige kanal føres uændret i dens naturli-
ge forløb. Den private fællesvej Vestgårdsvej i st. 
21.180 føres under motortrafikvejen. Disse ændrin-
ger er gennemført for at forbedre adgangsforholdene 
til afskårede arealer vest for motortrafikvejen. 

Vejforbindelsen Tuse – Lumsås, Holbækvej og Høn-
singe – Nykøbing, Odsherredvej, føres ikke over via 
en fordelerring, men via en bro med rundkørsler på 
begge sider af motortrafikvejen i et traditionelt ru-
deranlæg. Der etableres cykelsti på broen og cykel-
stier i rundkørslerne. Kollekolle Tværvej afbrydes øst 
for motortrafikvejen. 

Dimensioneringshastighed 

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende 
med det ved linjebesigtigelsen vedtagne, 90 km/t. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motortrafikvejsanlægget. 
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Vandsynsforretninger er - i overensstemmelse med 
vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden detail-
besigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt 
senest ved ekspropriationsforretningen. 

Motortrafikvejen udføres med kantopsamling, såle-
des at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger 
eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hoved-
landeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøf-
ter i påfyldning og til trugformede forsænkninger 
med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun 
med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbsko-
efficienten 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. 

Tilslutninger 

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

St. 24.500 

Tilslutningsanlægget etableres med rundkørsler på 
hver side af motortrafikvejen. 

Vejforbindelsen Tuse - Lumsås, Holbækvej føres 
over motortrafikvejen via de 2 rundkørsler. Der til-
sluttes ligeledes en cykelsti til den vestlige rundkør-
sel. Cykelstierne føres over motortrafikvejen via 
rundkørslerne, dog som cykelsti på broen. Forlagt 
Odsherredvej tilsluttes den østlige rundkørsel.  

Der etableres samkørselsplads i trekanten mellem 
forlagt Odsherredvej og den nordøstlige rampe.  

Sideanlæg 

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

Der etableres picnicarealer ved rastepladsen. 

Vejdirektoratet vil snarest foretage en fornyet over-
vejelse af, hvorvidt det er nødvendigt at etablere et 
rasteanlæg på dette sted, eller om det vil være til-
strækkeligt med det planlagte rasteanlæg ved Holbæk 

(etape 1110) og eksisterende rasteanlæg ved Ebbe-
løkke Bakke vest for Lumsås. 

Tværprofil 

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

I det oprindelige tværprofil var der planlagt 6 stræk-
ninger med overhalingsspor, 3 i det sydgående spor 
og 3 i det nordgående spor, i alt ca. 7,2 km.  

I det nye tværsnit (2+1) er der nu på hele strækningen 
anlagt overhalingsspor på skift i hver retning samt 
midterareal, men ingen nødspor, som det oprindelige 
tværprofil havde. Der er tillagt 1 meter til yderrabat i 
det nye tværprofil i forhold til det oprindelige. 

Motortrafikvejens kronebredde er 16,50 m, opdelt i 
en kørebane på 9,00 meter inkl. midteradskilles på 
1,00 meter og inkl. kantbaner á 0,5 meter, samt over-
halingssport på 3,50 meter og 2 yderrabatter á 2,00 
meter.  

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
fremgår af afsnit 6, 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, således at det kan an-
vendes som landbrugsjord. 

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det 
ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Støjafskærmning 

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen. 

Byggelinjer 

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

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motortrafikvejen i en afstand fra midterlinjen  

af eventuel fremtidig motorvej 50 m 

Fra rampens venstre kørebanekant 25 m 

Fra følgende kommunevejes midte: 20 m 

• Eksisterende rute 21, (Nykøbingvej ved  

Prejlerupvej og Holbækvej nord for Vig)  

• Odsherredvej 

Fra følgende kommunevejens midte 15 m 

• Prejlerupvej  
• Sidingevej og 
• Møllevej 

Fra rundkørslens yderste kørebanekant  20 m 

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

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

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, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtag-
ning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af 
vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegrav-
ninger og udgravninger m.v. 

Faunapassager 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes mulighed for passage af motortrafik-
vejen, såsom ledelinjer, beplantning, mm. Faunapas-
sager må ikke anvendes som overkørsel eller over-
gang for mennesker eller maskiner, herunder til land-
brugsdrift. Dette gælder dog ikke, hvor faunapassa-
gen er sammenfaldende med kommunevej, privat 
fællesvej eller offentlig sti. Eventuelle servitutter 
fremlægges ved ekspropriationsforretningen. 

Erstatningsbiotoper 

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Placering og 
udformning sker i samråd med Odsherred Kommune. 
Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstat-
ningsbiotoper. Eventuelle servitutter fremlægges ved 
en senere ekspropriationsforretning. 

Vildthegn  

Placering af vildthegn er under planlægning. Frem-
lægges ved en ekspropriationsforretning. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Udgiftsfordelingen er i overensstemmelse med det 
ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Vejbestyrelsesforhold 

De i anlægsloven, lov nr. 402 af 2. juni 1999, nævnte 
omklassifikationer og eventuelle øvrige ændringer i 
vejbestyrelsesforholdene finder sted efter nærmere 
forhandling mellem de implicerede vejbestyrelser. 
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Fremmede ledninger 

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

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

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig 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. 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejen-
domme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed. 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. septem-
ber 2011. 

Betalingsrettigheder mm. 

