
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 14. december 2010 

Udbygning af Helsingørmotorvejen (M14) 

Etablering af ITS-system på Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og Lundtofte 

 

Onsdag den 14. december 2010 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved P-pladsen til Cirkelhuset for at 
afholde en besigtigelsesforretning i anledning af 
etablering af et system til intelligent trafikstyring 
(ITS) på Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og 
Lundtofte, Station km 19.400 – km 32.700, i Fre-
densborg, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby – Taar-
bæk Kommuner. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, det ene af de af 
Transportministeriet udpegede medlemmer af kom-
missionen, Leif Luxhøj-Pedersen, mens det andet 
medlem, Erik Larsen, havde meldt forfald. Endvidere 
mødte de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes 
Område udpegede medlemmer, Jesper Andersen-
Rosendal og Anette Schøning.   

Som repræsentant for Fredensborg Kommune mødte 
ingen. 

Som repræsentant for Hørsholm Kommune mødte 
ingen. 

Som repræsentant for Rudersdal Kommune mødte 
Claus Hjorting. 

Som repræsentant for Lyngby – Taarbæk Kommune 
mødte Erling Mønster. 

Endvidere mødte kommissionens ledende landin-
spektør, Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektleder Kasper Ro-
senstand, landinspektør Allan Bak Aastrup, kommu-
nikationsmedarbejder Brian Christensen, projektassi-

stent Tine Odrzywolski Hansen, Carl Christiansen 
(ÅF Hansen og Henneberg), Peter Lund (ÅF Hansen 
og Henneberg), Thomas Kaae-Bødker (Lemming & 
Eriksson A/S). 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 21. oktober 
2010 fra Transportministeriet, hvori ministeriet har 
bemyndiget kommissarius til at forelægge projektet 
for ekspropriationskommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere fortegnelsen 
Besigtigelse, 14 Helsingørmotorvejen, etape 1435, 
Hørsholm S – Øverødvej, km. 19.438-32.626, For-
slag til Tekniske Bestemmelser, Etablering af ITS-
system på Helsingørmotorvejen (M14) mellem Kok-
kedal og Lundtofte, i henhold til aftalen om ”En grøn 
transportpolitik” af 29. januar 2009, Puljen for nye 
teknologiske muligheder (ITS), Intelligent trafiksty-
ring på Helsingørmotorvejen, besigtigelse Oktober 
2010. 

Forudsætninger 

Der etableres et ITS-system (intelligent trafiksty-
ringssystem) på Helsingørmotorvejen mellem Kok-
kedal og Lundtofte. 

Projektet er vedtaget i henhold til lovaftalen om ”En 
grøn transportpolitik” af 29. januar 2009, hvor der 
under puljen til nye teknologiske muligheder (ITS) 
blev bevilget penge til etablering af Intelligent trafik-
styring på Helsingørmotorvejen.  
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Nærværende projekt delfinansieres og koordineres 
med udvidelsesprojektet på Helsingørmotorvejen 
(anlægslov nr. 525 af 26/5 2010). 

I grundlaget for projektet indgår bl.a.: 

• Aftalen om ”En grøn transportpolitik” af 29. 
januar 2009 

• Anlægslov nr. 525 af 26/5 2010 
• VVM-rapport vedrørende udvidelse af Helsin-

gørmotorvejen (2009) 

Transportministeren henviser projektet til behandling 
ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om frem-

gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom, § 12, stk. 1. 

Orientering mv. 

De af projektet berørte kommuner samt Nordsjæl-
lands politi er orienteret om projektets form og ind-
hold før afholdelsen af besigtigelsesforretningen.  

På den berørte strækning forefindes mulige konflikter 
med eksisterende vandforsyningsledninger. Der er 
rettet kontakt til ledningsejer og forholdsregler er 
aftalt. 

