
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

3. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 31. oktober samt 1. og 8. november 2011 

Udvidelse af Helsingørmotorvejen (M14) 

 

Mandag den 31. oktober 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen i Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 
246 B, 2840 Holte, for at afholde en besigtigelsesfor-
retning i anledning af udbygning af Helsingørmotor-
vejen, Etape 1435, strækningen Hørsholm S - Øve-
rødvej, st. 224.400 – 228.680, i Rudersdal Kommu-
ne. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Leif Luxhøj-Pedersen og Erik Larsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Jesper Andersen-
Rosendal og Anette Schøning.   

Som repræsentant for Rudersdal Kommune mødte 
Dorrit Gundstrup. 

Endvidere mødte kommissionens ledende landin-
spektør, Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten H. 
Lund, projektleder Jesper Glargaard, landinspektør 
Allan Bak Aastrup, fagprojektleder Annie Højriis, 
fagprojektleder Gitte Munk, projektassistent Tine 
Odrzywolski Hovmand-Hansen, Jacob Fryd og land-
inspektør Jacob Winkel samt rådgivere projektleder 
Carsten Holst Blunck, landinspektør Karina Anna 
Petersen, landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen 
og ingeniør Anders Løj. Endvidere deltog arkitekt 
Jesper Krilov Sørensen 31. oktober 2011.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 27. april 2011 
fra Transportministeriet, hvori ministeriet har anmo-

det kommissarius om at forelægge projektet for eks-
propriationskommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere fortegnelsen 
Besigtigelse, 14 Helsingørmotorvejen, etape 1435, 
Hørsholm S – Øverødvej, st. 224.400 – 228.680, 
Forslag til Tekniske Bestemmelser, udvidelse af Hel-
singørmotorvejen i henhold til lov nr. 528 af 26. maj 
2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem 
Øverødvej (Gl. Holte) og Isterød, delstrækningen, 
Hørsholm S – Øverødvej st. 224.400 – 228.680. 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-
jektet. 

Forudsætninger 

Motorvejsstrækningen Hørsholm S - Øverødvej ud-
gør en del af E47, Helsingørmotorvejen (herefter 
benævnt M14), der løber fra Helsingør til Hans 
Knudsens Plads, København Ø. Projektet er vedtaget 
ved lov nr. 528 af 26. maj 2010 om udbygning af 
Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej (Gl. Holte) 
og Isterød.  

Det til projektet hørende lovforslag L 135, fremsat 
den 25. februar 2010, er en udmøntning af trafikafta-
le af 2. december 2009 "Bedre veje mv." mellem alle 
partier i Folketinget på nær Enhedslisten.  

Med trafikaftalen afsættes der i første omgang midler 
til udbygning af den ca. 4 km lange strækning mel-
lem tilslutningsanlæg 10, Hørsholm S, frem til til-
slutningsanlæg 13, Gl. Holte. Der er endnu ikke afsat 
midler på finansloven til udvidelse af strækningen 
mellem Isterød - Hørsholm S. Partierne der deltog i 
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trafikaftalen, er enige om at drøfte finansieringen af 
udbygningen af den resterende strækning i 2013.  

Baggrund for udbygningen 

M14 er i dag en vigtig international motorvejsforbin-
delse mellem Skandinavien og kontinentet samtidig 
med, at den er en vigtig pendler- og erhvervsforbin-
delse mellem Nordsjælland og Københavnsområdet. 

Den aktuelle del af M14 udgør en del af landets æld-
ste motorvej, Hørsholmvejen. Strækningen mellem 
Jægersborg og Brådebæk blev åbnet i 1956 og stræk-
ningen mellem Brådebæk og Kokkedal blev åbnet i 
1957. Vejen skiftede navn til Helsingørmotorvejen i 
forbindelse med forlængelsen til Helsingør i 
1970’erne. 

Strækningen mellem Jægersborg og Øverød-
vej/Langhaven blev udvidet til seks spor i 1997, dog 
således at de ekstra spor på strækningen mellem 
Egebækvej og Øverødvej alene benyttes til fra- og 
tilkørsel til Øverødvej. Udvidelsen medførte en mar-
kant forbedring af de trafikale forhold på stræknin-
gen. For strækningen nord for Øverødvej er der imid-
lertid fortsat fremkommelighedsproblemer i myldre-
tiden. 

Hverdagsdøgntrafikken ved Isterød er ca. 56.500 
biler og syd for Øverødvej ca. 79.000 biler. I myldre-
tiden udnyttes den nuværende kapacitet mellem 90 - 
100 % med nedsat hastighed og fremkommelighed til 
følge.  

Udbygningen af strækningen Hørsholm S - Øverød-
vej fra 4 til 6 spor skal øge fremkommeligheden og 
trafiksikkerheden. Motorvejen udbygges asymme-
trisk og linjeføringen ændres i mindre omfang. Her-
ved undgås generelt, at de nærliggende boligområder 
berøres. Længdeprofilet fastholdes stort set uændret. 

VVM-redegørelse 

Vejdirektoratet har gennemført en VVM-redegørelse 
for en udbygning af M14 mellem Isterød og Øverød-
vej.  

Der er udarbejdet følgende rapporter:  

Rapport 346 - VVM-redegørelse, Sammenfattende 
rapport, 2009 

Rapport 347 - VVM-redegørelse, Miljø, 2009 

Rapport 348 - VVM-redegørelse, Støj og arealer, 
2009  

Rapporterne kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside 
www.vd.dk/m14. 

VVM-redegørelsen har været fremlagt til offentlig 
høring i sommeren 2009, og i den forbindelse blev 
der den 25. august 2009 afholdt et borgermøde med 
ca. 300 deltagere. VVM-redegørelsen er desuden 
sendt til en række myndigheder, interesseorganisati-
oner og foreninger og der er sendt ca. 1.000 oriente-
ringsbreve ud i undersøgelsesområdet.  

I forhold til VVM-redegørelsen og lovforslag L 135 
er følgende ændringer politisk godkendt før lovens 
vedtagelse og indarbejdet i projektet: 

• Tilslutningsanlæg 11, Sandbjerg, nedlægges. 
• Tilslutningsanlæg 12, Vedbæk, udbygges 

med nordvendte ramper. 

Derudover er der foretaget følgende ændringer til 
projektet i forbindelse med projekteringen:  

• På motorvejens vestlige side forlægges gang- 
og cykelstien mod vest kun på mindre stræk-
ninger. Stien langs Vejdammen flyttes ikke. 

• Der etableres en faunapassage til bl.a. padder 
vinkelret på motorvejen mellem Hørsholm 
Kongevej og Sandbjergvej. 

• Der anlægges en tunnel for dobbeltrettet cy-
kelsti under tilkørselsrampe fra Elleslette-
gårdsvej mod nord.  

• Der nedtages eksisterende støjskærm og op-
sættes ny støjskærm ved motorvejens vestli-
ge side ved Øverødvej og Egebækvej. 

• Som følge af aftale mellem alle partier i Fol-
ketinget bortset fra Enhedslisten, meddelte 
Transportministeriet den 5. maj 2011, at der 
er bevilliget midler i en støjpulje til støj-
skærme ved Vejdammen og Ubberød. Støj-
skærmene er indarbejdet i projektet.  

Transportministeren har i brev af 27. april 2011 hen-
vist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 
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Myndighedsgodkendelser 

Udvidelsen af M14 på delstrækningen Hørsholm S - 
Øverødvej forudsætter en række tilladelser og di-
spensationer.  

I brev af 18. januar 2010 har Naturstyrelsen i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 20 principielt godkendt 
projektet. Efterfølgende har Naturstyrelsen med brev 
af 3. oktober 2011 givet den endelige tilladelse. God-
kendelsen er givet på vilkår af, at de afværgeforan-
staltninger, der er beskrevet i ansøgningen, etableres 
samt at erstatningsvandhullerne etableres et år, før de 
eksisterende vandhuller påvirkes. 

I brev af 11. maj 2011 har FødevareErhverv udtalt 
sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gen-
nemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangs-
måden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 
§13, stk. 2. Af udtalelsen fremgår, at der ikke kræves 
jordfordelingsplan som følge af vejprojektet. 

Rudersdal Kommune har i mail af 28. oktober 2011 
udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16.  

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 har Ruders-
dal Kommune givet dispensation til at ændre tilstan-
den i søer samt nedlægge vandhuller samt til at på-
virke et moseområde. Tilladelsen forventes udsendt i 
høring, når den endelige placering af erstatnings-
vandhuller ligger fast. 

Rudersdal Kommune har givet en forhåndsgodken-
delse af det foreløbige projekt i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 33. Når den endelig placering af 
erstatningsvandhuller, støjvolde, jordhoteller og ter-
rænregulering ligger fast, vil Fredningsnævnet for 
København blive ansøgt om dispensation fra frednin-
ger. 

Rudersdal Kommune har givet en forhåndsgodken-
delse af det foreløbige projekt i henhold til museums-
lovens § 29a under visse forudsætninger. 

I henhold til vandløbslovens § 64, stk. 2, har Vejdi-
rektoratet i samarbejde med Rudersdal Kommune 
udarbejdet en vandsynsprotokol for projektet. Vand-
synsprotokollen foreligger i en foreløbig udgave 
dateret 10. oktober 2011. 

I henhold til vandløbslovens § 17 indeholder vand-
synsprotokollen tilladelse til rørføring af Vejdams-
renden, Gl. Holte (se ovenfor). 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 har Ru-
dersdal Kommune med brev af 22. august 2011 givet 
tilladelse til udledning af vejvand i forbindelse af 
udbygningen på en række vilkår, der fremgår af tilla-
delsen. 

I henhold til planlovens § 35 har Rudersdal Kommu-
ne afgivet en forhåndsudtalelse vedr. landzonetilla-
delse af det foreløbige projekt i forhold til erstat-
ningsbiotoper, støjvold, jordhoteller og terrænregule-
ringer. Den endelig tilladelse vil blive søgt, når pla-
cering af erstatningsvandhuller, støjvolde, jordhotel-
ler og terrænregulering ligger fast. 

Derudover er følgende tilladelser søgt eller vil blive 
søgt: 

• I henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 vil 
Rudersdal Kommune i april 2012 blive an-
søgt om dispensation i forhold til skovbyg-
gelinjen.  

• I henhold til naturbeskyttelseslovens § 26a 
vil Rudersdal Kommune i maj 2012 modta-
ge anmeldelse om nedlægning af veje og sti-
er. Kommunen har herefter 4 uges frist til 
indvendinger. 

• I henhold til artsfredningsbekendtgørelsens 
§ 2 er Naturstyrelsen i november 2011 an-
søgt om tilladelse til indsamling og udsæt-
ning af padder og paddeæg.  

• I henhold til skovlovens § 6 er Naturstyrel-
sen den 7. september 2011 ansøgt om tilla-
delse til ophævelse af fredskov. Naturstyrel-
sens endelige svar forventes at foreligge i ju-
li 2012, når dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens § 35 foreligger. 

Alle de tilladelser/dispensationer, der ikke er modta-
get inden besigtigelsen, forventes at foreligge ved 
ekspropriationen. 

Såfremt projektet ændrer sig, vil de nødvendige tilla-
delser blive søgt. 
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Tegningsliste 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål 

1435-3035 Oversigt over arealplaner st. 224.400 – 229.400  1:5.000 

1435-3036 Arealplan st. 224.400 – 225.000 1:1.000 

1435-3037 Arealplan st. 225.000 – 226.000 1:1.000 

1435-3038 Arealplan st. 226.000 – 227.000 1:1.000 

1435-3039 Arealplan st. 227.000 – 228.000 1:1.000 

1435-3040 Arealplan st. 228.000 – 229.000 1:1.000 

1435-3042 Arealplan, ortofoto st. 224.400 – 225.000 1:1.000 

1435-3043 Arealplan, ortofoto st. 225.000 – 226.000 1:1.000 

1435-3044 Arealplan, ortofoto st. 226.000 – 227.000 1:1.000 

1435-3045 Arealplan, ortofoto st. 227.000 – 228.000 1:1.000 

1435-3046 Arealplan, ortofoto st. 228.000 – 229.000 1:1.000 

1435-13002 Arealplan, Hørsholm Kongevej 1:1.000 

1435-13004 Arealplan, Elleslettegårdsvej  st. 226.200 – 226.700 1:1.000 

1435-13005 Arealplan, Elleslettegårdsvej st. 226.200 – 226.400 1:1.000 

1435-13006 Arealplan, Gl. Holtevej st. 124.800 – 125.100 1:1.000 

1435-13007 Arealplan, Øverødvej st. 129.700 – 130.200 1:1.000 

1435-13010 Arealplan, ortofoto, Hørsholm Kongevej           1:1.000 

1435-13012 Arealplan, ortofoto, Elleslettegårdsvej st. 226.200 – 226.700 1:1.000 

1435-13013 Arealplan, ortofoto, Elleslettegårdsvej st. 226.200 – 226.400  1:1.000 

1435-13014 Arealplan, ortofoto, Gl. Holtevej st. 124.800 – 125.100 1:1.000 

1435-13015 Arealplan, ortofoto, Øverødvej st. 129.700 – 130.200 1:1.000 

    

Projektmappen:    

1435-1008 Oversigtsplan st. 224.400 – 228.680 1:5.000 
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Tegn.nr.  Emne Stationering Mål 

1435-7003 Normaltværsnit, motorvej  1:100 

1435-7004 Normaltværsnit, motorvej, strækning med overhøjde 1:100 

1435-7005 Normaltværsnit, rampe, typiske snit 1 1:100 

1435-7006 Normaltværsnit, rampe, typiske snit 2 1:100 

1435-17001 Normaltværsnit, skærende veje, typiske snit 1 1:100 

1435-17002 Normaltværsnit, skærende veje, typiske snit 2 1:100 

1435-037-100 Bro Nr. 14-0-037, UF af Sandbjergvej, oversigtsplan 1:200 

1435-037-101 Bro Nr. 14-0-037, UF af Sandbjergvej, opstalt og længdesnit 1:50, 1:100

1435-038.10-100 Bro Nr. 14-0-038.10, OF af Gøngehusvej, oversigtsplan 1:200 

1435-038-10-101 Bro Nr. 14-0-038.10, OF af Gøngehusvej, opstalt 1:100 

1435-041.10-100 Bro Nr. 14-0-041.10, OF af Elleslettegårdsvej, oversigtsplan 1:200 

1435-041.10-101 Bro Nr. 14-0-041.10, OF af Elleslettegårdsvej, opstalt 1:100 

1435-041.20-100 Bro Nr. 14-0-041.20, UF af sti under rampe, Oversigtsplan 1:200 

1435-041.20-101 Bro Nr. 14-0-041.20, UF af sti under rampe, Opstalt og længdesnit 1:50, 1:100

1435-043.10-100 Bro Nr. 14-0-043.10, UF af Gl. Holtevej, oversigtsplan 1:200 

1435-043.10-101 Bro Nr. 14-0-043.10, UF af Gl. Holtevej, opstalt og længdesnit 1:50, 1:100

1435-044.10-100 Bro Nr. 14-0-044.10, OF af Øverødvej, oversigtsplan 1:200 

1435-044.10-101 Bro Nr. 14-0-044.10, OF af Øverødvej, opstalt 1:100 

1435-047.10-100 Bro Nr. 14-0-047.10, OF af Egebækvej, oversigtsplan 1:200 

1435-047.10-101 Bro Nr. 14-0-047.10, OF af Egebækvej, opstalt 1:100 

   

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Strækningen Hørsholm S til Øverødvej udgør 1. eta-
pe af den vedtagne udbygning af M14 fra Isterød til 
syd for Øverødvej.  