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

Fremkomne bemærkninger (ved det indledende 
møde): 

Ejeren af matr.nr. 6a Prejlerup By, Grevinge, oplyste, 
at han i dag benytter Kærvej som adgang til den syd-
østlige del af ejendommen, og at han på grund af 
terrænforholdene vil have vanskeligt ved at komme 
til såvel disse arealer, som den afskårne del af 
matr.nr. 6e, hvis Kærvej lukkes ved den forlagte 
Prejlerupvej. Han ønskede derfor, at Kærvej tilsluttes 
den forlagte Prejlerupvej, så han kan opretholde ad-
gangen ad denne vej. Han foreslog endvidere, at den 
planlagte vendeplads på Kærvej flyttes ca. 25 meter 
mod sydøst, så man undgår indgreb i plantagen. 

Ejeren af matr.nr. 7f påpegede, at det ikke er tilladt at 
foretage udkørsel ad Kærvej til Nykøbingvej. Han 
forudsatte, at der opretholdes fornøden adgang til 
ejendommene på Kærvej, både i anlægsperioden og 
efter anlæggets udførelse. 

Vejdirektoratet oplyste, at man er i gang med en de-
tailprojektering, som kan indebære, at rundkørslen på 
matr.nr. 6e flyttes lidt mod syd. Vejdirektoratet vil i 
forbindelse med detailprojekteringen se på mulighe-
den for at tilslutte Kærvej til forlagt Prejlerupvej, af 
hensyn til de påpegede adgangsproblemer. I givet 
fald kan ejendommene på Kærvej få adgang af denne 
vej, så man undgår at skulle åbne Kærvej mod Nykø-
bingvej. 

Ejeren af matr.nr. 1a Sidinge Fjord, Vig, foreslog, at 
motortrafikvejens linjeføring rettes ud, så den place-
res længere mod vest over hans ejendom, hvilket vil 
formindske ulemperne for ejendommen. 

Ejeren af matr.nr. 3d m.fl. opfordrede til, at man 
opretholder den fastlagte linjeføring, som man havde 
indstillet sig på at leve med. 

Kommissionen fandt ikke grundlag for at ændre den 
linjeføring, der blev fastlagt ved linjebesigtigelsen, 
idet en sådan ændring vil kunne få betydelige konse-
kvenser for linjeføringen over andre ejendomme. 

En lodsejer foreslog, at Kollekolle Tværvej tilsluttes 
den østlige rundkørsel ved st. 24.5, hvilket vil medfø-
re mindre omvejskørsel for en række landbrugsejen-
domme. 

Vejdirektoratet oplyste, at et ekstra ”ben” på rund-
kørslen vil kræve, at den får en større radius, og Vej-
direktoratet fandt ikke, at der var det fornødne behov 
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til en sådan tilslutning sammenholdt med de merom-
kostninger og yderligere arealforbrug en udvidelse af 
rundkørslen vil nødvendiggøre. Der er ret få ejen-
domme, der betjenes af Kollekolle Tværvej. 

Kommissionens besigtigelse af forholdene. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang de 
berørte ejendomme på strækningen st. 18.100 – st. 
22.4, idet fremmødte ejere og brugere havde lejlig-
hed til at udtale sig på de respektive mødesteder. De 
fremkomne kommentarer vil blive beskrevet neden-
for under de særlige bestemmelser, som er anført 
bagerst i protokollen. Kommissionen vedtog herefter 
det forelagte projekt for så vidt angår nævnte stræk-
ning med de ændringer, der fremgår af nedenstående 

særlige bestemmelser, herunder ændringerne i for-
hold til det ved linjebesigtigelsen godkendte projekt. 

Kommissionen godkendte endvidere jordfordelings-
forslaget for så vidt angår nævnte strækning med de 
ændringer, som fremgår af de særlige bestemmelser. 
De arealafståelser, der er en følge heraf, er indarbej-
det i bestemmelserne vedrørende bl.a. afskårne area-
ler. Godkendelsen er betinget af, at Odsherred Kom-
mune giver de fornødne dispensationer fra naturbe-
skyttelsesloven og museumsloven, og at Jordbrugs-
kommissionen meddeler de fornødne tilladelser i 
henhold til landbrugslovgivningen. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Erling Christensen   

/ Sine H. Kjeldsen 

 

Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00, samledes kom-
missionen ved ejendommen Eskildstupsvej 4, 4560 
Vig, for at fortsætte den d. 26. maj 2010 påbegyndte 
detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af 
en motorvej/motortrafikvej Holbæk-Vig (Rute 21) på 
strækningen Herrestrup – Vig N (Etape 1130) i Ods-
herred Kommune. 

Deltagerne var de samme som ved gårsdagens møde, 
idet tillige tilsynsleder Torben Münster, Vejdirekto-
ratet, deltog. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Ved dagens møde besigtigedes i fornødent omfang 
de berørte ejendomme for den resterende del af 
strækningen (fra st. 22.4 til 25.6) idet fremmødte 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de 
respektive mødesteder. De fremkomne kommentarer 
vil blive beskrevet under de særlige bestemmelser 
nedenfor. 

Kommissionen vedtog herefter det forelagte projekt 
for den pågældende strækning med de ændringer, der 
fremgår af nedenstående særlige bestemmelser, her-
under ændringerne i forhold til det ved linjebesigti-
gelsen godkendte projekt. 

Kommissionen godkendte endvidere jordfordelings-
forslaget med de ændringer, som fremgår af de særli-
ge bestemmelser. De arealafståelser, der er en følge 
heraf, er indarbejdet i bestemmelserne vedrørende 
bl.a. afskårne arealer. Godkendelsen er betinget af, at 
Odsherred Kommune giver de fornødne dispensatio-
ner fra naturbeskyttelsesloven og museumsloven, og 
at Jordbrugskommissionen meddeler de fornødne 
tilladelser i henhold til landbrugslovgivningen. 

