
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 17. august 2010. 

Etablering af forbindelsesrampe til Motorring 3 ved Vintappersøen 

Gentofte Kommune. 

 

Tirsdag den 17. august 2010 kl. 9.00, samledes 
kommissionen hos Gentofte Kommune, Ørnegårds-
vej 17, Gentofte, for at afholde besigtigelsesforret-
ning i anledning af etablering af en ny rampeforbin-
delse mellem Helsingørmotorvejen/Lyngby Omfarts-
vej og Motorring 3 (Vintapperrampen) i henhold til 
aktstykke nr. 114 af 3. marts 2009.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne Erling Christensen, de af Transport-
ministeren udnævnte medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlemmer, Finn Kristiansen og Jesper 
Andersen-Rosendal.   

Som repræsentant for Gentofte Kommune mødte 
Mette Mie Nielsen.   

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

For Vejdirektoratet mødte ledelsesrepræsentant Car-
sten Lund, projektleder Christian Tolderlund, landin-
spektør Allan Bak Aastrup, ingeniør Jakob Fryd og 
tilsynsingeniør Torben Münster sammen med pro-
jektingeniør Dorte Petersen, Rambøll, og arkitekt 
Jesper K. Sørensen, Claus Bjarrum Arkitekter.  

For Gentofte Kommunes tekniske forvaltning mødte 
vejchef Niels Christian Koefoed, sektionsleder Ulla 
Dreehsen og ingeniør Nicoline Varberg.  

For Lyngby-Tårbæk Kommunes tekniske forvaltning 
mødte civilingeniør Erling Mønster.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Kommissarius fremlagde Transportministeriets brev 
af 25. maj 2010, hvormed projektet er forelagt for 
ekspropriationskommissionen. 

Besigtigelse 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for 
projektet og fremlagde følgende oplysninger:  

Forudsætninger 

Forbindelsesrampe ved Vintappersøen udgør en del 
af rute M3 Motorring 3.  
 
Projektet er vedtaget i henhold til lovaftalen om ”En 
grøn transportpolitik” af 29. januar 2009, hvor der 
blev bevilget penge til etablering af en bedre forbin-
delse mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3.  
 
Anlægget af vejen udføres i henhold til Aktstykke 
114 dateret 3. marts 2009. 

I VVM undersøgelsen fra 2002 vedr. udvidelse af 
Motorring 3 indgik forbindelsesrampen som en vari-
ant til hovedforslaget for udbygning af Motorring 3. 
Men rampen blev på daværende tidspunkt fravalgt. 

I grundlaget for projektet indgår bl.a.: 

• Aktstykke 114 dateret 3. marts 2009 
• Aftalen om ”En grøn transportpolitik” af 29. 

januar 2009 
• VVM-rapporter vedrørende udvidelse af Mo-

torring 3 (2002)  
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Transportministeriet har i brev af 25. maj 2010 hen-
vist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Udtalelser mv. 

Vejdirektoratet har indhentet udtalelse fra Gentofte 
og Lyngby-Tårbæk kommuner inden besigtigelsen. 
Nødvendige myndighedstilladelser mv. vil blive ind-
hentet inden ekspropriationen. 

Tegningsoversigt  

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

 

Besigtigelsemappe: 
 

   

Oversigtsplaner    
301-1001 Oversigtsplan 1:25000  
301-3002 Oversigtsplan 1:2000  
    
Planer    
301-3003 Besigtigelsesplan 1:1000  
 
Projektmappe: 
 

   

Oversigtsplaner    
301-1001 Oversigtsplan 1:25000  
    
Planer    
301-4002 Plan 1:1000  
    
Længdeprofiler    
301-5002 Rampe 1:100/1:1000  
301-15001 Nordøstlig indgangsvej 1:100/1:1000  
301-15002 Cykelsti 1:100/1:1000  
301-15003 Parkeringsvej 1:100/1:1000  
    
Normaltværsnit    
301-7001 Rampe 1:100  
301-17006 NØ Indgangsvej, cykelsti, parkeringsvej 1:100  
301-29501 Skærm og støttemure 1:100  
    

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Forbindelsesrampe ved Vintappersøen udgør en del 
af rute M3 Motorring 3, der forløber fra Jægersborg 
til Kastrup. 

Vejanlægget omfatter en ca. 700 m forbindelsesram-
pe fra Lyngbymotorvejen hovedlandevej 201 over 
kommunevej 0150527 Lyngbylokalgade til M3 Mo-
torring 3. 

Rampen er stationeret fra sit udgangspunkt kommu-
nevej 0150527 Lyngbylokalgade med udgangspunkt 
i st. 35.883, Rampens stationering er sammenfalden-
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de med stationeringen på Motorring 3 (E47) i tilslut-
ningspunktet st. 36.668. 

Rampen løber som en sløjfe fra Lyngbyvej (lokalga-
den) i nordgående retning, omkring Gentofte Gen-
brugsstation og under de eksisterende motorvejsbroer 
med tilslutning til M3 i vestgående retning. 

Den eksisterende forbindelse (fra Helsingørmotorve-
jen via Lyngbyvej (lokalgaden) igennem rundkørslen 
ved Vintappersøen og videre til Motorring 3) har 
begrænset kapacitet. Rundkørslen ved Vintappersøen 
har trange pladsforhold, hvilket blandt andet vanske-
liggør lastbilkørsel. 

