
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

5. hæfte 

Linjebesigtigelse den 6. og 7. december 2010  

Anlæg af Frederikssundmotorvejen (Etape 1220) 

Ballerup, Albertslund og Egedal kommuner. 

 

Mandag den 6. december 2010 kl. 9.00, samledes 
kommissionen i Ledøje Forsamlingshus, Øbakkevej 
6, 2765 Smørum, for at afholde linjebesigtigelse i 
anledning af anlæg af Frederikssundsmotorvejen på 
strækningen mellem Motorring 4 og Tværvej N (Eta-
pe 1220), jf. lov nr. 1506 af 27. december 2009 i 
Ballerup, Albertslund og Egedal kommuner, herun-
der motortrafikvejen Tværvej N og forlængelse af 
kommunevejen Smørum Parkvej til Ledøjetoften. 

Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommissio-
nen, Leif Luxhøj-Pedersen og Erik Larsen, samt de 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlemmer, Egil Møller og Verner Bylov 
Larsen.   

Som repræsentant for Ballerup Kommune mødte 
Claus Pichard. 

Som repræsentant for Egedal Kommune mødte Erik 
Fristrøm. 

Der mødte ingen repræsentant fra Albertslund Kom-
mune.  

Endvidere mødte kommissionens ledende landin-
spektør, Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten Heine 
Lund, projektleder Niels Gottlieb, landinspektør Sø-
ren Baumgarten, landinspektør Klavs Petersen, inge-
niør Annette Jørgensen, samt Vejdirektoratets rådgi-
vere fra Grontmij CarlBro, ingeniør Tina Schou Lar-
sen og projektleder Henrik Mølbjerg Jeppesen. 

For FødevareErhverv mødte konsulent Aksel Agger 
Sørensen, Jordfordelingskontoret. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 5. oktober 2010 
fra Transportministeriet, hvori ministeriet har be-
myndiget kommissarius til at forelægge projektet for 
ekspropriationskommissionen.  

Kst. kommissarius fremlagde endvidere Vejdirekto-
ratets udarbejdede materiale ”Linjebesigtigelse, Rute 
17, Etape 1220, København – Frederikssund”, ”For-
slag til Tekniske Bestemmelser, Anlæg af Frederiks-
sundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederiks-
sund i henhold til lov nr. 1506 af 27. december 2009, 
linjebesigtigelse for delstrækningen Motorring 4 – 
Tværvej N., st. 38.200 – 44.000, Oktober 2010”. 

Endvidere fremlagdes brev af 2. november 2010 fra 
FødevareErhverv vedr. de jordbrugsmæssige forhold, 
brev af 15. november fra Ballerup Kommune og brev 
af 3. november 2010 fra Egedal Kommune til Vejdi-
rektoratet med bemærkninger til projektet. 

Følgende passerede:  

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-
jektet og fremlagde følgende oplysninger:  

Forudsætninger 

Motorvejsstrækningen Motorring 4 – Tværvej N. 
udgør 2. etape af Frederikssundmotorvejen, der for-
løber fra Motorring 3 til Frederikssund.  
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I tilknytning til 2. etape anlægges Tværvej N. som 
motortrafikvej, for at forbinde ovenstående motor-
vejsstrækning med den eksisterende hovedlandevej 
522, Frederikssundsvej. Endvidere forlænges den 
eksisterende kommunevej Smørum Parkvej, således 
at der opnås forbindelse til Ledøjetoften.   

Projektet udføres i henhold til lov nr. 1506 af 27. 
december 2009 (Anlægsloven). 

Transportministeren har i brev af 5. oktober 2010 
henvist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.  

Myndighedsgodkendelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og 
Landskabsstyrelsen principielt godkendt projektet i 
brev af 25. september 2009. Til principgodkendelsen 
er knyttet nogle nærmere angivne vilkår.  

I breve af 8. oktober 2010 har Vejdirektoratet anmo-
det Ballerup Kommune, Albertslund Kommune og 
Egedal Kommune om en udtalelse om projektet, jf. 
vejlovens § 16.  