Særlige bestemmelser 

ODSHERRED KOMMUNE 

Motortrafikvejen (st. 18.100 – 25.600) 

St. 18.100  

Nykøbingvej afbrydes og forlægges mod nord. 

St. 18.100 h.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 18.130-18.210 

Matr.nr. 7k Prejlerup By, Grevinge, eksproprieres i 
sin helhed. 
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St. 18.200 h.s 

Der etableres vendeplads på kommunevej Kærvej. 
Den nærmere placering fastsættes ved ekspropriatio-
nen. 

St. 18.220 

Vest for motortrafikvejen forlægges kommunevej 
Nykøbingvej og føres under motortrafikvejen og 
tilsluttes i en rundkørsel på motortrafikvejens højre 
side. Forlagt Nykøbingvej fra syd samt kommunevej 
forlagt Prejlerupvej fra nord tilsluttes rundkørslen. 

Rundkørslen udføres med en midterødiameter på 
40.00 m, 5,60 m cirkulationsareal, et overkørselsareal 
på 3,10 m og 2,00 m yderrabat. 

Forlagt Nykøbingvej udføres med en kørebane på 
8,00 m samt 2 yderrabatter på 1,50 m, i alt en krone-
bredde på 11,00 m. 

Prejlerupvej udføres med 4,00 m bred kørebane samt 
2 yderrabatter på 1,00 m. I alt en kronebredde på 
6,00 m. 

Kommunevej Kærvej afbrydes ved forlagt Prejlerup-
vej st. 0.200. 

Som anført ovenfor under Fremkomne Bemærknin-
ger overvejer Vejdirektoratet inden ekspropriationen 
den nærmere placering af rundkørslen samt mulighe-
den for at tilslutte Kærvej til Forlagt Prejlerupvej. 

Ejerne af matr.nr. 10æ Sneglerup By, Grevinge, og 
matr.nr. 10 z smst. udtrykte interesse for at erhverve 
afskårne arealer mellem ejendommene og Forlagt 
Nykøbingvej Syd. 

Forlagt Nykøbingvej Syd 

             St. 0.150 

Nuværende kommunevej Nykøbingvej tilslut-
tes. 

Forlagt Nykøbingvej Nord 

             St. 0.120 

Nuværende kommunevej Nykøbingvej til-
sluttes. 

St. 0.230 h.s 

Tilslutning til eksisterende Nykøbingvej 
etableres. 

St. 18.230 – 18.360 

Matr.nr. 7h Prejlerup By, Grevinge eksproprieres. 

St. 18.230 – 18.470 v.s. 

Areal af matr.nr. 7b og 7h Prejlerup By, Grevinge 
anvendes til udsætningsområde. 

St. 18.250 – 18.430 v.s 

Matr.nr. 7b Prejlerup By, Grevinge med bygninger er 
eksproprieret tidligere. Bygningerne er nedrevet. 

St. 18.420 – 18.470 v.s 

Afskåret areal af matr.nr. 6a Prejlerup By, Grevinge 
eksproprieres. 

Ejeren af ejendommen påpegede, at der bliver tale 
om et meget alvorligt indgreb i frugtplantagen og 
dens læhegn. Han oplyste, at der ved st. 18.4 er en 
drænpumpe, idet drænene er lagt i forkert kote. Om 
muligt vil han gerne have fyldt lavningen op med 
overskudsjord, så drænene kan omlægges på en må-
de, så drænpumpen bliver overflødig. Vejdirektoratet 
vil undersøge muligheden herfor inden ekspropriati-
onen.  

St. 18.500 – 20.000 b.s 

Der etableres en dobbeltsidet rasteplads. 

Udformning af rastepladserne fremlægges ved eks-
propriationsforretning. Ejeren af matr.nr. 5a Prejlerup 
By, Grevinge, henstillede, at indgrebet i ejendommen 
indskrænkes mest muligt af hensyn til et aktuelt 
skovrejsningsprojekt. 

Som anført ovenfor under afsnittet Projektbeskrivel-
se, Sideanlæg, overvejes behovet for rasteplads. 

St. 19.090 – 19.380 

Matr.nr. 4a Prejlerup By, Grevinge er tidligere eks-
proprieret. 

St. 19.380 – 19.470  
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Matr.nr. 2c Prejlerup By, Grevinge er tidligere eks-
proprieret. 

St. 19.410  

Kommunevej, Prejlerupvej afbrydes. Der etableres 
vendepladser på begge sider af motortrafikvejen. På 
venstre side nedklassificeres vejen ml. vendepladsen 
og rastepladsen til privat fællesvej til brug som vej-
adgang til matr.nr. 2a og 2c Prejlerup By, Grevinge. 

St. 19.450 – 20.110  

Matr.nr. 2a Prejlerup By, Grevinge er tidligere eks-
proprieret. 

St. 19.570 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 20.070 – 20.360 v.s 

Matr.nr. 9r Kelstrup By, Vig eksproprieres. 

St. 20.080 – 20.350  

Matr.nr. 3p Kelstrup By, Vig eksproprieres. Ejeren af 
matr.nr. 9p og 9q smst. oplyste, at han netop har er-
hvervet den pågældende ejendom. Han vil gerne 
beholde den afskårne del af matr.nr. 3p vest for mo-
tortrafikvejen, ligesom han gerne vil modtage 
matr.nr. 9r som led i jordfordelingen. 

