
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 11. oktober 2011 

Udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen 

Albertslund Kommune. 

 

Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Hotel Scandic, Roskildevej 550, 
Glostrup, for at afholde en besigtigelsesforretning i 
anledning af udbygning af Motorring 4 mellem Taa-
strup og Frederikssundmotorvejen i Albertslund 
Kommune. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Erik Larsen og Leif Luxhøj-Pedersen, samt det 
ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes 
Område udtagne medlemmer, Carsten Vestergaard. 
Det andet af de fra Den Fælleskommunale Liste ud-
tagne medlemmer, Steen Christiansen, havde meldt 
afbud.    

Som repræsentant for Albertslund Kommune mødte 
Jan Holm.    

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Gunnar Aage.   

For Vejdirektoratet mødte ledelsesrepræsentant Tor-
ben Richter, projektleder Christian Tolderlund, land-
inspektør Allan Bak Aastrup, fagprojektleder Per 
Øster, afvandingsingeniør Hanne Breinholm, an-
lægskoordinator Niels Peter Madsen og teknisk kon-
sulent Mie Møller Jakobsen.  

For Naturstyrelsen, Østsjælland, mødte skovfoged 
Jens Peter Bundgaard.  

For Kulturøkologisk Forening, Albertslund, mødte 
Povl Markussen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 16. august 2011 
fra Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt 
for kommissionen.  

Kst. kommissarius fremlagde endvidere Forslag til 
Tekniske Bestemmelser, Udbygning af Motorring 4 
fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen i henhold til 
lov nr. 1535 af den 21. december 2010, Besigtigelse 
for strækningen, st. 9.700 - st. 14.100, August 2011, 
med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, 
tegn.nr. 0410-1022, dateret 22. juli 2011 og tegn.nr. 
0410-33002, dateret 11. august 2011. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Forudsætninger 

Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmo-
torvejen udgør en del af rute O4 - København, der 
forløber fra E47, Nybrovej til Motorvejskryds Ishøj. 
Projektet er vedtaget i henhold til aftale om ”Bedre 
veje mv.” af 2. december 2009, og anlægget af vejen 
udføres i henhold til lov nr. 1535 af 21. december 
2010. 

Myndighedsgodkendelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og 
Landskabsstyrelsen principielt godkendt projektet i 
høringssvar til VVM-redegørelsen i brev af 14. sep-
tember 2009.  
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Vejdirektoratet har i brev af 22. juli 2011 søgt Natur-
styrelsen Roskilde om endelig godkendelse i henhold 
til Naturbeskyttelseslovens § 20. Godkendelse er 
meddelt med brev af 23. september 2011.  

Ansøgning om ophævelse af fredskovspligt sker, 
efter aftale med Naturstyrelsen, efter besigtigelses-
forretningen. Godkendelsen vil foreligge inden eks-
propriationsforretningen. 

I brev af 28. juni 2011 har Vejdirektoratet anmodet 
Albertslund Kommune om en udtalelse om projektet, 
jf. Vejlovens § 16. Udtalelsen er fremsendt den 26. 
september 2011. 

Vejdirektoratet har den 3. august 2011 anmodet Fø-
devareErhverv om en udtalelse, herunder om hensyn 
til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, 
jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ved-
rørende fast ejendom, § 13, stk. 2.  Udtalelsen er 
fremsendt den 8. august 2011.  

Vejdirektoratet har den 6. juli 2011 søgt Albertslund 
Kommune om dispensation efter Naturbeskyttelses-
lovens § 65 i forhold til de områder, som er beskyttet 
efter lovens § 3 (søer og vandløb) og § 17 (udvidelse 
af motorvej, etablering af regnvandsbassin og støj-
volde mv. inden for skovbyggelinjer). Revision af 
dispensationsansøgningen er fremsendt i august 

2011. Dispensationer er meddelt med breve af 21. 
september 2011.  

Vejdirektoratet har den 13. maj 2011 søgt Alberts-
lund Kommune om tilladelse til udledning af vejvand 
i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28. 
Tilladelse er meddelt med brev af 14. september 
2011.  