Projektet skal ses i sammenhæng med Københavns 
Kommunes igangværende projekt for anlæg af Nord-
havnsvejen mellem Nordhavnen og Helsingørmotor-
vejen, som skal lede trafikken uden om de centrale 
byområder. En af forudsætningerne for et optimalt 
udbytte af Nordhavnsvejen er, at der er gode forbin-
delser mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3, 
så trafikanterne kan benytte motorvejssystemet rundt 
om de centrale byområder. 

Rampeanlægget medfører at Vinagervej afbrydes ved 
dennes skæring med rampen, men der etableres en 
stitunnel under rampen, der forbinder den eksisteren-
de cykelsti langs Lyngbyvej (lokalgaden) med Vina-
gervej.  

Vejanlægget er beliggende i Gentofte Kommune. 

Dimensioneringshastighed 

Rampens dimensioneringshastighed er fastsat til 40 
km/t. Der er i projektet benyttet traceringselementer, 
som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og 
længdeprofil ved denne hastighed. 

Mindste horisontalradius er 56 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 750 
m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 750 
m. 

Største gradient i længdeprofilet er 60 ‰. 

 

 

Afvanding 

Der reguleres ikke private og offentlige vandløb. Der 
bliver derfor ikke afholdt Vandsynsforretning inden 
besigtigelsen, og heller ikke udarbejdet vandsynspro-
tokol som kan fremlægges ved ekspropriationsforret-
ningen. 

Rampen udføres med kantopsamling ved nødspors-
kanter, således at alt overfladevand ledes til lukkede 
ledninger via rendestensbrønde til Motorring 3. Vi-
nagervej omlægges. Den nye sti afvandes i lukkede 
ledninger til afvandingssystem i Vinagervej.  

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på 130 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 

Der etableres ingen tilslutninger til rampen. Tværgå-
ende veje og stier skærer rampen ude af niveau eller 
afbrydes.  

Tværprofil 

Rampen udføres med en kronebredde på 9 m, opdelt i 
en kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 m, et 
belagt nødspor på 2,50 m samt 2 yderrabatter på 1,00 
m. 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
aftales med de respektive vejbestyrelser 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. 
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Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse 
med vejreglerne, fastsat til 4,50 m. 

Den frie højde over kørebanen ved cykelstien under 
rampen er fastsat til 2,50 m 

En række ejendomme på Vinagervej og Vintappervej 
får begrænset deres frie højde over kørebanen til 3,30 
m som ved eksisterende viadukt under Lyngby Om-
fartsvej, da Vinagervej afbrydes for biltrafik ved 
Rampen. Gentofte Kommune har tidligere overfor 
Vejdirektoratet oplyst, at renovation og redningskø-
retøjer ikke får gener ved den reducerede frihøjde til 
de berørte ejendomme.   

Kommunen korrigerede sine oplysninger på forret-
ningen, idet de eksisterende renovationsbiler og biler 
til storskrald har en højde på 3,5 m.  

Støjafskærmning 

Der etableres støjskærm på rampens venstre side st. 
35.975 – 36.075, (på broen) mod Vinagervej. 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om 
anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støj-
skærme. 

Eksisterende støjskærm omkring Gentofte Kommu-
nes genbrugsstationen retableres og tilpasses vejpro-
jektet på den strækning hvor det direkte berøres af 
vejanlægget. 

Byggelinjer 

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

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra rampens vejskel.  10 m 

Der tillægges ikke højde- og passagetillæg til de nye 
byggelinjer. 

 

Adgangsbegrænsning i anlægsperioden 

Der vil i anlægsperioden være adgangsbegrænsning 
til Gentofte Genbrugsstation. De to adgange vil være 
afbrudt i korte eller længere perioder.  Efter ønske fra 
kommunen vil Vejdirektoratet dog tilstræbe, at ad-
gang til kemikaliebygningen opretholdes til kommu-
nens brug i hele anlægsperioden.  

Vejdirektoratet foreslår, at Gentofte Kommunes gen-
brugsstation lukkes helt i vinterhalvåret 2011/2012. 

Gentofte Kommune har oplyst, at kommunen ønsker 
at ombygge Genbrugsstationen ved egen entreprenør 
den periode (vinterhalvåret 2011/2012), hvor Gen-
brugsstationen er helt lukket, samt at Gentofte Kom-
mune vil etablere en midlertidig, mindre genbrugs-
station i lukkeperioden.  

Stiforbindelsen under Lyngby Omfartsvej vil være 
lukket i ca. 6 måneder i løbet af anlægsperioden.  
Lukningsperioden søges begrænset mest muligt.  

Jordankre 

I fornødent omfang kan der pålægges servitut om 
jordankre på tilstødende arealer. 

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af bygværker m.v. 

Busstoppested 

Busstoppested på Lyngbyvej (lokalgaden) flyttes. 

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, midlertidig tilkørselsrampe, fyld-
tagning, terrænregulering, ledningsarbejder, arkæo-
logiske prøvegravninger og udgravninger m.v. 

