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Torsdag den 12. juni 2014 kl. 9.00 samledes kom-
missionen i Theilgaards Selskabslokaler, Theilgårds 
Torv 6, 4600 Køge for at afholde besigtigelsesforret-
ning i anledning af udbygning af Køge Bugt Motor-
vejen mellem Greve Syd og Køge.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal. 
Endvidere mødte de fra den fælleskommunale liste 
for Øernes område udpegede medlemmer, Peter 
Licht og Ole Christophersen. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-
rine Bach Pedersen. 

Desuden mødte fra Køge Kommune, teknisk afde-
ling, Per Birk og Kirsten Truberg Jensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte projektchef Erik Stoklund 
Larsen, projektleder Bjørn Eriksen, fagprojektleder 
Stinne Larsen, landinspektør Jacob Winkel, tilsyns-
koordinator Torben Münster, Jakob Fryd (støj), 
Mads Hansen (miljø), projektassistent Bente Ander-
sen, konsulent Preben T. Pedersen og Klaus Hoff-
mann-Petersen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 21. januar 
2014 fra Transportministeriet, hvori der er givet be-
myndigelse til at afholde besigtigelsesforretning. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigel-
sesbog. Forslag til tekniske bestemmelser. Udbyg-
ning af Køge Bugt Motorvejen fra Egedesvej til mo-

torvejsudfletningen ved Køge. Motorvejens statione-
ring 134.700-137.900”.  

Følgende passerede: 

Besigtigelse 

Vejdirektoratet forelagde projektet. 

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj fremkomme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 

Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mu-
lighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres 
varer overalt i Danmark og udlandet.  

Et velfungerende transportnet gør det også muligt for 
personer at arbejde langt fra hvor de bor, hvilket ska-
ber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager 
transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, 
fordi virksomheder kan etablere sig langt fra de mar-
keder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en kon-
centration af virksomheder med specialisering af 
kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. 

Endelig medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 

Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

For at imødekomme ovenstående udfordring og de 
overordnede målsætninger om en grønnere transport 
og mindre CO2-udledning, indgik VK-regeringen 
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sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Li-
beral Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En 
grøn transportpolitik”. 

To af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn 
transportpolitik er, at  

• Den kollektive transport skal løfte det meste 
af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen 
skal være pålidelig, sikker og topmoderne. 

• Vejkapaciteten skal udbygges der, hvor be-
hovet er størst, dvs. der hvor der i dag er de 

største trængselsproblemer, men også der 
hvor den fremtidige trafikvækst som følge af 
erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve 
en udbygning af infrastrukturen. 

Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig 
senere i 2009 i transportaftalerne ”En jernbane i 
vækst” og ”Bedre veje m.v.” 

To af de konkrete projekter, som de ovenstående 
transportaftaler indeholder, er etableringen af Den 
nye bane København–Ringsted og udbygning af Kø-
ge Bugt Motorvejen mellem Greve S og motorvejs-
udfletningen ved Køge. 

 

 
Fælles oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé og udbygningen af Køge Bugt Motorvejen. 
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Vejdirektoratet er i gang med at udbygge motorvejen 
fra Greve S til Egedesvej og skal nu videre med en 
udbygning af motorvejen mellem Egedesvej og mo-
torvejsudfletningen ved Køge, som er beskrevet i 
denne besigtigelsesbog.  

Baggrund for udbygningen af Køge Bugt Motor-
vejen 

Køge Bugt Motorvejen er en af landets mest befær-
dede motorvejsstrækninger med både international 
trafik, landsdelstrafik, regional pendling og lokaltra-
fik. 

Trafikken har i de senere år været præget af nedsat 
fremkommelighed i myldretiderne.  

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen betyder en 
forbedret trafikafvikling og fremkommelighed, som 
kommer hele det danske samfund til gavn.  

Køge Bugt Motorvejen er anlagt i 3 etaper. Den før-
ste strækning mellem Jersie og Ølby blev indviet i 
1969. Strækningen mellem Jersie og Søndre Ringvej 
i Vallensbæk blev indviet i 1972, og slutteligt blev 
strækningen mellem Søndre Ringvej i Vallensbæk og 
Motorring 3 indviet i 1980. De to førstnævnte stræk-
ninger blev fra starten anlagt med 6 spor og den 
sidstnævnte med 4. En udbygning af strækningen 
mellem Vallensbæk og Motorring 3 til 6 spor blev 
afsluttet i 2003. Endvidere blev en udbygning af 
strækningen mellem Motorring 4 og Greve S fra 6 til 
8/10 spor afsluttet i 2008. Desuden er en udbygning 
af strækningerne Greve S - Solrød S og Solrød S – 
Egedesvej igangsat med forventet afslutning i hhv. 
2015 og 2017. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra udbygningen af 
Køge Bugt Motorvejen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

På baggrund af den trafikpolitiske aftale fra 26. okto-
ber 2006 gennemførte Vejdirektoratet i perioden fra 
maj 2007 til september 2009 en VVM-undersøgelse 
for udbygningen af Køge Bugt Motorvejen inkl. om- 
og nybygning af tilslutningsanlæg. 

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende rapporter: 

Rapport 355 – Sammenfattende rapport 

Rapport 356 – Miljøvurdering 

Rapport 357 – Arealanvendelsesanalyse 

Rapport 358 – Støj 

Rapporterne findes på Vejdirektoratets hjemmeside: 

www.vejdirektoratet.dk/M10  Om projektet  

Lovgrundlag 

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen gennemføres 
i henhold til Lov nr. 1533 om udbygning af Køge 
Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og motorvejsud-
fletningen ved Køge. Anlægsloven blev vedtaget den 
21. december 2010. 

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
udbygge Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor 
mellem afslutningen af den eksisterende ottesporede 
strækning ved tilslutningsanlæg 29, Greve S, og 
sammenfletningen mellem Sydmotorvejen og Vest-
motorvejen ved Køge. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes 
afstand på maksimalt 120 m. 

Til udbygningen af motorvejen mellem Roskilde-
vej/Cordozavej og motorvejsudfletningen ved Køge, 
blev der bevilget penge den 25. april 2013 i henhold 
til aktstykke 83.  

Motorvejsudbygningen og den nye jernbane 

Vejdirektoratets motorvejsudbygning mellem Egede-
svej og motorvejsudfletningen ved Køge sker tids-
mæssigt på samme tidspunkt og på samme strækning, 
som Banedanmarks udbygning af den nye jernbane 
fra København over Køge til Ringsted. For at sikre 
den bedste anlægsøkonomi og for at minimere ge-
nerne for trafikanter og naboer udfører anlægsmyn-
dighederne arbejder for hinanden hvor det vurderes 
hensigtsmæssigt. 

Vejdirektoratet skal på denne strækning udover selve 
motorvejsudvidelsen bl.a. udføre anlæg af jernbanens 
passage under motorvejen (ca. st. 135.700), de nye 
motorvejsramper på Lyngvej, forlægning og udvidel-
se af Lyngvej, et 4-benet signalreguleret kryds på 
Nordhøj samt hævning af bro for Ølbyvej. 

Myndighedstilladelser 

Projektets gennemførelse forudsætter, at anlægsmyn-
digheden indhenter et antal tilladelser og dispensati-
oner fra andre offentlige myndigheder. De væsentlig-
ste af disse tilladelser og dispensationer er anført 
herunder. Herudover skal der i mindre grad søges til-
ladelser og dispensationer fra anden lovgivning.  

http://www.vejdirektoratet.dk/M10
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I den udstrækning projektet afviger væsentligt fra de 
oplysninger, der bliver fremlagt ved myndighedsbe-
handlingen, vil de konkrete tilladelser og dispensati-
oner blive søgt løbende. 

Naturbeskyttelsesloven 

§ 3: Mosen nord for motorvejen, vest for Lyngvej 
(m.h.s. st.136.900) er beskyttet efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3. Såfremt selve den beskyttede del af 
mosen berøres i forbindelse med anlægsarbejdet vil 
Køge Kommune blive søgt om dispensation i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 65 og forhånds-
godkendelse vil foreligge inden besigtigelsesforret-
ningen.  

Vandløbet ”Snogebækken” vest for motorvejen, nord 
for Ølsemaglevej (m.h.s. st. 135.100) er beskyttet ef-
ter Naturbeskyttelseslovens § 3. Køge Kommune har 
d. 22. november 2013 i henhold til Naturbeskyttel-
seslovens § 65 meddelt forhåndsdispensation til for-
længelse af rørlægningen. Endelig dispensation vil 
foreligge inden besigtigelsesforretningen. 

Vandløbet ”Traneholmsrenden” øst for motorvejen, 
nord for Lyngvej (m.v.s. st. 136.320) er beskyttet ef-
ter Naturbeskyttelseslovens § 3. Køge Kommune vil 
blive søgt om dispensation i henhold til Naturbeskyt-
telseslovens § 65 til forlængelse af rørlægningen. Di-
spensation vil foreligge inden besigtigelsesforretnin-
gen. 