Vejdirektoratet har den 14. juli 2011 søgt om dispen-
sation efter Naturbeskyttelseslovens § 33 jf. § 50 fra 
fredning ved St. Vejleå – Taastrup til etablering af 
regnvandsbassin. Revision af dispensationsansøgnin-
gen er fremsendt i august 2011. Dispensation er 
meddelt med brev af 22. september 2011. 

Vejdirektoratet har i forbindelse med vejprojektet 
igangsat forhandling med vandløbsmyndigheden jf. 
vandløbslovens § 64, stk. 2 med henblik på afholdel-
se af vandsynsforretning og udarbejdelse af Vand-
synsprotokol. Der blev fremlagt foreløbig vand-
synsprotokol, dateret 14. juli 2011 (dokument 
11/14315-1). Endelig vandsynsprotokol vil foreligge 
til ekspropriationsforretningen. 

 

Tegningsliste 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 

0410-1022 Oversigtsplan, Besigtigelse  1:25.000 - 

0410-33002 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 9.700 – 14.120 1:4000 - 

     

Projektmappen:     

0410-1024 Plan  st. 9.700 – 14.120 1:4000 A 

0410-7003 Normaltværsnit motorvej  1:100 - 

0410-12001 Længdeprofil 

Forlagt Ballerupvej og Forlagt Rovej 

 1:400/1:4000 A 

0410-17001 Normaltværsnit 

Forlagt Ballerupvej og Forlagt Rovej 

 1:100 - 
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Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Strækningen Taastrup - Frederikssundmotorvejen 
udgør den sydligste del af motorvejen M4, der forlø-
ber fra Motorvejskryds Taastrup til Ballerup Boule-
vard. 

Delstrækningen har mod syd sit udgangspunkt ved 
Motorvejskryds Taastrup, beliggende vest for Al-
bertslund, og føres herfra i et forløb nordvest om 
Albertslund frem til forbindelsesanlægget ved Frede-
rikssundmotorvejen (Motorvejskryds Ballerup), syd 
for Ballerup. 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 4 km ud-
bygning med et ekstra kørespor i hver retning på den 
eksisterende motorvej mellem Taastrup og Frederiks-
sundmotorvejen. Udbygningen udføres som en ind-
vendig udvidelse, hvor der primært bliver tale om 
inddragelse af areal fra den eksisterende midterrabat.  

Motorvejen er stationeret fra syd mod nord med ud-
gangspunkt i st. 10.000, som er sammenfaldende med 
km 1/0000 på den eksisterende vej. 

Vejanlægget er beliggende i Albertslund Kommune. 

Dimensioneringshastighed 

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
110 km/t. Der er i projektet benyttet traceringsele-
menter, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring 
og længdeprofil ved denne hastighed.  

Mindste horisontalradius er 1.490 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk er 
30.000 m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 
64.000 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 9 ‰. 

Der ændres ikke på den eksisterende motorvejs linje-
føring og længdeprofil. 

For forlægningen af kommunevej Ballerupvej an-
vendes dimensioneringshastigheden 60 km/t. 

For forlægningen af kommunevej Rovej anvendes 
dimensioneringshastigheden 30 km/t. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejen. Vandsynsforret-
ninger er - i overensstemmelse med vandløbslovens 
bestemmelser – afholdt inden besigtigelsen, og vand-
synsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriations-
forretningen. 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nød-
sporskanter, således at alt overfladevand ledes til 
lukkede ledninger via rendestensbrønde. Vand fra 
midterarealet opsamles i trug og ledes til regnvands-
bassin. Omlagte kommuneveje afvandes normalt til 
grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger 
med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. 

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

Kommunevejen Vestskovvej er tilsluttet motorvejen i 
et ruderanlæg (Albertslund N). 

Der etableres ingen nye tilslutninger til motorvejen. 