Ballerup Kommune har i brev af 15. november 2010 
til Vejdirektoratet oplyst, at man helt generelt støtter 
det med anlægsloven besluttede projekt. Kommunen 
undrer sig dog over, at Tværvej tilsyneladende ikke 
er forberedt til, at kommunevej Kongebakken (i Ege-
dal Kommune) kan tilsluttes. I det fælleskommunale 
planlægningsarbejde om Måløv Knudepunktet har 
det hele tiden været forudsat, at Kongebakken skulle 
videreføres nord om Kong Svends Høj og på et pas-
sende sted nær Schæfergården tilsluttes en ny Tvær-
vej. Kommunen finder det særdeles uheldigt, hvis 
Egedal Kommunes store erhvervsområde Kong 
Svends Park alene skal betjenes ved hjælp af Balle-
rup Kommunes vejnet. Ballerup Kommune forventer 
i øvrigt, at trafikafviklingen på Hold-An Vej kan 
opretholdes i hele anlægsperioden. 

I forlængelse af de forudgående VVM-runder har 
Ballerup Kommune i øvrigt anført, at det ud fra især 
støjmæssige hensyn ville være hensigtsmæssigt, at 
linjeføringen syd for Ågerup rykkes lidt længere mod 
syd, så man undgår en så stor påvirkning af den ejen-
dom, der tilhører O/F Ågerup. Hvis ikke det er mu-
ligt, er det vigtigt, at den planlagte støjvold får en 
sådan udstrækning, højde og udformning i øvrigt, at 
støjniveauet i haverne og på de fælles, rekreative 
arealer kan overholde grænseværdierne. Kolonihave-

repræsentanterne i det lokale Grønne Råd opfordrer 
til, at der snarest indledes et samarbejde om den kon-
krete uformning af støjvold og kolonihavernes nær-
miljø m.v. Ballerup Kommune finder endvidere, at 
volden langs kolonihaverne bør forlænges i begge 
retninger, ved haveforeningen Stuvehøjgård med en 
afvikling der sikrer, at støjen ikke trænger ind vestfra 
– og østfra frem til Hold-An-vej for at kunne beskyt-
te de tilbageblevne boligejendomme ved den nye 
overførsel. Ballerup Kommune er åbne over for ind-
bygning af overskydende jord og håber, at der blandt 
andet gennem disse besparelser på bortkørsel og de-
ponering af overskudsjord kan findes midler inden 
for projektets rammer til finansiering af en stibro syd 
for O/F Ågerup. I forbindelse med projekteringen af 
støjvolden langs kolonihaverne ønsker kommunen, at 
der på nordsiden af motorvejen indarbejdes en stifor-
bindelse mellem Ågerupvej eller O/F Ågerup og 
Hold-An Vej, jf. den regionale sti (nr. 56), der længe 
har fremgået af region- og kommuneplaner, og der 
bør ved linjebesigtigelsen tages højde for stiens til-
slutning til Hold-An Vej umiddelbart nord for broen. 

Med hensyn til faunapassager finder Ballerup Kom-
mune ikke, at der er de tilstrækkelige passagemulig-
heder for vildtbestanden i det fremlagte forslag. 
Kommunen anbefaler bl.a., at der etableres ledelinjer 
frem til stiunderføringen nordvest for Ledøje, at der 
etableres en større passage på tværs af Tværvej, 
f.eks. ved Grønsø Å/Råbroholm, og at en korridor 
herfra i sydlig retning indtænkes. Ligeledes anbefa-
les, at faunapassage for lidt større dyr også indtænkes 
i udformningen af Hold-An Vejs overføring med 
henblik på sammenhæng mellem Vestskoven og 
fritidslandskabet nord for motorvejen. Med hensyn til 
afvanding finder kommunen det især problematisk 
med regnvandsbassinet ved Hold-An Vej. Grundet 
faldende terræn fra kolonihaverne mod syd findes der 
langs kommunegrænsen en del markdræn. Kommu-
nen forudsætter, at fremtidig afvanding sker uden 
gener for de tilstødende kolonihaver. 

Egedal Kommune har i brev af 3. november 2010 
anført, at man med hensyn til Tværvejens placering 
foretrækker Vejdirektoratets nye justerede forslag 
frem for det tidligere forslag, idet motortrafikvejen i 
det nye forslag er flyttet længere mod øst ved Grønsø 
Mose og mod vest ved Skebjerg, hvorved man und-
går, at boligområdet ved Dyvelåsen bliver direkte 
berørt. Desuden følger linjeføringen også terrænet 
bedre og tager mere hensyn til § 3-områderne. 
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Albertslund Kommune er ikke fremkommet med 
bemærkninger til projektet. 