I forbindelse med projektet berøres den beskyttede sø 
(regnvandsbassin) beliggende vest for motorvejen, 
nord for Lyngvej (m.h.s. st. 136.300). Banedanmark 
har ansøgt om tilladelse til at søen opfyldes. Natur-
styrelsen har den 23. august 2013 givet tilladelsen. 

§ 20: Naturstyrelsen Roskilde har i brev af den 28. 
februar 2012 godkendt projektet efter naturbeskyttel-
seslovens § 20. 

Skovloven 

§ 6: Skovområdet øst for motorvejen, nord for Lyng-
vej (m.v.s. st. 136.300) er fredskov. Naturstyrelsen 
vil blive søgt om tilladelse til ophævelse af fredsko-
ven i henhold til Skovlovens § 6.  Forhåndsgodken-
delse vil foreligge inden besigtigelsesforretningen.  

I forbindelse med at Vejdirektoratet for Banedan-
mark anlægger ny jernbaneunderføring under motor-
vejen nord for Lyngvej (m.h.s. st. 135.600) berøres et 
skovområde som er fredskov. Banedanmark har an-
søgt om tilladelse til ophævelse af fredskoven. Natur-
styrelsen har den 5. juni 2013 givet tilladelsen. 

Miljøbeskyttelsesloven 

§ 19: Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive 
ansøgt om tilladelser til midlertidig oplagring af let-
tere forurenet jord. 

§ 28: Tilladelse til udledning af vejvand efter miljø-
beskyttelseslovens § 28 er indhentet og indarbejdet i 
vandsynsprotokollen.  

Vandløbsloven 

§ 64, stk. 2: Der pågår dialog med Køge Kommune 
omkring vandsynsprotokollen, og referat fra møde 
med Køge Kommune vedlægges. Protokollen bliver 
fremlagt ved ekspropriationen og medbringes i fore-
løbig udgave ved detailbesigtigelsen. 

Jordforureningsloven 

Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive ansøgt 
om de nødvendige tilladelser. 

Planloven 

§ 35: Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive 
ansøgt om de nødvendige tilladelser. 

Lov om offentlige veje 

§ 16: Køge Kommune er bedt om udtalelse om pro-
jektet, jf. Vejlovens § 16. Udtalelse foreligger inden 
besigtigelsesforretningen. 

Kolonihaveloven 

§ 5: Kolonihaveområdet beliggende øst for motorve-
jen mellem Lyngvej og Ølbyvej (m.v.s. st. 136.800-
137.400) berøres kun i begrænset omfang. Midlerti-
digt arbejdsareal placeres umiddelbart uden for eksi-
sterende hegn mod motorvejen. Der eksproprieres 
kun permanent i et smalt bælte umiddelbart bag den 
nye støjskærm langs motorvejen. I området mellem 
det nye skel og eksisterende hegn mod kolonihaverne 
reguleres terrænet jævnt over hele den til rådighed 
værende bredde. Det eksisterende hegn forventes 
fjernet i forbindelse med udvidelsen af motorvejen. 
Kolonihaverne kan få lov til at bruge arealet veder-
lagsfrit indtil evt. fremtidig udbygning af motorvej 
fra 8 til 10 spor. Der vil forbindelse med etablering af 
støjskærmen blive plantet på bagsiden af støjskær-
men, kolonihaverne vil efterfølgende selv have an-
svaret for pasning af beplantningen, hvilket medfø-
rer, hvis planterne går ud eller hvis der er en koloni-
have, der ikke ønsker at passe beplantningen, så vil 
der ikke blive genplantet. 
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Statsekspropriationsloven 

§ 11: Vejdirektoratet har anmodet Transportministe-
ren om foretagelse af ekspropriation. Transportmini-
steriet har den 21. januar 2014 bemyndiget kommis-
sarius til at forelægge sagen for ekspropriations-
kommissionen til gennemførsel af besigtigelse og ek-
spropriation. 

§ 13, stk. 2: Naturerhvervsstyrelsen har den 21. ja-
nuar 2014 meddelt at der ikke er behov for udarbej-
delse af jordfordelingsplan. 

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark og Vejdirektoratet har igennem en 
række tiltag orienteret offentligheden og naboer om 
de to anlægsprojekter.  

De to anlægsmyndigheder har besluttet, at en række 
informationsaktiviteter sker i fællesskab. 

Der er således udarbejdet en fælles pjece om de to 
projekter. Pjecen findes på: 

www.bane.dk  Publikationer  Vi baner vejen 

www.vejdirektoratet.dk/M10  Om projektet  

Udover de indledende borgermøder i forbindelse med 
VVM-proceduren, har der løbende været afholdt in-
dividuelle lodsejermøder samt møder med offentlige 
myndigheder for orientering og afklaring af problem-
stillinger på et så tidligt stadie som muligt. 

 

Tegningsoversigt 

1 Besigtigelsessplan 

 Tegningsnummer 1052-33053 Rev  - 

2 Besigtigelsesplan 

 Tegningsnummer 1052-33054 Rev  - 

3 Motorvejens normaltværsnit   

 

Projektbeskrivelse 
Generel beskrivelse 

Besigtigelsen omfatter projektet vedrørende udbyg-
ning af motorvejen med tilhørende rampeanlæg og 
regnvandsbassiner på strækningen fra syd for Egede-
svej (st. 134.700) til motorvejsudfletningen ved Køge 
(st. 137.900). Strækningen er beliggende i Region 
Sjælland i Køge Kommune. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Linjeføring og længdeprofil følger den eksisterende 
motorvejs, hvilket medfører følgende minimumsvær-
dier: 

•  Mindste horisontalradius er 2.000 m. 

• Mindste vertikalradius for op- og nedadgående 
   knæk er 10.000 m. 

•  Største gradient i længdeprofilet er 25,0 promille. 

Motorvejen dimensioneres til en tilladt hastighed på 
110 km/t. 

Tværprofil og fritrumsprofil 

Motorvejen udbygges symmetrisk med et ekstra spor 
i hver side. 

Motorvejen anlægges med et 45,50 m bredt 8-sporet 
tværsnit bestående af 2 kørebaner a 14,25 m der er 
afstribet med 4 kørespor, hvoraf det yderste ”tunge 
spor” er 3,75 m bredt, mens øvrige spor har en bred-
de på 3,50 m. Hertil kommer 2 belagte nødrabatter a 
1,00 m ind mod midterrabatten. Tværprofilet består 
derudover af en 4,00 m bred midterrabat med stålau-
toværn og græs eller lav vegetation. På hver side af 
kørebanerne anlægges 0,50 m brede kantbaner samt 2 
belagte nødrabatter a 1,00 m. I hver vejside anlægges 
desuden et nødspor på 2,50 m, en opkant på 0,50 m 
og en yderrabat på 1,50 m. Herudover anlægges ban-
ketter på 1,50 m på hver side.  

 
 

http://www.bane.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/M10
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Motorvejens skematiske tværprofil, ej målfast. 

 

Den frie højde over kørebanen er fastsat til 4,50 m 
for motorvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje. 
Hertil kommer tillæg for senere ekstra slidlag, kon-
struktionstolerancer samt sne, i alt min. 0,13 m. For-
anstående gælder både for nye broer samt for eksiste-
rende broer, men tillæg kan fraviges ved eksisterende 
konstruktioner. 

Skærende veje, stier og bane 

Motorvejen krydses af 3 veje (Ølsemaglevej, Lyng-
vej og Ølbyvej) og 2 stier (Bellingestien og Pile-
gårdsvej). Herudover er der i forbindelse med det 
østlige rampekryds en stiunderføring under Lyngvej. 
Jernbanen "Lille Syd" krydser motorvejen, og der 
opføres en ny underføring for det fremtidige side-
spor mellem København - Ringsted banen og Køge 
station. 

Mens bygværkerne ombygges, vil de berørte veje og 
stier periodevis kunne blive lukket, bl.a. som følge 
af de tilpasninger, der vil foregå på de over- og un-
derførte veje. Som en del af anlægslogistikken vil 
der blive gjort tiltag for at sikre den fortsatte trafik-
afvikling for både kørende og gående trafik.  

Grundet den fysiske nærhed til Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted, vil de skærende veje ikke alene 
skulle tilpasses en krydsning af motorvejen, men 
også en krydsning af banen. Visse af de skærende 
veje må derfor forventes at skulle reguleres på en 
længere strækning end ved blot én krydsning.  

Udover de beskrevne lukninger af stier og veje vil 
der forekomme restriktioner i form af indsnævrin-
ger, hastighedsnedsættelser mv.  

Tværprofilet på de skærende stier, der berøres af 
ombygninger, udformes principielt som den nuvæ-
rende tværprofilgeometri. Tværprofilet på Lyngvej 
ændres i forhold til den nuværende bro, idet der an-
lægges et spor mere i retning mod øst. 

Overføring af veje  

Der er 3 broer over motorvejen, hvoraf den ene er en 
del af tilslutningsanlæg (TSA 32) til motorvejen bå-
de i nordlig og sydlig retning.  