Tværprofil 

Nuværende tværprofil 

Motorvejens kronebredde er 44,50 m, fordelt på føl-
gende elementer: 

midterrabat på 19,50 m 

2 kørebaner a 8,00 m, afstribet med 2 kørespor a 3,50 
m og kantbaner a 0,50 m 

2 belagte nødspor a 3,00 m 

2 yderrabatter a 1,50 m. 
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Fremtidigt tværprofil 

Motorvejens kronebredde er 44,50 m, fordelt på føl-
gende elementer: 

En ny midterrabat på 10,50 m, hvor eksisterende 
beplantning er ryddet.  

2 kørebaner a 12,50 m, afstribet med 3 kørespor a 
3,50 m, indre kantbaner a 1,50 m og kantbaner a 0,50 
m 

2 belagte nødspor a 3,00 m 

2 yderrabatter a 1,50 m. 

Der etableres nødspor på frakørselsramper på eksiste-
rende græsrabat. Øvrige rampers tværprofil ændres 
ikke. 

Ved Vestskovvejs signalreguleres og ombygges det 
eksisterende rampekryds. På frakørselsrampen fra 
syd etableres et højresvingsspor og et venstresvings-
spor. På Vestskovvej, øst, etableres tilfarten som et 
gennemfartsspor og et højresvingsspor. På Vestskov-
vej, vest, etableres tilfarten som 2 gennemfartsspor 
og et separatreguleret venstresvingsspor.  

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med Albertslund Kommune og fremgår 
af afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil 
principielt blive udformet i overensstemmelse med 
de eksisterende forhold. 

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.  

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m for 
motorvejen. 

For underførte stier bibeholdes eksisterende frihøj-
der. 

Støjafskærmning 

Der etableres støjvold på følgende strækninger: 

St. 13.000 – 13.720, motorvejens højre side. 

St. 13.200 – 13.720, motorvejens venstre side. 

Byggelinjer 

Arealerne langs motorvejen pålægges servitut om 
byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at veje-
ne senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlo-
vens § 34, stk. 1. 

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motorvejens midte *)  60 m 

Fra rampens venstre kørebanekant **) 35 m 

*) i overensstemmelse med anlægslovens § 2. 

**) på 2-sporede ramper måles afstanden fra midten 
af kørebanen 

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. 

Nuværende byggelinjer langs motorvejen og ramper 
aflyses. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne.  

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 op til 10 m. 

Endvidere kan der eksproprieres til broarbejdsplad-
ser, interimsveje, udsætning, terrænregulering, for-
lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske 
prøvegravninger og udgravninger m.v. 
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Faunapassager 

Der etableres ikke faunapassager på strækningen. 

Erstatningsbiotoper 

Der etableres én erstatningsbiotop. Placering og ud-
formning sker i samråd med Naturstyrelsen. Der kan 
pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbioto-
pen. 

Vildthegn 

Der opsættes vildthegn i begge sider på hele stræk-
ningen. 

Placering og udformning sker i samråd med Natur-
styrelsen. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyg-
gede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor 
vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med 
vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vej-
bestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem 
vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Der sker ingen ændringer i vejbestyrelsesforhold. 

Fremmede ledninger 

Der henvises til afsnit 6. Særlige bestemmelser. 

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

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

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbej-

dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i 
midlertidigt benyttede arealer. 

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. 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt afvandingssy-
stemet fra motorvejen har en tilstrækkelig kapacitet 
henset til de senere års stærke regnskyl.  

Vejdirektoratet oplyste, at afvandingssystemet er 
dimensioneret i overensstemmelse med gældende 
vejregler svarende til andre motorvejsstrækninger, 
der udvides i disse år.  

Flere udtrykte fortsat tvivl om, hvorvidt afvandings-
systemet er tilstrækkeligt til at imødegå de fremtidi-
ge, forventeligt stigende, nedbørsmængder.  

Repræsentanten for Kulturøkologisk Forening, Al-
bertslund, gjorde opmærksom på problemer med 
vandkvalitet i det eksisterende sydlige regnvandsbas-
sin ved Toftekærstien.  

Vejdirektoratet oplyste, at vandet i det pågældende 
bassin stammer både fra store befæstede arealer i 
Albertslund Vest og fra motorvejen.  Regnvandsbas-
sinet vil fremover kun indeholde vejvand fra motor-
vejen, idet Albertslund Forsyning etablerer et nyt 
regnvandsbassin til kommunens regnvand. Vejdirek-
toratet har sædvanligvis ikke problemer med vand-
kvaliteten i Vejdirektoratets regnvandsbassiner.  