I løbet af 2012 vil de arkæologiske udgravninger og 
ledningsomlægninger på delstrækningen kunne 
igangsættes. Der forventes afholdt ekspropriations-
forretning for delstrækningen vedr. ledningsomlæg-
ninger i april samt vedr. vejudvidelsen i oktober – 
november 2012 og anlægsarbejderne til selve vejud-
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videlsen igangsættes i 2013. Strækningen Hørsholm 
S til Øverødvej forventes færdigudbygget i 2016. 

Delstrækningen har mod nord sit udgangspunkt ved 
skæringen med Hørsholm Kongevej, beliggende 
sydvest for Hørsholm, og følger herfra M14 mod syd 
med tilslutning til den allerede 6-sporede del af M14 
umiddelbart syd for Egebækvej. 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 4,0 km 
udbygning af den eksisterende motorvej M14 fra 
Hørsholm S til Øverødvej. Udbygningen sker asym-
metrisk, således at den nordligste strækning udbyg-
ges mod vest, den midterste udbygges mod øst, og 
den sydligste udbygges mod vest. Den asymmetriske 
udbygning sker af hensyn til de eksisterende, udbyg-
gede bolig- og erhvervsområder langs motorvejen, 
som ved linjeføringen skånes mest muligt for ind-
greb.  

Stationering 

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd og følger 
principielt den eksisterende driftskilometrering tillagt 
200 km. Stationeringen er fastlagt ved, at km 24.430 
svarer til st. 224.430. 

Den projekterede delstrækning går fra ca. st. 224.400 
til ca. st. 228.680.  

Se oversigtsplan 1435-1008.  

Delstrækningen er beliggende i Rudersdal Kommu-
ne.  

Dimensioneringshastighed 

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
110 km/t.  

For de skærende veje er følgende dimensioneringsha-
stigheder fastsat: 

• Sandbjergvej: 30/40 km/t (åbent 
land) 

• Gøngehusvej: 50 km/t (åbent 
land) 

• Elleslettegårdsvej: 60/80 km/t (åbent 
land) 

• Gl. Holtevej: 50 km/t (by) 
• Øverødvej: 50 km/t (by) 
• Egebækvej: 50 km/t (by) 

Der er i projektet benyttet tracéringselementer, som 
opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længde-
profil ved denne hastighed, dog er der ikke medreg-
net hastighedstillæg. 

Linjeføring og længdeprofil 

Linjeføringen følger i store træk den eksisterende 
motorvej, dog er kurveradierne ændret som følge af 
den asymmetriske udbygning. Længdeprofilet følger 
den eksisterende vejs længdeprofil. 

Mindste horisontalradius er 1.200 m. 

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 8.000 
m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 
4.000 m. 

Største gradient i længdeprofilet er ca. 31 ‰. 

I forbindelse med etapeafslutningen ved Hørsholm 
Kongevej etableres der en ca. 400 m lang, midlertidig 
omlægning af motorvejen mellem den nuværende 
strækning under Hørsholm Kongevej og den fremti-
dige, udbyggede strækning mod syd.  

Tværprofil 

Den nuværende motorvej har et normaltværsnit, der 
indeholder følgende elementer: 

• midterrabat på ca. 4,00 m 
• 2 kørebaner á 8,50 m afstribet med 2 køre-

spor á 3,75 m og 2 kantbaner á 0,50 m 
• visse steder belagt nødspor med variabel 

bredde (normalt ca. 2,50 m) 
• yderrabat med variabel bredde (normalt min. 

1,00 m, når nødspor er anlagt) 

Den fremtidige motorvejs kronebredde er 37,00 m, 
fordelt på følgende elementer: 

• midterrabat på 4,00 m samt 2 nødrabatter á 
1,00 m  

• 2 kørebaner á 11,50 m, afstribet med 3 køre-
spor a 3,50 m og 2 kantbaner á 0,50 m 

• 2 belagte nødspor á 2,50 m 
• 2 afvandingselementer á 0,50 m  
• 2 yderrabatter/banketter á hhv. 1,00 m og 

0,50 m (hvor der opstilles støjskærme for-
øges disse elementer til hhv.1,20 m og 1,30 
m og kronebredden bliver 37,20 m) 
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På strækningen mellem tilslutningsanlæg (TSA 12) 
Vedbæk og (TSA 13) Gl. Holte etableres et fjerde 
kørespor i hver side på 3,50 m pga. den korte afstand 
mellem til- og frakørselsramper. 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 
10,00 m, fordelt på følgende elementer: 

• kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner a 0,50 
m 

• belagt nødspor a 2,50 m 
• 1 afvandingselement a 0,50 m 
• 2 yderrabatter a hhv. 1,50 m i venstre side og 

1,00 m i højre side 

Tværprofiler for veje og stier, som ombygges eller 
forlægges, er forhandlet med de respektive vejbesty-
relser og fremgår af afsnittet ”Særlige bestemmel-
ser”.  

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under M14. Vandsynsforretninger er 
- i overensstemmelse med vandløbslovens bestem-
melser – afholdt inden besigtigelsesforretningen, og 
vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropria-
tionsforretningen.  

Motorvejen og dens ramper udføres med kantopsam-
ling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand, 
der falder på befæstede arealer, ledes til lukkede led-
ninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte 
kommuneveje afvandes som hidtil, normalt til grøfter 
i påfyldning og til trugformede forsænkninger med 
dræn, hvor vejen ligger i afgravning. Afvanding for 
Øverødvej vil blive separeret fra den fremtidige mo-
torvejsafvanding.  

Udledning til recipienter sker overvejende via eksi-
sterende regnvandsbassiner, der ombygges, og nye 
regnvandsbassiner.  

Der ombygges et eksisterende regnvandsbassin nord 
for Elleslettegårdsvej, et regnvandsbassin ved Vej-
dammen bibeholdes og der etableres i alt tre nye 
regnvandsbassiner med placering nord for Sand-
bjergvej, nord for Elleslettegårdsvej og nord for Gl. 
Holtevej. Generelt benyttes allerede eksisterende 
udledningssteder. 

Afvandingsledninger beregnes for en nedbørsintensi-
tet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med af-

strømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficien-
ten sættes her til 1,0. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 
og grøfter mv. udarbejdes i det omfang, foreliggende 
oplysninger gør det muligt. 

Tilslutningsanlæg 

Der sker følgende ændringer for delstrækningens 
tilslutningsanlæg: 

Tilslutningsanlæg 10 (TSA 10), Hørsholm S 

Tilslutningsanlægget ved Hørsholm Kongevej berø-
res kun i begrænset omfang af udbygningen af 1. 
etape af M14. Der foretages dog tilpasnin-
ger/ombygninger af ramperne på vestsiden af M14, 
således at ramperne kan fungere med den midlertidi-
ge udformning af motorvejen. Dele af den eksiste-
rende støjskærm mod øst udskiftes.  

Tilslutningsanlæg 11 (TSA 11), Sandbjerg 

Det nuværende tilslutningsanlæg Sandbjerg ved 
Gøngehusvej nedlægges i forbindelse med udbyg-
ningen og erstattes af det udbyggede anlæg TSA 12 
ved Elleslettegårdsvej. Gøngehusvej får således sta-
tus som en skærende vej uden tilslutning til motorve-
jen. 

Tilslutningsanlæg 12 (TSA 12), Vedbæk 

Tilslutningsanlægget ved Elleslettegårdsvej udbyg-
ges med nordvendte ramper til et fuldt tilslutningsan-
læg. De nuværende sydvendte ramper ombygges i 
mindre omfang for tilpasning til den udvidede mo-
torvej. 

Tilslutningsanlæg 13 (TSA 13), Gl. Holte 

Tilslutningsanlægget ved Øverødvej forbliver et tra-
ditionelt ruderanlæg, men ombygges for tilpasning til 
den udbyggede motorvej. Mod syd tilsluttes til det 3. 
kørespor med traditionelle til- og frakørsler og mod 
nord rykkes ramperne ud for at give plads til det 3. 
kørespor. Endvidere rykkes Øverødvejs linjeføring 
mod nord.  

Sideanlæg 

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg eller sam-
kørselspladser på strækningen. 
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De eksisterende busstoppesteder på ramperne ved 
TSA13, Gl. Holte retableres i de ombyggede ramper. 
Der etableres 2 nye supplerende busholdepladser i 
sydgående retning. Et busstoppested ved Langhaven 
flyttes længere mod øst væk fra den nye rampe.  

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med Trafikministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m 
for motorvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje, 
dog undtaget Sandbjergvej, som holdes uændret på 
4,05 m. For stier er frihøjden fastsat til 2.50 m. Her-
udover kommer tillæg for senere, ekstra slidlag, kon-
struktionstolerancer samt sne, i alt min. 0,13 m for 
veje hhv. min 0,03 m for stier. 

De skærende veje 

Kommunevej Sandbjergvej føres via en forlængelse 
af den eksisterende underføring under motorvejen. 

Kommunevej Gøngehusvej føres over motorvejen ad 
en nybygget bro placeret samme sted som den eksi-
sterende. 

Ramperne til og fra Elleslettegårdsvej føres over 
motorvejen ad en nybygget bro placeret samme sted 
som den eksisterende. 

Den dobbeltrettede fællessti på vestsiden af motorve-
jen mellem Elleslettegårdsvej og Øverødvej forlæg-
ges som følge af udbygningen af motorvejen, lige-
som der etableres kørbare ramper ned til Gl. Holtevej 
både mod nord og syd. 

Kommunevej Gl. Holtevej føres under motorvejen 
via en ny underføring placeret samme sted som den 
eksisterende. 

Kommunevej Øverødvej flyttes mod nord ad en ny-
bygget bro. 

Den dobbeltrettede fællessti på vestsiden af motorve-
jen mellem Øverødvej og Egebækvej forlægges som 
følge af udbygningen af motorvejen. Forbindelsen fra 
nord til Egebækvej bevares, men forlægges dog lidt 
på strækningen fra afgreningen fra den gennemgåen-
de sti og op til Egebækvej. Der etableres nye cykel-
stiramper til Gl. Holtevej.  

Kommunevej Egebækvej føres over motorvejen ad 
en nybygget bro placeret samme sted som den eksi-
sterende. I anlægsfasen etableres en midlertidig sti-
bro for ridende, cyklende og gående trafik.  

Stianlæg 

Alle langsgående berørte stiforbindelser lukkes peri-
odevis i anlægsperioden med undtagelse af den mid-
lertidige stibro ved Egebækvej.  

Gl. Holtevej og Sandbjergvej holdes åben for cyk-
lende og gående under anlægsarbejdet. Den østlige 
ende af Tusindbensstien lukkes periodevis.  

Broer 

Følgende broer er placeret på udbygningsstræknin-
gen: 

Overføringer 

Bro nr. Betegnelse Station Ombygningsak-
tivitet 

Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

14-0-
038.10 

Overføring 
af Gønge-
husvej 

226.080 Broen udskiftes Lukkes. 

14-0-
041.10 

Overføring 
af Elleslette-
gårdsvej 

226.850 Broen udskiftes Lukkes. 

14-0-
044.10 

Overføring 
af Øverødvej 

227.910 Broen udskiftes Kørende og cyklende/gående 
trafik opretholdes i reduceret 
omfang. 
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14-0-
047.10 

Overføring 
af Ege-
bækvej 

228.520 Broen udskiftes Lukkes. Ridende og cyklen-
de/gående trafik afvikles på 
midlertidig stibro. 

Underføringer 

Bro nr. Betegnelse Station Ombygningsak-
tivitet 

Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

14-0-
037.00 

Underføring 
af Sand-
bjergvej 

225.520 Bygværk udvides 
i begge sider 

Kørende og cyklende/gående 
trafik opretholdes i reduceret 
omfang. Kortere perioder med 
lukninger vil forekomme. 

14-0-
041.20 

(Forelø-
bigt) 

Underføring 
af sti (under 
tilkørsels-
rampe) 

226.800 Nyanlæg  

14-0-
043.10 

Underføring 
af Gl. Holte-
vej 

227.100 Broen udskiftes Cyklende/gående trafik opret-
holdes i reduceret omfang.  

Kortere perioder med luknin-
ger vil forekomme. 

Støttevægge 

På udbygningstrækningen etableres nye støttevægge 
på følgende lokaliteter: 

• St. 225.370 - 225.410 v.s. Sandbjerg 
• St. 227.940 - 228.050 v.s. Øverød-

vej/Langhaven  
• St. 227.940 - 228.010 h.s. Mariehøj 

Støjafskærmning 

Der etableres nye 4 m høje støjskærme på følgende 
lokaliteter: 

• St. 224.920 – 225.560 v.s. Sandbjerg 
• St. 226.900 – 227.650 v.s. Trørød 
• St. 228.130 – 228.390 h.s. Gl. Holte syd for 

Øverødvej 
• St. 228.360 – 228.530 h.s. Gl. Holte syd for 

Øverødvej 

Med finansiering fra støjpulje nedtages eksisterende 
støjskærme og der opsættes nye 4 m høje støjskærme 
på følgende lokaliteter: 

• St. 224.580 – 224.920, v.s. Hørsholm Kon-
gevej 

• St. 226.270 – 226.860, h.s. Vejdammen Nord 
• St. 226.860 – 227.600, h.s. Vejdammen Syd 

På grund af projektændringer nedtages eksisterende 
støjskærme og der opsættes nye 4 m høje støjskærme 
på følgende lokalitet: 

• St. 228.000 – 228.110, v.s. syd for Øverød-
vej 

Endelig nedtages som følge af projektændringer eksi-
sterende støjskærme og der opsættes nye 3 m høje 
støjskærme på følgende lokalitet: 

• St. 228.420 – 228.510, v.s. Egebækvej 

Støjskærmes højde måles over fremtidig kørebane. 

Autoværn 

Der opstilles stålautoværn på strækningen. Den nær-
mere udstrækning og type vil blive fastlagt i forbin-
delse med detailprojekteringen. Autoværn vil blive 
udført i overensstemmelse med gældende vejregler. 
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Vejvisning 

Vejvisning udføres svarende til Vejdirektoratets vej-
regler med behørig hensyntagen til de aktuelle for-
hold på motorvejen. 

M14 udstyres med vejvisningstavler monteret på tre 
typer ophængningsmateriel. Disse anlæg benævnes 
hhv. RP-portal, RL-mast og jordtavle. Anlæggenes 
placering fremgår af afsnittet ”Særlige bestemmel-
ser”.  

Forud for udvidelsen af M14 og til brug under an-
lægsarbejdet er der på strækningen etableret et intel-
ligent trafikstyringssystem - ITS.  