Ejeren af matr.nr. 3d Prejlerup By, Grevinge, m.fl., 
fremsatte ønske om, at en særskilt beliggende lod, 
matr.nr. 3d Holte By, Grevinge, eksproprieres, idet 
den nuværende adgangsvej afbrydes af motortrafik-
vejen, hvorved afstanden fra ejendommens bygninger 
til lodden forøges fra 5 km til 8 km. Herved vil lod-
den miste enhver værdi ved salg af ejendommen. 
Adgangen til lodden er i forvejen besværlig, idet 
statsskoven har blokeret den officielle adgangsvej til 
lodden med et stendige. 

Kommissionen fandt ikke, at der var fornødent 
grundlag for at ekspropriere den pågældende lod. 
Lodden er i forvejen beliggende langt fra hovedejen-
dommen med en besværlig adgangsvej. Det vil natur-
ligvis være en ulempe, at adgangsvejen fra bygnin-
gerne bliver endnu ikke længere, men den længere 
vej vil efter kommissionens opfattelse ikke ændre 
den samlede ejendoms værdi væsentligt. Mulighe-
derne for udlejning af jagten på lodden ændres ikke 
ved projektet. 

St. 20.110 

Der etableres faunapassage for råvildt. 

St. 20.160 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 20.320 - 20.360 

Der udføres en 40 m lang landskabsbro, over den 
Sydlige kanal.  

St. 20.380 - 20.550 v.s 

Areal af matr.nr. 1a Sidinge Fjord, Vig anvendes til 
udsætningsområde. Ejendommens ejer oplyste, at der 
er tale om særdeles god landbrugsjord, men med 
højtliggende dræn, som vil kunne blive ødelagt, hvis 
det omhandlede område benyttes til udsætningsom-
råde. Han ønskede derfor, at udsætningsområdet 
flyttes mod nord til et areal indenfor den eksisterende 
bevoksning. Vejdirektoratet vil undersøge mulighe-
den herfor inden ekspropriationen.  

Ejeren gentog ønsket om en ændret linjeføring, jf. 
ovenfor under Fremkomne Bemærkninger. 

Kommissionen kunne ikke imødekomme ejerens 
ønske om at flytte linjeføringen og udrette motortra-
fikvejens forløb over ejendommen. En udretning af 
vejen på dette sted vil få væsentlige konsekvenser for 
vejens forløb længere mod nord på grund af de krav, 
der stilles til vejens kurveradier, hvilket bl.a. vil på-
virke placeringen af broer m.v. Desuden vil en flyt-
ning kunne få negative konsekvenser for andre ejen-
domme. Dette, sammenholdt med den begrænsede 
fordel, en flytning vil kunne få for denne ejendom, 
medfører, at kommissionen fastholder den tidligere 
fastlagte linjeføring. 

St. 20.870 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. Ejeren af det pågæl-
dende areal ønskede placeringen flyttet mod syd, så 
regnvandsbassinet placeres mellem bevoksningen og 
motortrafikvejen, idet dette areal alligevel vil blive 
uegnet til dyrkning. Vejdirektoratet vil undersøge 
muligheden herfor inden ekspropriationen.  

Ejeren påpegede, at gennemskæring af ejendommen 
nødvendiggør, at der etableres nye hydranter vest for 
motortrafikvejen. 
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Ejeren udtrykte i øvrigt ønske om, at der etableres 
vildthegn langs motortrafikvejen og at skrænterne 
beplantes på denne strækning, hvor motortrafikvejen 
passerer ejendommen. Ejeren tilkendegav endvidere, 
at det var en forudsætning for hans accept af jordfor-
delingsplanen, at der etableres en grusvej over de 
tillagte arealer af matr.nr. 15b og 19a mellem Vest-
gårdsvej og rundkørslen ved st. 22.040, således at 
han får adgang til ejendommen ad denne vej. Vejdi-
rektoratet var positiv overfor denne projektændring. 
Forhåndsmeddelelser om dispensation i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 18 er givet af Odsherreds 
Kommune den 26. maj 2010. 

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke i projektet indgår 
beplantning af skrænterne og det forventes ikke, at 
der etableres vildthegn på dette sted. 

Kommissionen godkendte en projektændring som 
indebærer, at der på den pågældende strækning langs 
motortrafikvejen etableres en 3,50 m bred grusbelagt 
kørebane med to yderrabatter på 0,75 m, kronebredde 
på i alt 5,00 m. Vejen tilsluttes rundkørslen via sam-
kørselspladsen. Den nærmer udformning af tilslut-
ningen fastsættes ved ekspropriationen.  

Hermed bortfalder forlægningen af privat fællesvej 
Vestgårdsvej syd om matr.nr. 2m Sidinge Fjord, Vig 
ved Sidinge Fjordvej. 

St. 21.180  

Privat fællesvej Vestgårdsvej forlægges mod syd og 
føres under motortrafikvejen og tilsluttes Vestgårds-
vej på venstre side af motortrafikvejen. 

Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane samt 
to yderrabatter på 0,75 m, kronebredde i alt 5,00 m. 
Frihøjde i tunnel bliver 4,20 m. 

St. 21.230  

Privat fællesvej Vestgårdsvej afbrydes. 

St. 21.260  

Nordlig Landkanal føres under motortrafikvejen i en 
faunapassage for mindre dyr. Privat åben grøft for-
lægges øst for motortrafikvejen til Nordlig Landka-
nal. 