Naturstyrelsens repræsentant ønskede, at der etable-
res udskilningsforanstaltninger på tilløb til regn-
vandsbassinerne a.h.t. vandkvaliteten i bassinerne, 
der skal ligge som søer i skoven.   

Vejdirektoratet oplyste, at det er ineffektivt at etable-
re udskilningsforanstaltninger, fx. olieudskillere, på 
tilløbet til regnvandsbassiner. Øvrig forurening ud-
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skilles som udgangspunkt ikke, men kommer ind i 
bassinet, hvor den evt. bundfældes. Det er derfor 
mest effektivt at etablere foranstaltningerne ved bas-
sinets afløb. Ved deciderede uheld lukkes for afløbet, 
og bassinet renses op.    

Vejdirektoratet bemærkede, at uanset at kantopsamlet 
motorvejsvand er klassificeret som forurenet vand, 
må det anses for relativt "rent". Vejdirektoratets 
regnvandsbassiner udgør normalt ingen trussel mod 
naturen, men er selvsagt ikke rent vand som i en na-
turlig sø.           

Repræsentanten for Kulturøkologisk Forening, Al-
bertslund, spurgte, om der kunne etableres støjaf-
skærmning ved hullerne i støjvolden ud for stiunder-
føringerne.   

Vejdirektoratet oplyste, at mulighederne for at etab-
lere ekstra støjvolde eller forhøje de projekterede er 
meget begrænsede, og i øvrigt vil det have en for-
holdsvis ringe effekt. Derimod vil den støjsvage as-
falt, der udlægges som led i projektet, medføre en 
betydelig dæmpning af dækstøjen fra trafikken på 
Motorring 4 (cirka 3 dB(A)).   

Repræsentanten for Kulturøkologisk Forening, Al-
bertslund, spurgte, hvilken bevoksning der bliver i 
det resterende midterareal.   

Vejdirektoratet oplyste, at bevoksning på det eksiste-
rende midterareal ryddes i forbindelse med projektet. 
På forespørgsel oplystes, at det kommende, reduce-
rede midterareal vil blive muldbelagt, men at etable-
ring af beplantning på dette areal ikke indgår i pro-
jektet.   

Ejerne af matr.nr. 40a Herstedvester By, Herstedve-
ster, udtrykte ønske om etablering af en støjvold ud 
for ejendommen, eventuelt ved anvendelse af over-
skudsjord fra projektet.  Der henvises til det nedenfor 
vedrørende denne ejendom anførte.  

En repræsentant for Albertslund Golfklub udtrykte 
ønske om etablering af en støjvold i det "hul" mellem 
støjvoldene på matr.nr. 27a Herstedvester By, Her-
stedvester, hvor højspændingstracéet forløber.  

Vejdirektoratet oplyste, at en udfyldning af hullet i 
støjvolden på det pågældende sted ikke indgår i pro-
jektet, og at det vil være anlægsteknisk kompliceret, 
om overhovedet muligt, på grund af reglerne om 
fritrumsprofil ved stærkstrømsanlæg.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder.  

Toftekærstiens underføring under Motorring 4. 

Kommunens repræsentant forespurgte, hvordan ar-
bejdstransporterne er planlagt udført.  

Vejdirektoratet oplyste, at tunge transporter, herun-
der jordkørsel, skal foregå fra motorvejen. Risby 
Mosevej og cykelstien til Agrovej planlægges alene 
brugt til materialekørsel med mindre køretøjer.   

Den nærmere placering og udformning af regnvands-
bassinet er givet af Albertslund Kommune via udled-
ningstilladelsen. Vejdirektoratet projekterer i henhold 
til de i udledningstilladelsen stillede krav. Det dé-
tailprojekterede regnvandsbassin sendes til udtalelse 
hos kommunen.   

Vestskovvejs overføring over Motorring 4.  