Den 14. december 2010 blev der afholdt besigtigel-
sesforretning for ITS på strækningen fra Kokkedal til 
Lundtofte. Der blev afholdt ekspropriationsforretning 
d. 13. og 14. april 2011. ITS har til formål at bidrage 
til mindre trafiktrængsel, mere miljøvenlig kørsel, 
mere trafiksikkerhed, forbedret fremkommelighed og 
styrkede muligheder for, at trafikanterne kan træffe 
hensigtsmæssige trafikvalg. 

Som del af ITS udstyres motorvejen med variable 
hastighedstavler, variable informationstavler, kame-
raer og dataopsamlingsudstyr. I det kommende vej-
udvidelsesområde monteres komponenterne på porta-
ler, som bidrager til øget fleksibilitet for de kom-
mende anlægsentreprenører. 

Signalanlæg 

Det eksisterende signalanlæg ved motorvejens til-
slutning til Øverødvej/Langhaven (TSA13) ombyg-
ges for tilpasning til ændret geometri for den skæren-
de vej. Der er ikke yderligere signalanlæg på del-
strækningen.  

I anlægsperioden skal der i hele perioden opretholdes 
signalanlæg i rampekrydsene ved TSA13. Der er 
planlagt 2 overordnede faser i udbygninger, som er 
tilpasset i forhold til at:  

• Nordvendte ramper lukkes for trafik (fase 1) 
• Sydvendte ramper lukkes for trafik (fase 2) 

I begge tilfælde tilpasses placering af signaludstyr, 
ligesom der foretages justering af signalgruppepla-
nerne til de forventede trafikmængder. For at sikre 
den bedst mulige trafikafvikling udbygges Øverødvej 
og Langhaven med svingbanelængder svarende til 
det færdige projekt, hvorved disse kan anvendes som 

kømagasin i anlægsperioden. Når den nye bro er 
færdiganlagt, opstilles det fremtidige signaludstyr i 
den endelige placering, hvorefter anlægget kan ibrug-
tages.  

Vejbelysning 

Der etableres ikke vejbelysning på delstrækningen. 
Der etableres dog belysning af tavler monteret på 
RP-portaler. 

Vejbelysning på stier og kommuneveje retableres.  

Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

Arealerne langs M14 og langs øvrige nyanlagte, om-
byggede eller forlagte offentlige veje, pålægges ser-
vitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og 
at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. 
vejlovens § 34, stk. 1. 

Byggelinjerne er som udgangspunkt placeret efter 
nedenstående principper: 

Fra rampens venstre kørebanekant  35 m 
Fra vejskel ved bebyggelse i byzone   
samt ved samlet bebyggelse i landzone  15 m 
Fra ny centerlinje i landzone   60 m 

Byggelinjerne skal sikre følgende:  

- Der må ikke bygges mellem vejen og bygge-
linjen (byggelinjearealet). 

- Der må ikke udføres andre blivende anlæg – 
f.eks. ledninger, parkeringsarealer med fast 
belægning, befæstede veje, støjvolde, sports-
pladser, grusgrave, belysningsanlæg og lig-
nende indenfor byggelinjearealet. 

- Der må ikke foretages væsentlige ændringer 
ved eksisterende bygninger på byggelinje-
arealet. 

- Hvis bygninger på byggelinjearealet bræn-
der, må de ikke uden videre genopføres. 

- I det omfang hensynet til færdslens tarv gør 
det nødvendigt, holdes bebyggelse og de ak-
tiviteter (f.eks. flagning, skiltning, reklamer, 
udstillinger, oplag og linende), der foregår 
omkring denne, i en passende afstand fra tra-
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fikken (ved hovedlandeveje om fornødent 
ind til byggelinjen). 

Hvis terrænet ved byggelinjen ligger i niveau med 
hhv. en rampes venstre kørebanekant, vejskel eller 
motorvejens centerlinje, jf. ovennævnte principper, 
må bebyggelse mv. opføres ud til byggelinjen, jf. 
vejlovens § 34, stk. 4. 

Hvis terrænet ikke ligger i niveau, må der ikke uden 
Vejdirektoratets tilladelse opføres bygninger mv. 
nærmere byggelinjen end en afstand, der svarer til 2 
gange højdeforskellen mellem den fremtidige højde 
af vejmidte/rampens venstre kørebanekant og højden 
af terræn ved den fremtidige bebyggelse. Ved bygge-
linjer bestemt ud fra vejskel i byzone er udgangs-
punktet for beregning af højdeforskellen terrænhøjde 
ved skel. Dertil tillægges mindst 1 m til passage, jf. 
vejlovens § 34, stk. 4. 

Servitutter om vejbyggelinjer, hvor Vejdirektoratet er 
påtaleberettiget og som overflødiggøres som følge af 
udvidelsen af vejanlægget, aflyses. 

Oversigtsarealer  

Der kan ved ekspropriation pålægges servitut om fri 
oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.  

Servitutter om fri oversigt, hvor Vejdirektoratet er 
påtaleberettiget og som overflødiggøres som følge af 
udvidelsen af vejanlægget, aflyses.  

Støttevægge, jordankre m.v. 

Hvor terræn- og jordbundsforhold m.m. gør det nød-
vendigt, kan der ved ekspropriation pålægges servi-
tutter om jordankre og til sikring af støttevægge og 
andre konstruktioner. Servitutter om støttevægge, 
jordankre m.v. kan medføre begrænsninger i arealan-
vendelsen i form af restriktioner for udgravning og 
belastning. 

Støjskærme 

På ejendomme, hvor der eksproprieres permanent 
areal til ny støjskærm eller udskiftning af eksisteren-
de støjskærm, kan der ved servitut tillægges brugsret 
for ejendommen til eksproprieret areal bag støj-
skærm. Brugsretten vil normalt give mulighed for 
haveformål eller lign. på brugsretsarealet. Med 
brugsretten følger dog færdselsret til Vejdirektoratet 
for tilsyn og vedligeholdelse af støjskærm.  

Færdselsrettigheder  

Der kan ved ekspropriation pålægges servitut om 
færdselsret over ejendomme til at foretage tilsyn og 
vedligeholdelse af regnvandsbassiner, støjskærme, 
faunapassage til padder, erstatningsbiotoper mv. 

Faunapassage til padder og paddehegn 

Placering og udformning af faunapassage til padder 
og paddehegn sker i samråd med Rudersdal Kommu-
ne. Foreløbig placering fremgår af afsnittet, ”Særlige 
bestemmelser”. 

Tilgrænsende ejendomme kan ved ekspropriation 
pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til 
og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke 
må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende 
trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og 
at der ikke må etableres hegning eller andre spærrin-
ger. 

Erstatningsbiotoper  

Der etableres erstatningsbiotoper. Placering og ud-
formning sker i samråd med Rudersdal Kommune og 
Naturstyrelsen. Der kan ved ekspropriation pålægges 
servitut til sikring af erstatningsbiotoper. Erstat-
ningsbiotopernes foreløbige placering fremgår af 
afsnittet, ”Særlige bestemmelser”. 

Vildthegn  

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.  

Arbejdsareal m.v.  

Der eksproprieres midlertidigt arealer langs de nye 
vejarealer. Arealet anvendes til arbejdsareal, materia-
ledepot m.v. og har normalt en bredde på op til 10 m. 

Endvidere eksproprieres til anstillingsplads, broar-
bejdspladser, midlertidige veje, fyldtagning, udsæt-
ning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, 
ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og 
udgravninger m.v. 

Der eksproprieres til midlertidige adgangsveje og 
arbejdsarealer i forbindelse med etablering af erstat-
ningsbiotoper og -bassiner, oprensning af eksisteren-
de vandhuller samt til arbejdsarealer i forbindelse 
med etablering af paddehegn.  
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Foreløbig placering af midlertidige adgangsveje og 
arbejdsarealer fremgår af afsnittet, ”Særlige bestem-
melser”.  

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. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger og afkørsler 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, 
undersøges for forurening. Forurenet jord på arealer 
bortgraves i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord 
opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muld-
jord. Arealet bringes i en form og tilstand, der har-
monerer med de omkringliggende arealer.  

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Udvidelse af M14 på delstrækningen Hørsholm S - 
Øverødvej betales, projekteres og anlægges af Vejdi-
rektoratet.  

Vejbestyrelsesforhold 

Der sker ikke ændringer i vejbestyrelsesforhold på 
delstrækningen Hørsholm S - Øverødvej.  

Fremmede ledninger 

Udbygningen af delstrækningen Hørsholm S - Øve-
rødvej vil medføre omlægning eller forstærkning af 
et antal eksisterende ledningsanlæg.  

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive 
foretaget en uddybende kortlægning af de eksisteren-
de ledningsanlæg i projektområdet. Ud fra dette 
grundlag fastlægges i samarbejde med ledningsejerne 
omfanget af nødvendige ledningsomlægninger. 

Der vil blive udarbejdet ledningsprotokoller, der skal 
udgøre aftalegrundlaget mellem Vejdirektoratet og 
de enkelte ledningsejere. Ledningsprotokollerne 
fremlægges til godkendelse hos ekspropriations-
kommissionen. 

Protokollerne vil indeholde alle relevante oplysnin-
ger vedr. de pågældende ledningsomlægninger, her-
under nærmere fastlægge forhold i relation til projek-
tering, udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitutpå-
læg m.v. Protokollerne vil foreligge i udkast ved 
besigtigelsesforretningen og vil blive fremlagt ved 
ekspropriationsforretningen. 

På aflagte, overdragne vejarealer og afskårne, eks-
proprierede arealer, hvori der findes ledninger, ting-
lyses ledningsdeklaration på ledningsejernes foran-
ledning. 

På besigtigelsesplanerne er vist de nye placeringer af 
en afvandingsledning samt transmissionsledninger 
for el og vand, da disse har særlig indflydelse på 
udformning af projektet. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med hældning mindre end eller lig med 
1: 5 samt aflagte vej- og vandsløbs-arealer, der efter 
arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges nor-
malt tillagt tilgrænsende ejendomme. 

Vejdirektoratet kan ikke oplyse, hvorvidt der findes 
flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarea-
ler, i overdragne eksproprierede arealer og i midlerti-
digt benyttede 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. 

Der henvises i øvrigt til "Vejledning om Enkeltbeta-
ling 2011", FødevareErhverv. 

Efter projektgennemgangen på det indledende møde 
besigtigede kommissionen i fornødent omfang de 
berørte ejendomme henholdsvis d. 31. oktober og d. 
1. og 8. november 2011. De fremmødte ejere og bru-
gere havde både ved det indledende møde og ved 
besigtigelsen i marken lejlighed til at udtale sig.  
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Hovedsynspunkterne fra det indledende møde samt 
bemærkninger af mere generel karakter fremgår ne-
denfor under afsnittet ”Generelle bemærkninger”. 
Kommissionens stillingtagen til disse synspunkter 
m.v. fremgår umiddelbart herefter. 

Øvrige bemærkninger og kommissionens stillingta-
gen hertil fremgår nedenfor under de enkelte stræk-
ninger samt under afsnittet ”Særlige bestemmelser” 
sidst i protokollen. 

Generelle bemærkninger: 

Der blev fra flere grundejerforeninger og lodsejere 
udtrykt ønske om opsætning af yderligere støjskærme 
og udskiftning af eksisterende støjskærme eller etab-
lering af støjvolde. Der blev også stillet spørgsmål til 
de nye støjskærmes udformning m.v.  

På mødet fremlage en repræsentant fra Trørød 
Grundejerforening notat af 30. oktober 2011 og ud-
trykte utilfredshed med, at der ikke i projektet indgår 
en beskyttelse af beboerne i Trørød mod den stigende 
støj fra motorvejen. Han anførte, at den beregnede 
trafikstøj ligger over den af Miljøministeriets fastsat-
te grænseværdi, og vil blive højere endnu, da bereg-
ningerne ikke tager fuld højde for refleksionsforhold, 
nu hvor der kommer støjskærm op på vestsiden af 
motorvejen. Endvidere er støjberegningens middel-
værdi ikke relevant, idet der bør tages hensyn til, at 
den største støjbelastning er i sommerhalvåret, hvor 
der er megen vestenvind, og hvor man samtidig op-
holder sig udendørs i haverne. Der ønskes således 
også en støjbeskyttelse på østsiden af motorvejen 
mellem Elleslettegårdsvej og Gøngehusvej enten ved 
opsætning af en støjskærm, etablering af en støjvold 
eller ved en sænkning af motorvejen. Trørød Grund-
ejerforening ønsker, at der foretages nærmere under-
søgelser af disse muligheder. Han anførte endvidere, 
at det på baggrund af Miljøministeriets vejledning 
”Støj fra veje, afsnit 4.2.2” må udledes, at støjen kan 
sænkes 5-6 dB ved opsætning af støjskærm.  

En repræsentant for grundejere i Sandbjerg / Gønge-
hus-området tilkendegav, at de kunne tilslutte sig 
indholdet af Trørød Grundejerforenings notat i sin 
fulde ordlyd. 

Grundejerforeningen har i efterfølgende notater af 
17. november og 12. december 2011 til kommissio-
nen bl.a. anført, at lodsejeren, der ejer arealet langs 
den omhandlede strækning på østsiden af motorvejen 
har givet udtryk for, at han gerne vil have en støj-

dæmpende foranstaltning, helst som jordvold, place-
ret på sin grund. Grundejerforeningen er opmærksom 
på, at placering af en støjvold på strækningen vil 
være kompliceret af et 132 kV energikabel. Grund-
ejerforeningen har forståelse for, at jordvolden ikke 
uden videre kan lægges oven på kablet, primært fordi 
kablet skal kunne inspiceres og eventuelt repareres. 
Grundejerforeningen foreslår to alternative løsninger: 
1) Kablet lægges i en betontunnel/kanal under jord-
volden, 2) Kablet, som alligevel skal flyttes, forlæg-
ges endnu længere mod øst, således at det kommer til 
at ligge øst for den foreslåede jordvold. Merprisen 
herfor skønnes begrænset.  

Grundejerforeningen anmoder kommissionen om at 
pålægge Vejdirektoratet at foretage en undersøgelse 
af de to muligheder.  

Grundejerforeningen har endvidere bl.a. anført, at 
motorvejsudvidelsen mod øst ved Elleslettegårdsvej 
medfører ombygning af rampen sydøst for T-krydset, 
således at den eksisterende jordvold med bevoksning 
må fjernes på en længere strækning langs Elleslette-
gårdsvej. Der anmodes om, at den eksisterende støj-
vold erstattes af en ny vold, der genbeplantes, og at 
jordvolden udføres noget højere og længere end i dag 
af hensyn til støjbeskyttelse for beboerne i Trørød 
øst. 