 

 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Ølsemaglevej 

st. 135.150 
Eksisterende bro nedrives, dog 
bevares midtersøjle og øst veder-
lag 

Bro nedrives medio 2015. 

(Erstattes senere af en stibro i forbindelse 
med Banedanmarks projekt). 

Lyngvej 

(TSA 32) 

st. 136.500 

Eksisterende bro nedrives og ny 
bro opføres ca. 40 m længere 
mod nord. 

Trafik bevares på eksisterende bro, mens 
ny bro bygges. Herefter overledes trafik-
ken til den nye bro og den gamle bro 
nedrives. 
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Underføringer af stier og bane 

Der er 4 underføringer under motorvejen (to bane- og 
to sti-krydsninger) samt en stiunderføring under 
Lyngvej. 

Der forventes ikke væsentlige ombygninger af stier-
ne, som en konsekvens af udbygningen af stiunderfø-
ringerne. 

I nedenstående skema er angivet de eksisterende fri-
højder for stitunnelerne. Efter udbygningen af stitun-
neler vil frihøjden minimum blive tilsvarende de ek-
sisterende forhold, hvis intet andet er angivet i ne-
denstående tabel. 

 

 

Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Underføring for ny bane 
mod Køge station 

st. 135.700 

Ny underføring for jernba-
nen udføres. 

Ikke relevant. 

(banen er ikke i drift under an-
lægsarbejdet) 

Underføring for jernbane 
"Lille Syd" 

st. 135.790 

Broen sideudvides i begge 
sider og brodækket omisole-
res.  

Jernbane trafikken opretholdes 
bortset fra få sporspærringsperio-
der. 

Bellingestien 

st. 136.780 

Stitunnel sideudvides i beg-
ge sider, forstærkes og 
omisoleres.  

Eksisterende tunnel er 6,0 m 
bred. Tunnelhøjden reduce-
res ikke. 

Der etableres gennemgangsåbning 
med reduceret profil til fodgænge-
re og cyklister. 

Pilegårdsvej /  

Borgegårdsvej 
st. 137.770 

Stitunnel forstærkes og  
omisoleres.  

Tunnelhøjden reduceres ik-
ke. 

Der etableres gennemgangsåbning 
med reduceret profil til fodgænge-
re og cyklister. 

Dalsvingstien      

(sti under Lyngvej) 
149.820 

Stitunnel forlænges mod syd.  

Tunnelhøjden reduceres ik-
ke. 

Der etableres gennemgangsåbning 
med reduceret profil til fodgænge-
re og cyklister. 

 

Ølbyvej 

st. 136.780 
Eksisterende bro hæves. 

Nødspor afbrydes permanent 
Trafik på Ølbyvej lukkes i 2-3 mdr. i 
forbindelse med brohævningen. Desuden 
skal kantbjælkerne udskiftes og i denne 
periode kan trafikken evt. opretholdes i 
et spor med signalregulering. Perioden 
med total lukning af broen skal koordine-
res med Banedanmarks broarbejder i for-
bindelse med anlægget af den nye Kø-
benhavn – Ringsted bane. 
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Æstetik, bygværker 

Udformningen af bygværker tager udgangspunkt i 
det overordnede design på den nordlige del af Køge 
Bugt Motorvejen, Hundige – Greve Syd samt den 
igangværende udbygning fra Greve Syd – Egedesvej. 
Herved understreges, at strækningen er en del af det 
store motorvejsnet, og overgangene mellem de for-
skellige anlægsfaser nedtones. I praksis betyder det, 
at nogle designelementer gentages – eksempelvis 
vinkler på støttevægge og søjler. Samtidig er de erfa-
ringer, som er gjort i udførelsen af Hundige – Greve 
S og Greve S – Roskildevej/Cordozavej, taget i be-
tragtning.  

Ved at opstille faste dimensioner og vinkler for byg-
værkernes delelementer sikres en genkendelighed 
mellem henholdsvis nye broer og udvidelser af eksi-
sterende broer. Søjler udformes tilsvarende i slægt-
skab med hinanden, så vej- og stibroer opleves som 
en del af et sammenhængende system.  

Tilslutningsanlæg 

På strækningen er der et tilslutningsanlæg – anlæg 
32, Lyngvej. 

Ramperne på østsiden bevares stort set uændret i for-
hold til i dag, dog udvides den sydøstlige rampe med 
et ekstra højresvingsspor mod Køge. 

Ramperne i vestsiden forlægges helt på grund af Ba-
nedanmarks projekt for København – Ringsted jern-
banen. Den nuværende Lyngvej med tilhørende 
rundkørsel forlægges og ombygges i forbindelse med 
ændringen af ramperne. Der etableres et nyt signalre-
guleret rampekryds ved rampernes tilslutning til den 
forlagte Lyngvej. 

Frakørselsrampen fra nord udføres med to venstre-
svingsspor mod Køge og et højresvingsspor, der fø-
res uden om signalanlægget til direkte indfletning i 
Nordhøj med videre adgang til transportcentret. 

For trafikken fra Køge etableres der i forbindelse 
med tilkørselsrampen på vestsiden af motorvejen et 
højresvingsspor, der ligeledes føres udenom signal-
anlægget i rampekrydset og direkte ind på tilkørsels-
rampen. 

Nordhøj ombygges til 2 spor i hver retning, og der 
etableres et nyt 4-benet signalreguleret kryds mellem 
Nordhøj/Lyngvej og Centervej, hvor ny forbindel-
sesvej mellem Lyngvej og Nordhøj tilsluttes uddan-
nelsescentret syd for Nordhøj. Endvidere lukkes Ser-
vicevej for udkørsel mod Nordhøj, således at der kun 
vil være højresvingende adgang for trafik fra Nord-
høj mod transportcentret og tankstationen. 

Den nuværende østlige indkørsel fra Nordhøj til 
tankstationen lukkes i forbindelse med etableringen 
af det nye rampekryds. 

Lyngvej udformes med to spor mod øst (mod Køge) 
og et spor mod vest på strækningen mellem de to 
rampekryds. Dog etableres en venstresvingsbane i 
det østlige rampekryds for trafik fra vest (transport-
centret) mod nord (København). 

På strækningen fra det østlige rampekryds og videre 
mod Køge udbygges Lyngvej til 2 spor i hver retning 
adskilt af en midterrabat indtil allerede eksisterende 4 
–sporede strækning under S-bane broen. 

På denne strækning etableres et nyt signalreguleret 
kryds ved indkørslen til Lyngvejens Stadion og den 
eksisterende P-plads. I dette kryds anlægges på syd-
siden af Lyngvej en ny vej for adgang til Karlemose-
vej og til matr. 9a. 

Dette kryds forsynes med både højre- og venstre-
svingsbaner for både den øst- og vestgående trafik. 

Portaler 

På strækningen opsættes der som en del af vejens ud-
styr portaler og skilte. Langs kolonihaverne vil der 
blive opsat tre portaler. 

 

Tavle 16 

Ca. station 137.310 m.v.s. placeres en RL-mast med søjle bag nødspor.  

Masten består af en søjle med en bjælke og udføres i galvaniseret stål i dimension ca. 40x40 cm. 

Søjlen placeres tæt bag støjskærm ind mod kolonihaverne. Afstand fra forkant autoværn til søjle 2,20 m. 

Tavlen vil have en højde 3,75 m og bredde på 4,5 m, udføres med antidugfolie. Det er en folie som alene for-
sinker dugdannelsen, men ændrer ikke på tavlens refleksion. Tavlen ophænges minimum 5,20 m over nød-
spor. 

Motorvejstavler udføres med kraftig reflekterende folie 
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Tavle 17 

Ca. station 137.080 m.v.s. placeres en RL-mast med søjle bag nødspor.  

Masten består af en søjle med en bjælke og udføres i galvaniseret stål i dimension ca. 40x40 cm. 

Søjlen placeres tæt bag støjskærm ind mod kolonihaverne. Afstand fra forkant autoværn til søjle 2,20 m. 

Tavlerne, 3 stk. over hinanden, højder 1,0 m, 0,8 m og 0,5 m, bredde på 2 m, udføres med antidugfolie. Det 
er en folie som alene forsinker dugdannelsen, men ændrer ikke på tavlens refleksion. Motorvejstavler udfø-
res med kraftig reflekterende folie 

Tavlen ophænges minimum 5,20 m over nødspor. 

 

Tavle 18 

Ca. station 136.780 m.v.s. placeres en RL-mast med søjle bag nødspor.  

Masten består af en søjle med en bjælke og udføres i galvaniseret stål i dimension ca. 40x40 cm. 

Placering i station 136.780 forudsætter at det er her rampen har sin fulde bredde. 

Søjlen placeres tæt bag støjskærm ind mod kolonihaverne. Afstand fra forkant autoværn til søjle 2,20 m. 