St. 21.300 – 21.670  

Matr.nr. 15b Vig By, Vig eksproprieres. Ejeren af 
arealet, som ifølge jordfordelingsplanen skal overta-
ge en del af matr.nr. 19a smst., ønsker at få vejad-
gang langs kanalen over matr.nr. 15b til det modtag-
ne areal, dersom ovennævnte grusvej mellem Vest-
gårdsvej og rundkørslen etableres. Ellers bliver det 
nødvendigt at etablere en markvej til det pågældende 
engareal.  

Kommissionen fandt ikke, at der var fornødent 
grundlag for at udlægge og anlægge en privat fælles-
vej over matr. nr. 15b som adgangsvej til den tillagte 
del af matr. nr. 19a. Et sådant vejudlæg er ikke for-
udsat i jordfordelingsplanen, idet der vil være fornø-
den adgang til de tillagte arealer via ejerens egen 
ejendom. 

St. 21.320 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 21.350 – 21.520 v.s 

Afskåret areal af matr.nr. 7x Vig By, Vig eksproprie-
res. Som anført under Forlagt Sidingevej vil den af-
skårne del af Vestgårdsvej øst for motortrafikvejen 
blive tilsluttet Forlagt Sidingevej. Ejeren udtrykte 
bekymring for, at der vil opstå øgede oversvømmel-
sesproblemer, når vejvandet skal føres til kanalen. 
Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinet vil for-
sinke vandudstrømningen, således at den svarer til 
afstrømningen fra landbrugsarealerne. 

St. 21.410 – 22.180  

Del af matr.nr. 19a og hele matr.nr.19e Vig By, Vig 
eksproprieres. 

Ejeren udtrykte ønske om, at hele den pågældende 
ejendom eksproprieres. Ejendommen bliver totalt 
gennemskåret af motortrafikvejen, og selv om der 
kan tillægges jord i forbindelse med jordfordelingen, 
bliver der tale om en ejendom med et stærkt reduce-
ret areal. Desuden kommer motortrafikvejen til at 
ligge klods op ad ejendommens bygninger med de 
støj- og dominansulemper, som dette indebærer. 

Vejdirektoratet ville efter omstændighederne ikke 
modsætte sig totalekspropriation af ejendommen, når 
ejeren ønsker dette. 

Kommissionen fandt, at ejerens ønske om totaleks-
propriation af ejendommen skulle imødekommes. 
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Kommissionen lagde vægt på, at den største del af 
jorderne på den velarronderede ejendom eksproprie-
res, og at der - selv med det tilbudte arealtillæg ifølge 
jordfordelingsplanen - bliver tale om en væsentligt 
mindre ejendom end hidtil. Hertil kommer bygnin-
gernes meget nære beliggenhed ved motortrafikve-
jen, som forløber på en 4-5 meter høj dæmning ud 
for bygningerne.  

St. 21.450 – 21.680 h.s 

Matr.nr. 10q Vig By, Vig er tidligere eksproprieret. 

St. 21.600  

Privat fællesvej Vestgårdsvej afbrydes 

St. 21.960 h.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 22.020  

Kommunevej Sidingevej forlægges mod syd og føres 
under motortrafikvejen og tilsluttes en rundkørsel på 
motortrafikvejens venstre side. Kommunevej Mølle-
vej forlægges mod syd og tilsluttes ligeledes rund-
kørslen.  

Vejene udføres med 6,00 m bred kørebane samt to 
yderrabatter på 2,00 m i alt en kronebredde på 10,00 
m.  

Der etableres et tilslutningsanlæg udformet som et 
halvt ruderanlæg med ramper mod syd.  

Ramperne tilsluttes rundkørslen på vestsiden og i et 
T-kryds på østsiden. Rundkørslen udføres med en 
midterødiameter på 40,00 m, 5,60 m cirkulationsare-
al, et overkørselsareal på 3,10 m og 2,00 m yderra-
bat. 

Der etableres en samkørselsplads på vestsiden, som 
tilsluttes rundkørslen på sydvestsiden. Udformning af 
samkørselsplads fremlægges ved en ekspropriations-
forretning. 

Forlagt Sidingevej 

St. 0.160 h.s 

Sydøstrampe tilsluttes. 

St. 0.250 v.s 

Der etableres overkørsel til matr.nr. 19a Vig 
By, Vig. 

St. 0.250 h.s 

Tilslutning af privat fællesvej Vestgårdsvej 
retableres.  

Forlagt Møllevej 

St. 0.020 h.s 

Overkørsel til matr.nr. 18f Vig By, 
Vig retableres. Ejeren udtrykte ønske 
om evt. at erhverve et afskåret areal af 
matr.nr. 18a smst., hvis arealet ikke 
skal benyttes til regnvandsbassin for 
den forlængede Vig Parkvej. 

St. 0.090 v.s 

Tilslutning af kommunevej Eskilstrupvej re-
tableres 

Ejeren af matr.nr. 19g, Vig By, Vig, ønskede 
ejendommen totaleksproprieret. De ønskede 
på grund af alder at sælge ejendommen, men 
da den bliver omgivet af veje på alle sider er 
den usælgelig.  

Ifølge de af Vejdirektoratet fremlagte støj-
kort, vil boligen komme til at ligge med et 
støjniveau på 60-62 dB(A). Der er ikke heri 
indregnet øget trafik for den planlagte for-
længede Vig Parkvej. Der vil være en afstand 
på ca. 125 m mellem boligen og nærmeste 
kørebanekant på motortrafikvejen, der på 
dette sted placeres på en ca. 5 m høj dæm-
ning. 