Arbejdsarealet omfatter adgangsveje til og en del af 
Gentofte Genbrugsstation samt sti under bro mod 
Lyngby Omfartsvej. 
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Nordøstlig indgangsvej til Genbrugsstationen fra 
Ørnegårdsvej skal erstattes med en bro og lukkes i 
nødvendig omfang i anlægsperioden.  

Sydvestlig indgangsvej ved Vinagervej lukkes i en 
periode hvor ny spuns mod Motorring 3 etableres og 
eksisterende støjskærm flyttes. 

Hegn 

Eksisterende hegn omkring Gentoftes Kommunes 
Materielgård retableres og tilpasses vejprojektet. 

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 

Udgiftsfordeling 

Vejdirektoratet etablerer en bro over rampen der 
forbinder kommunens arealer på henholdsvis udven-
dig og indvendig side af rampen. De reguleringer af 
de tilstødende kommunale arealer som er nødvendige 
for at broen kan benyttes, foretages ifølge Vejdirek-
toratets oplæg for kommunens regning.   

Gentofte Kommune er ikke enig for så vidt angår 
betalingsspørgsmålet.  Der er enighed om, at arealre-
guleringerne foretages som led i projektet, og at beta-
lingsspørgsmålet afgøres i forbindelse med ekspro-
priationen.  

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for rampen, mens 
øvrige vejbestyrelser forbliver uændrede. 

Fremmede ledninger 

Ledninger skal omlægges 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. 

Det er konstateret, at der er uenighed mellem Vejdi-
rektoratet og Energinet.dk i relation til sidstnævnte 
ledningsejers 132 kV-anlæg. Spørgsmålet behandles 
på et senere møde.   

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbej-
dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og mod-
tages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgi-
vende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. 
Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med 
mindre andet besluttes af Ekspropriationskommissio-
nen. 

Fremkomne bemærkninger 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet en række 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på 
det indledende møde og i marken. 

Vejdirektoratet redegjorde for de støjberegninger, der 
er foretaget i forbindelse med projektet. Beregnin-
gerne er foretaget som døgngennemsnit med en 
fremskrivning af trafikken til 2018, og med indreg-
ning af den trafik, som udbygningen af Nordhavn og 
de deraf følgende vejprojekter vil medføre.  Ifølge de 
fremlagte planer medfører projektet ikke en ændring 
af støjforholdene ved boligerne på Vinagervej på 
over 1 db(A).   

Der blev fra flere af de fremmødte borgere sat 
spørgsmålstegn ved beregningerne, idet det var op-
fattelsen, at det nye vejprojekt måtte medføre en væ-
sentlig støjforøgelse i området. Under alle omstæn-
digheder må det tages i betragtning, at man fremover 
får støj fra to sider, ligesom det bør indgå i vurderin-
gen, at der kan være tidspunkter, hvor støjen fra 
navnlig lastbiler bliver meget markant.  Flere af bor-
gerne gav udtryk for, at man ønsker egentlige støjmå-
linger og ikke blot teoretiske beregninger.  

Ejerne af de fire sydligste ejendomme på Vinagervej 
fremsatte ønske om ekspropriation af ejendommene, 
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idet de finder, at ejendommene fremover bliver usæl-
gelige på grund af anlægget. Det skyldes ikke blot 
støjpåvirkninger, men også andre nærføringsgener 
(dominans, lys- og indbliksgener fra lastbiler, skyg-
gevirkning m.v.). Ejendommene vil lide et stort vær-
ditab, som må erstattes, hvis ejendommene ikke 
overtages.  

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt en højere støj-
skærm end 1,20 m, som forudsat i projektet, vil give 
en bedre støjbeskyttelse.  Vejdirektoratet har foreta-
get en vurdering heraf. Denne viser, at støjforholdene 
ikke vil blive forbedret mærkbart ved en forhøjelse af 
støjskærmen, hvorimod dominans- og skyggevirk-
ning vil blive øget.  

Gentofte Kommune oplyste, at det er hensigten, at 
den hæk, som fjernes, genetableres i videst muligt 
omfang, ligesom kommunen er indstillet på at vurde-
re mulighederne for genplantning af træer som er-
statning for dem, som fjernes.  Kommunen forudsæt-
ter, at der i forbindelse med ekspropriationen ydes 
økonomisk kompensation for den bevoksning, som 
mistes i forbindelse med projektet.  

Nogle af borgerne udtrykte bekymring for risikoen 
for skader på husene i forbindelse med de nedram-
ninger m.v., der skal foretages. Det blev spurgt, om 
der sker en registrering af de eksisterende bygninger 
af hensyn til bevisspørgsmålet. Vejdirektoratet kunne 
endnu ikke oplyse, hvilken metode der vil blive an-
vendt i forbindelse med spunsninger, men direktora-
tet vil sørge for den fornødne fotoregistrering af byg-
ningerne samt løbende registrering af vibrationer 
m.v. under arbejdets udførelse, afhængigt af hvilken 
metode der vil blive anvendt.  

Vejdirektoratet oplyste, at de arbejdsarealer, som er 
skitseret på besigtigelsesplanen ikke er udtryk for 
den endelige udformning, idet denne vil ske i dialog 
med entreprenøren samt Gentofte Kommune.  Der vil 
blive opretholdt såvel gående som kørende adgang til 
alle boligejendomme i arbejdsperioden.  