Tegningsoversigt 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Kilometrering 

1435-3001 - 1:10000 Oversigtsplan  Km 19.400–32.700 

1435-3002 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 19.438–19.523 

1435-3003 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Servicelomme ved galge 

Km 20.284–20.343 

1435-3004 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Servicelomme ved galge 

Km 20.883–20.971 

1435-3005 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 21.160–21.200 

1435-3006 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Servicelomme ved galge/kabel tracé 
ekspropriation 

Km 21.832–21.922 

1435-3007 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Servicelomme ved galge 

Km 22.747–22.832 

1435-3008 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Arbejds- og serviceareal ved portal / 
kabel tracé ekspropriation 

Km 24.021–24.103 

1435-3009 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold Km 24.937–24.970 
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Arbejds- og serviceareal ved portal 

1435-3010 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Arbejds- og serviceareal ved portal 

Km 25.518–25.539 

1435-3011 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 26.348–26.360 

1435-3012 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Arbejds- og serviceareal ved portal 

Km 26.980–27.012 

1435-3013 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Arbejds- og serviceareal ved portal 

Km 27.551–27.581 

1435-3014 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Arbejds- og serviceareal ved portal 

Km 28.402–28.420 

1435-3015 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 28.903–28.904 

1435-3016 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 30.599–30.608 

1435-3017 - 1:1000 Oversigtsplan – Ejendomsforhold 

Kabel tracé ekspropriation 

Km 32.616–32.626 

     

Projektplaner:     

DH14-03-39401 - 1:50 Galge  

Grundtegning 

st. 18.850 

DH14-03-39042 - - Placering af udstyr på galgemast 

Principtegning 

- 

DH14-03-39431 - 1:100 Portal 

Grundtegning 

st. 24.080 
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DH14-03-39041 - - Placering af udstyr på gitterportal 

Principtegning 

- 

DH14-03-39491 - 1:200/1:50 Holdeplads 

Plantegning og tværsnit 

st. 19.450 

     

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter etablering af et ITS-system på 
Helsingørmotorvejen (M14) mellem Kokkedal og 
Lundtofte. ITS-systemet skal bidrage til en reduceret 
trængsel, mere miljøvenlig kørsel, mere sikker trafik, 
forbedret fremkommelighed og styrkede muligheder 
for, at trafikanterne kan træffe hensigtsmæssige 
transportvalg. 

Helsingørmotorvejen skal udvides fra 4 til 6 spor 
mellem Gl. Holte og Hørsholm S. For at reducere 
forsinkelser og kødannelser samt for at fremme tra-
fiksikkerheden i forbindelse med udbygningsprojek-
tet er det ligeledes besluttet at anvende ITS på denne 
motorvejsstrækning i forbindelse med udvidelsesar-
bejderne. 

Som del af ITS-systemet udstyres vejen med variable 
hastighedstavler, variable informationstavler, kame-
raer og dataopsamlingsudstyr. Disse komponenter 
opsættes på forskellig vis. I det kommende vejudvi-
delsesområde monteres komponenterne på store por-
talkonstruktioner som bidrager til øget fleksibilitet 
for de kommende anlægsentreprenører. Uden for det 
kommende udvidelsesområde monteres komponen-
terne på henholdsvis galger og master.  

Det kommende ITS-system er beliggende i Fredens-
borg, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk 
kommuner. 

ITS-systemet påtænkes som minimum at være i brug 
indtil udvidelsesarbejderne er overstået. 

Dimensioneringshastighed 

Vejstrækningen er beliggende i delvist åbent land og 
den nuværende hastighedsbegrænsning er 110 km/t. 
Ved etablering af ITS-systemet på Helsingørmotor-
vejen vil den gældende hastighedsbegrænsning kun-
ne ændres (30, 40, 50…110 km/t) afhængig af den 
trafikale situation for at sikre bedst mulig fremkom-
melighed og trafiksikkerhed. 

Afvanding 

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem. 

Sideanlæg 

På strækningen uden nødspor (mellem Hørsholm Syd 
og Kokkedal) etableres mindre servicelommer til 
brug af det fremtidige driftspersonel. 

Projektbeskrivelse 

Der opereres generelt med 3 overordnede behov for 
areal- og rettighedserhvervelse: 

1. Tracé for forsyningskabler 

2. Servicelommer for driftspersonalets adgang til 
galgekonstruktionerne  

3. Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter 

1. Tracé for forsyningskabler 

Til de kommende variable tavler til ITS-systemet, 
som ophænges på henholdsvis galger, gitterportaler 
og master skal der tilvejebringes el-forsyning.  