Kommissionen fandt på baggrund af de fore-
liggende støjoplysninger samt motortrafikve-
jens placering i forhold til ejendommen ikke, 
at der var fornødent grundlag for, at ejerne 
kunne kræve ejendommen eksproprieret. Da 
de foreliggende støjberegninger for Forlagt 
Møllevej ikke inkluderer den ekstra trafik, 
som må forventes ved forlængelsen af Vig 
Parkvej, anmodede kommissionen Vejdirek-
toratet om at udarbejde en støjberegning, 
som viser det fremtidige støjniveau inkl. 
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denne trafik. Kommissionen vil derefter tage 
endelig stilling til ekspropriationsbegærin-
gen. 

St. 22.080 – 22.160  

Matr.nr. 19k Vig By, Vig er tidligere eksproprieret. 

St. 22.140 – 22.400  

Matr.nr. 19c Vig By, Vig er tidligere eksproprieret. 

St. 22.280 – 22.600  

Matr.nr. 19i Vig By, Vig er tidligere eksproprieret 

St. 22.400 

Der etableres vendeplads. Placeringen fastlægges ved 
ekspropriationen.  

St. 22.410 – 22.470 

Matr.nr. 19b Vig By, Vig er tidligere eksproprieret. 

St. 22.420 – 22.480 v.s 

Der etableres privat vej til matr.nr. 18a Vig By, Vig, 
Blankebjerggård. Vejen forbinder eksisterende privat 
vej og Eskilstrupvej. Vejen udføres med en 3,50 m 
asfaltbelagt kørebane samt 2 rabatter på 0,75 m 

St. 22.440 – 22.540  

Afskåret areal af matr.nr. 35a Vig By, Vig ekspropri-
eres. Ejeren udtrykte ønske om at erhverve yderligere 
areal af matr.nr. 19i, ud over det areal, der tillægges 
ifølge jordfordelingsplanen. 

St. 22.450 

Kommunevej, Eskilstrupvej afbrydes. 

St. 22.470 – 22.480  

Matr.nr. 18h Vig By, Vig er tidligere eksproprieret. 

St. 22.470 h.s 

Der etableres regnvandsbassin 

St. 22.500 h.s 

Der etableres vendeplads. Placeringen fastlægges ved 
ekspropriationen.  

St. 22.480 – 22.580 h.s 

Afskåret areal af matr.nr. 18a Vig By, Vig ekspropri-
eres. 

St. 22.590 – 22.670 v.s 

Afskåret areal af matr.nr. 34 Vig By, Vig eksproprie-
res. Ejerne ønskede ejendommen totaleksproprieret. 
Selvom der tillægges et areal ifølge jordfordelings-
planen bliver ejendommen uegnet til hestehold med 
springheste. Man kommer til at mangle folde, der er 
tilstrækkelig lange, og passagen til det tillagte areal 
bliver for smal. Hertil kommer støjgener m.v. fra 
motortrafikvejen samt forringede adgangsforhold. 

Kommissionen fandt, at ejernes ønske om totaleks-
propriation af ejendommen skulle imødekommes. 
Kommissionen lagde vægt på, at ejendommen efter 
indgrebet får en væsentlig anden karakter end hidtil, 
dels på grund af nærheden til motortrafikvejen med 
heraf følgende nabogener, dels da ejendommen, selv 
med det tilbudte erstatningsareal, får en arrondering 
og beliggenhed, der gør den mindre egnet til opret-
holdelse af den hidtidige drift med et betydeligt hold 
af springheste. 

St. 22.7-23.5. 

Ejeren af matr.nr. 17a m.fl. smst. og matr.nr. 15d 
smst. ønskede de af ham ejede arealer mellem motor-
trafikvejen og den planlagte forlængelse af Vig Park-
vej eksproprieret, navnlig på grund af de to gennem-
skæringer og Vig Parkvejs nærhed til ejendommens 
bygninger. 

Vejdirektoratet fandt ikke, at der var grundlag herfor. 

Kommissionen fandt ikke, at der var fornødent 
grundlag for at imødekomme ejerens ønske om eks-
propriation af arealerne mellem motortrafikvejen og 
den planlagte forlængelse af Vig Parkvej. Den ene af 
ejendommene, matr. nr. 15d, er ikke direkte berørt af 
projekterne. Den anden ejendom, matr. nr. 17a m.fl., 
består i forvejen af spredt beliggende lodder. Selv om 
ejendommen gennemskæres af begge veje, vil der 
med de i jordfordelingsplanen aftalte, velbeliggende 
jordtillæg kunne opretholdes gode, sammenhængen-
de dyrkningsarealer på ejendommen fremover. 
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St. 22.820 – 23.340  

Ejendommen matr.nr. 16d Vig By, Vig er tidligere 
eksproprieret. 

St. 23.350 

Kommunevej, Gl. Nykøbingvej, føres over motortra-
fikvejen. Matr.nr. 16m Vig By, Vig, eksproprieres. 

St. 23.350 - 23.640 h.s 

Areal af matr.nre. 15c og 15f Vig By, Vig anvendes 
til udsætningsområde. Ejeren ønskede udsætnings-
området flyttet lidt vest for motortrafikvejen, hvis det 
er muligt. Vejdirektoratet vil undersøge dette inden 
ekspropriationen. Vejdirektoratet bekræftede overfor 
ejeren, at de resterende stykker af den tidligere ad-
gangsvej til matr.nr. 15a vil blive afrømmet og muld-
belagt. 