Tavlen har højde 3 m, bredde 5,75 m, udføres med antidugfolie. Det er en folie som alene forsinker dugdan-
nelsen, men ændrer ikke på tavlens refleksion. Motorvejstavler udføres med kraftig reflekterende folie 

Tavlen ophænges minimum 5,20 m over nødspor. 

 
Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejsanlægget. 

Der etableres kantopsamling af vejvand i siderne på 
motorvejen, og vejvandet ledes i et lukket opsam-
lingssystem til regnvandsbassiner, hvor urenheder 
kan bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden 
vandet ledes til nærliggende vandløb. Der etableres 
afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. 

Regnvandsbassinerne har til formål at foretage en 
hydraulisk udjævning og næringsstoftilbageholdelse 
og er med til at sikre vandløb og søer mod forurening 
også i forbindelse med uheld på motorvejen, idet 
bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. 

Der etableres 4 nye bassiner og eksisterende udled-
ningspunkter tilpasses. 

 

Stationering Bassintype Recipient 

136.300 Regnvandsbassin 16 Ellebæk Nord 
(overløb til Traneholmsrenden) 

 
136.700 Regnvandsbassin 17 Ellebæk Nord 

137.200 Regnvandsbassin 18 Ellebæk Nord 

137.800 Regnvandsbassin 19 Møllehøj Bæk 
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Af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse 
af regnvandsbassinerne optimeres placeringen af bas-
sinerne. 

Alle regnvandsbassinerne udformes som ellipser som 
på den nordlige strækning. Ca. 1 m over det maksi-
male vandspejl anlægges et 5 m bredt vandret areal 
af hensyn til driftskøretøjer og – redskaber. Skrånin-
ger fra det vandrette areal og under vandoverfladen 
varierer mellem anlæg 3 og 5, og det sikres, at der i 
alle bassiner er en skråningsside der er flad nok til, at 
man kan komme op af bassinet. Over det vandrette 
areal er skråningerne afhængige af pladsforholdene. 
Derfor udformes regnvandsbassin nr. 16, 17 og 18 
med stejle skråninger, mens skråningerne på regn-
vandsbassin nr. 19 udformes med en så flad hæld-
ning, at de kan leveres tilbage til lodsejerne som 
dyrkningsskråninger. 

Nye afvandingsledninger sikres ved servitut, ligesom 
vejadgang til regnvandsbassiner sikres ved servitut. 

Beskyttede natur- og skovområder 

Udbygning af motorvejen mellem Egedesvej og mo-
torvejsudfletningen ved Køge vil berøre et naturom-
råde og to vandløb, der er beskyttede af naturbeskyt-
telsesloven samt et skovområde, der er beskyttet af 
skovloven. 

Grundet den fysiske nærhed til Den nye bane Køben-
havn-Ringsted er naturforhold koordineret med Ba-
nedanmark. 

Berørt beskyttet naturområde 

Det beskyttede naturområde som berøres af vejpro-
jektet, er beliggende bag Køge Handelsskole nord for 
motorvejen. Det er et lille område, vejledende regi-
streret som mose, der bliver perifert berørt i form af 
arbejdsområde i anlægsfasen. Den eksisterende grus-
/markvej langs motorvejen vil blive rykket lidt væk 
fra motorvejen, men stadig uden at berøre selve mo-
seområdet og vandindvindingsboringerne. 

Beskyttede vandløb  

Snogebækken er i dag rørlagt under motorvejen nord 
for Ølsemaglevej. Rørlægningen forlænges.  

Traneholmsrenden er i dag rørlagt under motorvejen 
nord for Lyngvej. Rørlægningen forlænges, og den 
åbne del øst for motorvejen forlægges eller rørlægges 
for at give plads til rampen og regnvandsbassin nr. 
16. På den vestlige side af motorvejen rørlægges 
Traneholmsrenden under og imellem ramperne. 

Beskyttet skov 

Skovområdet øst for motorvejen, nord for Lyngvej 
nedlægges i forbindelse med anlæg af nyt regn-
vandsbassin. Erstatningsskov vil efterfølgende blive 
etableret / købt. 

Terrænreguleringer 

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem 
Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge for-
ventes at medføre et jordoverskud. Mængderne kan 
variere en del afhængig af det nærmere omfang af 
overjord og ikke-indbygningsegnet jord på stræknin-
gen (blødbundsforekomster samt jord, der ikke kan 
anvendes grundet vejrliget i perioden med jordarbej-
der) og er endvidere afhængig af anlægslogistikken. 
De overskydende jordmængder fremkommer ved af-
gravning til vejudbygningen, herunder udgravning af 
regnvandsbassiner samt udgravning af ny jernbane-
tunnel. Overskudsjorden forventes placeret mellem 
ramperne ved Lyngvej (tilslutningsanlæg 32) 

Det er hensigten, at hele Køge Bugt Motorvejsstræk-
ningen visuelt skal opleves som en helhed. Det er 
derfor tilstræbt, at volde, beplantning og udformning 
af regnvandsbassiner er designmæssigt i overens-
stemmelse med den nyligt udbyggede strækning fra 
sammenfletningen med Motorring 4 til Roskilde-
vej/Cordozavej.  

Støjforhold 

Støj i driftsfasen 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtra-
fikstøj ved nybyggeri er: 

• Lden < 53 dB for rekreative områder i det åb-
ne land, sommerhusområder mv. 

• Lden < 58 dB for boligområder, børneinstitu-
tioner mv. 

• Lden < 63 dB for hoteller, kontorer mv. 

Lden er et udtryk for det gennemsnitlige støjniveau fra 
vejen under et årsmiddeldøgn. Bag det gennemsnitli-
ge støjniveau ligger ofte betydelige variationer i stø-
jen, f.eks. hen over et døgn eller på hverdage i for-
hold til weekender. 

Grænseværdierne afspejler en afvejning mellem hen-
syn til sundhed og miljø og samfundets omkostninger 
ved at reducere støjen. 

For eksisterende veje, der løber gennem eksisterende 
boligområder og andre områder, er der ingen speci-
fikke grænseværdier der skal overholdes. Vejdirekto-
ratet har dog som målsætning at nedbringe støjgener-
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ne langs hovedlandevejene. Derfor gennemføres 
støjdæmpende tiltag, som en afvejning af, hvor det 
støjer mest, og hvor der opnås mest mulig støjreduk-
tion for pengene. Dvs. hvor flest mulige får mest mu-
ligt gavn af støjtiltaget i forhold til investeringen. 

På hele motorvejsstrækningen, dog ikke rampeanlæg, 
etableres støjreducerende asfalt for derved at sænke 
det generelle støjniveau samt øge komforten for tra-
fikanterne.  

Der opsættes 4 m høje (målt fra nærmeste kørebane) 
støjskærme langs sydøstsiden af motorvejen og de 
østlige ramper på Lyngvej på strækningen fra syd 
for Egedesvej (ca. st. 134.700) til Ølbyvej (ca. st. 
137.400). Støjskærme vil som hovedregel blive ud-
ført ikke-transparente med træbeklædning og mu-
lighed for beplantning på naboarealerne, som det 

kendes fra de øvrige udvidelsesentrepriser på Køge 
Bugt Motorvejen. Skærmen placeres i motorvejssi-
den, så den er tættest muligt på støjkilden. Støj-
skærme ved underførte stier vil blive udført transpa-
rente med metallameller på motorvejssiden. 

Ud over ovenstående kan der efter anlægsarbejdets 
afslutning efter konkrete vurderinger, tilbydes faca-
deisolering af særligt støjramte ejendomme. 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er det 
Køge Kommune som miljømyndighed, der fastsætter 
støjgrænserne. Køge Kommune har for bygge- og an-
lægsarbejder, fastsat følgende generelle støjgrænser 
ved boliger og andre støjfølsomme områder. 

 
 

Tidsrum Man-fre 

kl. 07-18 

Gennemsnits-
værdi 

Lørdag 

kl. 07-14 

Gennemsnitsværdi 

Man-fre kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søndag kl. 07-22 

Gennemsnitsværdi 

Alle dage 

kl. 22-07 

Gennemsnitsværdi 

Boliger og andre 
støjfølsomme 
områder 

70 dB(A) 70 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
Grænse for støjens spidsværdi i tidsrummet kl. 22-07 er 50 dB(A). 

 

For at minimere anlægsperioden og dermed tidsfor-
løbet, for såvel trafikanter som naboer, vil anlægsar-
bejdet med fordel kunne foregå i døgndrift. Dog vil 
særligt støjende aktiviteter, som f.eks. nedbringning 
af spuns og pæle, som udgangspunkt kun blive udført 
inden for almindelig arbejdstid. 