I brev af 8. oktober 2010 har Vejdirektoratet anmodet 
FødevareErhverv om en udtalelse vedr. de land-
brugsmæssige konsekvenser af projektet og om mu-
lighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov 
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom, § 13, stk. 2.  

FødevareErhverv har i brev af 2. november 2010 til 
Vejdirektoratet anbefalet, at de landbrugsmæssige 
ulemper ved projektet søges afhjulpet ved gennemfø-
relse af en jordfordeling. 

De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nød-
vendige for anlæggets gennemførelse, vil blive søgt 
løbende i forbindelse med projekteringen af anlæg-
get.

Tegningsoversigt 

 

Tegn. nr Rev. Mål Emne Stationering 

1220-1000 - 1:25.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan  

1220-33001 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan 

Ejendomsforhold – Motorvejen 

st. 38.200 – 44.000 

1220-33002 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan 

Ortofoto – Motorvejen 

st. 38.200 – 44.000 

1220-43001 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan 

Ejendomsforhold – Tværvej N. 

st. 1.000 –  4.866 

1220-43002 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Oversigtsplan 

Ortofoto – Tværvej N. 

st. 1.000 –  4.866 

     

Projektmappen: 

1220-1003 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Plan 

Motorvejen 

st. 38.200 – 44.000 

1220-11002 - 1:10.000 Linjebesigtigelse – Plan 

Tværvej N. 

st. 1.000 –  4.866 

1220-2001 - 1:1000/ 1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil 

Motorvejen 

st. 38.200 – 44.000 

1220-12000 - 1:1000/ 1:10.000 Linjebesigtigelse – Længdeprofil 

Tværvej N. 

st. 1.000 –  4.866 
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1220-7001 - 1:100 Linjebesigtigelse - Normaltværsnit 4 
sporet motorvej (29 m) med 2 m mid-
terrabat 

 

1220-17001 - 1:100 Linjebesigtigelse - Normaltværsnit 
Tværvej N. 

 

     

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Strækningen Motorring 4 – Tværvej N. udgør den ca. 
5 km lange 2. etape af Frederikssundmotorvejen fra 
Ring 3 til Frederikssund.  

Frederikssundmotorvejen er i den østlige ende af 2. 
etape forbundet med Motorring 4 via et forbindelses-
anlæg med fuld udveksling for alle trafikretninger.  

1. etape fra Ring 3 til Motorring 4 er under anlæg og 
forventes åbnet i 2013.  

I tilknytning til 2. etape anlægges Tværvej N. som 
motortrafikvej, for at forbinde ovenstående motor-
vejsstrækning med den eksisterende hovedlandevej 
522, Frederikssundsvej. 

Det behandlede vejanlæg omfatter endvidere anlæg 
af en ca. 2 km forlængelse af den eksisterende kom-
munevej Smørum Parkvej til Ledøjetoften. 

Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med ud-
gangspunkt i st. 43.700. 

Motorvejen er beliggende i følgende kommuner: 

• Egedal Kommune st. 38.200 – 40.700 og st. 
41.000 – 41.700  

• Ballerup Kommune st. 40.700 – 41.000 og 
41.700 – 42.500 

• Albertslund Kommune st. 42.500 – 44.000 

Motortrafikvejen Tværvej N er beliggende i følgende 
kommuner: 

• Egedal Kommune st. 1.000 – 4.700  
• Ballerup Kommune st. 4.700 – 4.866 

Dimensioneringshastighed 

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
130 km/h. Der er i projektet for motorvejen benyttet 
tracéringselementer, som opfylder vejreglernes krav 
til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed. 

Mindste horisontalradius er 5.000 m. 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk er 
60.000 m. 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk er 
85.000 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 10 ‰. 

Motortrafikvejens dimensioneringshastighed er fast-
sat til 80 km/h. Der er i projektet for motortrafikvejen 
benyttet tracéringselementer, som opfylder vejregler-
nes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne 
hastighed. 

Mindste horisontalradius er 1.260 m. 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk er 
15.000 m. 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk er 
11.000 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 15 ‰. 

For ombygning og forlægning af øvrige kommuneve-
je samt anlæg af nye kommuneveje, herunder Ledø-
jetoften, anvendes dimensioneringshastigheder på 
50-80 km/h. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejsanlægget. 
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Vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved detailbesig-
tigelsen. 