Det konstateredes, at der er ved at blive etableret en 
telemast på et areal af matr.nr. 41a Herstedvester By, 
Herstedvester, tæt ved motorvejen for enden af den 
blinde afgrening af kommunevej Snubbekorsvej.   

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke umiddelbart var 
bekendt med dette projekt, der befinder sig indenfor 
den eksisterende byggelinie. Etablering af masten vil 
dog ikke være i konflikt med arbejdsarealet, som 
ønskes etableret på det pågældende sted. Vejdirekto-
ratet vil snarest tage kontakt til kommunen for at få 
afklaret spørgsmålet om eventuel dispensation fra 
eksisterende byggelinie m.v. til etablering af masten.       

Ejerne af matr.nr. 40a, Herstedvester By, Herstedve-
ster, udtrykte interesse for eventuelt efter anlægsar-
bejdets udførelse at overtage matr.nr. 1p, Herstedve-
ster By, Herstedvester, tilhørende Naturstyrelsen, der 
ønskes anvendt til arbejdsareal i forbindelse med 
motorvejsudvidelsen. Naturstyrelsen har efterfølgen-
de oplyst, at matr.nr. 1p er udlejet til 2018, og at leje-
ren ikke ønsker at opsige lejeaftalen.  

Ejerne af matr.nr. 40a ønskede etableret en støjvold 
ud for ejendommen i forlængelse af en eksisterende 
vold, såfremt der bliver et anvendeligt jordoverskud i 
projektet for derved at reducere støjgenerne fra mo-
torvejen.   

Vejdirektoret tilkendegav, at man gerne vil undersø-
ge mulighederne herfor i dialog med Naturstyrelsen 
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og ejerne af matr.nr. 40a og Albertslund Kommune, 
da volden skal ligge i forlængelse af kommunens 
eksisterende vold.   

Det eksisterende regnvandsbassin ved hjørnet mel-
lem Ydergårdsvej og Ballerupvej. 

Naturstyrelsens repræsentant fremsatte ønske om, at 
støjvolden på det pågældende sted etableres nærmere 
på motorvejen, således at Ballerupvej/Østbakkevej 
kan forlægges til en placering nærmere motorvejen, 
hvorved indgrebet i skoven minimeres.     

Vejdirektoratet oplyste, at den projekterede støjvold 
er tilsvarende den i VVM-redegørelsen viste place-
ring og udformning af støjvold. Man vil gerne under-
søge mulighederne for at etablere volden nærmere på 
Motorring 4, men konsekvensen af en sådan ændret 
placering vil i givet fald være, at BAllerupo-
vej/Østbakkevej ikke forlægges som led i projektet.   

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at indgrebet vedr. 
det nordlige af de foreslåede nye regnvandsbassiner 
næppe vil blive reduceret, hvis støjvolden flyttes, da 
det på dette sted er det frilagte vandløb, Rogrøften, 
der udgør skovens afgrænsning. Indgrebet i skoven 
vedr. det sydlige bassin vil højst kunne reduceres 
nogle få meter, hvis projektet ændres som foreslået af 
Naturstyrelsens repræsentant. Vejdirektoratet ønsker 
derfor at fastholde projektet som fremlagt.   

På forespørgsel oplyste Vejdirektoratet, at det er 
forudsat, at regnvandsbassinerne på dette sted skal 
henligge, så de fremstår som uhegnede søer i skoven. 
De détailprojekterede regnvandsbassiner sendes til 
udtalelse hos Naturstyrelsen. Dog ønsker Vejdirekto-
ratet i overensstemmelse med fast praksis at blive 
ejer af det areal, hvorpå der etableres regnvandsbas-
siner.   

Kommissionens beslutning 

Det détailprojekterede regnvandsbassin ved Tofte-
kærstien sendes til udtalelse hos kommunen.  Endvi-
dere finder kommissionen, at den særskilt beliggende 
lod, matr.nr. 3h, Vridsløselille By, Herstedvester, 
hvoraf størstedelen skal anvendes til etablering af det 
pågældende regnvandsbassin, bør eksproprieres i sin 
helhed.   