Det vurderes, at jordarbejder mv. i vid udstrækning 
vil kunne udføres på alle tidspunkter, uden at medfø-
re overskridelse af støjgrænserne. Særligt støjende 
aktiviteter, såsom nedbringning af spuns og pæle, 
vurderes som udgangspunkt at kunne overholde støj-
grænsen 70 dB i dagperioden. Såfremt særligt støjen-
de aktiviteter, såsom nedbrydning af broer udføres i 
de støjfølsomme perioder, for at genere trafikken på 
motorvejen mindst muligt, må der påregnes overskri-
delse af støjgrænserne. Dette vil dog kun ske under 
iagttagelse af en støjhåndteringsplan, som bl.a. inde-
bærer, at Køge Kommune har dispenseret fra over-

holdelse af støjgrænserne, og at der sker en oriente-
ring af naboerne. Anlægsarbejderne vil i alle tilfælde 
blive udført, så støjbelastningen af naboerne bliver 
mindst mulig. 

Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give anledning 
til vibrationer over Miljøstyrelsens anbefalede græn-
seværdier. 

Anlægsperiode 

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen omfatter bå-
de jord-, vej- og afvandingsarbejder, broarbejder og 
konstruktioner (f.eks. støttemure) samt opsætning af 
støjskærme. 

Arbejdet forventes igangsat i foråret 2015. Forinden 
vil der blive gennemført forskellige forundersøgelser, 
f.eks. geoteknik og arkæologiske udgravninger. An-
lægsarbejdet forventes at være afsluttet i 2017. 
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Den fysiske nærhed mellem de to linjeføringer for 
motorvejen og jernbanen, samt det tidsmæssige 
sammenfald mellem de to anlægsprojekters gennem-
førelse medfører, at der vil foregå en tæt koordine-
ring mellem de to anlægsmyndigheder.  

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Trafikken på motorvejen forventes opretholdt i tre 
kørespor i begge retninger i hele anlægsperioden. Det 
vil dog kunne forekomme, at trafikafviklingen i korte 
perioder foregår i to spor i hver retning, primært som 
weekendarbejde i forbindelse med broarbejder.  

Nedrivning af broen for Ølsemaglevej kan først 
igangsættes, når det nye tilslutningsanlæg ved Ege-
desvej er åben for trafik og ny forbindelsesvej mel-
lem Egedesvej og Ølsemagle er etableret (anlægges 
af Banedanmark). Dette forventes færdiggjort 1. maj 
2015. 

Ombygning af eksisterende rampeanlæg ved Lyngvej 
(tilslutningsanlæg 32) igangsættes først, når det nye 
rampeanlæg ved Egedesvej (tilslutningsanlæg 31b) er 
ibrugtaget. Dette forventes til 1. maj 2015. Der vil fo-
regå anlægsarbejder på Lyngvej i perioden 2015-
2017 med opretholdelse af trafikken. 

I forbindelse med hævning af broen for Ølbyvej skal 
vejen lukkes for trafik i en kortere periode. Denne 
periode skal koordineres med Banedanmarks anlægs-
arbejder og i forhold til beredskabsplan for arbejder-
ne. 

Ejendomsretlige forhold  

Arealerhvervelser 

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem 
Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge nød-
vendiggør, at der erhverves areal fra 44 jordstykker. 
En del berøres af både Vejdirektoratets og Banedan-
marks anlægsprojekter.  

Servitutter 

Byggelinjer  

Der er pålagt og tinglyst byggelinjer langs Køge Bugt 
Motorvejen i varierende afstand fra motorvejen og 
vejskel. I følge § 2 i anlægsloven for motorvejsud-
bygningen kan der pålægges byggelinjer med en ind-
byrdes afstand på op til 120 m. Vejdirektoratet på-
lægger 60 m byggelinje (plus højde- og passagetil-
læg) fra motorvejens midte. Byggelinjen sikrer både 
motorvejens udvidelse og ”færdslens tarv”. 

Byggelinjer indeholder bestemmelser om, at der ikke 
må bygges mellem vejen og byggelinjen (byggelinje-

arealet), der ikke må udføres andre blivende anlæg - 
f.eks. ledninger, parkeringsarealer med fast belæg-
ning, befæstede veje, støjvolde, sportspladser, grus-
grave, belysningsanlæg og lignende, og der må ikke 
foretages væsentlige ændringer ved eksisterende 
bygninger indenfor byggelinjearealet. Hvis bygnin-
ger indenfor byggelinjearealet brænder, må de ikke 
uden videre genopføres. I det omfang, hensynet til 
færdslens tarv gør det nødvendigt, holdes bebyggelse 
og de aktiviteter (f.eks. flagning, skiltning, reklamer, 
udstilling, oplag og lignende), der foregår omkring 
denne, i en passende afstand fra trafikken (ved ho-
vedlandevejene om fornødent ind til byggelinjen). 

Eventuel dispensation fra byggelinjen meddeles ty-
pisk på vilkår om fjernelse eller ikke fordyrelse. 

Vejdirektoratet kan acceptere, at dele af Parker og 
Rejs-anlægget i området øst for Køge Bugt Motorve-
jen mellem motorvejen og S-banen placeres inden for 
byggelinjen, dog således at der skal være plads til, at 
motorvejen i fremtiden kan udbygges til 10 spor. Det 
betyder, at veje, vendepladser, parkeringspladser 
m.v. samt evt. bygninger skal placeres således, at de 
også kan fungere efter en evt. motorvejsudvidelse el-
ler alternativt må forventes fjernet, såfremt en udvi-
delse til 10 spor bliver aktuel. Det er ikke muligt at 
angive en konkret afstand i forhold til placering af 
bygninger m.m. indenfor byggelinjen, men som ud-
gangspunkt kan der regnes med en ”respektafstand” 
på 20 m fra kørebanekanten af det nye fjerde spor af 
hensyn til vejens udvidelse. De endelige afstandskrav 
afhænger af flere forhold blandt andet udformning af 
evt. skråningsanlæg, autoværn m.m. Endelig dispen-
sation fra byggelinjen vil blive meddelt efter ansøg-
ning på baggrund af et konkret projekt. 

Øvrige servitutter til sikring af øvrige anlæg 

Udover byggelinje kan der tinglyses servitutter til 
sikring af motorvejen og sideanlæg, som f.eks. støt-
temure, støjskærme, ledninger, færdselsrettigheder, 
erstatningsnatur, drift og vedligeholdelse af beplant-
ning. 

Servitut ang. støjskærm:  

Den til enhver tid værende ejer / lejer skal tåle tilste-
deværelsen af støjskærmen som vist på besigtigelses-
/ekspropriationsplanen.  

Støjskærmen vedligeholdes af Vejdirektoratet.  

Servitutten skal sikre adgang i forbindelse med tilsyn 
og vedligeholdelse af støjskærmen. Der anlægges ik-
ke vej på det servitutbelagte areal. 
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Almindeligt eftersyn og udførelse af reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder skal tåles uden erstatning. 

Vejbestyrelsen retablerer arealer, der eventuelt vil 
være omfattet af eller lide skade under vedligeholdel-
sesarbejderne, og yder erstatning for forvoldt skade 
på ejendommen i øvrigt, som følge af vedligeholdel-
sesarbejderne. 

Påtaleberettiget er Vejdirektoratet. 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 

For eksisterende kommuneveje, hvor der allerede er 
pålagt byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene 
langs det forlagte trace. 

Det endelige behov for at pålægge servitutter vil bli-
ve fastlagt ved ekspropriationsforretningen. 

Ledningsarbejder 

Vejdirektoratets projekt nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af af-
værgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele- 
og fiberkabler. 

Som udgangspunkt skal samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet, inden vejarbejdet på de pågælden-
de lokaliteter påbegyndes. Dog vil de ledninger, som 
er beliggende i de veje, der skal flyttes, typisk blive 
omlagt i forbindelse med vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Vejdirektoratet og de 
enkelte ledningsejere udarbejdes ledningsprotokolaf-
taler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-
te oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af, 
hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, be-
taling, tidsplan og evt. servitutpålæg mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, forelægges forslag til ledningsprotokol-
aftalen til godkendelse hos ekspropriationskommissi-
onen. 

Det er de enkelte ledningsejere, som selv forestår 
ledningsomlægninger af egne ledninger, herunder er-
hvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arealer, som skal bruges 
midlertidigt til anlægsarbejdet. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, er de gener, som arbejdsarealer og arbejdsve-
je medfører, søgt begrænset ved bl.a. at udlægge mi-
nimale arbejdsarealer og placere arbejdsarealerne 
dér, hvor de er til mindst gene for naboerne samt at 
afvikle arbejdskørsel fra motorvejen, på eksisterende 
vejarealer. 

Som udgangspunkt placeres et ca. 10 m bredt ar-
bejdsareal langs motorvejen. Ved vej-, sti- og bane-
krydsninger og ved regnvandsbassiner skal bruges et 
større areal. 

Det er planlagt at bruge arealet på matr.nr. 4a Ølby 
By, Højelse mellem Nordhøj-Centervej-Dieselvej-
Servicevej til hovedanstillingsplads (inkl. skur-by) og 
arealet øst for Servicevej til parkeringsareal.  

Arealet på matr.nr. 9a og 9bc Ølby By, Højelse øst 
for motorvejen ved Lyngvej er planlagt brugt til bro-
arbejdsplads samt som adgangsmulighed til området 
ved Dalsvingstien og bassin 17. Indkørsel vil, indtil 
signalkryds på Lyngvej er etableret, ske fra Karlemo-
sevej. 