Grundejerforeningen har endvidere i ovennævnte 
notater anført, at foreningen har foretaget målinger 
på 4 målepositioner i Trørød, og at den oplevede 
målte støj er markant højere end de af Vejdirektoratet 
udarbejdede støjkort angiver. I notatet anføres, at der 
er tale om en betydelig overskridelse af den af Mil-
jøministeriet fastsatte grænseværdi på 58 dB(A). På 
de to målesteder tættest ved motorvejen er der såle-
des jævnligt en overskridelse på 6 dB(A), som svarer 
til en fordobling af støjen. I spidsbelastningsperio-
derne er støjen uacceptabelt høj i store dele af Trø-
rød. Det beregningsprogram, som Vejdirektoratet 
anvender, giver for lave resultater, fordi det baserer 
sig på årsmiddelværdier og ikke tager tilstrækkeligt 
hensyn til, at sydvestlige vinde er stærkt domineren-
de i.f.h.t. nordøstlige, og heller ikke tager tilstrække-
ligt hensyn til den tragteffekt, som områdets topogra-
fi medfører ved sydvestlige vinde. Grundejerforenin-
gen stillede i øvrigt spørgsmål ved Vejdirektoratets 
overslag på 8 mio. kr. for en støjvold på strækningen, 
idet man mener, at det kan gøres langt billigere. Det-
te bør undersøges bedre. Endelig bemærkes, at den 
projekterede støjskærm på østsiden af Øverødvej til 
Elleslettegårdsvej bør forsætte i en jordvold fra af-
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kørslen mod nord ca. 300 m langs Elleslettegårdsvej 
for at lukke den lydsluse, der opstår, når den vestlige 
støjskærm øges i højden. 

Vejdirektoratet har til bemærkningerne fra bl.a. Trø-
rød Grundejerforening anført, at det fremgår af an-
lægsloven, at der ikke er forudsat etablering af støj-
beskyttelse på strækningen mellem Elleslettegårdsvej 
og Gøngehusvej. Vejdirektoratet har fået foretaget 
beregninger, både for støjforholdene i dag og for 
støjforholdene efter motorvejsudvidelsen svarende til 
projektet i besigtigelsesmaterialet. Beregningerne, 
der er udført efter den fælles nordiske beregningsme-
tode og i henhold til Miljøministeriets vejledning, 
viser, at støjen i næsten alle områder reduceres. Dette 
skyldes, at der udlægges støjreducerende asfalt, at 
hovedparten af de eksisterende reflekterende skærme 
udskiftes til absorberende skærme, samt at der opsæt-
tes nye absorberende skærme. Vejdirektorat mener 
derfor ikke, at udvidelsen vil bevirke en forøgelse af 
støjen i forhold til, hvis motorvejen ikke udvides. 
Dette gælder også for Trørød området. Beregninger-
ne viser, at støjniveauet efter udvidelsen er under 58 
dB(A) i størstedelen af Trørød. De nye skærme vil 
være absorberende, hvilket bl.a. vil medføre, at re-
fleksion fra skærmen på vestsiden ved Vejdammen 
vil være minimal og ikke hørbar i Trørød. Med hen-
syn til de af grundejerforeningen foretagne støjmå-
linger har Vejdirektoratet anført, at disse målinger 
beskriver spidsværdier (maksimalværdier) af støjen, 
som ikke er sammenlignelige med de beregnede støj-
forhold.  

Grundlaget for at vurdere om en bolig er støjbelastet 
er Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 
dB(A). Vejdirektoratet er ikke indstillet på at udføre 
specielle beregninger for den enkelte vindretning, da 
en sådan beregning ikke vil kunne anvendes til at 
vurdere støjniveauet i forhold til Miljøstyrelsens 
vejledende grænse. En 4 m støjskærm mellem Gøn-
gehusvej og Elleslettegårdsvej vurderes at koste om-
kring 8 mio. kr. Vejdirektoratet vurderer, at opsæt-
ning af en støjskærm i givet fald vil være billigere 
end anlæg af en støjvold eller en sænkning af motor-
vejen på den pågældende strækning. En sænkning af 
motorvejen vil endvidere bl.a. betyde en længere 
anlægsperiode samt et væsentligt dyrere projekt, og 
er ikke en del af anlægsloven. 

Efter Vejdirektoratets opfattelse, er det endvidere 
meget tvivlsomt, om en støjskærm eller støjvold 
overhovedet vil få nogen mærkbar effekt, da Trørød 
ligger et stykke fra motorvejen (ca. 600 m) og effek-

ten aftager med afstanden. Vejdirektoratet vil godt 
levere jord til en støjvold, hvis man selv skaffer de 
nødvendige tilladelser hos myndighederne (kan være 
aktuel på en mindre del af strækningen ud for Henrik 
Johannes Fabers ejendom og Rudersdals Kommunes 
ejendom). Vejdirektoratet vil i foråret 2012 undersø-
ge muligheden for at anlægge en jordvold langs syd-
siden af Elleslettegårdsvej. For at volden kan anlæg-
ges kræver det, at Vejdirektoratet kan få de nødven-
dige tilladelser, samt at der opnås enighed med 
grundejeren af arealet. Nord for Øverødvej kan der 
dog ikke etableres jordvold grundet en stor forsy-
ningsledning, jf. også det af grundejerforeningen 
anførte. 

Vejdirektoratet vil i 2012 måle støjen på to udvalgte 
punkter i Trørød og igen i 2016 efter udvidelsen af 
motorvejen er færdig for at se, om støjen er faldet 
eller steget. Målingerne er dog meget usikre på grund 
af den store afstand (ca. 600-800 m) til motorvejen.  

Vejdirektoratet anførte efter spørgsmål fra flere lods-
ejere, at man er opmærksom på de trafikale forhold i 
forbindelse med fjernelse / ombygning af broerne, 
således at man fortsat kan komme frem og således at 
benyttelsen af eventuelle alternative veje bliver af 
kortest mulig varighed.  

En repræsentant fra Grundejerforeningen Pilekæret 
anførte bl.a., at på strækningen mellem Egebækvej 
og Øverødvej, er især beboerne vest for motorvejen 
meget plaget af støj. Der er i projektet bevilliget ud-
skiftning af støjskærmene vest for motorvejen, men 
den nye støjskærm på 4 m er ikke høj nok til at dæk-
ke for refleksion fra den østlige støjskærm, da der er 
store niveauforskelle i terrænet. Derfor bør støj-
skærmens højde øges eller også bør den østlige støj-
skærm udskiftes med en ikke reflekterende (absorbe-
rede) skærm. Det blev også bemærket, at der ikke bør 
etableres rumlestriber på strækningen, da overkørsel 
af disse larmer meget. Repræsentanten har senere 
fremsendt brev af 11. november 2011 til kommissio-
nen om ovennævnte synspunkter. 

Vejdirektoratet anførte, at der ikke i anlægsloven er 
forudsat udskiftning af støjskærme på østsiden af 
motorvejen på den pågældende stækning. Den støj-
skærm, der bliver sat op på strækningen ved Pilekæ-
ret, er bedre end den eksisterende, og det vil under 
alle omstændigheder forbedre forholdene. 

En repræsentant for grundejere i Sandbjerg / Gønge-
hus-området frygtede, at etableringen af den nye 
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rampe og fældningen af træer og beplantning ved 
Elleslettegårdsvej ville medføre lysgener fra bilerne 
på Elleslettegårdsvej og den nye motorvejsrampe. 

Vejdirektoratet anførte, at det er muligt, at man ville 
kunne ane lyset fra de kørende trafikanter, men de er 
ret langt væk og vil i øvrigt lyse i en anden retning. 

Flere lodsejere beklagede, at der i forbindelse med 
motorvejsudvidelsen vil blive fældet træer og be-
plantning, og efterlyste at Vejdirektoratet foretog 
genplantning. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at der ikke er afsat 
penge til beplantning af vejarealer i anlægsbudgettet. 
Med hensyn til fældning af beplantning på midlerti-
digt eksproprierede arealer, vil der blive givet 
erstatning herfor, og man vil herefter selv have mu-
lighed for at genplante. 

Flere lodsejere spurgte til udformningen m.v. af de 
nye støjskærme, herunder om de ville blive beplantet.  

Vejdirektoratet forklarede, at udformningen af støj-
skærme endnu ikke er lagt fast, men at de nok ville 
komme til at ligne de støjskærme, der findes langs 
Motorring 3. Skærmen vil dog blive helt lodret. Støj-
skærmen vil blive beplantet. 

Kommissionen har ikke fundet grundlag for at på-
lægge Vejdirektoratet at foretage yderligere støjredu-
cerende tiltag på den pågældende strækning. Kom-
missionen skal henvise til det i anlægsloven anførte 
vedrørende støjskærme m.v., og kommissionen fin-
der ikke, at der i forbindelse med besigtigelsen eller 
efterfølgende er fremkommet sådanne nye oplysnin-
ger, at yderligere støjdæmpende foranstaltninger kan 
anses for påkrævet. Med hensyn til det af Trørød 
Grundejerforening anførte, finder kommissionen at 
måtte lægge vægt på de af Vejdirektoratets foretagne 
beregninger og udtalelser vedr. støjbilledet før og 
efter udvidelsen af motorvejen, herunder at udvidel-
sen ikke vil bevirke en forøgelse af støjen, og at stø-
jen fra motorvejen gennemsnitlig set fortsat ikke 
overstiger den vejledende grænseværdi på 58 dB(A). 
Det bemærkes, at selvom støjen i et vist omfang skul-
le overstige denne grænse er det ikke givet, at kom-
missionen ville være kommet til et andet resultat. 
Kommissionen har af tre omgange besøgt nogle af de 
af Trørød Grundejerforening udpegede særligt udsat-
te steder. Kommissionen har ikke ved disses besøg 
kunnet genkende det af grundejerforeningen opleve-
de støjbillede, men kommissionen er opmærksom på, 

at vindforholdene de pågældende dage har haft be-
tydning for lydbilledet. Kommissionen har noteret 
sig, at Vejdirektoratet vil foretage målinger før og 
efter motorvejens udvidelse med hensyn til støjfor-
holdene i Trørød. Kommissionen har endvidere note-
ret sig, at Vejdirektoratet på visse strækninger har 
tilbudt at anlægge en jordvold, såfremt grundejeren 
selv indhenter de nødvendige tilladelser hertil og selv 
lægger areal til jordvolden. 

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
224.400 – ca. 224.860. 

Mødested: Ved ejendommen Hørsholm Kongevej 
33. 

Ejeren af matr.nr. 2c Sandbjerg By, Birkerød anførte, 
at han helst var fri for det planlagte erstatningsvand-
hul. Alternativt må vandhullet placeres således, at der 
fragår mindst muligt dyrkbart areal af marken, f.eks. 
ved at vandhullet lægges rundt om eksisterende 
vandhul – eller i det mindste i tilknytning hertil ved 
at det placeres i hjørnet ved det eksisterende vandhul.  

Vejdirektoratet lovede at se nærmere på muligheder-
ne for en anden placering, men understregede, at det 
pågældende areal er valgt på baggrund af de vilkår, 
som kommunen stiller i forbindelse med erstatnings-
vandhuller. Bl.a. må erstatningsvandhullet ikke være 
for dybt, da det er beregnet til padder, det må heller 
ikke gribe ind i eksisterende § 3-områder, der er krav 
vedrørende afstand til andre vandhuller, og det skal 
normalt ligge på samme side af motorvejen som det 
vandhul, det skal erstatte. 

Kommissionen fandt, at Vejdirektoratet må sikre sig, 
at der ikke er andre lodsejere, der gerne vil have 
vandhullet placeret på deres ejendom. Det bør såle-
des undersøges, om vandhullet kan ligge på naboe-
jendommen matr.nr. 2nt Høsterkøb By, Birkerød 
tilhørende Grønne Haver i det område, der alligevel 
bliver ramt af motorvejsudvidelsen eller eventuelt på 
ejerens areal på den anden side af Sandbjergvej. Hvis 
ikke dette er muligt, bør vandhullet etableres i hjør-
net ved det eksisterende vandhul. 

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
224.400 – ca. 224.900. 

Mødested: Ud for Væverholmen 16. 

Flere lodsejere var mødt og spurgte til bl.a. højden og 
udformningen af støjskærmen. Der blev spurgt til 
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muligheden for, at det øverste stykke af skærmen 
blev gennemsigtigt af hensyn til eftermiddags- og 
aftensol i haverne.  

Vejdirektoratet anførte, at støjskærmen bliver ca. 4 m 
høj og udføres i støjabsorberende materiale. Som 
udgangspunkt er der ikke er lagt op til brug af gen-
nemsigtigt materiale, da det i højere grad vil reflekte-
re støjen fra motorvejen. Men det er en mulighed, der 
kan undersøges. Støjskærmen forventes ikke at 
komme tættere på husene end den nuværende skærm. 
Det er hensigten, at støjskærmen skal beplantes, så-
ledes at der vokser planter op ad selve støjskærmen 
og med tiden dækker den. Der vil blive opsat bygge-
pladshegn ind mod haverne mens støjskærmen ud-
skiftes. 

Vejdirektoratet oplyste, at den nye vej til det regn-
vandsbassin, der skal placeres på ejendommen 
matr.nr. 3i Sandbjerg By, Birkerød, syd for Væver-
holmen, vil blive grusbelagt, og at Væverholmen og 
den nye grusvej ikke forventes brugt til tung arbejds-
kørsel i anlægsperioden.  

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
224.900 – ca. 225.300 og  

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
224.860 – ca. 225.500. 

Mødested: Ved Sandbjergvej 11. 

Ejeren af matr.nr. 3i Sandbjerg By, Birkerød, ønske-
de det planlagte regnvandsbassin på ejendommen 
flyttet over på den anden side af motorvejen, hvor det 
ikke i samme grad vil gribe ødelæggende ind i mar-
ken. Hvis ikke det er muligt, anmodede ejeren om, at 

adgangsvejen til det nye regnvandsbassin i den nord-
lige ende af ejendommen placeres således, at de store 
ege- og bøgetræer i den lille skov skånes bedst mu-
ligt.  

Vejdirektoratet anførte, at det ikke er muligt at flytte 
regnvandsbassinet til vestsiden af motorvejen, idet 
vandet så skal pumpes tilbage gennem rør under mo-
torvejen, og de ledninger, der ligger langs med og 
vest for motorvejen vil komplicere og fordyre dette 
yderligere.  

Kommissionen fandt i enighed med lodsejer og Vej-
direktoratet, at man for at mindske generne ved ind-
grebet bør etablere regnvandsbassinet længere mod 
nord, således det kommer til at ligge i lavningen ved 
den lille skov og i tilknytning til det eksisterende 
regnvandsbassin. Det sikres, at der fortsat er adgang 
forbi regnvandsbassinet fra marken til skoven, såle-
des at en mindre traktor kan komme igennem. Den 
nye adgangsvej til regnvandsbassinet placeres efter 
nærmere aftale med ejeren, således at de store ege- 
og bøgetræer så vidt muligt bevares. Placeringen af 
erstatningsbiotopen på matr.nr. 3s Sandbjerg By, 
Birkerød, vest for motorvejen fastholdes. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 5c Sandbjerg 
By, Birkerød udtrykte ønske om, at den planlagte 
erstatningsbiotop på ejendommen flyttes. Vejdirekto-
ratet vil drøfte placeringen med ejeren. 

Herefter sluttede dagens møde. 

 

 

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 
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Tirsdag den 1. november 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved ejendommen Sandbjergvej 4, for 
at fortsætte den 31. oktober 2011 påbegyndte detail-
besigtigelse i anledning af udbygning af Helsingør-
motorvejen, Etape 1435, strækningen Hørsholm S - 
Øverødvej, Station km 224.400 – 228.680, i Ruders-
dal Kommune. 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
31. oktober 2011, dog deltog Claus Hjorting som 
repræsentant for Rudersdal Kommune i stedet for 
Dorrit Gundstrup. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
225.300 – ca. 225.800. 