Elforsyningen trækkes fra de respektive eksisterende 
forsyningssteder. Det være sig eksisterende el-skabe 
eller nye el-skabe opsat ved eksisterende kabler. 
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El-forsyningen til de variable tavler fremføres fra 
disse el-skabe placeret på henholdsvis offentlige eller 
private arealer via et kabeltracé, som ligeledes kan 
være placeret på enten offentlige eller private arealer, 
frem til vejskel ved Helsingørmotorvejen. 

Kablerne vil blive lagt i jorden enten ved gravning 
eller ved styret underboring, hvor terrænet ikke vil 
blive påvirket af etableringen. 

Fremføringsmetode er valgt på baggrund af arealer-
nes beskaffenhed samt nuværende anvendelse. 

Der vil blive pålagt arealet en servitut om én meter 
kabel tracé. Dette areal er vist med en rød skråskra-
vering på tegningsmaterialet. 

De midlertidige eksproprierede arbejdsarealer er 
beskrevet nedenfor. 

2. Servicelommer til galgekonstruktioner 

På strækningen uden nødspor (Hørsholm S - Kokke-
dal), etableres permanente servicelommer for drifts-
personalets brug uden for kørebanearealet således, at 
driftspersonalet har mulighed for at køre frem til og 
parkere ved de respektive galgemaster. 

Servicelommen er udformet således, at der foruden 
mulighed for at køre til og parkere ved galgen er 
mulighed for efterfølgende at accelerere til en pas-
sende hastighed inden indfletning på kørebanen. 

Arealet der eksproprieres permanent er vist med gult 
på tegningsmaterialet. 

De midlertidige eksproprierede arbejdsarealer er 
beskrevet nedenfor. 

3. Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter 

I selve vejudvidelsesområdet skal trafikanter hen-
holdsvis orienteres om de givne forhold herunder 
hastighedsbegrænsning samt varsles om de forhold, 
der kan forventes forude. Dette skal ske i begge kør-
selsretninger. 

Dette foretages ved tavler ophængt i gitterdrager over 
vejarealet. Denne gitterdrager er midlertidig opsat og 
er udformet således, at drageren spænder over de 
planlagte vejudvidelser uden midterunderstøtning, da 
vejudvidelserne vil ske asymmetrisk i forhold til den 

eksisterende vejcenterlinje. Drageren hviler i hver 
ende på 3 stk. søjler med hvert sit betonfundament.  

Der skal til disse dragere erhverves midlertidige area-
ler til placering af søjler og fundamenter samt til til-
/frakørsel og parkering for servicemedarbejdere, som 
skal vedligeholde ITS-systemet i hele anlægsperio-
den. 

Der eksproprieres udelukkende midlertidige arbejds- 
og servicearealer, som beskrives nærmere nedenfor. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres henholdsvis midlertidige arbejds- 
og servicearealer til de 3 forskellige behov.  

De midlertidige arbejdsarealer skal udelukkende 
anvendes i forbindelse med selve etableringen af 
anlægget, mens servicearealer anvendes til service-
ring af anlæggene i hele driftsperioden. 

De 3 forskellige behov for arealerhvervelse gennem-
gås nedenfor: 

1. Tracé for forsyningskabler 

Til etablering af kabeltracé til el-forsyning ekspropri-
eres et midlertidigt arbejdsareal med en bredde på 4 
meter hvor ledninger nedgraves. Ved underboring 
eksproprieres udelukkende et arbejdsareal ved start- 
og slutpositionerne såfremt disse er placeret i privat 
areal. Adgang til arbejdsarealerne sker fra offentlige 
eller private veje. 

De midlertidige arbejdsarealer er vist med grønt på 
tegningsmaterialet. 

2. Servicelommer til galgekonstruktioner 

Til etablering af servicelommer eksproprieres et mid-
lertidigt arbejdsareal typisk langs skråningstop eller – 
fod ved lommerne. Adgang til arbejdsarealer sker fra 
M14 Helsingørmotorvejen. 

De midlertidige arbejdsarealer er vist med mørke-
grønt på tegningsmaterialet. 

3. Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter 

Til etablering af søjler og fundamenter til gitterporta-
lerne samt montage af gitterdrager eksproprieres et 
midlertidigt arbejdsareal og til den efterfølgende 
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servicering indskrænkes dette til udelukkende at om-
fatte et areal til drift- og vedligehold i perioden hvor 
udvidelsesprojektet pågår. Adgang til disse arealer er 
nærmere beskrevet i afsnit 6 under de respektive 
kilometreringer. 

De midlertidige arbejdsarealer er vist med grønt, 
mens de midlertidige servicearealer er vist med blåt 
på tegningsmaterialet. 

Støjafskærmning 

Støjskærme kan i nødvendigt omfang blive nedtaget i 
forbindelse med etablering af ITS-anlægget og vil 
blive reetableret efterfølgende. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for M14 Helsingør-
motorvejen og øvrige vejbestyrelser forbliver uænd-
rede. 

Fremmede ledninger 

På vestsiden af Helsingørmotorvejen har Nordvand 
A/S på en del af strækningen 2 stk. ø800 mm vand-
forsyningsledninger liggende. 

Ved enkelte gitterportaler er fundamenterne for disse 
beliggende indenfor deklarationsområdet omkring 
Nordvands ledninger. Der er en løbende dialog om-
kring denne problematik og Nordvand har givet ud-
tryk for, at der kan findes en løsning således, at fun-
damenterne ikke beskadiger ledningsanlægget. 

Ledningsanlægget skal senere omlægges i forbindel-
se med vejanlæggets udvidelse.  

Overdragne arealer 

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. 

Betalingsrettigheder mm. 

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettighe-
der knyttet til driften af eksproprierede eller over-

dragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, 
der ikke medeksproprieres. 

Følgende passerede: 

Besigtigelse og fremkomne bemærkninger: 

Kommissionen besigtigede de enkelte lokaliteter, der 
er omfattet af projektet.  

Vejdirektoratet redegjorde for projektet på det på-
gældende sted, og de fremmødte ejere og brugere 
havde lejlighed til at stille spørgsmål og komme med 
bemærkninger. 

Tracé for forsyningskabel – km 19.480 v.v.s (Teg-
ning 1435-3002) 

Ejeren af matr.nr. 5i Brønsholm By, Karlebo, og 
dennes repræsentant gjorde opmærksom på, at vejen, 
der berøres af projektet, er stærkt trafikeret til skolen 
i morgentimerne. Ejeren havde ikke derudover be-
mærkninger til projektet. 

En repræsentant for Fredensborg Kommune mødte. 
Kommunen havde ingen bemærkninger til projektet. 

Servicelomme for galgemast – km 20.298 v.h.s 
(Tegning 1435-3003) 

Der var ingen bemærkninger til projektet. 

Servicelomme for galgemast – km 20.899 v.h.s 
(Tegning 1435-3004) 

En repræsentant for ejeren  af matr.nr. 47a Usserød By, 
Blovstrød, (svigersøn) gjorde opmærksom på, at der er 
fredskov på matr.nr. 151, og at hegn til fold skal flyttes 
inden anlægsarbejderne går i gang. 

Tracé for forsyningskabel - Km. 21.160 v.v.s 
(Tegning 1435-3005) 

Udgår af projektet. 

Servicelomme for galgemast, Km. 21.850 v.h.s 
(Tegning 1435-3006) 

De fremmødte repræsentanter for Hørsholm Kom-
mune, der ejer ejendommen matr.nr. 145a, Usserød 
By, Usserød oplyste, at der foreligger planer for en 
stitunnel under motorvejen i nærheden af det berørte 
areal, men det er umiddelbart vurderingen, at planer-
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ne ikke er i konflikt med ITS-projektet. Det blev 
aftalt, at kommunen sender det foreliggende planma-
teriale til Vejdirektoratet. Kommunen oplyste, at man 
er ved at sælge en del af det berørte areal. Kommu-
nen og Vejdirektoratet afklarer, hvem der skal have 
den kommende erstatning udbetalt. 