Flere af lodsejerne protesterede imod, at den eneste 
adgangsvej til området fremover bliver via en via-
dukt med en frihøjde på kun 3,3 m. Dette vil udeluk-
ke, at en række køretøjer som flyttebiler, cement-
blandere, kranbiler m.v. kan nå frem til ejendomme-
ne.  Også fra Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommu-
ners side var der betænkeligheder ved denne frihøjde. 
De storskralds- og almindelige dagrenovationsbiler, 
der i dag benyttes, har en højde på 3,5 m, og be-

grænsningen i frihøjden vil fremover kunne medføre 
hindringer for udskiftningen til mere moderne mate-
riel.  Der ønskedes derfor en forøgelse af frihøjden i 
viadukten.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at der i dag ikke er faste 
regler for frihøjder for viadukter på kommuneveje. 
Efter det oplyste vil en frihøjde på 3,3 m være til-
strækkeligt i relation til eksisterende brandrednings- 
og renovationskøretøjer. Det er derfor Vejdirektora-
tets opfattelse, at der opretholdes fornøden vejadgang 
til de pågældende ejendomme, selv om Vinagervej 
spærres ved rampen.  

Der blev fremsat forslag om ændret placering af den 
planlagte cykelstiforbindelse mellem stien langs 
Lyngby Omfartsvej og Vinagervej. Ved at etablere 
en tunnel startende i det lave niveau på aflastnings-
pladsen vil man kunne lade stien udmunde tættere 
ved Lyngbyvej og derfra etablere en rampe til cykel-
stien langs Lyngbyvej (lokalgaden).  Under alle om-
stændigheder bør der etableres en trappe med cy-
kelslidske fra Vinagervej op til Lyngbyvej (lokalga-
den), så cyklister, der skal mod nord til Lyngby, vil 
kunne undgå omvejen ad Vinagervej/Vintappervej.  
Der bør også skiltes, så cykeltrafikken ledes ad 
Lyngbyvej (lokalgaden).  

Vejdirektoratet havde vurderet muligheden for en 
flytning af cykelstien, men niveauforskellen vil under 
alle omstændigheder blive for stor til, at der kan etab-
leres en rampe, som overholder gældende vejregler. 
Vejdirektoratet er derimod indstillet på at etablere en 
trappe mellem Vinagervej og Lyngbyvej (lokalga-
den) i forbindelse med flytning af busstoppestedet, jf. 
nedenfor.  

Vejdirektoratet oplyste, at man efter ønske fra Gen-
tofte Kommune er indstillet på at flytte det eksiste-
rende stoppested til en placering umiddelbart nord-
vest for rampen med en trappe til Vinagervej.  

Der blev fra beboerside rejst forslag om i stedet at 
etablere nyt stoppested syd for Ørnegårdsvej, hvor 
DONG har planer om at etablere en tunnel under 
motorvejen. Gentofte Kommune kunne ikke accepte-
re en sådan løsning, idet det vil skabe yderligere pro-
blemer for trafikafviklingen ved Ørnegårdsvejs ud-
munding i Lyngbyvej.  

Det er i øvrigt kommunens opfattelse, at projektet vil 
give problemer for trafikafviklingen og trafiksikker-
heden på strækningen mellem Ørnegårdsvej og den 
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nye busholdeplads. Kommunen opfordrede Vejdirek-
toratet til at foretage en nøjere vurdering af, hvorle-
des problemerne på denne strækning kan løses.  
Vejdirektoratet tilkendegav, at man ikke fandt, at 
projektet indebærer nogen væsentlig ændring af tra-
fikforholdene i krydset Ørnegårdsvej-Lyngbyvej.  

Vejdirektoratet oplyste, at vandafledningen fra ram-
pen vil ske til Motorringvejens afvandingssystem.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjskærme omkring gen-
brugsstationen, som nedtages i forbindelse med an-
lægsarbejderne, genopføres langs det fremtidige vej-
skel mod rampen.  

Der fremlagdes korrespondance mellem Vejdirekto-
ratet og Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommuner. Det 
fremgår heraf vedrørende:  

• Lukning af Vinagervej og frihøjde på bro på 
3,3 m: 
Begge kommuner har rejst spørgsmål om fri-
højden på Vintappervej under broen til 
Lyngby Omfartsvej.  
Det er Vejdirektoratets indstilling, at der er 
tilstrækkelig frihøjde (3,30 m). 

• Støjskærm og hæk på Vinagervej:  
Vejdirektoratet og Gentofte Kommune er 
enige om, at kommunen kompenseres for tab 
af bøgehæk og træer i forbindelse med eks-
propriationen.  Efter at anlægsarbejderne er 
afsluttede, påhviler det kommunen at gen-
plante bøgehæk mod Vinagervej på den 
strækning, hvor det er muligt.  
Der blev på mødet fremsat ønske om, at 
rampen dækkes ind på hele strækningen 
langs Vinagervej, bortset fra ved stigennem-
føringen, for at undgå uønsket ophold under 
brokonstruktionen og hensmidning af affald. 
Der blev også fremsat ønske om etablering af 
beplantning, som kan dække støjskærmen, 
ligesom det er tilfældet ved de nye støjskær-
me langs Motorring 3.  
Vejdirektoratet vil i dialog med kommunen 
undersøge mulighederne herfor i forbindelse 
med den videre projektering.   