Mødested: Ved Sandbjergvej 4. 

Ejeren af matr.nr. 2a Sandbjerg By, Birkerød, og 
dennes repræsentant påpegede, at den nye byggelinje 
vil gå tværs igennem ejendommens bygninger, og at 
dette ville blive et problem ved ombyg-
ning/tilbygning eller ved genopbygning efter en 
eventuel brand. Det må formodes, at den nye bygge-
linje vil reducere ejendommens værdi væsentlig, og 
at ejendommen vil blive svær at sælge. Man vil gerne 
have opretholdt forholdene, som de er i dag, så der 
ikke skal søges hos Vejdirektoratet, hvis man ønsker 
at lave ændringer. Sidste gang der blev pålagt bygge-
linje fik man dispensation, således at bygningerne gik 
fri. Det er vigtigt, at bygningerne, herunder hoved-
bygningen, fortsat går fri af byggelinjen. Alternativt 
vil ejeren overveje at kræve ejendommen 
totaleksproprieret.  

Ejeren spurgte til, hvordan arbejderne med opsætning 
af støjskærmen ud for ejendommens bygninger vil 
foregå. Der er tre lejere på ejendommen, og det er 
vigtigt, at der fortsat er fuld adgang til ejendommen 
under anlægsarbejderne. 

Vejdirektoratet anførte, at byggelinjen på 15 m på-
lægges for at undgå fordyrelser i tilfælde af, at mo-
torvejen i fremtiden skal udvides på ny. Der vil være 
adgang til ejendommen under anlægsarbejderne. 
Støjskærmen vil blive udført fra vejsiden, så man 
undgår at komme for tæt på huset og foretage ind-
greb i haven. 

En skitse med byggelinjerne, hvoraf Nordvandsled-
ningen også fremgår, blev efterlyst af ejerens repræ-

sentant. Vejdirektoratet lovede at fremsende en revi-
deret skitse til ejeren, hvoraf ledningen fremgår.  

Der blev også spurgt til, hvorfor afvandingsledningen 
fra Sandbjergvej skulle laves om. I dag går den ned 
til en brønd og vandet løber derfra videre ned til en 
sø. Vejdirektoratet vil undersøge dette forhold nær-
mere. 

Ejeren af matr.nr. 2h Sandbjerg By, Birkerød spurgte 
til, hvor lang tid der ville gå med bygning af spuns-
væg ud for ejendommen og udleverede brev af 31. 
oktober 2011 med forskellige bemærkninger og 
spørgsmål. 

Vejdirektoratet oplyste, at det formentlig ville tage 
ca. 2 uger at lave spunsvæggen. 

En repræsentant for grundejere i Sandbjerg og Gøn-
gehus-området ønskede støjskærmen ud for ejen-
dommen matr.nr. 2a Sandbjerg By, Birkerød, forlæn-
get mod syd. Alternativt ønskes anlagt en støjvold på 
strækningen frem til Gøngehusvej. 

Vejdirektoratet henviste til det ved det indledende 
møde anførte og gentog, at Vejdirektoratet gerne vil 
levere jord til en vold på en del af strækningen, i det 
omfang der er overskudsjord i projektet. Lodsejerne 
må dog selv indhente de nødvendige tilladelser og 
lægge areal til. Volden kan på dette sted højest blive 
op til 4 m høj. Der må ikke placeres jordvold oven på 
Energinets ledninger. 

Kommissionen kan tilslutte sig principperne for på-
læg af nye byggelinjer, hvorefter byggelinjer som 
udgangspunkt pålægges med en afstand på 15 m fra 
vejskel. På baggrund af de tilkendegivelser, som 
ejerne af ejendommene Sandbjergvej 4, 6A og 6B 
tidligere har modtaget fra Vejdirektoratet om place-
ringen af de eksisterende byggelinjer på ejendomme-
ne, finder kommissionen dog, at byggelinjerne på 
disse ejendomme bør fastholdes uændret, således at 
den eksisterende bebyggelse på ejendommene fortsat 
holdes fri af byggelinjen. 

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
225.500 – ca. 226.850. 

Mødested: Ud for Gøngevangen 4. 

Ejeren af matr.nr. 48 Sandbjerg By, Birkerød, anfør-
te, at der er meget støj fra motorvejen på dette sted, 
og at motorvejen kommer endnu tættere på huset ved 
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udvidelsen. Hun ønskede, at Vejdirektoratet etablerer 
en støjvold langs motorvejen ud for ejendommen og 
oplyste, at naboen (matr.nr. 49 smst.) støttede dette. 
Ejeren var ked af, at der skulle fældes en del af træ-
erne på grunden, som skærmede for udsynet til mo-
torvejen. 

Vejdirektoratet var enige i, at der var en del støj på 
dette sted og anførte, at direktoratet godt vil levere 
jord til en jordvold ud for ejendommen. Lodsejeren 
må dog selv indhente de nødvendige tilladelser og 
lægge areal til. Vejdirektoratet kan ikke sige, hvor 
høj volden kan blive, da der ikke må placeres jord-
vold oven på Nordvands ledninger, men den vil kun-
ne tage noget af støjen. Vejdirektoratet oplyste end-
videre, at ejeren havde mulighed for at søge om til-
skud til facadeisolering m.v. fra støjpuljerne og love-
de at fremsende materiale desangående sammen med 
en skitse for en jordvold. 

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
226.850 – ca. 227.500. 

Mødested: Ved Gl. Holtevejs underføring. 

En repræsentant for Nordvand henstillede til, at man 
undgik at omlægge vandledningen under ramperne 
ved Elleslettegårdsvej, der er markeret på besigtigel-
sesplanen med to blå linjer. I modsat må Vejdirekto-
ratet betale for omlægningen. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at man først for nylig 
var blevet orienteret om, at der er uenighed om om-
lægningen, og at man er i dialog med Nordvand her-
om. Der vil blive set på dette inden ekspropriationen, 
men der vil ikke blive lagt op til ekspropriation af 
ejendomme for at undgå omlægningen. 

Ejeren af matr.nr. 3ca Holte By, Gl. Holte,  
(Nordskrænten 13) fandt med henvisning til afmærk-
ningen af anlægget, at der ville blive tale om et stort 
indgreb i haven og tab af beplantning m.v. Han var 
også bekymret for, at der ville komme problemer 
med afvandingen. 

Vejdirektoratet oplyste, at man af hensyn til anlæg af 
cykelstien skal bruge en del af skråningen, hvilket 
medfører, at skråningsanlægget må rykkes længere 
ind i haven. Indgrebet vil dog blive søgt mindsket 
ved etablering af en støttemur på den nederste del af 
skråningen. Vejdirektoratet regner ikke med, at der 
kommer ændringer i afvandingsforholdene. 

Ejerne af matr.nr. 3ba smst. (Vejdammen 66) anførte, 
at de havde planer om at bygge nyt og større hus på 
grunden, og at de forventer, at byggeriet vil være 
færdigt i 2013-2014. De var dog usikre på, om byg-
gelinjerne ville hindre den ønskede placering af huset 
på grunden.  

Vejdirektoratet anførte, at man skal have et konkret 
projekt for at kunne vurdere dette. Vejdirektoratet 
opfordrede ejeren til at udarbejde og fremsende en 
terrænprofil med det nye hus placering.  

Flere lodsejere efterlyste en mere præcis markering 
af, hvor byggelinjen går på grundene og anførte bl.a. 
at den nye byggelinje kan medføre værditab for ejen-
dommene. De opfordrede til at begrænse afstands-
kravet i den pålagte byggelinje, således at den i min-
dre omfang griber ind i ejendommene. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det ikke umiddelbart 
er muligt i dette område, da de store niveauforskelle i 
terrænet bevirker, og der kan være en del forskel på 
den markerede byggelinje på kortet, og den byggelin-
je, der gælder incl. højde- og passagetillæg, jf. ”Ge-
nerelle bestemmelser” – ”byggelinjer”. Først på tids-
punktet for ekspropriationen vil man vil kunne sige 
noget mere præcist om, hvor på grundene byggelin-
jen går, men selve byggelinjen vil ikke blive afsat i 
marken. 

Kommissionen fandt ikke, at der var grundlag for at 
ændre den af Vejdirektoratet foreslåede nye bygge-
linje på denne strækning, da det som udgangspunkt 
må anses for muligt at placere ny bebyggelse uden 
for byggelinjen. Kommissionen har noteret sig, at 
enkelte boliger på Vejdammen allerede i dag er pla-
ceret delvis inden for den eksisterende byggelinje, og 
at der vil kunne søges dispensation hos Vejdirektora-
tet fra den nye byggelinje, hvis ny bebyggelse undta-
gelsesvis ikke kan placeres uden for byggelinjen.  

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
225.800 – ca. 226.850. 

Mødested: På Gøngehusvej. 

Ejeren af matr.nr. 7a Trørød By, Gl. Holte var ked af, 
at beplantningen langs motorvejen skal ryddes. Det 
bliver meget bart og der vil efter udvidelsen være frit 
udsyn fra ejendommen til motorvejen. Han ønskede, 
at der igen bliver beplantet langs motorvejen. Han 
ønskede også etableret en støjvold – i hvert fald hen 
til hvor motorvejen når lavningen. Det må være mu-
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ligt at forskyde højspændingsledningen, så volden 
kan være der. 

Flere fremmødte bl.a. fra Trørød ønskede støjvold på 
strækningen fra Gøngehusvej til Elleslettegårdsvej, 
øst for motorvejen.  

Vejdirektoratet anførte, at der ikke er beplantning 
med i projektet. Endvidere er der i dette område en 
landskabsfredning, der begrænser mulighederne for 
beplantning. Vejdirektoratet anførte endvidere, at det 
ikke er muligt at lave en jordvold mellem Gøngehus-
vej og Elleslettegårdsvej, da volden ikke må ligge 
ovenpå den store højspændingsledning, der ligger 
langs motorvejen på denne strækning. Ledningen 
skal godt nok omlægges (sideforskydes), men den 
kommer kun lige akkurat fri af den nye skråning, så 
der er ikke plads til en jordvold. Der henvises i øvrigt 
til det ovenfor under Fremkomne Bemærkninger fra 
det indledende møde d. 31. oktober 2011 anførte 
vedrørende etablering af en støjvold på denne stræk-
ning. 

Ejerne af matr.nr. 2b Sandbjerg By, Birkerød ønske-
de en erstatningsbiotop i lavningen på arealet op til 
motorvejen.  

Vejdirektoratet vil gå i dialog med ejerne om mulig-
hederne for etablering af en erstatningsbiotop.  

Der blev spurgt til mulighederne for at krydse motor-
vejen under anlægsarbejderne. Vejdirektoratet oply-
ste, at broen ved Gøngehusvej vil være lukket i ca. 
18. måneder. Broarbejdet vil blive koordineret med 
arbejderne på de øvrige broer over motorvejen, og 
det vil blive sikret, at sti-trafikken - så vidt det over-
hovedet er muligt – opretholdes under anlægsarbej-
derne, bl.a. af hensyn til de skolebørn, der skal på 
tværs af motorvejen. 

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
226.850 – ca. 227.500. 

Mødested: På ejendommen Gl. Holtevej 24B. 

Ejeren af matr.nr. 7l Trørød By, Gl. Holte, mødte 
ikke, men det blev oplyst, at ejeren har tilkendegivet, 
at hun helst er fri for det planlagte udsætningsområde 
på ejendommen. 

Vejdirektoratet vil undersøge, om udsætningsområ-
det kan flyttes eller begrænses. 

En repræsentant for FDF spurgte til, hvor meget larm 
og svineri der ville komme fra det nedknusningsan-
læg, der i anlægsperioden planlægges placeret på 
naboejendommen lige syd for spejderhytten. Der 
blev endvidere spurgt til, om der fortsat vil være 
åbent for sti-trafik gennem underføringen, selvom 
den i forbindelse med ombygningen vil være spærret 
for biltrafik, og om der fortsat ville være gadebelys-
ning. Man var endvidere bekymret for parkeringsfor-
holdene på ejendommen, idet skråningen grundet 
udvidelsen af motorvejen rykkes tættere på ejen-
dommen, som dermed mister p-pladsareal. En mulig-
hed var måske, at man efter anlæggets færdiggørelse 
kunne benytte det areal, som nedknusningsanlægget 
skulle stå på til p-plads, hvis arealet blev befæstet. 

Vejdirektoratet oplyste, at nedknusningsanlægget 
kun vil køre i forholdsvis korte perioder – og kun 
imellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Det tilstræbes, at un-
derføringen er åben for sti-trafik i hele anlægsperio-
den, og der vil fortsat være gadebelysning. Arealet, 
hvor nedknusningsanlægget placeres, vil ikke blive 
befæstet, idet der ikke vil blive gravet i det forurene-
de areal. Der vil i stedet blive lagt en ”dug” ovenpå. 

En repræsentant for Rudersdal Kommune anførte, at 
spejderne kunne prøve at tage kontakt til kommunen 
vedrørende de fremtidige parkeringsforhold.  

Herefter sluttede dagens møde. 

 

 

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 
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Tirsdag den 8. november 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved ejendommen Langhaven 4, for at 
fortsætte den d. 31. oktober 2011 påbegyndte detail-
besigtigelse i anledning af udbygning af Helsingør-
motorvejen, Etape 1435, strækningen Hørsholm S - 
Øverødvej, St. 224.400 – 228.680, i Rudersdal Kom-
mune. 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
1. november 2011. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
227.500 – ca. 228.200. 

Mødested: Ved ejendommen Langhaven 4. 

Repræsentanter for Q8, matr.nr. 1df Holte By, Gl. 
Holte spurgte til de fremtidige ind- og udkørselsfor-
hold, idet de påpegede nødvendigheden af, at der 
opretholdes to overkørsler til ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at begge overkørsler vil blive 
opretholdt. Den østligste overkørsel opretholdes 
uændret. Ved den vestlige overkørsel vil man frem-
adrettet kun kunne svinges højre ind og højre ud fra 
tankstationen.  

Vejdirektoratet oplyste, at det midlertidige arbejds-
areal overfor tankstationen ville blive anvendt i peri-
oden 2013 – 2016. 

Ejeren af matr.nr. 1bc Holte By, Gl. Holte (Langha-
ven 8) udtrykte bekymring for indgrebet i hendes 
have, herunder tab af beplantning og store træer. 
Endvidere var hun bekymret for de lysgener, som 
opsætning af den store skilteportal ud for ejendom-
men vil medføre. 

Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil forsøge at 
undgå indgreb i haven. 

Repræsentanter fra Trørød Grundejerforening mødte 
og fremsatte på ny ønske om opsætning af støjskærm 
eller etablering af støjvold på den østlige side af mo-
torvejen. 

Der henvises til det ovenfor under de fremkomne 
bemærkninger på det indledende møde d. 31. oktober 
2011 anførte. 

Strækningen øst for motorvejen i projektets st. 
228.200 – ca. 228.500. 

Mødested: Ud for ejendommen Egebækvej 51. 