Markarealet vest for motorvejen mellem Nordhøj og 
Lyngvej (del af matr.nr. 3a Ølby By, Højelse) skal 
bruges til midlertidigt jorddepot og oplagsplads. 

Der vil blive etableret adgangsvej til matr.nr. 3a Ølby 
By, Højelse via matr.nr. 2f smst.  

Ved matr.nr. 2e Ølby By, Højelse (Lyngvej nr. 14) 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal indtil den nu-
værende kantsten, der begrænser ejendommens ind-
kørsel. Indkørsel til ejendommen vil således ikke bli-
ve berørt. 

Ved matr.nr. 6as Ølby by, Højelse og matr.nr. 9æ 
smst (Haveforeningen Havrelyngen) vil det midlerti-
dige arbejdsareal begrænse sig til området mellem 
motorvejen og det eksisterende hegn ind mod haver-
ne. I forbindelse med opsætning af tavler kan der evt. 
forekomme mindre indgreb i haverne bag det eksiste-
rende hegn, men dette må aftales individuelt i forbin-
delse med ekspropriationen. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Såfremt nogle midlertidige arbejdsarealer bliver til-
bageleveret med reguleret terræn, vil dette fremgå af 
fortegnelsen til ekspropriationen.  
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Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 
efter endt brug, med mindre arbejdsvejene skal an-
vendes i den fremtidige driftssituation. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for udbygningen af Køge 
Bugt Motorvejen vil de nødvendige arealer og servi-
tutter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ek-
spropriation, efter reglerne i lov om fremgangsmåden 
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statsek-
spropriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven.   

I afsnittet Særlige bestemmelser, er de ekspropriative 
indgreb for hvert enkelt jordstykke på strækningen 
syd for Egedesvej til motorvejsudfletningen ved Kø-
ge oplistet. Der kan som følge af detailprojektering 
ske ændringer i indgrebene frem mod ekspropriatio-
nen. 

Krydsende ekspropriationskompetence 

Nærheden mellem Den nye bane København-
Ringsted og udbygningen af Køge Bugt Motorvejen 
medfører, at de to anlægsmyndigheder i en række til-
fælde har behov for at anvende de samme arealer. 
Typisk drejer det sig om et areal Vejdirektoratet be-
høver som arbejdsareal og som Banedanmark senere 
behøver permanent til banen. 

For at undgå at ejerne af disse arealer først ekspro-
prieres midlertidigt af den ene anlægsmyndighed og 
derefter permanent af den anden, tilstræbes det, at 
arealerne kun eksproprieres én gang. 

Dette medfører, at Vejdirektoratet i nogle tilfælde 
skal ekspropriere til fordel for Banedanmark og om-
vendt (krydsende ekspropriationskompetence).   

Krydsende ekspropriationskompetence er ligeledes 
relevant i de tilfælde, hvor den ene af de to anlægs-
myndigheder, af hensyn til trafikanterne, påtager sig 
at udføre omlægningen af en vej, der krydser begge 
anlæg. 

De fleste arealer mellem motorvejen og den nye 
jernbane har Banedanmark erhvervet ved ekspropria-
tion i foråret 2014. 

Kulturhistoriske forhold 

Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kon-
trol og vurderet, at der kan være væsentlige fortids-
minder på en del af strækningen. Banedanmark og 
Vejdirektoratet har indgået en samarbejdsaftale med 

Kulturstyrelsen og Museum Sydøstdanmark, der fo-
retager de arkæologiske forundersøgelser. 

Museet har i nogle områder påbegyndt de arkæologi-
ske forundersøgelser på baggrund af aftaler med na-
boerne. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde 

• En beboer fra Haveforeningen Havrelyngen 
spurgte til, hvor mange skilteportaler der op-
sættes ud for haveforeningen. Vejdirektoratet 
oplyste, at der opsættes to skilteportaler.  

• En repræsentant fra Boligselskabet Sjælland 
spurgte til, om de kommende regnvandsbas-
siner bliver indhegnet af hensyn til børn, og 
om der vil være lugtgener fra regnvandsbas-
sinet. Vejdirektoratet oplyste, at der generelt 
bliver hegnet omkring regnvandsbassiner, 
hvor der vurderes at kunne være en risiko for 
børn. Regnvandsbassin 17 nærmest ved bo-
ligselskabets ejendom samt regnvandsbassin 
16, der begge ligger på østsiden af motorve-
jen, vil blive indhegnet. For så vidt angår 
lugtgener oplyste Vejdirektoratet, at direkto-
ratet ikke har kendskab til, at der skulle være 
problemer med lugtgener fra regnvandsbas-
siner. 

• Repræsentanten fra Boligselskabet Sjælland 
spurgte endvidere til, hvad vejadgangen fra 
Karlemosevej over selskabets ejendom til 
regnvandsbassinet skal bruges til. Vejdirek-
toratet oplyste, at vejadgangen skal bruges til 
at komme ned til regnvandsbassinet i forbin-
delse med tilsyn og oprensning af regn-
vandsbassinet. Der er ikke tale om en ar-
bejdsvej, og der må forventes et minimum af 
trafik.  

Efter det indledende møde foretog kommissionen i 
fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de 
berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og bru-
gere havde lejlighed til at udtale sig. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Mødested: Parkeringspladsen ved Lyngvejens stadi-
on. Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen mellem 
Egedesvej og Lyngvej. 

• Ejerne af ejendommen matr.nr. 2e Ølby By, 
Højelse, beliggende Lyngvej 14, anmodede 
om, at den planlagte støjskærm, der på dette 
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sted forløber langs motorvejsrampen, for-
længes frem til Dalstiens underføring af 
Lyngvej (ca. 20 meter) for dermed at sikre 
deres ejendom bedre mod støjgener fra tra-
fikken på motorvejen. Ejerne bad endvidere 
om, at støjskærmen på strækningen forbi be-
boelsen (ca. 30 m) bliver gennemsigtig på 
den øverste meter af hensyn til lysindfaldet 
på ejendommen. Ejerne var i øvrigt kede af 
udsigten til at miste beplantningen i ejen-
dommens skel mod motorvejen, der i dag 
virker som en grøn afskærmning af beboel-
sen.  

• Vejdirektoratet oplyste, at en forlængelse af 
støjskærmen, som ønsket af ejerne, ifølge be-
regningerne ikke har nogen lydmæssig ef-
fekt. Prisen for støjskærmen er godt 10.000 
kr. pr. meter, og en forlængelse af støjskær-
men med ca. 20 meter vil således indebære 
en merudgift på 200.000-250.000 kr. Vejdi-
rektoratet kan derfor ikke støtte ønsket om en 
forlængelse af støjskærmen. Vejdirektoratet 
oplyste videre, at støjskærmen planlægges 
etableret som en fast skærm på hele stræk-
ningen ud for ejendommen, og at der vil bli-
ve etableret beplantning på indersiden af 
skærmen, der skal vokse op over overkanten 
af skærmen. Af æstetiske grunde og fordi 
skærmen alligevel vil blive dækket af be-
plantning på indersiden, kunne Vejdirektora-
tet heller ikke støtte ønsket om, at støjskær-
men bliver gennemsigtig på den øverste me-
ter. For så vidt angår den eksisterende be-
plantning i skellet, mellem ejendommen og 
motorvejen ud for beboelsen, anførte Vejdi-
rektoratet, at denne for en stor dels vedkom-
mende står på vejareal. Som projektet er af-
mærket, fjernes al beplantning ud for beboel-
sen, herunder den del af beplantningen, der 
står på ejernes grund, men det vil formentlig 
være muligt at etablere støjskærmen med til-

hørende skråningsanlæg uden at fjerne be-
plantningen. Det kan dog blive vanskeligt 
helt at undgå indgreb i beplantningen i hjør-
net ved ejendommens indkørsel.   

• Kommissionen forudsætter, at anlægsarbej-
det tilrettelægges på en sådan måde, at be-
plantning, der står inden for skellet på 
matr.nr. 2e, ikke berøres. Herved vil i hvert 
fald den inderste række af høje træer ud for 
beboelsen kunne bevares. Kommissionen 
finder ikke grundlag for at pålægge Vejdirek-
toratet at forlænge støjskærmen, som ønsket 
af ejerne. Kommissionen lægger vægt på, at 
en sådan forlængelse ifølge Vejdirektoratets 
oplysninger ikke vil have nogen dokumente-
ret effekt sammenholdt med, at en forlængel-
se af støjskærmen vil medføre en merudgift 
for projektet på 200.000-250.000 kr. Henset 
til, at der på indersiden af støjskærmen etab-
leres en beplantning, der i løbet af nogle år 
forudsættes at dække hele støjskærmen 
sammenholdt med, at den eksisterende række 
af høje træer på ejernes ejendom forudsættes 
bevaret, kan kommissionen ikke følge ejer-
nes ønske om at skærmen bliver gennemsig-
tig på øverste meter.  