St. 23.600 

Odsherredsbanen føres over motortrafikvejen. Re-
gionstog A/S påpegede, at der skal etableres vejad-
gang til matr.nr. 15l, hvis arealet ikke afhændes i 
forbindelse med jordfordelingen. Vejdirektoratet 
påpegede, at denne forpligtelse ikke påhviler Vejdi-
rektoratet, idet adgangen til arealet blev afbrudt i 
forbindelse med nedlæggelse af overkørsel på Ods-
herredsbanen. 

St. 23.950 – 24.460 h.s 

Areal af matr.nr. 4a Ll. Egebjerg By, Vig anvendes 
evt. til udsætningsområde. Ejeren, som også ejer 
matr.nr. 15a Vig By, Vig, fremsatte ønske om, at 
begge ejendommene totaleksproprieres på grund af 
gennemskæringen. De dyrkbare arealer på matr.nr. 
4a bliver enten eksproprieret til vejanlægget eller 
afskåret fra ejendommens bygninger. Vejdirektoratet 
fandt ikke, at der var grundlag herfor.  

Kommissionen fandt ikke, at der var fornødent 
grundlag for totalekspropriation af de to ejendomme. 
Under hensyntagen til ejendommenes, herunder byg-
ningernes, karakter, fandt kommissionen ikke, at 
mulighederne for opretholdelse af ejendommenes 
hidtidige drift ændres afgørende ved indgrebet. For 
så vidt angår matr. nr. 15a er der grundlag for at eks-
propriere det afskårne mindre og stærkt defigurerede 
areal øst for motortrafikvejen. Det samme gælder den 
afskårne del af matr. nr. 4a på grund af den betydeli-

ge omvej, der bliver mellem ejendommens arealer. 
Kommissionen vil herefter tilbyde ejeren en ekspro-
priation af de afskårne arealer øst for motortrafikve-
jen, som herefter vil blive søgt afhændet til anden 
side sammen med matr. nr. 15 l, tilhørende Re-
gionstog A/S. Alternativt foreslår kommissionen, at 
ejeren beholder arealerne, og at den afskårne del af 
matr. nr. 15a tillægges matr. nr. 4a sammen med 
matr. nr. 15 l, således at der ikke skal etableres ny 
adgangsvej til disse arealer. Ved fastsættelsen af den 
samlede erstatning, vil der selvsagt blive taget hen-
syn til arealernes fremtidige karakter, herunder til at 
matr. nr. 15 l er omgivet af fredede diger. 

St. 24.350 h.s 

Kollekolle Tværvej afbrydes. Der etableres vende-
plads.   

Flere lodsejere gjorde indsigelse imod, at Kollekolle 
Tværvej afbrydes. De fandt, at vejen burde tilsluttes 
den østlige rundkørsel. Det påpegedes, at der i dag er 
en betydelig trafik på Kollekolle Tværvej, ikke 
mindst med landbrugskøretøjer. Landbrugskørslen, 
som i vidt omfang udføres af maskinstationer, vil 
efter det foreliggende projekt blive henvist til betyde-
lige omveje gennem bymæssig bebyggelse.  

En lodsejer foreslog, at der i det mindste opretholdes 
en stiforbindelse fra Kollekolle Tværvej til cykelstien 
i rundkørslen. 

Vejdirektoratet oplyste, at man bl.a. af anlægs- og 
driftsøkonomiske årsager ikke havde fundet, at der 
var en så væsentlig trafik ad Kollekolle Tværvej, at 
der var grundlag for at tilslutte denne vej til rund-
kørslen. Desuden vil der i givet fald blive tale om 
fem ben i rundkørslen, hvilket er uhensigtsmæssigt. 
Odsherred Kommune har ikke fundet behov for til-
slutning af vejen. Vejdirektoratet fandt derimod, at 
der kunne være god begrundelse for at tilslutte en 
stiforbindelse fra Kollekolle Tværvej til rundkørslen 
for at skabe forbindelse til stisystemet vest for motor-
trafikvejen. 

Kommissionen konstaterede, at en tilslutning af Kol-
lekolle Tværvej til den østlige rundkørsel ikke i sig 
selv vil afhjælpe problemet med den tværgående 
landbrugstrafik, idet Nørremarksvej afbrydes, og da 
der efter det fremlagte projekt kun etableres en sti-
forbindelse mellem den vestlige rundkørsel og Ll. 
Egebjergvej. Ved linjebesigtigelsen blev det fastsat, 
at såvel Kollekolle Tværvej som forlagt Nørremarks-
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vej blev tilsluttet den da forudsatte fordelerring, hvil-
ket var i overensstemmelse med kortbilaget til an-
lægsloven. Dette muliggjorde opretholdelse af den 
tværgående trafik Kollekolle Tværvej – Nørremarks-
vej. Kommissionen savner en nærmere begrundelse 
for, at Vejdirektoratet og Odsherred Kommune ikke 
finder behov for opretholdelse af denne trafikforbin-
delse. Kommissionen finder også, at der er behov for 
en afklaring af, hvordan vejforbindelsen fra motortra-
fikvejen til sommerhusområdet øst for Hønsinge 
agtes etableret. Kommissionen anmodede Vejdirek-
toratet om sammen med Odsherred Kommune sna-
rest at udarbejde en nærmere redegørelse herfor. 
Odsherred Kommune anmodes samtidig om syns-
punkter på forslaget om under alle omstændigheder 
at tilslutte Kollekolle Tværvej til den østlige rund-
kørsel via en stiforbindelse. 