Ejerne af ejendommene Egebækvej 51, 53 og 55 
mødte og spurgte bl.a. til, hvor langt ind på ejen-
dommene vejen ville komme, og om der ville ske 
indgreb i beplantningen i haverne. 

Vejdirektoratet oplyste, at selve vejen ikke kommer 
tættere på, men at skråningen ville komme lidt læn-
gere ind på ejendommene, idet den nuværende støt-
tevæg vil blive fjernet, og erstattet af et skråningsan-
læg. Der vil blive etableret støjskærm i toppen af 
skråningen. Skærmen vil blive beplantet på begge 
sider. Det kan ikke undgås, at der vil blive indgreb i 
beplantningen i haverne. Vejdirektoratet skal efter 
anlæggets færdiggørelse have adgang til vedligehold 
af skærm og dræn ved foden af skærmen og vil der-
for fortsat skulle eje en strimmel på ca. 1 m bagved 
skærmen. De tilstødende grunde kan få brugsret til 
arealet, hvis de er interesseret. Vejdirektoratet vil 
sørge for en pæn overgang ud for den ejendom (Ege-
bækvej 55), hvor den nye støjskærm mødes med den 
eksisterende støjskærm.  

På forespørgsel fra en repræsentant fra Rudersdal 
Kommune oplyste Vejdirektoratet, at man vil søge at 
tilpasse forløbet af den midlertidigt forlagte sti på 
matr.nr. 4ac Holte By, Nærum, således, at fældning 
af træer kan undgås / begrænses mest muligt. 

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
227.500 – ca. 228.200. 

Mødested: Ved ejendommen Øverødvej 246B. 

Repræsentanter fra Kulturcenter Mariehøj og kom-
munen spurgte til nødvendigheden af at foretage 
indgreb i hæk og træer langs Øverødvej. De anførte 
endvidere, at det ville være uheldigt, hvis der skulle 
inddrages parkeringspladser. Det må sikres, at brand-
vejen til bygningen ikke spærres på noget tidspunkt i 
anlægsperioden. Endvidere blev det anført, at der er 
busholdeplads på motorvejen ud for Mariehøj, og at 
det er af stor vigtighed, at der fortsat er adgang til bus 
for stedets brugere og medarbejdere. Kommunen 
efterlyste etablering af en længere buslomme. Der 
blev også spurgt til, om den meget benyttede Tusind-
benssti ville være åben i anlægsperioden. 
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Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil arbejde videre 
med projektet med henblik på at undgå indgreb i hæk 
og træer langs Øverødvej.  

Vejdirektoratet anførte endvidere, at der er en udfor-
dring på det pågældende sted vedr. busholdeplads, og 
at man prøver at finde plads til et ekstra stoppested. 
Vejdirektoratet er i gang med myndighedsbehandlin-
gen af trafikomlægningen, der således foregår i et 
andet regi.  Vejdirektoratet kunne bekræfte, at for-
ventningen var, at Tusindbensstien ville være åben i 
hele anlægsperioden på nær i den østlige ende, hvor 
den i en periode vil blive spærret, fordi der skal 
foretages ledningsarbejder ved stien. Cykelstien ville 
blive lagt op ad og parallelt med stien. 

Strækningen vest for motorvejen i projektets st. 
228.200 – ca. 228.680. 

Mødested: Den private fællesvej Pilekæret. 

Ejerne af ejendommene Pilekæret 34, 36 og 38 samt 
Egebækvej 49 mødte. Der blev spurgt til, om der 
skulle køre tung trafik ad Pilekæret i anlægsperioden. 
Der blev også spurgt til, hvad der ville ske på kom-
munens arealer matr.nr. 6s og 1im Holte By, Gl. Hol-
te, herunder om de store træer skulle fældes. Endelig 
blev der rejst spørgsmål vedr. bl.a. højden af støj-
skærmen på strækningen m.v. 

Vejdirektoratet oplyste at der på dette sted både er en 
stor vandledning, en teleledning og en højspændings-
ledning, der skal omlægges. Vejdirektoratet prøver så 
vidt muligt at lægge ledningerne i cykelstiarealet. 
Med hensyn til arbejdskørsel vil de store køretøjer 
komme fra motorvejssiden, mens mindre køretøjer 
vil skulle benytte Pilekæret. Der vil blive fældet træ-
er på kommunens areal, og det vil herefter være op til 
kommunen, hvad der skal plantes på arealet, når an-
lægsarbejderne er færdige. Med hensyn til udform-
ningen af støjskærm m.v. henvises til de fremkomne 
bemærkninger ved det indledende møde d. 31. okto-
ber 2011. 

Ejeren af Pilekæret 36 afleverede et brev af 8. no-
vember 2011 og spurgte bl.a. til, om havens meget 
flotte og ca. 40 m lange rhododendronbede kunne 
skånes. Han oplyste, at han har indhentet tilbud på 
flytning af buskene. Han spurgte endvidere til, om 
havehuset nederst i haven skulle flyttes. Han efterly-
ste en nærmere angivelse af, hvor den nye byggelinje 
skulle gå. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det nok ikke ville 
være muligt at skåne rhododendronbedene. Havehu-
set skal flyttes, da arealet, det står på, skal bruges 
som arbejdsareal. Nærmere detaljer om flytning m.v. 
kan aftales ved ekspropriationen. Vejdirektoratet 
gjorde opmærksom på, at havehuset er opført inden 
for den eksisterende byggelinje. 

Ejeren af Pilekæret 38 var meget bekymret for de 
kommende arbejder, herunder det store indgreb i 
haven og for om huset ville få skader m.v. i forbin-
delse med anlægsarbejderne. 

Vejdirektoratet var enig i, at ejendommens have bli-
ver hårdt ramt og anførte, at huset ville blive fotore-
gistreret forud for anlægsarbejderne, så man efterføl-
gende kan se, om der er kommet revnedannelser og 
sætningsskader m.v.  

Kommissionen opfordrede Vejdirektoratet til at fær-
diggøre projektet på denne delstrækning inden eks-
propriationen til de nødvendige ledningsomlægnin-
ger, således at der kan ske en samlet ekspropriation 
til de planlagte ledningsarbejder og vejanlæg i for-
hold til de private ejendomme på Pilekæret og ejen-
dommen Egebækvej 49. 

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

Særlige bestemmelser 

Rudersdal Kommune 

I nedenstående beskrives de fremtidige, permanente 
anlæg, der etableres i forbindelse med motorvejsud-
videlsen. Endvidere beskrives de indgreb, der ønskes 
foretaget på berørte ejendomme, dog undtagen pålæg 
af byggelinjer. Gældende og fremtidige byggelinjers 
placering fremgår alene af de tilhørende besigtigel-
sesplaner. Som følge heraf er ejendomme, der kun 
berøres af nye byggelinjer, ikke nævnt i nedenståen-
de. 

Paddehegn er beskrevet nedenfor, men ikke vist på 
besigtigelsesplanerne. Det gælder også eksisterende 
støjskærme, som nedtages. 

Udbygning af motorvejen medfører behov for at om-
lægge forsyningsledninger. På besigtigelsesplanerne 
er vist arbejdsarealer til ledningsomlægninger, med-
mindre der også skal ske andre anlægsarbejder her. 
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Bortset fra rørlægning af vandløb og en enkelt af-
løbsledning, er kun omlagte transmissionsledninger 
vist på planerne og nævnt specifikt nedenfor, dvs. 50 
kV og 132 kV elkabler samt to parallelførte ø800 
vandledninger.  

De fremtidige, permanente anlæg er stationeret med 
et start- og et slut-punkt efter deres udstrækning i 
forhold til motorvejen. De berørte ejendomme er 
stationeret med første indgrebs startpunkt til sidste 
indgrebs slutpunkt. 

I anlægsperioden etableres særlige arbejdsarealer, 
som skal benyttes til andet end anlægsarbejder. Det 
kan eksempelvis være opstilling af mandskabsskure, 
oplagsplads eller knusning af restmaterialer fra mo-
torvejen. Sådanne arbejdsarealer er beskrevet under 
egen stationering. 

Fremtidige anlæg, særlige arbejdsarealer og berørte 
ejendomme nævnes i stationeringsrækkefølge fra 
nord mod syd. Stationeringen er suppleret med be-
tegnelse for motorvejens højre side, "h.s.", venstre 
side, "v.s.", eller begge sider, "b.s.". 

Foran vejnavne er anført enten "kommunevej" eller 
"privat fællesvej". På besigtigelsesplanerne er tilsva-
rende anført hhv. et "K" eller "F". 

Besigtigelsesplan 1435-3036: 

St. 224.400 b.s.  

1. etapes start fra nord. 

St. 224.400 - 224.780 b.s. 

Ramper fra tilslutningsanlæg 10, Hørsholm S om-
bygges og tilpasses til de eksisterende ramper. På 
venstre side er der aflagte vejarealer, som nedlægges 
og afrømmes, og på højre side er der arealer, som 
inddrages under vejareal. 

St. 224.580 - 224.590 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2cg Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etable-
ring af støjskærm på naboejendom matr.nr. 2ch smst. 

St. 224.580 - 224.610 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2ch Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres permanent areal til ny støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udskiftning af støjskærm. 

St. 224.580 - 224.920 v.s. 

Eksisterende støjskærm fjernes og der opsættes en ny 
4,0 m høj støjskærm, som placeres i henhold til an-
lagt motorvej. 

Besigtigelsesplan 1435-3036 og 1435-3037: 

St. 224.600 - 225.300 h.s. 

Der etableres paddehegn så tæt på vejens belægning 
som muligt og normalt ved autoværn (ikke vist på 
besigtigelsesplan).  

Besigtigelsesplan 1435-3036: 

St. 224.600 - 224.870 h.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 2nt, 2mz og 2m Høster-
køb By, Birkerød, eksproprieres permanent areal til 
motorvej. 

Fra ejendommen eksproprieres skur/udhus, der skal 
nedrives. 

Der omlægges ledninger på ejendommen. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, fjernelse af vandhul og 
ledningsomlægninger. 

St. 224.600 - 224.620 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2ci Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres permanent areal til ny støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udskiftning af støjskærm. 

St. 224.620 - 224.640 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2ck Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres permanent areal til ny støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres skur/udhus, der skal 
nedrives. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udskiftning af støjskærm. 
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St. 224.640 - 224.660 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2cl Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres skur/udhus, der skal nedrives. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udskiftning af støjskærm. 

St. 224.650 v.s. 

Der etableres jordtavle med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 224.650 - 225.080 h.s. 

Der omlægges 2 stk. ø800 vandledninger (Sjælsø 
Vand). 

St. 224.660 - 224.680 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2cm Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ud-
skiftning af støjskærm.  

St. 224.680 - 224.710 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2cn Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ud-
skiftning af støjskærm. 

St. 224.710 - 224.720 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 2co Høsterkøb By, Birke-
rød, eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ud-
skiftning af støjskærm. 

St. 224.760 - 224.810 h.s. 

Eksisterende vandhul fjernes.  

Besigtigelsesplan 1435-3036, 1435-13002 og 1435-
3037: 

St. 224.820 - 225.190 b.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 3s, 3o, 3t og 3i Sandbjerg 
By, Birkerød, eksproprieres permanent areal til mo-
torvej og nyt regnvandsbassin. 

På ejendommen anlægges permanent adgangsvej til 
regnvandsbassin. Vejen sikres med servitut. Endvide-
re oprenses eksisterende vandhul, som sikres med 
servitut, og der etableres erstatningsbiotop (vandhul), 
som sikres med servitut. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen fjernes eksisterende mose. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, ledningsomlægninger, 
adgangsvej, oprensning af vandhul, erstatningsbio-
top, herunder tilkørselsvej, faunapassage, udvidelse 
af regnvandsbassin, og tilkørselsvej til erstatnings-
biotop på naboejendommen matr.nr. 5c Sandbjerg 
By, Birkerød. 

Besigtigelsesplan 1435-3036 og 1435-13002: 

St. 224.830 - 224.910 h.s.  

På ejendommen matr.nr. 2c Sandbjerg By, Birkerød, 
etableres erstatningsbiotop (vandhul), som sikres ved 
servitut. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af erstatningsbiotop, herunder 
tilkørselsvej.  

St. 224.840 - 224.900 h.s.  

Der etableres erstatningsbiotop (vandhul). 

Besigtigelsesplan 1435-3036: 

St. 224.870 - 225.000 v.s. 

Der anlægges permanent adgangsvej til nyt regn-
vandsbassin. Vejen udlægges i en bredde på 5,0 m og 
anlægges med en kørebanebredde på 3,0 m.  

St. 224.890 - 224.930 v.s. 

Eksisterende vandhul oprenses.  

Besigtigelsesplan 1435-3036 og 1435-3037: 

St. 224.920 - 225.560 v.s. 

Der etableres 4,0 m høj støjskærm, som placeres i 
henhold til anlagt motorvej. 

Besigtigelsesplan 1435-3036 og 1435-13002: 

St. 224.940 - 224.990 h.s. 

Der etableres erstatningsbiotop (vandhul). 
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Besigtigelsesplan 1435-3036: 

St. 224.970 b.s. 

Der etableres en firkantet faunapassage for padder 
under motorvejen på mindst 1,5 m i bredden og 1,0 
m i højden. For at lede padderne til passagen, etable-
res paddehegn i motorvejens venstre side fra indgan-
gen af faunapassagen op til støjskærmen og i motor-
vejens højre side fra indgangen af faunapassagen og 
op til paddehegnet, som etableres langs vejen. 

St. 224.970 - 225.080 v.s. 

Der etableres nyt regnvandsbassin.  

St. 224.970 - 225.010 v.s.  

På ejendommen matr.nr. 5c Sandbjerg by, Birkerød, 
etableres erstatningsbiotop (vandhul), som sikres ved 
servitut. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af erstatningsbiotop, herunder 
tilkørselsvej.  

St. 224.980 - 225.000 v.s. 

Der etableres erstatningsbiotop (vandhul). 

Besigtigelsesplan 1435-3037: 

St. 225.060 v.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 225.130 - 225.180 h.s.  

Eksisterende mose fjernes.  

St. 225.160 - 225.500 h.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 3p, 3v, 9v, 9t, 9x, 9l, 9n, 
9u, 9h, 9r, 9k, 9y, 9z og 9s Sandbjerg By, Birkerød, 
eksproprieres permanent areal til motorvej. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, ledningsomlægninger 
(arbejdskørsel), udvidelse af vejunderføring af kom-
munevej Sandbjergvej, materialedepot, anstil-
lingsplads mv.  

 

St. 225.180 - 225.290 v.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 9a Sandbjerg By, Birkerød, 
eksproprieres permanent areal til motorvej. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, etablering af støjskærm 
og udvidelse af vejunderføring af kommunevej Sand-
bjergvej. 

St. 225.200 - 225.300 h.s.  

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, anstillingsplads, materialedepot mv. 

St. 225.300 b.s.  

Kommunevej Sandbjergvej føres via en forlængelse 
af den eksisterende underføring under motorvejen 
med et normaltværsnit, der indeholder: 

• 5,50 m bred kørebane 
• 2 skillerabatter á 0,95 m 
• 2 gangstier á 1,50 m 
• 2 yderrabatter á 0,50 m 

De kotemæssige forhold for Sandbjergvej bevares, 
ligesom den eksisterende frihøjde (ca. 4,05 m) beva-
res. 