• Etablering af ny vejadgang til vejhallen fra 
Vinagervej: 
Gentofte Kommune finder ikke, at den skit-
serede nye vejadgang fra Vinagervej vil være 
tilstrækkelig til at man kan opretholde aktivi-
teterne i vejhallen.  

Kommunen oplyste på mødet, at Ørnegårds-
vej ikke er dimensioneret til den kørsel, som 
foregår til og fra vejhallen. Den pågældende 
del af Ørnegårdsvej er begrænset til køretøjer 
under 10 tons. 
Vejdirektoratet mener, at der med den skitse-
rede vejadgang skabes fornøden vejadgang 
til området, samt at der via broen ved den 
nordøstlige indgang fortsat er sammenhæng 
med den øvrige del af materielgården. 
Efterfølgende har Vejdirektoratet endvidere 
supplerende oplyst, at der på de fremlagte 
projekttegninger er angivet en tilkør-
sel/overkørsel fra den afskårne del af Vina-
gervej til vejhalsområdet, som imidlertid ikke 
er ikke beskrevet under "Projektbeskrivelse", 
ovenfor. Vejdirektoratet har indført denne i 
projektet for at sikre, at der er fornøden vej-
adgang til vejhalsområdet, og sammenhæng 
med den øvrige del af materielgården.  Vejdi-
rektoratet har redegjort nærmere for dette i 
sit svar på Gentofte Kommunes udtalelse, og 
tilkørslen er efter Vejdirektoratets opfattelse 
stadig en del af projektet.  
Spørgsmålet behandles i forbindelse med 
ekspropriationen.  

• Gang- og cykelsti (fællessti) fra Lyngbyvej 
(lokalgaden) til Vinagervej: 
Gentofte Kommune har givet udtryk for be-
tænkeligheder vedr. udformningen af den 
skitserede nye gang- og cykelsti. Det anbefa-
les, at der udarbejdes en løsning, der sikrer, 
at både fodgængere og cyklister kan passere 
lovligt og sikkert i begge retninger mellem 
Vinagervej, Lyngbyvej (lokalgaden) og Ør-
negårdsvej, og uafhængigt af genbrugsstatio-
nens åbningstider. Kommunen finder ikke, at 
det vil være trafiksikkerhedsmæssigt forsvar-
ligt at opretholde cykeltrafikken ad den syd-
lige del af Vinagervej, hvor den sammen-
blandes med tung trafik til og fra genbrugs-
pladsen. Kommunen overvejer at inddrage 
den pågældende del af Vinagervej til gen-
brugspladsen. Kommunen foreslår, at den 
nye cykelsti gøres ensrettet mod nord på hele 
strækningen. De få cyklister, som skal fra 
Vinagervej mod syd til Gentofte, eller til sti-
en under Lyngbyvej, må så trække cyklen på 
den pågældende strækning. Kommunen på-
peger, at der også er en eksisterende stifor-
bindelse fra Vinagervej langs jernbanen.  
Det anbefales endvidere, at den skitserede 
gang- og cykelsti forskydes lidt mod nord, 
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således at indgrebet i aflastningspladsen, 
matr.nr. 5bc overfor genbrugsstationen på 
Vinagervej begrænses mest muligt. Kommu-
nen kan leve med den foreslåede placering, 
men indgrebet må i hvert fald ikke blive stør-
re.  
Lyngby-Tårbæk Kommune har foreslået, at 
der etableres en rampe eller trappe med cy-
kelslidske fra Vinagervej til cykelstien på 
Lyngbyvej nord for rampen, hvormed cykli-
ster får mulighed for at benytte den eksiste-
rende cykelsti videre mod Lyngby. Endvide-
re foreslås at undersøge mulighederne for at 
etablere en separat cykelsti for højresvingen-
de cyklister fra Vintappervej til Lyngby Ho-
vedgade uden om signalreguleringen. Bag-
grunden for forslagene er, at det vurderes 
som trafiksikkerhedsmæssigt sikrere, at cyk-
listerne kører på cykelstien end på Vinager-
vej og Vintappervej.  
Vejdirektoratet har vurderet, at niveaufri 
krydsning af cykel- og gangsti til den eksiste-
rende cykel- og gangsti langs Lyngbyvej ikke 
er en realistisk mulighed på grund af stor 
højdeforskel. Fællessti langs Lyngbyvej og 
aflastningspladsen er i projektet ensrettet for 
cyklister, mens fællesti nord for aflastnings-
pladsen er foreslået dobbeltrettet. Dette og 
den afskårne del af Vinagervej sikrer, at cyk-
lister og fodgængere kan passere lovligt i 
begge retninger. Vejdirektoratet kan ikke an-
befale en dobbeltrettet cykelsti langs Lyng-
byvej.  