Kommissionen skal i øvrigt udtrykke sin forundring 
over, at Odsherred Kommune ikke var repræsenteret 
ved besigtigelsesforretningen i henhold til ekspropri-
ationsproceslovens § 6, stk. 3., eller i det mindste ved 
en repræsentant fra kommunens tekniske forvaltning, 
ikke mindst i betragtning af, at der på forretningen 
skulle tages stilling til en jordfordeling, som tager 
højde for det forestående kommunale vejprojekt, 
forlængelsen af Vig Parkvej, og under hensyntagen 
til den betydning, som udformningen af motortrafik-
vejsanlægget vil få også for afviklingen af lokaltra-
fikken i området.            

St. 24.520 – 24.660 

Matr.nr. 16 Ll. Egebjerg By, Vig er tidligere ekspro-
prieret. 

St. 24.550 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
et ruderanlæg.  

Der etableres en rundkørsel på hver side af motortra-
fikvejen. Rundkørslerne udføres med et cirkulations-
areal på 5,60 et overkørselsareal på 3,10 m, en kant-
sten på 0,15 m, en cykelsti på 2,20 m samt en yderra-
bat på 1,00 m. 

Vejen mellem de to rundkørsler udføres med en vej-
bredde på 6,00 m, en cykelsti i hver side på 1,65 m 
samt to yderrabatter på 0,50 m, i alt en kronebredde 
mellem autoværnene på 10,30 m. 

Forlagt Holbækvej tilsluttes den vestlige rundkørsel. 
Lille Egebjergvej tilsluttes rundkørslen som cykelsti. 

Forlagt Holbækvej udføres med en bredde på 7,00 m 
kørebane samt to yderrabatter på 2,50 m, i alt en 
kronebredde på 12,00 m. 

Cykelstien udføres med en 3,00 m asfaltbelagt køre-
bane samt 2 rabatter på 0,75 m, i alt en kronebredde 
på 4,50 m. 

Forlagt Odsherredvej tilsluttes den østlige rundkør-
sel. Vejen udføres med 7,00 m asfalteret kørebane 
inkl. kantbaner samt to yderrabatter på 2,50 m. Kro-
nebredde i alt 12.00 m. 

Vejdirektoratet oplyste, at det bliver nødvendigt at 
ændre placering af rundkørslerne, så der bliver større 
afstand mellem dem end vist på besigtigelsesplanen. 
Dette indebærer, at rundkørslerne placeres op til 20 
meter længere væk fra motortrafikvejen end vist på 
planen. Dette indebærer endvidere, at arealindgrebet i 
matr.nr. 4f, 4a, 4d, 4i og 4m Ll. Egebjerg By, Vig, 
bliver større end vist på planen. De pågældende lods-
ejere vil snart få nærmere information om ændrin-
gerne.  

Ejeren af matr.nr. 4b og 4f Ll. Egebjerg By, Vig. 
lægger vægt på, at ejendommen opretholder et samlet 
jordtillæggende, så den fortsat beskattes som en 
landbrugsejendom. Ejeren lægger også vægt på, at 
der alene etableres en stiforbindelse til den vestlige 
rundkørsel ud for hans ejendom. Hvis der etableres 
en egentlig vejforbindelse, vil han kræve ejendom-
men totaleksproprieret. Endelig er han interesseret i 
at eventuel overskudsjord placeres i en vold ud for 
matr.nr. 4b i forbindelse med afrømningen af det 
eksisterende vejareal. Ejeren påpegede, at der på 
matr.nr. 4b er et siveanlæg, som vil blive berørt af 
afvandingsledningen. 

Ejerne af matr.nr. 4m og 4i Hønsinge By, Vig, lægger 
vægt på, at der fortsat kan opretholdes salgsarealer 
m.v. til deres forretning og at tilkørselsforholdene 
ikke forringes.  

Forlagt Holbækvej  

           St. 0.130  

Overkørsel til matr.nr. 4a Ll. Egebjerg By, Vig, 
Brokbjerggård retableres. 
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Forlagt Odsherredvej  

           St. 0.030 – 0.220 v.s 

Der etableres samkørselsplads med adgang 
fra forlagt Odsherredvej. 

            St. 0.350 h.s 

Overkørsel til matr.nr. 4m Hønsinge By, Vig 
retableres. 

             St. 0.360 v.s 

Odsherredvej tilsluttes forlagt Odsherredvej. 
Vejen udføres med en 5,00 m bred kørebane 
samt to yderrabatter på 1,50 m, i alt en kro-
nebredde på 8,00 m. Indkørsel til matr.nr. 4a 
Hønsinge By, Vig retableres i vejens nordli-
ge side i st. 0.020. 

St. 0.400 h.s 

Overkørsel til matr.nr. 4m Hønsinge By, Vig 
retableres. 

            St. 0.440 v.s 

Overkørsel til matr.nr. 4a Hønsinge By, Vig 
nedlægges. 

            St. 0.480 h.s 

Overkørsel til matr.nr. 4i Hønsinge By, Vig 
retableres. 

St. 24.850  
Kommunevejene Nørremarksvej/Odsherredvej afbry-
des. Der etableres vendeplads på motortrafikvejens 
højre side. 

St. 24.940 v.s 

Der etableres regnvandsbassin. 

St. 25.600   

Motortrafikvejen tilsluttes Kirkeåsvejen. 

Vejdirektoratet oplyste på forespørgsel fra ejeren af 
matr.nr. 19a Hønsinge By, Vig, at den eksisterende 
vigeplads ikke ændres.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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