Kommissionen godkender herudover, at der kan ske 
ekspropriation fra matr.nr. 27a, Herstedvester By, 
Herstedvester, hvis det gennem détailprojekteringen 

skulle vise sig påkrævet at erhverve areal til etable-
ring af det nævnte regnvandsbassin også fra denne 
ejendom.    

Under indtryk af de seneste års tilfælde af kraftig 
nedbør, var et kommissionsmedlem bekymret for 
dimensioneringen af motorvejens afvandingssystem, 
herunder de foreslåede regnvandsbassiner, idet han 
gav udtryk for, at de normer som lægges til grund 
ved projekteringen, måske ikke længere er overens-
stemmende med virkeligheden.   

Kommissionen har noteret synspunktet, men må 
samtidig konstatere, at Vejdirektoratets projektering 
af afvandingssystemet er i overensstemmelse med 
såvel gældende normer og regler som med den bedste 
tilgængelige faglige viden på området.   

Med hensyn til spørgsmålet om afhjælpning af støj-
problemer på matr.nr. 40a, Herstedvester By, Her-
stedvester, pålægger kommissionen Vejdirektoratet i 
dialog med ejerne og Naturstyrelsen, samt Alberts-
lund Kommune, inden ekspropriationen at undersøge 
mulighederne for og omkostningerne ved etablering 
af en jordvold mellem ejendommens bygninger og 
motorvejen. Volden skal ligge i forlængelse af kom-
munens eksisterende vold.   

Kommissionen finder ikke at have grundlag for at 
pålægge Vejdirektoratet at etablere en støjvold i det 
"hul" mellem støjvoldene på matr.nr. 27a Herstedve-
ster By, Herstedvester, hvor højspændingstracéet 
forløber. Kommissionen har herved bl.a. taget i be-
tragtning, at arealets ejer, Albertslund Kommune, 
ikke har fremsat ønske herom, og at etablering af en 
jordvold under hensyn til ledningstracéet i øvrigt kan 
forventes at frembyde betydelige tekniske vanskelig-
heder.  

Med hensyn til evt. flytning af støjvold og ændret 
forlægning af Ballerupvej/Østbakkevej er kommissi-
onen enig med Vejdirektoratet i, at det fremlagte 
projekt må fastholdes på dette punkt, og at détailpro-
jektering må ske på grundlag af det fremlagte pro-
jektforslag.   

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte kom-
missionen herefter det forelagte projekt og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 
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Særlige bestemmelser 

I det følgende benævnes venstre vejside v.s. og højre 
vejside h.s. 

ALBERTSLUND KOMMUNE 

Motorvejen (st. 9.700 – 14.120) 

St. 9.700 

Motorvejen krydser underført sti Toftekærstien. 

St. 9.700 – 13.880 h.s. 

Der etableres kantopsamling af vejvand i nødspor. 
Nødspor forstærkes. 

St. 9.700 – 14.120 v.s. 

Der etableres kantopsamling af vejvand i nødspor. 
Nødspor forstærkes. 

St. 9.700 – 9.870 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin udvides og ombygges. 
Matr.nr. 3h Vridsløselille By, Herstedvester, ekspro-
prieres i sin helhed.  

St. 9.880 – 13.880 h.s. 

Motorvej udvides mod midten. 

St. 9.940 – 14.120 v.s. 

Motorvej udvides mod midten. 

St. 10.110 

Motorvejen krydser 2 stk. 132 kV højspændingsluft-
ledninger (ejer: Energinet.dk). 

St. 10.590 

Eksisterende broer for underføring af sti Risby Mo-
sevej sideudvides. 

St. 10.670 

Motorvejen krydser Ø1100 mm trykvandledning 
(ejer: Københavns Energi). 

 

St. 11.220 v.s. 

Eksisterende bro for underføring af sti Risbystien 
sideudvides. 

St. 11.610 

Motorvejen krydser overført vej Vestskovvej. 

Vestskovvej 

St. 0.090 

Eksisterende rampekryds signalreguleres og ombyg-
ges. På frakørselsrampen fra syd etableres et højre-
svingsspor og et venstresvingsspor. På Vestskovvej, 
øst etableres tilfarten som et gennemfartsspor og et 
højresvingsspor. På Vestskovvej, vest etableres tilfar-
ten som 2 gennemfartsspor og et separatreguleret 
venstresvingsspor. 

