
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
 

for ekspropriationskommissionen 
 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 
 

1. hæfte 
 

Etablering af stitunnel med tilhørende rampeanlæg på hovedlandevej 522, Ballerup Byvej. 
 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. marts 2012 
 
 
 
Onsdag den 28. marts 2012 kl. 9.00, samledes 
kommissionen på Ballerup Rådhus for at afholde en 
besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anled-
ning af etablering af en stitunnel med tilhørende 
rampeanlæg på hovedlandevej 522, Ballerup Byvej, 
Ballerup Kommune. 

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne Henrik Hansen, de af Transport-
ministeren udnævnte medlemmer af kommissionen, 
Peter Licht og Erik Larsen samt de fra Den Fælles-
kommunale Liste for Øernes Område udpegede med-
lemmer Egil Møller og Verner Bylov Larsen.  

Som repræsentant for Ballerup Kommune mødte 
byplanlægger Claus Pichard og civilingeniør Miki 
Dyring.  

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

For Vejdirektoratet mødte projektleder Niels Arend 
Koefoed, landinspektør Lars Pedersen, projekterende 
ingeniør Nialzara Fazlic og tilsynsleder Jan Gjetter-
mann. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

Kommissarius fremlagde brev af 6. februar 2012 fra 
Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for 
ekspropriationskommissionen, og hvori der er givet 
bemyndigelse til at afholde kombineret besigtigelses- 
og ekspropriationsforretning.  

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til Tek-
niske Bestemmelser, Hovedlandevej 522, Ballerup - 
Frederiksværk – Kregme, Km. 16.266 – 16.383. An-
læg af ny stikrydsning på Ballerup Byvej med tilhø-
rende oversigts- og besigtigelsesplaner m.v., tegn.nr. 
H522-06-3001, dateret 7. februar 2012, tegn.nr.  

H522-06-4001, H522-06-5004 og H522-06-7001, 
alle dateret 10. november 2011. 

Følgende passerede:  

Besigtigelse 

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet. 

Forudsætninger 

Projektet omfatter etablering af stitunnel med tilhø-
rende rampeanlæg i begge sider af Ballerup Byvej 
samt stitilslutning, der vil forbinde den sydlige sti-
tunnels rampeanlæg og eksisterende grussti ved Sol-
høj Vænget. 

Projektet er finansieret iht. Transportministeriet an-
lægspulje ”Mere Cykeltrafik” jf. Finanslovens § 
28.11.14.  

Myndighedsgodkendelser  

Ballerup Kommune har den 30. januar 2012 udtalt, at 
stitunnellen imødekommer et mangeårigt ønske fra 
Ballerup Kommune om en krydsningsmulighed på 
Ballerup Byvej til at forbinde både det lokale og re-
gionale stinet. 

Sammen med underføringen ved jernbanen ved Pe-
derstrup og den planlagte stibro over Frederiks-
sundsmotorvejen er grunden lagt for, at kommunens 
stinet nu endeligt kan etableres i sammenhæng og 
stort set i eget tracé. 

En stitunnel på Ballerup Byvej vil forbinde Hjorte-
springkilen med Vestskovkilen syd for byfingeren. 
Stiforbindelsen rækker mod nord gennem Haresko-
ven, Mølleådalen og til Klampenborg, og går mod 
syd gennem landbrugslandet mod Tåstrup og videre 
til Vallensbæk. 
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Ballerup Kommune ser derfor frem til åbningen af 
dette ”missing link”. 

Naturstyrelsen Roskilde har den 19. december 2011 
meddelt, at projektet ikke skal behandles efter regler-
ne i VVM-bekendtgørelse, da projektet ikke vurderes 
at være til skade for miljøet. 

Naturstyrelsen Østsjælland har den 12. december 
2011 meddelt tilladelse iht. Skovloven til ophævelse 
af fredskovspligten på 0,32 ha fredskov på matr.nr. 
8ar Pederstrup By, Ballerup med krav om, at der 
udlægges bynær erstatningsskov på 0,64 ha. 