Tilslutninger 

Der etableres følgende tilslutninger: 

Kommunevej Ledøjetoften tilsluttes i et halvt tilslut-
ningsanlæg med østvendte ramper umiddelbart nord 
for Ledøje. 

Den nye Tværvej N. tilsluttes i et fuldt tilslutningsan-
læg nordvest for Ledøje. I 2. etape etableres kun de 
østvendte ramper. 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer mo-
torvejen og motortrafikvejen ude af niveau eller af-
brydes.  

Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg ud-
formet som 2-plans-kryds med ensrettede ramper for 
færdsel til og fra motorvejen. 

Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen forbindes i 
det eksisterende forbindelsesanlæg, der udbygges, så 
der opnås fuld udveksling for alle trafikretninger. 

Endelig udformning af tilslutningerne vil blive fast-
lagt under detailprojekteringen og vil foreligge ved 
detailbesigtigelsen.  

Sideanlæg 

Der vil blive erhvervet areal og projekteret en parkér 
og samkørselsplads i forbindelse med tilslutningen til 
Tværvej N. Denne vil dog først blive anlagt i forbin-
delse med etablering af de resterende etaper af Frede-
rikssundmotorvejen. 

Tværprofil 

Motorvejens kronebredde er 29,00 m, opdelt i føl-
gende elementer: 

• 1 midterrabat a 2,00 m (På strækningen st. 
42.000 - 43.300 udvides midterrabatten til 
7,50 m, herefter er midterrabatten 7,50 m )  

• 2 brede kantbaner mod midterrabat a 1,50 m 
• 2 kørebaner a 7,50 m (afstribet med 2 køre-

spor a 3,75 m) 
• 2 kantbaner mod nødspor a 0,50 m 
• 2 nødspor a 2,50 m  
• 2 kantopsamlinger a 0,50 m  

• 2 yderrabatter a 1,00 m 

Motortrafikvejens kronebredde er 15,00 m, opdelt i 
følgende elementer: 

• 1 kørebane a 8,00 m afstribet som følger: 
- 2 kørespor a 3,50 m  
- 2 kantbaner a 0,50 m 

• 2 nødspor a 2,50 m 
• 2 asfaltkiler a 0,50 m 
• 2 yderrabatter a 0,50 m 

Tværprofiler for øvrige veje, som anlægges, herunder 
Ledøjetoften, ombygges eller forlægges, forhandles 
med de respektive vejbestyrelser inden en kommende 
detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil som udgangs-
punkt blive udformet i overensstemmelse med de 
eksisterende forhold. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer der tillægges private ejendomme, 
undersøges for forurening og arealerne renses i for-
nødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og 
fjernes og arealet retableres med muldjord. Arealet 
bringes i en form og tilstand, der hænger sammen 
med de omliggende arealer. 

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med gældende vejregler, 4,50 m for motorveje og 
motortrafikveje, 4,20 m for øvrige veje og 2,50 m for 
stier. 

Støjafskærmning 

Der etableres i henhold til Anlægsloven støjafskær-
mende foranstaltninger i form af støjvolde på en ca. 2 
km lang delstrækning ved kolonihaverne syd for 
Ballerup st. 40.200 - 42.200. 

Under detailprojekteringen vil støjgener på hele 
strækningen blive undersøgt nærmere, og det vil 
blive vurderet, om der kan anlægges yderligere støj-
dæmpende anlæg ved for eksempel at anvende over-
skudsjord til terrænregulering eller opbygning af 
jordvolde. 

Motorvejen og Tværvej N. vil blive anlagt med støj-
dæmpende vejbelægning. Typen af belægninger på 
de øvrige veje forhandles med de respektive vejbe-
styrelser inden en kommende detailbesigtigelse. 
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Byggelinjer 

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

Byggelinjerne fastsættes således: 

Fra motorvejens midte  50 m 

Fra rampens venstre kørebanekant 35 m 

Fra hovedlandvejes midte  25 m 

Fra kommunevejes midte  20 m 

Fra rundkørslernes yderste kørebanekant 25 m 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra 
venstre kørebanekant. 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og 
passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdefor-
skellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 
meter til passage, jf. vejlovens § 34, stk. 4. 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens 
jordlinje ligger i højde med vejens midte. 

