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Til lovforslag nr. L 200. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 1990*) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  v i s s e  h o v e d l a n d e v e j s s t r æ k n i n g e r  

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at lade 
anlægge følgende nye hovedlandevejsstræk- 
ninger som motorveje med de fornødne tilslut- 
ninger til det eksisterende vejnet: 
1) En hovedlandevej fra hovedlandevej 70, År- 

hus-Ålborg, ved Vodskov, øst pm Hjallerup 
og vest om Sæby til hovedlandevej 437, Sæ- 
by-Frederikshavn, ved Haldbjerg. 

2) En hovedlandevej fra hovedlandevej 70, År- 
hus-Ålborg, ved Bouet, øst om Brønderslev 
og Hjørring til hovedlandevej 448, Hjør- 
ring-Hirtshals, ved Hirtshals. 

§ 2. Ministeren bemyndiges til som hoved- 
landevej med de fornødne tilslutninger til det 
eksisterende vejnet at lade anlægge en vej- 
strækning fra den i § 1, nr. 2, nævnte hovedlan- 
devej ved Ilbro, sydøst for Hjørring, til den nu- 
værende hovedlandevej 447, Nørresundby- 
Hjørring, ved Bagterp, syd for Hjørring. 

§ 3. Ministeren bemyndiges til at lade foreta- 
ge projektering til forberedelse og sikring af an- 
læg eller udbygning af følgende hovedlande- 
vejsstrækninger som motorveje/motortrafikve- 
je med de fornødne tilslutninger til det eksiste- 
rende vejnet: 
1) En hovedlandevej mellem Århus og Her- 

ning, syd om Skovby, Galten og Låsby, her- 
fra enten nord om Silkeborg eller ad eksiste- 
rende ringvej i Silkeborg og derefter syd om 
Bording, Ikast, Hammerum, Herning og 
Snejbjerg. 

2) En hovedlandevej mellem Vejle og Holste- 
bro, enten i en vejlinie via Nørre Snede og 
Ikast, øst om Herning, eller i en vejlinie via 
den såkaldte Diagonalvej, øst om Give og 
Brande og øst eller vest om Herning, til den 

eksisterende motortrafikvej mellem Sinding 
og Aulum og herfra vest om Aulum til Hol- 
stebro. 

3) En hovedlandevej mellem Århus og Hanst- 
holm, syd om bysamfundene mellem Tilst 
og Svenstrup, nord om Rødkærsbro og i øv- 
rigt med udnyttelse (udbygning) af den eksi- 
sterende hovedlandevej mellem Århus og 
Viborg, fra Viborg til Skive syd om Stoholm 
og syd og vest om Skive til den eksisterende 
motortrafikvej nord for Skive, fra Skive til 
Vilsund ved anvendelse (udbygning) af de 
nuværende hovedlandeveje (delvis motor- 
trafikveje) over Sallingsundbroen og Vil- 
sundbroen, herfra til den kommende om- 
fartsvej ved Thisted og videre til Hanstholm, 
øst om Nors og i øvrigt med udnyttelse 
(udbygning) af den eksisterende hovedlan- 
devej. 

§ 4. Såfremt der i tiden, indtil forslag til an- 
lægslov til de i § 3 nævnte anlæg kan være udar- 
bejdet og vedtaget, projekteres eller udføres be- 
byggelse eller andre foranstaltninger, der skøn- 
nes at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordy- 
re en senere gennemførelse af anlæggene, kan 
ministeren erhverve de arealer m.v., der er for- 
nødne til anlæggenes gennemførelse. 

Stk. 2. Erhvervelse kan om fornødent ske ved 
ekspropriation efter reglerne i lov om frem- 
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom. 

§ 5. Ministeren bemyndiges til at nedlægge 
følgende vejstrækninger som hovedlandeveje: 
1) Hovedlandevej 436, Nørresundby-Sæby, 

fra hovedlandevej 70, Århus-Ålborg, ved 
Brusholt til Sæby, med undtagelse af stræk- 
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ningen fra den i § 1, nr. 1, nævnte hovedlan- 
deYejsskæring med hovedlandevej 436, 
nordøst for Syvsten til hovedlandevej 464s 
indmunding i hovedlandevej 436, sydvest 
for Sæby. 

2) Hovedlandevej 437, Sæby-Frederikshavn, 
fra Sæby til endepunktet af den i § 1, nr. 1, 
nævnte hovedlandevej ved Haldbjerg, 

3) Hovedlandevej 447, Nørresundby-Hjør- 
ring, fra begyndelsespunktet af den i § 1, nr. 
2, nævnte hovedlandevej ved Bouet til Hjør- 
ring. 

4) Hovedlandevej 448, Hjørring-Hirtshals, fra 
Hjørring til Bjergby. 
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