
 
 
Til Vejmyndigheden 
Trafik 
trafik@odsherred.dk 
 
Vedr. Ansøgning om hastighedsregulering  mv. på Rørvigve.j 
 
 
På det ordinære Repræsentantskabsmøde i Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing 
Rørvig (FSNR) den 27. maj 2017 blev nedenstående emne bragt på bane. FSNR omfatter 
41 grundejerforeninger med 2.305 medlemmer.  
Spørgsmålet omhandlede, hvad FSNR kunne gøre ved problematikken med den 
voldsomme og for hurtige trafik på Rørvigvej, især ved Lyngkroen og Sparkøbmanden.  
 
FSNR blev bedt om at rette henvendelse herom til SOL udvalget i Odsherreds Kommune 
(OK) samt bringe emnet op på Vigmødet den 19. august 2017. 
 
Vi har nu fået et svar på vores henvendelse til byplanlægger Helle David Jensen, formand 
for SOL-udvalget	Anne-Louise Hestbek Attermann, Formand for Klima- og Miljøudvalget 
Morten Egeskov, fra afdelingsleder Poul Hvidberg-Hansen, afdelingen for Plan og Byggeri, 
som lyder således: 
 
”De rejste emner skal i udgangspunktet behandles af kommunens trafikteam - evt. i 
samarbejde med politiet”   
 
 
FSNR skal derfor ansøge Vejmyndigheden, Odsherred Kommune om: 
 
1) At der bliver overhalingsforbud fra lysreguleringen Skærbyvej/Rørvigvej og hen til 
Lyngkroen/Sparkøbmanden. På denne strækning er der 13 sideveje, hvor der 
regelmæssigt opstår farlige trafiksituationer på grund af overhalinger og for høj hastighed.  
 
2) At der bliver en hastighedsbegrænsning til 50 km ved skiltning (evt. ved opsætning af 
klapskilte) i sommerperioden på Rørvigvej, fra lyskrydset ved DCU Camping Rørvig 
Strand, forbi Lyngkroen og Sparkøbmanden og til og med Antikcafeen. 
 
 
3) At der bliver en hastighedsbegrænsning til 60 km ved skiltning (evt. ved opsætning af 
klapskilte) på Rørvigvej fra Antikcaféen til bygrænsen i Rørvig, på hele strækningen i 
sommerperioden. 
 
4) Da vores medlemmer imidlertid gerne ser, at der gøres noget ved denne trafiksituation 
hurtigst muligt, vil FSNR tillige ansøge om, at der snarest muligt på strækningen bliver 
opsat en stærekasse (automatisk fotofartmåler) med et advarselsskilt om, at stærekassen 
står længere fremme. Dette vil helt afgjort få bilisterne til at nedsætte hastigheden, inden 
de bliver blitzet. 
 
Alternativt vil FSNR ansøge om, at der bliver opsat en hastighedsvisningstavle med gult 
blink, når den påbudte hastighed overskrides. 



 
 
Vedr. Trafikplanen. 
 
Som begrundelse for, at der også på Rørvigvej opsættes klapskilte, så fartgrænser kan 
tilpasses årstiden, kan der henvises til, at Odsherred Kommune i foråret har vedtaget en 
ny trafikplan, hvori der bl.a. står:  
 
“I sommerhalvåret er der yderligere et behov for at kunne afvikle store trafikmængder til og 
fra sommerhusområderne og turistmålene i kommunen på en tryg og sikker måde.”,  
i erkendelse af, at trafikken er meget forskellig hen over året. 
 
Med venlig hilsen 
FSNR v/ Charlotte Riegels Hjorth 