Der opretholdes reduceret passage under anlægsar-
bejdet, dog vil kortere perioder med lukning fore-
komme. 

I kommunevej Sandbjergvej omlægges ledninger. 

St. 225.300 - 225.580 v.s. 

Ledning til afvanding (Rudersdal Kommune) om-
lægges. 

St. 225.320 - 225.410 v.s.  

Vejdirektoratet er ejer af ejendommen matr.nr. 52 
Sandbjerg By, Birkerød (vej). Fra ejendommen ind-
drages permanent areal til motorvej, herunder støtte-
væg og støjskærm. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

På ejendommen omlægges ledninger. 
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Fra ejendommen inddrages midlertidig arbejdsareal 
til motorvejsudvidelse, herunder støttevæg og støj-
skærm, samt ledningsomlægning. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til naboejendommene matr.nr. 
2ab Sandbjerg By, Birkerød, matr.nr. 2g Sandbjerg 
By, Birkerød, matr.nr. 2h Sandbjerg By, Birkerød, og 
matr.nr. 2a Sandbjerg By, Birkerød. 

St. 225.330 - 225.400 v.s. 

Til ejendommen matr.nr. 2ab Sandbjerg By, Birke-
rød, vil der i dele af anlægsperioden være begræns-
ninger i den kørende adgang. 

St. 225.330 - 225.390 v.s. 

Til ejendommen matr.nr. 2g Sandbjerg By, Birkerød, 
vil der i dele af anlægsperioden være begrænsninger i 
den kørende adgang. 

St. 225.370 - 225.410 v.s. 

Der etableres støttevæg. 

St. 225.380 - 225.440 v.s. 

På ejendommen matr.nr. 2h Sandbjerg By, Birkerød 
kan lægges servitut om beskyttelse af støttevæg. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidig arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, herunder støttevæg og 
støjskærm, samt ledningsomlægning. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen. 

St. 225.400 - 225.860 b.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 2a, 2ag, 2ak, 2u, 2m, 2af 
og 2ae Sandbjerg By, Birkerød, eksproprieres per-
manent areal til motorvej, herunder støttevæg. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

På ejendommen omlægges ledninger og rørlagt vand-
løb.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, etablering af støttevæg 
og ledningsomlægninger. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

St. 225.560 - 225.580 h.s.  

Eksisterende rørlagt vandløb og skylleledning 
(Nordvandsledninger) omlægges (ikke vist på besig-
tigelsesplan). 

St. 225.600 v.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 225.700 - 225.810 h.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 48 Sandbjerg By, Birkerød, 
eksproprieres permanent areal til motorvej. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse. 

St.225.800 h.s. 

Der etableres RP-portal med belyste vejvisningstav-
ler. 

St. 225.810 - 225.820 h.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 49 Sandbjerg By, Birkerød, 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse. 

St. 225.810 - 226.080 b.s.  

Ramper fra tilslutningsanlæg 11 Sandbjerg, ved 
kommunevej Gøngehusvej, nedlægges. De aflagte 
vejarealer afrømmes og søges tillagt naboejendom-
me. 

St. 225.850 - 225.870 v.s.  
Brønd til drænledninger (lodsejeren) retableres. 

Besigtigelsesplan 1435-3037 og 1435-3038: 

St. 225.850 - 226.100 v.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 2b, 2ah og 2o Sandbjerg 
By, Birkerød, eksproprieres permanent areal til mo-
torvej. 

På ejendommen omlægges ledninger, retableres 
brønd til drænledninger, og der foretages terrænregu-
lering. 
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Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, retablering af brønd, 
udskiftning af bro, ledningsomlægning, materialede-
pot, anstillingsplads, terrænregulering, nedknus-
ningsanlæg mv. 

St. 225.950 - 226.100 v.s.  

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, anstillingsplads, materialedepot, terrænre-
gulering mv. 

Besigtigelsesplan 1435-3038: 

St. 226.040 - 226.050 h.s.  

På ejendommen 2al og 2am Sandbjerg By, Birkerød, 
omlægges ledninger. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til ledningsomlægning og udskiftning af bro. 

St. 226.080 b.s. 

Kommunevej Gøngehusvej føres over motorvejen 
via en nybygget bro placeret samme sted som den 
eksisterende med et normaltværsnit, der indeholder 
følgende elementer: 

• 7,50 m bred kørebane bestående af 2 køre-
spor á 3,25 m og 2 kantbaner á 0,50 m 

• 2 cykelstier á 1,70 m 
• 2 gangstier á 1,50 m 
• 2 yderrabatter á 0,50 m uden for bro 

Kommunevej Gøngehusvej hæves ca. 0,50-0,60 m 
midt over motorvejen, og det hævede længdeprofil 
strækker sig ca. 50-60 m på hver side af broen.  

Adgangsforhold til de tilstødende ejendomme opret-
holdes under anlægsarbejdet. 

Under anlægsarbejdet lukkes broen for passage. 

I kommunevej Gøngehusvej omlægges ledninger, 
herunder 50 kV elkabel (DONG Energy). 

St. 226.100 - 226.180 v.s. 

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse og terrænregulering. 

St. 226.100 - 226.140 v.s. 

Vejdirektoratet er ejer af ejendommen matr.nr. 2l 
Sandbjerg By, Birkerød. Fra ejendommen inddrages 
permanent areal til motorvejen.  

På ejendommen omlægges ledninger og foretages 
terrænregulering. 

Fra ejendommen inddrages midlertidigt arbejdsareal 
til motorvejsudvidelse, udskiftning af bro og terræn-
regulering. 

Besigtigelsesplan 1435-3038 og 1435-13004:  

St. 226.110 - 226.830 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 7a Trørød By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
ny rampe til tilslutningsanlægget Vedbæk 12, udvi-
delse af eksisterende regnvandsbassin, etablering af 
nyt regnvandsbassin samt cykelsti. 

På ejendommen anlægges adgangsvej til nye regn-
vandsbassiner. Vejen sikres med servitut. Endvidere 
etableres to nye erstatningsbiotoper (vandhuller), 
som sikres med servitut, en ny erstatningsbiotop 
(mose), som sikres med servitut, samt en å-
overkørsel (ikke vist på besigtigelsesplan).  

På ejendommen omlægges ledninger og der foretages 
terrænregulering. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvej, regnvandsbassiner, adgangsvej, 
cykelsti, erstatningsbiotoper, herunder tilkørselsvej, 
ledningsomlægninger, materialedepot, anstillings-
plads, terrænregulering mv. 

Besigtigelsesplan 1435-3038: 

St. 226.120 - 226.150 v.s. 

Vejdirektoratet er ejer af ejendommen matr.nr. 58 
Trørød By, Gl. Holte. Fra ejendommen inddrages 
permanent areal til motorvej. 

På ejendommen foretages terrænregulering. 

Fra ejendommen inddrages midlertidigt arbejdsareal 
til motorvejsudvidelse og terrænregulering. 

St. 226.130 - 226.190 v.s. 
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Vejdirektoratet er ejer af ejendommen matr.nr. 51 
Sandbjerg By, Birkerød. Fra ejendommen inddrages 
permanent areal til motorvej. 

St. 226.160 v.s. 

Der etableres RP-portal med belyste vejvisningstav-
ler. 

St. 226.160 - 226.340 v.s. 

132 kV elkabel (Energinet.dk) omlægges. 

St. 226.300 h.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 226.270 - 226.860 h.s. 

Eksisterende støjskærm fjernes og der opsættes en ny 
4,0 m høj støjskærm, som placeres i henhold til an-
lagt motorvej. 

St. 226.390 - 226.460 v.s. 

Der etableres tre erstatningsbiotoper (to vandhuller 
og en mose). 

St. 226.460 - 226.560 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin udvides. 

St. 226.550 - 226.780 v.s. 

Der anlægges permanent adgangsvej til nye regn-
vandsbassiner. Vejen udlægges i en bredde på 5,0 m 
og anlægges med en kørebanebredde på 3,0 m. 

St. 226.560 v.s.  

Eksisterende vandløb rørlægges (ø600) på den stræk-
ning, som vil blive omfattet af motorvejsskråning. 

St. 226.600 - 226.730 v.s. 

Der etableres nyt regnvandsbassin. 

Besigtigelsesplan 1435-3038 og 1435-13004:  

St. 226.600 - 226.800 v.s. 

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, regnvandsbassin, anstillingsplads, materia-
ledepot, terrænregulering mv. 

Besigtigelsesplan 1435-3038:  

St. 226.730 - 226.880 v.s. 

Der etableres nye trækrør under rampe langs eksiste-
rende 132 kV kabel (Energinet.dk) til omlægning af 
132 kV tracé (ikke vist på besigtigelsesplan). 

St. 226.800 h.s. 

Der etableres RP-portal med belyste vejvisningstav-
ler.  

Besigtigelsesplan 1435-3038 og 1435-3039: 

St. 226.800 - 227.150 v.s. 

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse og terrænregulering. 

St. 226.810 - 227.100 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 7l Trørød By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm.  

På ejendommen indskrænkes eksisterende sø og der 
foretages terrænregulering. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, etablering af støjskærm 
og terrænregulering. 

Besigtigelsesplan 1435-3038: 

St. 226.840 - 226.950 h.s. 

Der omlægges 2 stk. ø800 vandledninger (Sjælsø 
Vand). 

Besigtigelsesplan 1435-3038 og 1435-13005:  

St. 226.850 b.s. 

Ramperne til og fra kommunevej Elleslettegårdsvej 
føres over motorvejen via en nybygget bro placeret 
samme sted som den eksisterende med et normal 
tværsnit, der indeholder følgende: 

• 1,00 m bred midterrabat 
• 2 kørebaner á 4,60 m's bredde bestående af 

3,60 m bredt kørespor og 2 kantbaner á 0,50 
m 
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• 2 belagte nødspor á 2,50 m 
• 1,00 m skillerabat mod nord 
• 3,00 m fællessti mod nord 
• 2 yderrabatter á 0,50 m  

I forbindelse med anlægget af en ny nordvendt tilkør-
selsrampe forlægges den eksisterende gang- og cy-
kelsti på nordsiden af kommunevej Elleslettegårdsvej 
over en strækning på ca. 400 m. Stien anlægges med 
et normaltværsnit bestående af 3,00 m bred fællessti 
med tilhørende 2 yderrabatter á 0,50 m. Stien føres i 
en tunnel under tilkørselsrampen. 

Kommunevej Elleslettegårdsvej hæves ca. 1 m midt 
over motorvejen. Den hævede strækning når ca. 100 
m øst for broen. På denne strækning forlægges den 
nuværende fællessti og der forventes derfor ingen 
problemer med ændrede adgangsforhold til tilstøden-
de arealer. 

På vestsiden af motorvejen er den hævede strækning 
kun ganske kort og får derfor kun mindre betydning 
for den eksisterende fællessti, der forløber parallelt 
med og vest for ramperne. 

Adgangsforhold til naboejendomme opretholdes 
under anlægsarbejdet. 

Under anlægsarbejdet lukkes broen for passage. 

På kommunevej Elleslettegårdsvej ændres vejbesty-
relse på en strækning fra gammelt vejskel til nyt vej-
skel. 

St. 226.850 b.s. 

Kommunevej Elleslettegårdsvej omlægges 

Omlagt Elleslettegårdsvej 

St. 226.250 h.s. 

Der etableres jordtavle med ubelyst vejvis-
ningstavle. 

St. 226.270 - 226.280 v.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 7n og 8a Trørød 
By, Gl. Holte eksproprieres midlertidigt areal 
til tilkørselsvej til erstatningsbiotop på nabo-
ejendommen matr.nr. 1a Holte By, Gl. Holte. 

 

St. 226.360 - 226.380 v.s. 

Der etableres erstatningsbiotop (vandhul). 

Besigtigelsesplan 1435-3038 og 1435-3039: 

St. 226.860 - 227.600 h.s. 

Eksisterende støjskærm fjernes og der opsættes en ny 
4,0 m høj støjskærm, som placeres i henhold til an-
lagt motorvej. 

St. 226.900 - 227.650 v.s. 

Der etableres 4,0 m høj støjskærm, som placeres i 
henhold til anlagt motorvej. 

Besigtigelsesplan 1435-3038: 

St. 226.920 - 226.990 v.s. 

Eksisterende sø indskrænkes.  

Besigtigelsesplan 1435-3039, 1435-13005 og 1435-
13006: 

St. 226.930 - 227.910 b.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1a, 1mh, 1mk, 1bq, 1mi, 
1my, 1ms, 1mz, 1md, 1mf, 1dk, 1mb og 1eb Holte 
By, Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til mo-
torvej, herunder støjskærm, regnvandsbassin, gang- 
og cykelstirampe samt vejudvidelse af kommunevej 
Øverødvej/Langhaven, herunder opstilling af jordtav-
le og RP-portaler. 

På ejendommen anlægges adgangsvej til nyt regn-
vandsbassin. Vejen sikres med servitut. Endvidere 
foretages terrænregulering, og der etableres erstat-
ningsbiotop (vandhul), som sikres med servitut.  

På ejendommen udlægges og anlægges privat fælles-
vej til naboejendommen matr.nr. 1db Holte By, Gl. 
Holte. Der etableres ny overkørsel til Gl. Holtevej. 
Udlægget vil være sammenfaldende med adgangsve-
jen til nyt regnvandsbassin. 

På ejendommen omlægges ledninger og vandløb 
rørlægges/omlægges. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, erstatningsbiotop, her-
under tilkørselsvej, rørlægning af vandløb (Vejdams-
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renden), adgangsvej, gang- og cykelstirampe, led-
ningsomlægninger, rørlægning, udvidelse af underfø-
ring Gl. Holtevej, udvidelse af kommunevej Langha-
ven, opstilling af jordtavle og RP-portaler, anstil-
lingsplads, materialedepot, terrænregulering, ned-
knusningsanlæg mv. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.030 - 227.080 h.s. 

Eksisterende regnvandsbassin omlægges. 

St. 227.070 v.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 227.080 h.s. 

Eksisterende jordtavle fjernes. 

St. 227.200 - 227.280 v.s. 

Der etableres nyt regnvandsbassin. 

St. 227.230 - 227.500 h.s. 

Der etableres gang- og cykelstirampe, som tilsluttes 
kommunevej Gl. Holtevej. 

St. 227.240 - 227.250 h.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 3ou Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til gang- og 
cykelstirampe. 

St. 227.250 - 227.280 h.s.  

Fra ejendommen matr.nre. 3pa og 3fb Holte By, Gl. 
Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelstirampe.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til gang- og cykelstirampe. 

St. 227.260 - 227.360 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1nm og 1li Holte By, Gl. 
Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelstirampe. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til gang- og cykelstirampe. 

St. 227.270 - 227.510 v.s. 

Der anlægges permanent adgangsvej til nyt regn-
vandsbassin. Vejen udlægges i en bredde på 5,0 m og 
anlægges med en kørebanebredde på 3,0 m.  

St. 227.310 h.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 227.320 - 227.420 b.s.  

Eksisterende vandløb (Vejdamsrenden) rørlægges og 
omlægges. 

St. 227.350 - 227.510 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 1db Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm. 