Politiet har den 25. januar 2012 meddelt samtykke til 
projektet. 

Tegningsoversigt 
 
Tegn.nr.  Rev. Mål Emne 
H522-06-3001 - 1:500 Kombineret besigtigelse og Ekspro-

priation 
 

H522-06-4001 - 1:500 Projektfase - Plan,   
Fremtidige forhold  
 

H522-06-5004 - 1:500 Projektfase – Længdeprofil, 
Ramper og stitilslutning 
 

H522-06-7001 - 1:50 Projektfase – Normaltværsnit, 
Ramper og stitilslutning 
 

    

 
Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Hovedlandevej 522 fra Ballerup over Frederikssund 
til Kregme er på denne del af strækningen 4 sporet og 
kørebanerne er adskilt af autoværn.  

Projektområdet ligger på grænsen mellem byzone og 
åbent land, og selve stikrydsningen anlægges i land-
zone. 

En stikrydsning på dette sted vil udgøre en del af en 
fremtidlig rekreativ nord/sydgående cykelrute og vil 
forbinde de eksisterende enkeltrettede cykelstier i 
begge vejsider. 

Projektet omfatter etablering af stitunnel med tilhø-
rende rampeanlæg i begge sider af Ballerup Byvej 
samt stitilslutning, der vil forbinde det sydlige stitun-
nels rampeanlæg og eksisterende grussti ved Solhøj 
Vænget. 

Projektet kan opdeles i 4 delstrækninger. 

1. Det nordlige rampeanlæg, placeret på 
matr.nr. 8d Pederstrup By, Ballerup, 

2. Stitunnel, under Ballerup Byvej, 
3. Det sydlige rampeanlæg, placeret på matr.nr. 

8ar Pederstrup By, Ballerup og 
4. Stitilslutning, placeret på matr.nr. 8ar Peder-

strup By, Ballerup der tilsluttes til eksiste-
rende grussti mellem matr.nr. 8l og matr.nr. 
8as Pederstrup By, Ballerup 

Dimensioneringshastighed 

Rampeanlæg og stiforbindelsen til eksisterende grus-
sti er udformet som dobbeltrettet cykelsti uden knal-
lertkørsel, og har dermed en dimensioneringshastig-
hed på 25 km/t.  

Af pladshensyn er der anvendt små radier på hhv. 25 
m ved rampeanlæg og 17 m ved tilslutning af 
stistrækning fra Solhøj Vænget til det sydlige rampe-
anlæg. 
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Længdeprofilet er af pladshensyn anlagt med Vejreg-
lernes størst tilladelige stigninger. Henholdsvis 50 ‰ 
over 50 m og 45 ‰ over 100 m.  

Tværprofil 

Det nordlige og sydlig rampeanlæg samt stitilslutning 
anlægges med en bredde på 3,0 m. På alle tre del-
strækninger er der ensidigt tværfald. 

Stibredde i selve stitunnel er 4,0 m, opdelt i følgende 
elementer: 

- 2 cykelstier á 1,5 m 
- 2 yderrabatter á 0,5 m  

Stitunnel 

Stitunnel udføres af præfabrikerede betonelementer. 
Stitunnelens indvendige dimensioner er en bredde på 
4,0 m og en højde på 3,0. Stitunnelens længde bliver 
26,4 m eksl. fløjvægge. 

Afvanding 

Afvanding af tunnel og ramper sker til eksisterende 
afvandingssystem for Ballerup Byvej.  

Vand i tunnel og fra rampen opsamles i pumpebrønd 
og pumpes til eksisterende afløbssystem. 

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over stien er jf. Vejreglerne, fastsat til 
2,6 m for stitunnel. Minimum frihøjde for stitunnel er 
2,53 m. 

Byggelinjer 

Eksisterende byggelinjer tinglyst den 7. juli 1962 
beliggende 22,5 m fra vejmidten opretholdes.  

Adgangsbegrænsning 

Eksisterende adgangsbegrænsning på Ballerup Byvej 
tinglyst den 14. oktober 1974 opretholdes. 

Arbejdsareal m.v. 