• Udfletningen mellem Lyngbyvej (lokalga-
den) og Vintapperrampen: 
Gentofte Kommune anbefaler, at Lyngbyvej 
(lokalgaden) bevares som den gennemkøren-
de vej, og at Vintapperrampen tilsluttes den-
ne for at undgå risikofyldte sammenfletnin-
ger mellem trafikanter, som skal fortsætte ad 
Lyngbyvej (lokalgaden) og de trafikanter, 
som ønsker at fortsætte videre mod højre via 
Vintapperrampen.  
Vejdirektoratet oplyser, at det er planen at 
opretholde Lyngbyvej som den gennemkø-
rende vej. 

• Trappe fra Lyngbyvej (lokalgaden) til Vina-
gervej:  
Gentofte Kommunen anbefaler, at der etable-
res en trappe fra Lyngbyvej (lokalgaden) ned 
ad skråningen til Vinagervej lige nord for 
den nye Vintapperrampe.  

Vejdirektoratet kan støtte etableringen af en 
trappeforbindelse fra Vinagervej til Lyngby-
vej i forbindelse med etablering af ny bus-
holdeplads langs Lyngbyvej, jf. også pkt. 8. 

• Krydset Lyngbyvej (lokalgaden)/Ørnegårds-
vej: 
Gentofte Kommune anbefaler, at der i for-
bindelse med vejprojektet etableres foran-
staltninger i ovenn. kryds, som dels sikrer, at 
trafikanterne fra Ørnegårdsvej bliver lukket 
ud på Lyngbyvej (lokalgaden), dels at der 
fremtidigt ikke sker tilbagestuvning på Ørne-
gårdsvej eller på broen over Motorring 3 til 
genbrugsstationen.  Alternativt vil kommu-
nen overveje på lidt længere sigt at signalre-
gulere krydset.  
Vejdirektoratets indstilling er, at vejprojektet 
ikke ændrer forholdene for trafikanter, der 
skal ud på Ørnegårdsvej.  

• Busstoppested på Lyngbyvej (lokalgaden) ud 
for aflastningspladsen, matr.nr. 5bc: 
Gentofte Kommune kan ikke acceptere den 
nedlæggelse af det konkrete busstoppested, 
som projektet lægger op til. Det anbefales, at 
anlægget retablerer busstoppestedet på 
Lyngbyvej (lokalgaden) lige nord for Ørne-
gårdsvej (på broen over Motorring 3). Alter-
nativt foreslås en placering nord for Vintap-
perrampen, hvilket vil kræve, at der skal 
etableres trappe fra Lyngbyvej (lokalgaden) 
ned til Vinagervej.  
Vejdirektoratet foretrækker en placering nord 
for den nye rampe og er enig med kommunen 
i, at dette kræver en trappeforbindelse til Vi-
nagervej.  

• Eksisterende gang- og cykelsti langs Motor-
ring 3 under Lyngby Omfartsvej: 
Gentofte Kommune anbefaler, at den nye 
gang- og cykelsti om muligt etableres i en 
større bredde end de anførte 1,5 m. 
På grund af det relativt lange tidsrum, hvor 
stien lukkes, anbefaler kommunen, der enten 
etableres en midlertidig, alternativ gang- og 
cykelforbindelse i perioden, eller at lukkepe-
rioden reduceres og optimeres i forhold til 
eventuelle ferieperioder. Det bemærkes, at 
der ikke er andre alternative passagemulig-
heder i området.   
Vejdirektoratet vil vurdere de tekniske mu-
ligheder for udvidelse af stibredden i dé-
tailprojekteringsfasen. 
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Endvidere vil Vejdirektoratet undersøge mu-
lighederne for at reducere lukkeperioden. Det 
er Vejdirektoratets opfattelse, at ulempen ved 
den omvej, som lukningen i en begrænset pe-
riode vil medføre for fodgængere, ikke står i 
rimeligt forhold til omkostningerne ved etab-
lering af en midlertidig gang- og cykelfor-
bindelse som foreslået af kommunen.   

• Vejprojekt for broen over rampen ved den 
nordøstlige indgang til genbrugsstationen, 
parkeringsvejen og den nordøstlige ind-
gangsvej foran Ørnegårdsvej 17: 
Gentofte Kommune påpeger, at Vejdirektora-
tet har anført i vejprojektet, at tilslutningerne 
til kommunens arealer på begge sider af 
rampen vil blive udført for Gentofte Kom-
munes regning.  Kommunen kan ikke accep-
tere dette og kræver, at tilslutningerne beko-
stes af anlægget.  Ganske vist er en del af den 
nordøstlige indgangsvej og nogle af p-
pladserne anlagt indenfor byggelinierne for 
Motorring 3 og ligger derfor på fjernelsesvil-
kår. Der er imidlertid ikke hér tale om en ud-
videlse af Motorring 3, men om nyanlæg af 
en motorvejssløjfe, som starter på Lyngbyvej 
(lokalgaden) og det gøres gældende, at der 
derfor ikke bliver spørgsmål om fjernelses-
vilkår i denne sag.  Kommunen har endvidere 
gjort gældende, at uanset om det betragtes 
som en udvidelse af Motorring 3, er kommu-
nen ikke forpligtet til at anlægge eller afhol-
de udgifter til nye anlæg, men alene til fjer-
nelse.  
Vejdirektoratet betragter en forbindelsesram-
pe som en naturlig udvidelse af motorvejen, 
hvorfor ændringer i tilkørselsvej og p-
pladser, som Vejdirektoratet har givet tilla-
delse til på fjernelsesvilkår, påhviler kom-
munen.  