Fri oversigt  

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

Adgangsbegrænsning 

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme langs nyanlagte og ombyggede veje. 

Færdselsrettigheder 

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

Arbejdsareal m.v. 

Der kan midlertidigt eksproprieres et areal langs de 
nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, mate-
rialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m. 

Endvidere kan der eksproprieres til broarbejdsplad-
ser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyld-
tagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af 
vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegrav-
ninger og udgravninger m.v. 

Faunapassager 

Placering og udformning sker i samråd med Egedal 
Kommune, Ballerup Kommune og Albertslund 
Kommune, By- og Landskabsstyrelsen samt Skov- 
og Naturstyrelsen. 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes mulighed for passage af motorvejen 
og motortrafikvejen, såsom ledelinjer, beplantning 
mv.  

Faunapassager må som udgangspunkt ikke anvendes 
som overkørsel eller overgang for mennesker eller 
maskiner, herunder til landbrugsdrift.  

Undtaget fra dette er en kombineret underføring for 
personer og dyr op til rådyrstørrelse, der placeres på 
Ledøjetoftens forlængelse ved Husesø Mose, hvor 
Grønsø Å krydser vejen. 

Der etableres som udgangspunkt faunarør for mindre 
dyr for hver ca. 250 m på strækningen, hvor motor-
vejen ligger på dæmning eller i terræn. Faunarørenes 
endelig placering fastlægges i forbindelse med de-
tailprojekteringen. 

Erstatningsbiotoper 

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og 
udformning sker i samråd med By- og Landskabssty-
relsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af 
erstatningsbiotoper. 

Vildthegn 

Placering og udformning af eventuelle vildthegn sker 
i samråd med By- og Landskabsstyrelsen. 

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 vej-
lovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbe-
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styrelser eller private ejere og bruger, til hvem vejene 
afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Strækningen af hovedlandevej 522 Frederikssundsvej 
mellem Ring 4 og krydset med Kildedalsvej nedklas-
sificeres til kommunevej. 

Kildedalsvej mellem hovedlandevej 522 og Tværvej 
N. opklassificeres til hovedlandevej. 

Indledende møde: 

De fremmødte ejere, brugere og disses repræsentan-
ter, samt repræsentanter for de fremmødte myndig-
heder havde lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom blandt andet følgende kommentarer til 
projektet: 

Vedrørende motorvejen 

Omegnens Fritidshaveforening Ågerup (O.F. Åge-
rup) og Grønt Råd for Ballerup Kommune fremlagde 
powerpointpræsentation samt andre dokumenter, der 
tidligere er fremlagt for bl.a. Folketingets Trafikud-
valg. Repræsentanterne udleverede endvidere et notat 
til kommissionen med bemærkninger og ønsker til 
projektet. Materialet indeholder 4 ønsker til projek-
tet: 

1. Etablering af en passage (gang- og cykelbro) over 
motorvejen til rekreative områder syd for koloniha-
verne, hvor der i dag er en trampesti 

2. Forlængelse af de i projektet indeholdte støjvolde 
ved kolonihaverne i begge ender 

3. Udrettet linjeføring af motorvejen med placering 
længere syd for haveforeningerne 

4. Støjvolde skal udformes til et rekreativt anvende-
ligt område 

Repræsentanterne for haveforeningen og Grønt Råd 
redegjorde nærmere for de ovenstående ønsker og 
anførte bl.a. følgende: 

Ad 1.  

Ønsket om en cykel- og gangbro ved den nuværende 
trampesti og Margrethelund bunder i, at det over en 
strækning på 3 km ud for området med kolonihaver 
ikke vil være muligt at komme over på den anden 
side af motorvejen. Dette vil betyde, at kolonihave-
folket og de mange beboere i boligblokkene nord for 
kolonihaverne vil blive afskåret fra de store rekreati-
ve områder syd for motorvejen, hvor der også ligger 
rideskoler m.v., hvor mange børn og voksne dyrker 
deres fritidsinteresser. Handicappede og ældre, som 
også udgør en andel af haveejere i området vil ikke 
kunne klare de ekstra 4 – 6 km for at komme ud i 
skoven og naturen. Endvidere vil regionale cykelru-
ter blive ødelagt. Ballerup Kommune har peget på en 
cykelsti langs den nordlige side af motorvejen og der 
er godkendt og bevilliget økonomi til en planlagt 
cykelrute (rute 68). Denne rute kan ikke gennemføres 
som tænkt på grund af den manglende broforbindelse 
til Margrethelund. 