Tracé for forsyningskabel, Km. 21.873 v.v.s (Teg-
ning 1435-3006) 

Ejeren af den berørte kolonihave, Jacob Kjellerup, 
gjorde opmærksom på, at vejen ud for ejendommen 
er redningsvej, som må kunne bruges i byggeperio-
den og at vandrørene på grunden ligger højt (ca. 30-
50 cm under jordoverfladen). Han bad om, at en pa-
raplygran i haven friholdes for ledningsarbejderne, 
og at ledningen i stedet placeres i hæk mod nabo. 

Vejdirektoratet oplyste, at man vil undersøge mulig-
hederne herfor. 

Servicelomme for galgemast - Km. 22.758 v.h.s 
(Tegning 1435-3007) 

Ejeren af matr.nr. 3a Isterød By, Birkerød, anførte, at 
han har hestepension på ejendommen og at han gerne 
så, at anlægsarbejdet blev udført uden for sommerpe-
rioden. Han anførte videre, at anlægsarbejderne vil 
nødvendiggøre, at den berørte fold forkortes med fast 
hegn i anlægsperioden. 

Tracé for forsyningskabel og kabelskab, Km. 
24.020 v.v.s (Tegning 1435-3008) 

Udgår af projektet. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
24.080 (Tegning 1435-3008) 

Der var ingen bemærkninger til projektet. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
24.946 v.h.s (Tegning 1435-3009) 

Ejeren af matr.nr. 3t Sandbjerg By, Birkerød m.fl. op-
lyste, at det berørte areal af matr.nr. 3o og 3t er bort-
forpagtet, men havde i øvrigt ingen bemærkninger til 
projektet. 

 

 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
25.530 (Tegning 1435-3010) 

Ejeren af matr.nr. 2a Sandbjerg By, Birkerød m.fl. 
anførte, at man ønskede portalen med tilhørende 
arbejdsareal flyttet lidt mod syd, således at jordvol-
den, der skærmer mod støj og indblik fra motorvejen, 
kan friholdes. Hvis det er nødvendigt, vil man hellere 
have den interne vej på ejendommen langs motorve-
jen flyttet lidt også selvom dette indebærer, at der så 
må fjernes nogle træer. Ejeren er i øvrigt ked af, at 
Vejdirektoratet skal bruge ejendommen som ad-
gangsvej til portalen på østsiden af motorvejen. På 
vestsiden af motorvejen ønskede ejeren, at arbejds-
arealet lukkes af, således at eksisterende grantræer på 
ejendommen beskyttes mod vildt. 

Vejdirektoratet anførte, at det måske er muligt at 
reducere arbejdsarealet, men protalen kan ikke flyttes 
på grund af frakørslen og terrænforholdene på vestsi-
den af motorvejen. Man vil prøve at optimere ar-
bejdsarealet på østsiden af motorvejen nord for porta-
len, således at indgrebet i jordvolden begrænses mest 
muligt. Vejdirektoratet var enig med ejeren  i, at den 
sydlige del af arbejdsarealet på den vestlige side af 
motorvejen skal afgrænses af trådhegn for at skåne 
grantræerne mod vildt. 

Ejeren af matr.nr. 9k og 9y havde ikke bemærkninger 
til projektet. 

Ekspropriationskommissionen finder efter det af 
Vejdirektoratet oplyste, at placeringen af gitterporta-
len må fastholdes, men kan tiltræde at arbejdsarealet 
på østsiden af motorvejen søges optimeret, så indgre-
bet i den eksisterende jordvold på matr. nr. 2a om 
muligt begrænses.  

Tracé for forsyningskabel - Km. 26.350 v.h.s 
(Tegning 1435-3011) 

Ejeren af matr.nr. 4c Holte By, Søllerød, Rudersdal 
Kommune, havde ikke bemærkninger til projektet. 

Naboen til det berørte areal har overfor Vejdirektora-
tet fremsat ønske om, at de eksisterende buske på 
kommunens ejendom langs skellet til ejendommen så 
vidt muligt bevares.  