• Brokonstruktion over Vintapperrampen ved 
den nordøstlige port til genbrugsstationen: 
Gentofte Kommune anbefaler kraftigt, at 
broen ikke udføres smallere end Ørnegårds-
vej-broen, som er opmålt til 6,1 m mellem 
kantbjælkerne og cirka 6,15 m mellem auto-
værnene, således at broen fremtidssikres.  
Vejdirektoratet oplyser, at kørespor på den 
nye bro (2600 mm) er bredere end kørespor 
på Ørnegårdsvej-broen, som er 2500 mm.  
Vejdirektoratet er dog villig til at etablere en 
6,40 m asfaltbelagt kørebane på broen.  

• Pålæg af byggelinier langs Vintapperrampen: 

Gentofte Kommune har forespurgt om grun-
den til, at vejbyggelinier foreslås pålagt i en 
afstand af 10 m fra rampens vejskel, når man 
lige på den anden side af Motorring 3 kan 
klare sig med 6 m vejbyggelinie. 
Vejdirektoratet oplyser, at man af principielle 
grunde ikke kan indskrænke byggelinien, 
men at man er indstillet på at meddele de 
fornødne dispensationer, som udgangspunkt 
uden vilkår, når de ønskede tiltag ikke er i 
strid med en eventuel udvidelse af rampen el-
ler med hensynet til færdslens tarv.  
Spørgsmålet behandles nærmere i forbindelse 
med ekspropriationen.  

• Støjvægge m.v. ved genbrugsstation: 
Gentofte Kommune har stillet krav/forslag 
om, at støjvægge omkring den eksisterende 
genbrugsstation, der nedtages i forbindelse 
med projektet, retableres i samme højde efter 
anvisning fra kommunen, Park og Vej. Gen-
tofte Kommune påpegede under forretnin-
gen, at der bliver tale om betydelige støjge-
ner ved administrationsbygningens vestgavl.  

Øvrige fremkomne bemærkninger vil blive beskrevet 
under de særlige bestemmelser.  

Kommissionens beslutning: 

Kommissionen fandt ikke, at der var grundlag for at 
ændre forløbet af den foreslåede cykelsti, idet kom-
missionen var enig med Vejdirektoratet i, at terræn-
forskellen under alle omstændigheder bliver for stor 
til etablering af en rampeforbindelse til Lyngbyvej 
(lokalgaden). 

Kommissionen var enig i Gentofte Kommunes for-
slag om at gøre cykelstien ensrettet mod nord, jf. de 
af kommunen anførte argumenter herfor.  

Kommissionen kunne tilslutte sig forslaget om etab-
lering af en ny busholdeplads nordvest for rampen, jf. 
de af kommunen fremførte trafiksikkerhedsmæssige 
argumenter. Der etableres en trappeforbindelse mel-
lem busholdepladsen og Vinagervej. Kommissionen 
anmodede Vejdirektoratet om at overveje den nær-
mere udformning af trappen, således at den også kan 
benyttes til trækning af cykler og om muligt til gang-
besværede og barnevogne m.v.  

Kommissionen havde forståelse for de synspunkter, 
der var fremført fra lodsejerside og af kommunerne 
vedrørende frihøjden på viadukten på Vintappervej. 
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Kommissionen anmodede Vejdirektoratet om, i dia-
log med Lyngby-Tårbæk Kommune, at foretage en 
nærmere vurdering af de tekniske muligheder for og 
omkostningerne ved at øge frihøjden i viadukten med 
op til 70 cm, svarende til en frihøjde på 4 m.  Kom-
missionen vil i lyset af resultatet af disse undersøgel-
ser tage stilling til, om og i hvilket omfang anlægs-
myndigheden skal pålægges at øge frihøjden i via-
dukten af hensyn til adgangsforholdene til ejendom-
mene i det berørte område.  

Kommissionen opfordrede anlægsmyndigheden til at 
foretage en høring af politiet i relation til de trafik-
sikkerhedsmæssige forhold efter gennemførelsen af 
projektet, navnlig i relation til Ørnegårdsvejs ud-
munding i Lyngbyvej.  

I relation til de fremkomne ønsker om ekspropriation 
af ejendomme på Vinagervej fandt kommissionen 
ikke, at der efter de foreliggende oplysninger var 
fornødent grundlag for at pålægge anlægsmyndighe-
den at overtage de pågældende ejendomme. Kom-
missionen har bl.a. lagt vægt på, at projektet efter de 
foreliggende støjberegninger ikke vil medføre en 
væsentlig ændring af støjen på ejendommene, som i 
dag er stærkt påvirket af støjen fra Lyngby Omfarts-
vej.  Med den afstand der er mellem ejendommene 
og rampeanlægget, fandt kommissionen heller ikke, 
at det - i hvert fald på nuværende tidspunkt - kan 
lægges til grund, at øvrige gener i form af dominans, 
indblik, lyspåvirkninger m.v. vil være af en sådan 
karakter, at det efter gældende praksis giver grundlag 
for overtagelse. Kommissionen opfordrede Vejdirek-
toratet og Gentofte Kommune til i dialog med de 
berørte lodsejere at undersøge muligheden for ved 
beplantning m.v. at afskærme for udsynet fra ejen-
dommene til rampeanlægget.   