Ad 2. 

Man ønsker en forlængelse af støjvolde i begge ender 
ud for kolonihaveområdet, så man undgår sidestøj. 
Endvidere ønskes støjvolden gennemgående og 
ubrudt på hele strækningen.  

Ad 3.  

Der er meget væsentligt at linjeføringen udrettes med 
placering længere syd for haveforeningerne, for at 
minimere generne fra motorvejen. Både støj og do-
minans fra motorvejen vil derved blive reduceret, og 
man vil undgå, at støjvolden ender inde i hækken hos 
én af andelshaverne. I den vestlige ende har linjefø-
ringen ændret sig fra 300 m´s afstand som beskrevet i 
VVM-redegørelsen til den nuværende linjeføring, 
som er 50-100 m inde på haveforeningens område. 
Vejanlægget ønskes rykket tilbage, således at 
jord/støjvolde kommer til at overholde den beskrevne 
afstand på 50-100 m udenfor haveforeningens områ-
de. 

Det understreges, at de forudsætninger, som lå til 
grund ved udstykningen og bygningen af koloniha-
verne er bristede, hvis ikke vejanlægget flyttes jf. 
ovenstående. I 1991 var der krav om en afstand af 
300 m til den planlagte motorvej, hvorfor der ikke 
blev bygget på den sydligste del af området. Der er 
således også tinglyst en byggegrænse på 300 meter. 
Såfremt linjeføringen bliver som planlagt af Vejdi-
rektoratet, skulle O.F. Ågerups område aldrig have 
været godkendt til kolonihaver. Alternativt må man 
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overveje at ekspropriere de nødvendige områder for 
at tilgodese og opfylde et minimum af afstand og 
sikre/tilgodese de forhold, som O.F.´s område er 
godkendt ud fra. 

Ad 4.  

Der er fra haveforeningens side ønske om, at støjvol-
de udformes til et rekreativt anvendeligt område. Der 
henvistes til, at en motorvej betyder tab af natur- og 
miljøværdier, som der bør kompenseres for bedst 
muligt. Man ønsker i videre dialog med Vejdirektora-
tet og Ballerup Kommune at blive inddraget i ud-
formning af støjvolde, beplantning, yderligere støj-
dæmpende tiltag, gang- og cykelstier, broer m.v. 

Vejdirektoratets bemærkninger til de 4 ønsker m.v.: 

Ad 1. Ønsket om en passage over motorvejen ud for 
haveforeningerne blev fremført i forbindelse med de 
offentlige høringer og de efterfølgende politiske for-
handlinger i forbindelse med anlægsloven. En passa-
ge er imidlertid ikke medtaget i anlægsloven, og det 
er specifikt i anlægsloven anført, at ”der etableres 
ingen stipassage på tværs af motorvejen mellem 
Hold-An Vej og Ledøjetoften, idet der ikke findes 
nogen skærende veje og stier på denne strækning”. 
Der er krydsninger to andre steder på en afstand af 
omtrent 1½ km til hver side, så det er politisk blevet 
vurderet, at det ikke er rimeligt at bruge ca. 10 mio. 
kr. til en ekstra passage. Faunapassagerne under ve-
jen kan ikke bruges som menneskepassage, da de er 
ganske små med ca. 1 meter i frihøjde. Motorvejen 
kan ikke hæves, da det vil have konsekvenser for støj 
og udsigt. Der kan dog blive tale om i samarbejde 
med Ballerup Kommune at lave plads til en stifor-
bindelse langs voldene hen til de to krydsninger ved 
Hold-An vej og Ledøjetoften.  

Ad 2. VD vil undersøge muligheden for at forlænge 
støjvolden hele vejen hen til Hold-An vej og så langt 
som muligt til den anden side. 