Mødested: Køge Transportcenter. Arealer vest for 
Køge Bugt Motorvejen fra st. 134.7 til st. 137.0. 

• Vejdirektoratet oplyste, at det bliver nødven-
digt at etablere en midlertidig arbejdsvej på 
matr.nr. 2f Ølby By, Højelse fra kommune-
vejen Nordhøj til jorddepotet på matr.nr. 3a, 
da det på grund af et fredet dige ikke er mu-
ligt at etablere direkte vejadgang fra Nordhøj 
til matr.nr. 3a. Der fremkom ikke i øvrigt 
bemærkninger til projektet på dette møde-
sted. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 
 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 
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Fredag den 13. juni 2014 kl. 9.00 samledes kom-
missionen øst for Køge Bugt Motorvejen på parke-
ringspladsen ved Boligselskabet Sjælland, 4600 Kø-
ge for at fortsætte besigtigelsesforretningen i anled-
ning af udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem 
Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge. 

Deltagerne var de samme som ved mødet den 12. ju-
ni 2014. Dog deltog fra Køge Kommune, teknisk af-
deling, Kirsten Truberg Jensen ikke. Fra Vejdirekto-
ratet deltog projektchef Erik Stoklund Larsen, Jakob 
Fryd (støj) og Mads Hansen ikke. 

Følgende passerede: 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Boligselskabet 
Sjælland. Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen mel-
lem Lyngvej og Bellingestien. 

• Vejdirektoratet bekræftede på spørgsmål fra 
en repræsentant for Boligselskabet Sjælland, 
at det nye regnvandsbassin mellem Dal-
svingstien og motorvejsrampen vil blive ind-
hegnet af hensyn til børnene i området. 

• Områdelederen for Boligselskabet Sjælland 
bemærkede, at man gerne så, at den nuvæ-
rende trærække af store popler, der løber pa-
rallelt med ejendommens parkeringspladser 
på kommunens ejendom matr.nr. 9a, fjernes 
af Vejdirektoratet i forbindelse med anlægs-
arbejdet, når matr.nr. 9a alligevel skal an-
vendes af Vejdirektoratet til arbejdsareal. 
Træerne udgør en sikkerhedsrisiko, da der af 
og til falder grene ned på boligselskabets 
ejendom. Vejdirektoratet anførte hertil, at en 
fjernelse af poplerne ikke er påkrævet af hen-
syn til anlægsprojektet. Kommissionen har 
forståelse for boligselskabets bekymring om-
kring de omhandlede træer, men må henvise 
boligselskabet til at rejse spøgsmålet om 
fjernelse af træerne overfor Køge Kommune. 

• Boligselskabet er ved at anlægge en ny intern 
vej fra parkeringspladsen og rundt om gavlen 
af boligkarréerne langs med Dalvangstien til 
brug for renovationsbiler m.m. Det blev af-
talt, at Vejdirektoratet kan benytte denne vej 
som adgangsvej til det nye regnvandsbassin. 
Det indebærer, at vejadgangen til regnvands-
bassinet bliver lidt anderledes end vist på be-
sigtigelsesplanen. Det blev endvidere aftalt, 

at Vejdirektoratet etablerer afspærring på ad-
gangsvejen til regnvandsbassinet mellem bo-
ligselskabets ejendom og Dalvangsstien med 
oplukkelig bom eller lignende, således at 
indkørsel fra stien til boligselskabets ejen-
dom med motorkøretøjer ikke bliver mulig 
for andre end Vejdirektoratet. 

Mødested: Tunnel ved Pilegårdsvej. Arealer øst for 
Køge Bugt Motorvejen mellem Ølbyvej og motor-
vejsudfletningen og vest for Køge Bugt Motorvejen 
mellem st. 137.0 og motorvejsudfletningen. 

• Forpagter af matr.nr. 7bm og 17cg Ølby By, 
Højelse og ejer af matr.nr. 8bi Ølby By, Høj-
else Ib Pedersen, spurgte til højden af kan-
terne omkring regnvandsbassin 19. Vejdirek-
toratet oplyste, at kanterne vil komme til at 
ligge i niveau med det omkringliggende 
markareal, hvorfor der ikke skulle være pro-
blemer med at komme rundt om bassinet 
med landbrugsmaskiner.  

• Landinspektør Jens Mølbak gjorde på vegne 
af ejeren af matr.nr. 6a Ølby By, Højelse, 
gældende, at placeringen af regnvandsbassin 
18 ikke er optimal. Han oplyste, at der i fe-
bruar 2014 er eksproprieret areal fra ejen-
dommen til anlægget af den nye bane Kø-
benhavn.-Ringsted, i hvilken forbindelse 
ejendommen har fået tillagt et afskåret areal 
fra naboejendommen matr.nr. 5bp Ølby By, 
Højelse. Han påpegede, at den på besigtigel-
sesplanen viste placering af regnvandsbassi-
net ikke svarer til den placering af regn-
vandsbassinet, der fremgik af ekspropriati-
onsmaterialet fra Banedanmark. Det er vig-
tigt for ejeren, at regnvandsbassinet placeres 
således, at ejeren sikres det størst mulige 
sammenhængende landbrugsareal. 

• Vejdirektoratet oplyste, at man ved placerin-
gen af regnvandsbassinet har forsøgt at kom-
binere hensynet til de geografiske forhold i 
område med hensynet til ejerens forståelige 
og rimelige ønske om at få det størst mulige 
sammenhængende landbrugsareal. Der er 
endvidere taget hensyn til, at der skal være 
vejadgang til regnvandsbassinet fra Ølbyvej. 
Der etableres ikke en fysisk vej i marken til 
regnvandsbassinet. Inspektioner vil som ud-
gangspunkt ske til fods eller med køretøjer, 
når der ikke er afgrøder på marken. I tilfælde 
af uheld på motorvejen, hvor det er nødven-
digt at foretage oprensning af bassinet, mens 
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der er afgrøder på marken, vil der blive udbe-
talt sædvanlig markskadeerstatning. Vejdi-
rektoratet kunne ikke give nogen forklaring 
på, at placeringen af regnvandsbassinet er 
vist anderledes i Banedanmarks materiale.  

• Jens Mølbak har efterfølgende meddelt, at 
det er ejerens ønske, at regnvandsbassinet 
placeres så tæt på motorvejen som muligt. 

• Vejdirektoratet har hertil anført, at regn-
vandsbassinet er placeret i et naturligt dyb-
depunkt, hvor det rent anlægsteknisk er mest 
hensigtsmæssigt. Vejdirektoratet er dog ind-
stillet på at forsøge at dreje og ”klemme” 
regnvandsbassinet tættere op mod jernbanen, 

således at ejeren får det størst mulige frie 
dyrkningsareal mellem motorvejen og regn-
vandsbassinet. 

• Kommissionen finder, at regnvandsbassinet 
bør placeres op mod jernbanen, hvor der er et 
naturligt lavpunkt i terrænet. Kommissionen 
har noteret sig, at Vejdirektoratet vil forsøge 
udforme regnvandsbassinet således, at der ef-
ter anlæg af jernbane og regnvandsbassin til 
motorvejen fremkommer mindst muligt 
spildareal. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 

 

Onsdag den 18. juni 2014 kl. 9.00 samledes kom-
missionen øst for Køge Bugt Motorvejen i H/F Hav-
relyngen for at fortsætte besigtigelsesforretningen i 
anledning af udbygning af Køge Bugt Motorvejen 
mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved 
Køge. 

Deltagerne var de samme som ved mødet den 12. ju-
ni 2014. Fra Vejdirektoratet deltog Jakob Fryd (støj) 
og Mads Hansen ikke. Endvidere deltog fra Køge 
Kommune, teknisk afdeling, Kirsten Truberg Jensen 
ikke. 

Følgende passerede: 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig.  

Mødested: H/F Havrelyngen. Arealer øst for Køge 
Bugt Motorvejen mellem Bellingestien og Ølbyvej. 

• Vejdirektoratet oplyste, at udgangspunktet 
for projekteringen har været, at der ikke skal 
ske indgreb i de eksisterende haver inden for 
eksisterende hegn mod motorvejen. Eksiste-
rende hegn og beplantning uden for hegnene 
vil som udgangspunkt blive fjernet, og bru-
gerne af de enkelte haver vil få tillagt brugs-
ret til arealet mellem egen grund og den nye 
støjskærm. Der vil dog kunne indgås indivi-
duelle aftaler med de enkelte brugere om be-
varelse af eksisterende hegn og beplantning, i 
det omfang hegn og beplantning ikke er til 

hinder for etableringen af støjskærmen. Ud 
for de haver, hvor eksisterende hegn fjernes, 
således at haverne åbnes ud mod motorvejen, 
vil der blive opsat midlertidigt arbejdsplads-
hegn, mens støjskærmen etableres. Beplant-
ningen vil blive fjernet i efteråret 2014 af 
hensyn til flagermus og fugle. 