Det bemærkes, at kommissionens vurdering i den 
nuværende fase ikke udelukker de berørte lodsejere 
fra efter anlæggets udførelse at få foretaget en ny 
prøvelse af overtagelsesspørgsmålet, ligesom 
spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse 
vil kunne rejses for kommissionen indtil et år efter 
anlæggets udførelse, jf. ekspropriationsproceslovens 
§§ 20 og 21.  

Kommissionen vedtog herefter det forelagte projekt 
med de ændringer, der fremgår af nedennævnte sær-
lige bestemmelser. 

 

Særlige bestemmelser 

Gentofte Kommune 

Forbindelsesrampe ved Vintappersøen 

St. 35.883 – 36.668 

Rampen udføres med 4,50 m asfalteret kørebane inkl. 
kantbaner, 2,50 m Nødspor og 1,00 m yderrabat i 
vejens begge sider. I alt en kronebredde på 9,00 m. 
Afstand mellem autoværn 8,00 m.  

Rampen føres fra Kommunevej 0150527 Lyngbylo-
kalgade, krydser Kommunevej 1570947 Vinagervej 
og fortsætter ind over Gentofte kommunes Gen-
brugsstation, ned under eksisterende bro, Kommune-
vej 0150527 Lyngby Omfartsvej, med tilslutning til 
Motorring 3. 

Rampen 

St. 35.883 – 35.940 

Lyngbylokalgade sideudvides med en rampekile fra 
en bredde på 0 m til 4,5 m. 

St. 35.920 v.h.s. 

Busholdeplads fjernes 

St. 35.950 

Vinagervejs tilslutning til Lyngbyvej (lokalgaden) 
afbrydes. Der etableres vendeplads. 

St. 35.950 -36.000 v.h.s.  

Fællessti (ensrettet cykelsti og dobbeltrettet gangsti) 
føres i eget trace under rampen til Vinagervej. Sti 
udføres med 3,00 m asfalteret kørebane og 2x 0,75 m 
yderrabatter. 

St. 35.955 v.h.s. 

Der etableres overkørsel fra Vinagervej til matr.nr. 
5bg, Vangede. 

St. 35.960 v.v.s. 

Cykelsti afbrydes. 
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St. 35.970 – 36.030 

Rampen føres på en ca. 60 m lang bro over eksiste-
rende Vinagervej. Der monteres en 1,2 m høj støj-
skærm på broen i vejens venstre side. 

St. 35.975 v.v.s. 

Der etableres ny busholdeplads ved Lyngbyvej (lo-
kalgaden) for standardbus (13 m-bus).  

St. 35.995 v.v.s 

Vinagervej afbrydes. Der etableres vendeplads samt 
trappe til busholdeplads med forbindelse til cykelsti 
på Lyngbyvej (lokalgaden). 

St. 36.000 

Cykelsti føres under Rampen. 

St. 36.005 v.v.s 

Afskåret areal af matr.nr. 5bg, Vangede, eksproprie-
res. 

St. 36.030 – 36.105 

Rampen føres til terræn med lodrette støttemure. 

St. 36.070 

Bygning nedrives. (Omklædning, Vej og Park). 

St. 36.105 – 36.340 

Rampen føres under terræn med lodrette støttemure. 

St. 36.110 

Bygninger nedrives/fjernes. (Omklædning, Vand og 
Spildevand). 

St. 36.115 

Bygning/pavillon fjernes inden arealet overtages af 
Vejdirektoratet. (Sommerhuset/kontorer+mødeloka-
ler). 

 

 

 

St. 36.155 – 36.280 

Eksisterende støjskærm omkring genbrugsstationen 
retableres og tilpasses rampeprojektet. 

St. 36.160 v.v.s. 

Parkeringsvej forlægges og tilsluttes forlagt ad-
gangsvej Ørnegårdsvej. 

Parkeringsvej st. 0 – 0.055 

Parkeringsvejen udføres med 3,00 m asfaltbelagt 
kørespor. 

Udmundingen i nordøstlig indgangsvej afhandles 
med kommunen.  

St. 36.170  

Adgangsvej Ørnegårdsvej forlægges og føres over 
rampen. 

Adgangsvej st. 0 – 0.100 

Adgangsvejen udføres med 6,40 m asfaltbelagt køre-
bane mellem faste genstande.  

St. 36.320 

Rampen føres under eksisterende bro Vinager-
vej/Motorring 3. 

St. 36.340 – 36.400 

Rampen føres under eksisterende bro på 0150527 
Lyngby Omfartsvej. 

Eksisterende sti under broen parallelt med rampen 
reduceres til bredde på 1,50 m. Stien og trapper til-
passes i begge ender. Vejdirektoratet vil undersøge 
muligheden for at optimere anlægget, så reduktionen 
bliver mindst mulig.   

St. 36.600 

Rampen tilsluttes Motorring 3 i et eksisterende 3. 
spor. 

 

 

 



17.08.2010 12  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.  
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