Vejdirektoratet vil forsøge at tage hensyn til buskene 
i videst muligt omfang. 
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Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
26.987 v.v.s (Tegning 1435-3012) 

Der var ingen bemærkninger. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
27.560 v.v.s (Tegning 1435-3013) 

Ejeren af matr.nr. 1dk og 1mb Holte By, Gl. Holte, 
Rudersdal Kommune, havde ikke bemærkninger til 
projektet. 

Vejdirektoratet oplyste, at man vil se på om arbejds-
arealet/servicearealet og eventuelt portalen kan flyt-
tes lidt mod syd, således at indgreb i træerne langs 
Gl. Holtevej eventuelt kan undgås. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter - Km. 
28.406 v.h.s (Tegning 1435-3014) 

Ejeren af matr.nr. 4gp Holte By, Gl. Holte, anmode-
de om, at der opsættes hegn ud for arbejdsarealet, 
således at adgang fra cykelstien hindres.  

Vejdirektoratet tilkendegav at ville opsætte det øn-
skede hegn. 

Tracé for forsyningskabel - Km. 28.900 v.h.s 
(Tegning 1435-3015) 

Udgår af projektet. 

Tracé for forsyningskabel - Km. 30.600 v.h.s 
(Tegning 1435-3016) 

Bestyreren af campingpladsen på matr. nr. 3cu Næ-
rum By, Nærum, m.fl. gjorde opmærksom på, at 
hækken langs Ravnebakken er fredet og ikke må 
beskadiges. Han bad endvidere om, at hækken på 
tværs af pladsen skånes mest muligt. Han oplyste i 
øvrigt, at området er fyldt med interne forsyningsled-
ninger til el, vand og telefon. Der ligger også en stor 
kloakledning og et Dong kabel (132 kv – indstøbt). 
Desuden ligger Nordvands 2 vandledninger også på 
grunden. Campingpladsens interne asfaltveje er me-
get sårbare, idet undergrunden er blød skovbund. Der 
bør derfor udlægges køreplader ved eventuel ar-
bejdskørsel. Efter arbejdet bør campingområdet re-
tableres ved, at det opgravede areal stampes og på-
lægges rullegræs.  

Det er af hensyn til driften af campingpladsen vigtigt, 
at anlægsarbejdet udføres uden for campingpladsens 

åbningssæson, som vil løbe fra den 25. marts 2011 til 
udgangen af uge 42 2011.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil søge arbejdet 
udført inden campingpladsen åbner den 25. marts 
2011.  

Ekspropriationskommissionen tilkendegav, at arbej-
det kunne udføres inden ekspropriationen, hvis Vej-
direktoratet og lejeren kunne blive enige herom. 

Tracé for forsyningskabel - Km. 32.620 v.v.s 
(Tegning 1435-3017) 

Der var ingen bemærkninger. 

Med de ovennævnte bemærkninger godkendte 
Kommissionen det fremlagte projekt og fastsatte 
følgende: 

Særlige bestemmelser 

Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-
Taarbæk kommune. 

Areal- og rettighedserhvervelse til henholdsvis tracé 
for forsyningskabler, servicelommer til galgemaster 
samt gitterportaler inkl. søjler og fundamenter. 

Km. 19.480 – 28.406 

Km. 19.480 v.v.s. 

Tracé for forsyningskabel 

Der eksproprieres et 4 meter bredt midlertidigt ar-
bejdsareal for opgravning af kabeltracé fra nyt forsy-
ningsskab på Christianshusvej til vejskel mod M14. 
Den ene meter omkring selve kablet vil blive belagt 
med en servitut. 

Adgang til arbejdsareal sker via Christianshusvej. 

Km. 20.298 v.h.s. 

Servicelomme for galgemast 

Der etableres servicelomme ved galgemast. Vejareal 
udvides ved ekspropriation. 
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Km. 20.899 v.h.s. 

Servicelomme for galgemast 

Der etableres servicelomme ved galgemast. Vejareal 
udvides ved ekspropriation. 

Km. 21.850 v.h.s. 

Servicelomme for galgemast 

Der etableres servicelomme ved galgemast. Vejareal 
udvides ved ekspropriation. 

Km. 21.873 v.v.s. 