På nordsiden af Ballerup Byvej eksproprieres der 
midlertidigt et areal langs de nye stiramper i en af-
stand af 2 m til fremtidigt vejskel, svarende til 3 m 
fra fremtidig skråningstop. Arealerne skal bruges til 
arbejdsareal og materialedepot mv.  

På sydsiden af Ballerup Byvej eksproprieres midler-
tidigt et arbejdsareal på 5 m fra fremtidig skrå-
ningstop. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte ramper og 
tunnel påhviler Vejdirektoratet fra det tidspunkt, hvor 
cykelstierne åbnes for trafik.  

Tilsvarende påhviler vedligehold mv. for stitilslut-
ningen til Solhøj Vænget Ballerup Kommune. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Udgifter i forbindelse med etablering af tunnel og 
rampeanlæg, påhviler Vejdirektoratet, mens udgifter 
til stitilslutning til Solhøj Vænget afholdes af Balle-
rup Kommune. 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for stikrydsning på 
Ballerup Byvej, bestående af stitunnel samt to ram-
peanlæg.  

Ballerup Kommune er vejbestyrelse for stitilslutning 
fra det sydlige rampeanlæg til eksisterende grussti 
ved Solhøj Vænget. 

Fremmede ledninger 

HMN Naturgas I/S har indenfor projektområdet en 
gasledning, der skal omlægges, hvilket indebærer, at 
der på matr.nr. 8d Pederstrup By, Ballerup skal ske 
både midlertidig arealerhvervelse samt rettighedser-
hvervelse i forbindelse med tinglysning af servitut 
om respektafstand mv. Servitutteksten fremgår af 
fortegnelsen.  

I forbindelse med udarbejdelse af Ledningsprotokol 
er det mellem Vejdirektoratet og HMN Naturgas I/S 
aftalt, at ledningsejer refunderer udgifterne i forbin-
delse med arealerhvervelse samt rettighedserhvervel-
se til Vejdirektoratet på baggrund af kommissionens 
beslutning på forretningen. 

Øvrige ledninger indenfor projektområdet vil blive 
omlagt i fornødent omfang indenfor vejarealet. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde:  

Ejerne af matr.nr. 8d, Pederstrup By, Ballerup anfør-
te, at det var nyt for dem, at der er en gasledning, der 
skal flyttes i forbindelse med projektet, så den berø-
rer deres ejendom. Ejendommen pålægges derved en 
servitut om naturgasfordelingsnettet på 100 m2 med 
deraf følgende rådighedsindskrænkning. Ejerne an-
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førte endvidere, at de gerne vil bevare nogle sjældne 
træer, som skal fældes i forbindelse med projektet. 
Hvis de tidligere i forløbet havde fået kendskab til, at 
det var nødvendigt at omlægge gasledningen, ville de 
have foretrukket en placering af stitunnelen længere 
væk fra deres hus eventuelt i den anden side af haven 
i hjørnet mod vest.  

Vejdirektoratet oplyste, at det er korrekt, at en servi-
tut om gasledning er blevet indarbejdet i projektet 
efterfølgende, dvs. efter at projektet blev forelagt for 
ejerne. Servitutten betyder, at der inden for et 10 
meter bredt bælte, 5 meter til hver side fra ledningens 
midte, skal respekteres etablering og tilstedeværelse 
af energiførende ledning med alt tilbehør. I følge 
sevitutteksten må arealet ikke bebygges eller beplan-
tes med træer med dybtgående rødder eller hegnspæ-
le i dybde over 60 cm. Herudover må der ikke ned-
lægges drænledninger, fjernvarmeledninger mv. uden 
forudgående aftale med ledningsejeren. Ejerne må 
desuden ikke grave eller bore m.v. nærmere end 5 m 
fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra lednings-
ejeren. 