St. 0.090 – 0.180  

På broen mellem rampekryds er kørebanen 18,50 m, 
der fordeles på følgende elementer: 

2 kantbaner a 1,20 m 

2 vognbaner mod øst a 3,20 m 

1 venstresvingsspor mod syd på 3,25 m 

1 venstresvingsspor mod nord på 3,25 m 

1 vognbane mod vest på 3,20 m 

St. 0.180 

Signalreguleret rampekryds ombygges. På frakørsels-
rampen fra nord etableres et højresvingsspor og et 
venstresvingsspor. På Vestskovvej, øst etableres til-
farten som et gennemfartsspor og et separatreguleret 
venstresvingsspor. På Vestskovvej, vest etableres 
tilfarten som 2 gennemfartsspor og et højresvings-
spor. 

St. 12.360 

Motorvejen krydser overført sti Tjørnevej. 

St. 12.920 

Motorvejen krydser 132 kV højspændingsluftledning 
(ejer: Energinet.dk). 
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St. 12.940 – 13.660 v.s. 

Kommunevej Østbakkevej – Ballerupvej forlægges. 

Forlagt Ballerupvej 

St. 0.000 – 0.730 

Forlagt Ballerupvej udføres med 7,00 m asfalteret 
kørebane og 1,50 m yderrabatter. I alt en kronebred-
de på 10,00 m.  

St. 0.000  

Forlagt Ballerupvej tilsluttes Østbakkevej. 

St. 0.430 v.s. 

Ydergårdsvej forlægges og tilsluttes forlagt Balle-
rupvej vinkelret i et T-kryds. 

St. 0.440 v.s. 

Vejen passerer en sendemast (ejer: Telia). 

St. 0.440 – 0.600 v.s. 

Offentligt vandløb Rogrøften frilægges og forlægges 
over en strækning på ca. 170 m. 

St. 0.730  

Forlagt Ballerupvej videreføres i Ballerupvej. 

Motorvejen fortsat 

St. 13.000 – 13.720 h.s. 

Der etableres en støjvold, højde 6 m. Volden udfor-
mes med anlæg 2 mod motorvejen og anlæg fladere 
end 2 mod skoven. 

St. 13.200 – 13.720 v.s. 

Der etableres en støjvold. St. 13.200 - 13.370 stiger 
højden fra 3 til 6 m. Fra st. 13.370 - 13.720 er højden 
6 m. Volden udformes med anlæg 2 mod motorvejen 
og anlæg fladere end 2 mod skoven. 

St. 13.230 – 13.340 h.s. 

Offentligt vandløb Rogrøften frilægges og forlægges 
over en strækning på ca. 130 m. 

St. 13.240 – 13.340 v.s. 

Der etableres et nyt regnvandsbassin. 

St. 13.340 – 13.400 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin nedlægges og opfyl-
des. 

St. 13.350 

Motorvejen krydser rørlagt vandløb Rogrøften. 

St. 13.370 – 13.720 h.s. 

Kommunevej Rovej forlægges. 

Forlagt Rovej 

St. 0.000 – 0.370 

Forlagt Rovej udføres med 4,50 m asfalteret køreba-
ne og 1,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 
7,50 m.  

St. 0.000  

Forlagt Rovej tilsluttes Rovej. 

St. 0.100  

Adgang til Rovej 22 tilpasses forlagt Rovej. 

St. 0.180  

Skur på Rovej 22 nedrives. 

St. 0.370  

Forlagt Rovej tilsluttes Herstedhøjevej i et T-kryds. 

Motorvejen fortsat 

St. 13.440 – 13.520 v.s. 

Der etableres et nyt regnvandsbassin. 

St. 13.550 v.s. 

En transformerstation (ejer: DONG Energy) står i 
støjvoldens tracé og skal flyttes. 
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St. 13.720 

Motorvejen krydser overført sti Herstedhøjevej. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.  
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