Tracé for forsyningskabel 

Der eksproprieres et 4 meter bredt midlertidigt ar-
bejdsareal for opgravning af kabeltracé langs vej fra 
eksisterende forsyningsskab i Haveforeningen Hørs-
holm til parcelskel. Fra parcelskel til M14 underbores 
i et én meter bredt kabeltracé under haveparcel langs 
hegn mod nabo. Den ene meter omkring selve kablet 
vil blive belagt med en servitut. Det undersøges om 
kabel kan placeres i hegn mod nabogrund. 

Adgang til arbejdsareal sker via boligvej i Havefor-
eningen Hørsholm. 

Km. 22.758 v.h.s. 

Servicelomme for galgemast 

Der etableres servicelomme ved galgemast. Vejareal 
udvides ved ekspropriation. 

Km. 24.080 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter  

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 

v.h.s. 

Adgang til arbejdsareal sker via M14. 

v.v.s. 

Adgang til arbejdsareal sker via M14 efter demonte-
ring af støjskærm. Denne genopsættes straks efter 
montage. 

Adgang til serviceareal for gående servicemedarbej-
der sker igennem haveareal på matr. Nr. 4bb.  

Km. 24.946 v.h.s. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter  

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 

Adgang til arbejdsareal sker via M14. 

Km. 25.530 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter  

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 

v.h.s. 

Adgang til arbejdsareal sker via Gøngevangen igen-
nem lysning i bevoksningen. Arbejdsarealet afgræn-
ses med hegn mod syd. 

v.v.s. 

Adgang til arbejds- og serviceareal sker via matr. nr. 
2a. 

Tilkørsel til arbejdsareal sker fra parkeringsplads øst 
om bygningerne over gårdsplads. 

Km. 26.350 v.h.s. 

Tracé for forsyningskabel 

Kabeltracé fra eksisterende forsyningsskab til vejskel 
ligger i offentligt vejareal (Vejdammen). Fra vejskel 
ved Vejdammen til VD’s vejskel ved M14 ekspropri-
eres et 4 meter bredt midlertidigt arbejdsareal for 
opgravning af kabeltracé. Tracé placeres et stykke fra 
skel til bolig af hensyn til eksisterende beplantning. 
Den ene meter omkring selve kablet vil blive belagt 
med en servitut. 

Adgang til arbejdsareal sker via Vejdammen. 

Km. 26.987 v.v.s. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter 

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 
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Adgang til arbejdsareal sker via M14. 

Km. 27.560 v.v.s. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter  

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 

Adgang til arbejdsareal sker via M14. 

Km. 28.406 v.h.s. 

Gitterportaler inkl. søjler og fundamenter  

Der etableres fundamenter og søjleben til gitterportal. 
Gitterdrager monteres efterfølgende på søjler. 

Adgang til arbejdsareal sker via Pilekæret og ho-
vedsti langs vestsiden af M14. 

Der opsættes hegn omkring arbejds- og servicearea-
let. 

 

 

 

Km. 30.600 v.h.s. 

Tracé for forsyningskabel 

Fra eksisterende forsyningsskab placeret ved Nærum 
Camping underbores/graves et kabeltracé til VD's 
vejareal ved M14. Der etableres et 10x10 meter mid-
lertidigt arbejdsareal ved skabet. Den ene meter om-
kring selve kablet vil blive belagt med en servitut. 

Adgang til arbejdsareal sker via Ravnebakken og 
Nærum Camping. 

Km. 32.620 v.v.s. 

Tracé for forsyningskabel 

Fra eksisterende forsyningsskab ved gavl af bygning 
frem til haveanlæg eksproprieres et 4 meter bredt 
midlertidigt arbejdsareal for opgravning af kabeltra-
cé. Fra haveanlæg underbores i et kabeltracé til VD's 
vejareal ved M14. Den ene meter omkring selve kab-
let vil blive belagt med en servitut.  

Adgang til arbejdsareal sker via interne veje og p-
arealer i Ejerlejlighedsforeningen Eremitageparken. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 

Henrik Hansen 

Leif Luxhøj-Pedersen      Jesper Andersen-Rosendal      Anette Schøning 

Claus Hjorting    Erling Mønster    Gunnar Aage     

Allan Bak     Kasper Rosenstand 

/ Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 
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