Der var spørgsmål til dels cykelstiens udformning, 
herunder spørgsmål til selve den tekniske udførelse 
af sti tunnelen og rampeanlæggene, dels til cykelsti-
ens placering. Flere lodsejere påpegede, at tunnelen 
med den foreslåede placering ikke ville blive brugt 
og burde flyttes længere mod vest mod Pe-
derstrupstien til Måløv. Stien ville derved kunne 
indgå mere direkte i det overordnede cykelstinet, og 
det ville ved denne linjeføring ikke være nødvendigt 
at køre langs med Ballerup Byvej.  

Vejdirektoratet oplyste, at en større højspændings-
ledning forhindrede den foreslåede placering af tun-
nelen    længere mod vest i direkte tilslutning til den 
eksisterende cykelrute. Vejdirektoratet påpegede 
endvidere, at stitunnellens placering var valgt i tæt 
dialog med Ballerup Kommune. Ved denne placering 
af projektet undgik man også at skulle fælde et pop-
pelbælte, som der var ønske om at bevare. Det er 
hensigten, at cykelstien skal tilkobles flere stier i 
området som led i det overordnede cykelrutenet (nr. 
68). 

Ballerup Kommunens repræsentant oplyste, at 
kommunen har godkendt placeringen af tunnelen 
med tilhørende stitilslutninger. Projektet, som ude-
lukkende er et rekreativt projekt, skal ikke alene være 
til gavn for borgerne i Ballerup Kommune, men også 
for borgere udenfor kommunen.  

Ejerne af matr.nr. 7 cn, og matr. nr. 8 au, Pederstrup 
By, Ballerup udtrykte utilfredshed med at få cykeltra-
fik gennem deres villaområde og klagede over ikke at 
have modtaget særskilt indkaldelse til besigtigelses- 
og ekspropriationsforretningen. De mente, at de blev 
direkte berørt af anlægget. Vejdirektoratet vil sende 
besigtigelses- og ekspropriationsmaterialet til de 
pågældende. 

Ejeren af matr.nr. 8 as, Pederstrup By, Ballerup ud-
trykte ligeledes utilfredshed med projektet og det 
hidtidige sagsforløb. Når han havde kontaktet hen-
holdsvis kommunen og Vejdirektoratet med indven-
dinger til projektet, blev han henvist til at komme 
med sine bemærkninger på mødet med ekspropriati-
onskommissionen.  Her på mødet får han så indtryk 
af, at det er for sent at komme med bemærkninger, da 
projektet allerede er fastlagt. 

Fremkomne bemærkninger på besigtigelsen i 
marken: 

Kommissionen besigtigede de berørte arealer. Flere 
af beboerne på Solhøj Vænget gav udtryk for, at det 
kunne blive vanskeligt at bakke ud på vejen med bil 
fra deres ejendomme på grund af kørende cyklister.  

Efter en nærmere projektgennemgang på ejendom-
men tilkendegav ejerne af matr.nr. 8d Pederstrup By, 
Ballerup, at de ikke kan støtte projektet henset til det 
meget betydelige indgreb, som projektet medfører for 
ejendommen. Ejerne foretrækker i stedet en placering 
af stitunnelen længst muligt mod vest op mod skellet 
til naboejendommen. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen finder på baggrund af de fremkomne 
bemærkninger ikke at kunne godkende det forelig-
gende projekt. Kommissionen har herved særlig lagt 
vægt på de indsigelser, der er fremkommet mod pro-
jektet fra ejerne af matr.nr. 8d, der i betydeligt om-
fang skal afstå areal til projektet.  

Kommissionen skal opfordre Vejdirektoratet til i 
samarbejde med Ballerup Kommune at revurdere 
projektet med henblik på om muligt at finde en mere 
hensigtsmæssig placering af en stitunnel under Balle-
rup Byvej, der tilgodeser såvel hensynet til den regi-
onale cykeltrafik, som hensynet til de private grund-
ejere, der berøres af projektet. 

Der er således ikke anledning til at foretage ekspro-
priation til projektet på nuværende tidspunkt. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.  
 

 

 

Henrik Hansen 

Peter Licht    Erik Larsen    Egil Møller   Verner Bylov Larsen     Claus Pichard   

  Gunnar Aage    

/Pia Pals 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 
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