• I have 89 oplyste Vejdirektoratet, at det nu-
værende hegn må påregnes fjernet, og at are-
alet ud til støjskærmen vil blive muldbelagt.  

• I have 87 oplyste Vejdirektoratet, at man ik-
ke kommer direkte ind i haven og arbejder. 
På forespørgsel fra brugerne af haven oplyste 
Vejdirektoratet, at støjforholdene bliver for-
bedret dels som følge af støjskærmen, dels 
som følge af, at der vil blive anvendt en støj-
svag asfaltbelægning på motorvejen. 

• I have 79c oplyste Vejdirektoratet, at den 
nuværende beplantning ud til motorvejen 
fjernes, og at der opsættes et arbejdshegn. 

• I have 79b oplyste Vejdirektoratet, at den 
nuværende beplantning ud til motorvejen 
fjernes, og at der opsættes et arbejdshegn. 
Vejdirektoratet oplyste videre, at man ikke 
kommer ind på selve havearealet i forbindel-
se med anlægsarbejdet. Brugerne af have 79b 
spurgte til, hvorledes støjen bliver fremadret-
tet. Vejdirektoratet oplyste, at støjforholdene 
bliver forbedret dels som følge af støjskær-
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men, dels som følge af, at der vil blive an-
vendt en støjsvag asfaltbelægning på motor-
vejen. Vejdirektoratet oplyste endelig, at an-
lægsarbejdet starter ultimo oktober/primo 
november 2014 med fjernelse af beplantning. 

• I have 61 oplyste Vejdirektoratet, at der ale-
ne fjernes beplantning på ydersiden af det 
nuværende hegn. Eksisterende hegn kan be-
vares.  

• I have 29 oplyste Vejdirektoratet, at hvis det 
bliver nødvendigt at fjerne beplantningen ud 
mod motorvejen vil Vejdirektoratet opsætte 
et midlertidigt arbejdspladshegn for at skær-
me. 

• I have 13 oplyste Vejdirektoratet, at det nu-
værende dyrehegn fjernes. Det af brugeren 
opsatte hegn og skur kan bevares. 

Kommissionens beslutning 

Med de bemærkninger, der fremgår ovenfor under de 
enkelte mødesteder og ejendomme, godkendte kom-
missionen det fremlagte projekt, idet den fastsatte 
følgende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, som berøres af besigtigelsen 
vedrørende motorvejens udbygning mellem syd for 

Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge, er 
angivet i de særlige bestemmelser. 

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. Der kan forekomme ændringer frem mod 
ekspropriationen. 

Stationeringslinjer 

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen mellem 
Egedesvej og Køge er stationeret fra nord mod syd 
principielt følgende den eksisterende driftskilometre-
ring med start i st. 134.700 syd for Egedesvej og af-
slutning ved motorvejsudfletningen i Køge i st. 
137.800 til 137.900 (henholdsvis højre og venstre 
vejside). De nævnte stationeringer er projektstatione-
ringer, som tilnærmelsesvis er lig med driftskilome-
trering +100 km. 

Stationeringerne er vist på besigtigelsesplaner og er 
anvendt i de særlige bestemmelser. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen/motorvejen: 

• m.h.s. = motorvejens højre side set i stigende 
stationering 

• m.v.s. = motorvejens venstre side set i sti-
gende stationering 

• m.b.s. = motorvejens begge sider 

 
 
 
Køge Kommune 

 
 

Matr.nr. 11a 
Ølsemagle By,  
Ølsemagle     

Stationering: 134.700 - 134.950 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 45 
Ølsemagle By,  
Ølsemagle 

Stationering: 134.700 - 135.810 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 12bc  
Ølsemagle By, Øl-
semagle     

Stationering: 134.950 – 135.125 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 7000o  
Ølsemagle By,  
Ølsemagle    

Stationering: 135.125 – 135.150 m.h.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
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Matr.nr. 12a  
Ølsemagle By,  
Ølsemagle     

Stationering: 135.150 – 135.385 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 44a  
Ølsemagle By,  
Ølsemagle     

Stationering: 135.385 – 135.740 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 48  
Ølsemagle By,  
Ølsemagle     

Stationering: 135.740 – 135.790 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr.4cp  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 135.780 – 136.270 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 52a  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 135.820 – 136.270 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 4cs  
Ølby By,  
Højelse     

Stationering: 136.270 – 136.430 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 4a  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.150 – 136.300 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr.16ae  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.200 – 136.210 m.h.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 16ai  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.240 – 136.250 m.h.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr.7000x  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.400 – 136.585 m.h.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 2f  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.300 – 136.400 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal samt ar-
bejdsvej til jorddepot. 

Matr.nr. 3ey  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.250 – 136.420 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning og regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
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Der pålægges servitut om færdselsret. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 2e  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.400– 136.460 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Eksisterende afvandingsledning afproppes.  

Matr.nr.7000ak  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.460 – 136.470 m.v.s.  
Der eksproprieres areal midlertidigt til kommunevejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 7000z  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.460 – 136.470 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 9ba  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.460 – 136.470 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 

Matr.nr. 9ax  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.460 – 136.470 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 

Matr.nr. 7000as 
Ølby By,            
Højelse 

Stationering: 136.500 – 136.545 m.v.s. 
Der eksproprieres areal midlertidigt til kommunevejens udbygning. 

Matr.nr. 9bb  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.400 – 136.500 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 

Matr.nr. 9a  
Ølby By, 
Højelse 

Stationering: 136.500 – 136.560 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevejens udbygning. 

Matr.nr. 7000r 
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.480 – 136.500 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 9bc  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.440 - 136.500 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 9az  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.500 – 136.770 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning og regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 9ø  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.500 – 136.65 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om færdselsret. 

Matr.nr. 7000aæ 
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.770 – 136.790 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om færdselsret. 

Matr.nr. 9ay  
Ølby By,  

Stationering: 136.590 – 136.770 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
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Højelse Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 7000y  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.770 – 136.790 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 9aø  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.790 – 136.890 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 5bp  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 136.870 – 137.030 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal da eksiste-
rende markvej forlægges. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 6a  
Ølby By, 
Højelse 

Stationering: 137.010 – 137.370 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning og regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 
Der pålægges servitut om færdselsret. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 

Alle kolonihaver-
ne ud mod MV 
(matr.nr. 9æ og 
6as) samt fælles-
vejen (matr.nr. 9æ 
og 6as) 

Stationering 136.785-137.375 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 89 

Stationering: 136.785 – 136.810 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 87 

Stationering: 136.808 – 136.833 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ Ølby 
By,  
Højelse 
Have nr. 81 

Stationering: 136.833 – 136.858 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 79C 

Stationering: 136.856 – 136.880 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 79B 

Stationering: 136.880 – 136.903 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 
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Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 77 

Stationering: 136.902 – 136.927 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 75 

Stationering: 136.926 – 136.955 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 9æ, 6as 
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 69 

Stationering: 136.955 – 136.974 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 67 

Stationering: 136.974 – 136.998 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 61 

Stationering: 136.998 – 137.021 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 59 

Stationering: 137.020 – 137.045 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 53 

Stationering: 137.043 – 137.068 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 51 

Stationering: 137.067 – 137.092 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 45 

Stationering: 137.090 – 137.114 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 43 

Stationering: 137.114 – 137.139 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 37 

Stationering: 137.138 – 137.163 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.161 – 137.185 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 



 115 18.06.2014 
 

Have nr. 35 
Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 29 

Stationering: 137.185 – 137.209 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 27 

Stationering: 137.207 – 137.232 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 21 

Stationering: 137.230 – 137.255 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 19 

Stationering: 137.254 – 137.279 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 13 

Stationering: 137.278 – 137.302 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 11 

Stationering: 137.302 – 137.326 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 5 

Stationering: 137.325 – 137.349 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

Matr.nr. 6as  
Ølby By,  
Højelse 
Have nr. 3 

Stationering: 137.349 – 137.375 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut ang. støjskærm. 

 
Matr.nr. 7000av 
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.375 – 137.40 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning.  
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 7000i  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.380 – 137.410 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 7a  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.410 – 137.760 m.h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 7bm  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.400 – 137.810 m.v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til motorvejens udbygning og regnvandsbas-
sin. 
Regnvandsbassin afleveres med dyrkningsskråninger efter endt anlægsarbejde. 
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Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om færdselsret. 
Der pålægges servitut om regnvandsledning. 

Matr.nr. 8bh  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.760 – 137.880 m.h.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 

Matr.nr. 58  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.800 – 137.815 m.v.s. 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om drænledning. 

Matr.nr. 17cg  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 137.800 - 138.110 m.v.s 
Der eksproprieres areal som midlertidigt skal bruges til arbejdsareal. 
Der pålægges servitut om færdselsret. 

Matr.nr. 8bi  
Ølby By,  
Højelse 

Stationering: 138.110 – 138.400 m.v.s 
Der pålægges servitut om færdselsret. 

Herefter afsluttedes forretningen, og protokollen blev underskrevet. 
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