På ejendommen etableres adgangsvej til regnvands-
bassin. Vejen sikres med servitut. 

Eksisterende adgang og overkørsel til kommunevej 
Gl. Holtevej nedlægges. Der udlægges ny privat fæl-
lesvej på naboejendommen matr.nr. 1a Holte By, Gl. 
Holte. 

På ejendommen omlægges ledninger (stikledninger). 

Fra ejendommen eksproprieres skure/udhuse, der 
skal nedrives. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, rørlægning/omlægning 
af vandløb (Vejdamsrenden), ledningsomlægninger 
og udvidelse af vejunderføring kommunevej Gl. Hol-
tevej. 

St. 227.350 - 227.500 h.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 1hm Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udvidelse 
af underføring, kommunevej Gl. Holtevej. 
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St. 227.390 - 227.410 h.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 1bp Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til gang- og cykelsti-
rampe. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til gang- og cykelstirampe samt ledningsom-
lægning/rørlægning. 

St. 227.410 - 227.520 v.s. 

Der etableres ny privat fællesvej fra kommunevej Gl. 
Holtevej til ejendommen matr.nr. 1db, Holte By, Gl. 
Holte. 

St. 227.420 - 227.530 v.s.  

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, anstillingsplads, materialedepot mv. 

St. 227.450 v.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-3040: 

St. 227.470 - 228.520 h.s. 

Den dobbeltrettede gang- og cykelsti på vestsiden af 
motorvejen forlægges som følge af udbygningen af 
motorvejen. 

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.470 - 227.900 h.s. 

Den dobbeltrettede gang- og cykelsti langs motorve-
jen forlægges som følge af udbygningen af motorve-
jen. 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-13006: 

St. 227.510 b.s. 

Kommunevej Gl. Holtevej føres under motorvejen 
via en ny underføring placeret samme sted som den 
eksisterende med et normaltværsnit, der indeholder 
følgende elementer: 

• 7,50 m bred kørebane bestående af 2 køre-
spor á 3,25 m og 2 kantbaner á 0,50 m 

• 2 cykelstier á 1,70 m 
• 1 fortov á 1,50 m mod nord 

• 2 yderrabatter á 0,50 m  

Der opretholdes passage for cyklende og gående 
trafik under anlægsarbejdet, dog vil kortere perioder 
med lukning forekomme. 

De kotemæssige forhold for kommunevej Gl. Holte-
vej bevares ligesom den eksisterende frihøjde (4,20 
m) bevares. 

I kommunevej Gl. Holtevej omlægges ledninger. 

St. 227.510 b.s. 

Kommunevej Gl. Holtevej omlægges 

Omlagt Gl. Holtevej 

St. 124.820 - 124.850 h.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 3ca, Holte By, Gl. 
Holte, eksproprieres permanent areal til 
gang- og cykelstirampe. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal til gang- og cykelstirampe. 

St. 124.830 - 124.980 h.s.  

Der etableres gang- og cykelstirampe, som 
tilsluttes kommunevej Gl. Holtevej i st. 
124.840 h.s. 

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.530 - 227.900 v.s.  

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, anstillingsplads, materialedepot, terrænre-
gulering mv. 

St. 227.560 - 227.610 b.s. 

Eksisterende 132 kV elkabel (Energinet.dk) nedsæn-
kes/underbores (ikke vist på besigtigelsesplan). 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-13007: 

St. 227.590 - 227.950 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1nt, 1lx, 1lt, 1ns, 1nu, 1ed 
og 1ec Holte By, Gl. Holte, eksproprieres permanent 
areal til skråningsanlæg, gang- og cykelsti samt vej-
udvidelse af kommunevej Øverødvej. 
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På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til gang- og cykelsti, udvidelse af kommunevej 
Øverødvej, ledningsomlægninger, broarbejder samt 
rydning af beplantning ved tilvokset, eksisterende 
regnvandsbassin, herunder tilkørselsvej. 

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.590 h.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 227.650 - 227.730 h.s. 

På ejendommen matr.nr. 1lz Holte By, Gl. Holte 
ryddes beplantning ved tilvokset, eksisterende regn-
vandsbassin. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til rydning af beplantning. 

St. 227.660 - 227.720 h.s. 

Beplantning ved tilvokset, eksisterende regnvands-
bassin ryddes. 

St. 227.840 h.s. 

Der etableres RP-portal med belyste vejvisningstav-
ler. 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-13007: 

St. 227.910 b.s. 

Kommunevej Øverødvej/Langhaven føres over mo-
torvejen via en nybygget bro, som er flyttet ca. 12 m 
mod nord i forhold til den eksisterende og med et 
normaltværsnit, der indeholder følgende elementer: 

• 2,00 m midterhelle 
• 2 svingbaner á 3,50 m 
• 2 heller á 2,00 m 
• 2 kørebaner á 3,75 m 
• 2 cykelstier á 2,00 m 
• 2 fortove á 1,50 m 
• 2 yderrabatter á 0,50 m (uden for bro) 

Kommunevej Øverødvej hæves ca. 0,60 m midt over 
motorvejen, og uden for broen strækker den hævede 
strækning sig ca. 30 m uden for broen på vestsiden. 

På denne strækning er der ingen overkørsler til nabo-
ejendomme. 

På østsiden strækker den hævede strækning sig ca. 60 
m fra broen.  

Dette medfører, at sti-tilslutningerne må hæves ca. 
0,30 m i forhold til de eksisterende forhold. Ad-
gangsforholdene til naboejendomme opretholdes 
under anlægsarbejdet. 

Passage for trafik opretholdes i reduceret omfang 
under anlægsarbejdet. 

I kommunevej Øverødvej/Langhaven omlægges led-
ninger. 

St. 227.910 b.s. 

Kommunevej Øverødvej/Langhaven omlægges 

Omlagt Øverødvej/Langhaven 

St. 129.720 - 130.260 v.s.  

Kommunevej Øverødvej/Langhaven flyttes 
mod nord på begge sider af motorvejen. 

St. 129.810 h.s.  

Der etableres jordtavle med ubelyst vejvis-
ningstavle. 

St. 129.820 - 129.840 v.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 1bc Holte By, Gl. 
Holte eksproprieres midlertidigt arbejdsareal 
til udvidelse af kommunevej Langhaven. 

St. 129.870 b.s.  

Der etableres RP-portal med belyst vejvis-
ningstavle. 

St. 129.930 h.s.  

Der etableres RP-portal med belyst vejvis-
ningstavle. 

St. 130.080 b.s.  

Der etableres RP-portal med belyst vejvis-
ningstavle. 
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St. 130.120 b.s.  

Der etableres RP-portal med belyst vejvis-
ningstavle. 

St. 130.220 v.s.  

Der etableres jordtavle med ubelyst vejvis-
ningstavle. 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-3040: 

St. 227.930 - 228.200 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1mæ, 1dø, 1dæ, 1mp, 
1mu, 1mn, 1br, 1mt, 1mo Holte By, Gl. Holte, eks-
proprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støttevæg og støjskærm, vejudvidelse af kommunevej 
Øverødvej/Langhaven samt gang- og cykelsti. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, etablering af broarbej-
der, gang- og cykelsti, ledningsomlægninger og støj-
skærm. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

Besigtigelsesplan 1435-3040 og 1435-13007: 

St. 227.930 - 228.260 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1ea, 1bo, 1mr, 1dt og 1mq 
Holte By, Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til 
udvidelse af kommunevej Øverødvej, herunder op-
stilling af jordtavle og RP-portal, samt gang- og cy-
kelsti. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udvidelse af kommunevej Øverødvej, opstil-
ling af jordtavle og RP-portal, etablering af cykel- og 
gangsti samt ledningsomlægninger. 

 

 

St. 227.930 - 228.200 h.s. 

Fra gang- og cykelsti litra "s" Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støttevæg og kommunevej Øverødvej. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til udvidelse af motorvej, herunder støttevæg og 
kommunevej Øverødvej. 

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.930 - 227.970 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 1dz og 1df Holte By, Gl. 
Holte, eksproprieres permanent areal til motorvej, 
herunder støttevæg. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvej og støttevæg. 

Adgangsforholdene fra og til kommunevej Langha-
ven ændres, dog beholdes begge overkørsler. 

Besigtigelsesplan 1435-3039 og 1435-3040: 

St. 227.940 - 228.050 v.s. 

Der etableres støttevæg. 

St. 227.940 - 228.010 h.s. 

Der etableres støttevæg. 

St. 227.960 - 228.100 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 1ck Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej. 

Der etableres støttevæg nær ejendommen. Støtte-
væggen kan sikres med servitut på ejendommen.  

På ejendommen omlægges ledninger.  
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Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse og ledningsomlægnin-
ger. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

Besigtigelsesplan 1435-3039: 

St. 227.960 - 227.970 h.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 58 Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm. 

St. 227.970 v.s. 

Der etableres RP-portal med belyste vejvisningstav-
ler. 

Besigtigelsesplan 1435-3040: 

St. 228.000 - 228.110 v.s. 

Eksisterende støjskærm fjernes og der opsættes en ny 
4,0 m høj støjskærm, som placeres i henhold til an-
lagt motorvej. 

St. 228.000 - 228.450 h.s. 

2 stk. ø800 vandledninger (Sjælsø Vand) omlægges. 

St. 228.060 - 228.100 v.s.  

Afvandingsledninger (Vejdirektoratet) fjernes. 

St. 228.100 - 228.150 v.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 6p Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til lednings-
omlægninger.  

På ejendommen omlægges ledninger.  

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

St. 228.130 - 228.390 h.s. 

Der etableres 4,0 m høj støjskærm, som placeres i 
henhold til anlagt motorvej. 

 

St. 228.140 - 228.170 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 6m Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for 
adgang til ejendommen og naboejendommen matr.nr. 
6p smst. som følge af ledningsomlægninger. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

St. 228.160 - 228.600 h.s. 

132 kV elkabel (Energinet.dk) omlægges. 

St. 228.220 - 228.380 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 1nh, 1in, 1im og 6t Holte 
By, Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til 
gang- og cykelsti, herunder støjskærm. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm 
samt ledningsomlægninger. 

St. 228.310 - 228.360 h.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 6s Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til vendeplads. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til gang- og cykelsti, vendeplads samt lednings-
omlægninger. 

St. 228.340 - 228.370 h.s. 

Der etableres ny vendeplads ved privat fællesvej 
Pilekærets afslutning mod motorvejen. 

St. 228.340 - 228.370 h.s. 

Fra privat fællesvej Pilekæret matr.nr. 64 Holte By, 
Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelsti, herunder støjskærm. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm og 
ledningsomlægninger.  
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St. 228.360 - 228.530 h.s. 

Der etableres 4,0 m høj støjskærm, som placeres i 
henhold til anlagt motorvej. 

St. 228.360 - 228.430 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 4ag, 4au og 4gp Holte By, 
Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelsti, herunder støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres skur/udhus, der skal 
nedrives. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm 
samt ledningsomlægninger. 

St. 228.360 v.s. 

Der etableres jordtavle med ubelyst vejvisningstavle. 

St. 228.400 - 228.500 v.s. 

Eksisterende støttemur op til overføring af kommu-
nevej Egebækvej fjernes og erstattes af skråning med 
hældning 1:2. 

St. 228.410 - 228.450 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 5az Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvej og udskiftning af støjskærm. 

St. 228.410 - 228.450 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 4af, 4av og 4go Holte By, 
Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelsti, herunder støjskærm.  

Fra ejendommen eksproprieres skur/udhus med kæl-
der, der skal nedrives. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm og 
ledningsomlægninger. 

St. 228.420 - 228.510 v.s. 

Eksisterende støjskærm fjernes og der opsættes en ny 
3,0 m høj støjskærm, som placeres i henhold til an-
lagt motorvej. 

St. 228.430 - 228.480 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 4q, 4ax og 4gn Holte By, 
Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelsti samt støjskærm. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm og 
ledningsomlægninger.  

St. 228.440 - 228.480 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 5al Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm. 

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvej og udskiftning af støjskærm. 

St. 228.450 - 228.520 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre. 4ah, 4ay og 4gq Holte By, 
Gl. Holte, eksproprieres permanent areal til gang- og 
cykelsti, herunder støjskærm. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til etablering af gang- og cykelsti, støjskærm, 
ledningsomlægninger og broarbejder. 

I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

St. 228.470 - 228.510 v.s.  

Fra ejendommen matr.nr. 5bx Holte By, Gl. Holte, 
eksproprieres permanent areal til motorvej, herunder 
støjskærm. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, udskiftning af støj-
skærm og broarbejde. 
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I dele af anlægsperioden vil der være begrænsninger i 
den kørende adgang til ejendommen.  

St. 228.480 - 228.520 h.s.  

Til ejendommen matr.nr. 4x Holte By, Gl. Holte, vil 
der i dele af anlægsperioden være begrænsninger i 
den kørende adgang. 

St. 228.510 - 228.620 v.s. 

Fra ejendommen matr.nr. 4ac Holte By, Nærum, 
eksproprieres permanent areal til motorvej.  

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, broarbejde, ledningsom-
lægninger samt midlertidig stibro for ridende og cyk-
lende/gående. 

St. 228.520 b.s. 

Kommunevej Egebækvej føres over motorvejen via 
en nybygget bro placeret samme sted som den eksi-
sterende med et normaltværsnit, der indeholder føl-
gende elementer: 

• 7,50 m bred kørebane bestående af 2 køre-
spor á 3,25 m og 2 kantbaner á 0,50 m  

• 2 cykelstier á 2,00 m 
• 1,00 m skillerabat mod syd 
• 3,00 m ridesti/gangsti mod syd 
• 1,50 m fortov mod nord 
• 2 yderrabatter á 0,50 m (uden for bro) 

Kommunevej Egebækvej hæves 0,30 - 0,40 m midt 
over motorvejen, og uden for broen strækker den 
hævede strækning sig ca. 30 m på vestsiden.  

På østsiden strækker den hævede strækning sig 40 - 
50 m fra broen. Dette medfører, at stitilslutningerne 
skal hæves ca. 0,20 m.  

Adgangen til ejendommene opretholdes under an-
lægsarbejdet, dog afbrudt af kortvarige lukninger. 

I kommunevej Egebækvej omlægges ledninger. 

Broen lukkes for kørende trafik i anlægsperioden. 

Der etableres i anlægsperioden en 3,0 m bred, mid-
lertidig stibro ca. 8 m syd for den eksisterende bro til 
ridende, cyklende og gående trafik.  

St. 228.530 - 229.630 h.s. 

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til motorvejs-
udvidelse, ledningsomlægninger, anstillingsplads, 
materialedepot mv. 

St. 228.530 - 229.630 h.s. 

Fra ejendommen matr.nre 3ot, 3op, 3oq Holte By, 
Nærum, eksproprieres permanent areal til motorvej. 

På ejendommen omlægges ledninger.  

Fra ejendommen eksproprieres midlertidigt arbejds-
areal til motorvejsudvidelse, broarbejde, ledningsom-
lægninger, midlertidigt passage for cyklende/gående 
og ridende, anstillingsplads, materialedepot mv. 

St. 228.680 b.s.  

1. etapes afslutning mod syd. 

St. 228.860 v.s. 

Der etableres RL-mast med ubelyst vejvisningstavle. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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