Ad 3. Det er ikke muligt at ”rette motorvejen ud” 
som Grønt Råd skitserer, da det vil give et knæk, som 
trafiksikkerhedsmæssigt ikke kan lade sig gøre på en 
motorvej med den hastighed, som anlægsloven kræ-
ver (kurvemæssigt projekteret til 130 km/t). Yderme-
re er vejens kurve bundet af udgangsretningen fra 
den eksisterende Frederikssundmotorvej i øst og 
tilslutningen i vest, hvor vejen er planlagt til place-
ring syd om det fredede område Edelgave. Vejdirek-
toratet oplyste, at en eventuel justering af motorve-

jens linjeføring på det foreliggende grundlag derfor 
næppe kan blive på mere end nogle få meter målt ud 
for det sted, hvor motorvejen er tættest på den nær-
meste kolonihave. En eventuel justering vil i øvrigt 
forudsætte, at man ser på hele strækningen mellem 
Motorring 4 og Ledøjetoften.  

Ad 4. Det er hensigten, at støjvoldenes udformning 
til et rekreativt område skal besluttes i en dialog mel-
lem Vejdirektoratet og naboerne til støjvolden inden 
for projektets rammer. Støjvoldene vil blive i en så-
dan højde, at der ikke vil være udsigt mod syd over 
markerne - og altså heller ikke til motorvejen. Der 
planlægges med en landskabelig udformning af støj-
voldene mod nabosiden med spredt beplantning og 
mulighed for rekreative aktiviteter.  

Flere lodsejere foreslog, at linjeføringen af motorve-
jen ved Råbrovej flyttes længere mod nord. Forslaget 
blev bl.a. begrundet med, at linjeføringen længere 
mod vest (3. etape) med en nordligere linjeføring vil 
overflødiggøre totalekspropriation af mindst en ejen-
dom og overflødiggøre lukning af Nybøllevej ved st. 
37/000. Endvidere vil man ved anlæg af næste etape 
af motorvejen kunne skåne et nyligt fredet område 
ved Tysmosen. Ved en flytning mod nord vil motor-
vejen desuden komme til at ligge lavere i terrænet og 
i højere grad kunne ”graves ind i” af bakkekammen. 
Støj og lysgener fra motorvejen vil derved blive re-
duceret for Ledøje by m.v. Samtidig vil vejen virke 
mindre dominerende i landskabet – modsat det skit-
serede, hvor den ligger på det højeste sted i området. 
Det må være muligt at ”lægge en lineal” på linjefø-
ringen, således at motorvejen ikke buer så meget, 
hvorved både kolonihaverne og beboerne i den vest-
lige ende af motorvejen vil blive tilgodeset. Hvis 
motorvejen blev flyttet længere nordpå vil det heller 
ikke være nødvendigt at forlægge Råbrovej. 

En repræsentant fra Ledøje Lokalråd var enig i, at 
motorvejen i den vestlige ende bør flyttes længere 
mod nord, således at generne fra motorvejen minime-
res i forhold til Ledøje by. Alternativt må der laves 
en vold på sydsiden af motorvejen mod støj- og lys-
gener. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at en flytning af motor-
vejen mod nord ville få konsekvenser for hele stræk-
ningen, bl.a. vil motorvejen komme endnu tættere på 
kolonihaveområdet ved Ågerup. Man kan ikke bare 
lægge en lineal på og rette motorvejen ud. Det vil 
give sikkerhedsmæssige problemer, og det vil også 
blive problematisk for motorvejens planlagte videre 
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forløb, idet næste etape bl.a. skal ramme et punkt syd 
for den fredede Gyngehøj. Der ligger således en ræk-
ke forudsætninger og bindinger både mod øst og 
vest, som en flytning af linjeføringen vil få store 
konsekvenser for. For så vidt angår den omtalte fred-
ning ved Tysmosen er Vejdirektoratet i kontakt med 
fredningsmyndighederne om en løsning. Endvidere 
vil en flytning mod nord betyde, at man kommer 
endnu tættere på landbrugsejendomme, hvor ejerne 
har ønsket motorvejen rykket længere mod syd. 

Vedrørende motorvejsramperne ved Ledøjetoften 
blev det af en borger påpeget, at arealforbruget til 
anlæg af disse med tilhørende skråningsarealer er 
meget stort til gene for ejendommen Ledøjetoften 14.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at rampeanlægget er 
udformet således, at trafikanterne kan overskue ind- 
og udfletning til og fra ramperne. Det er nødvendigt 
med en vis afstand mellem ramperne for at reducere 
ulykkesrisikoen. 

En repræsentant fra de frie børnehaver anførte, at det 
er et stort problem, at rampen ved udfletningsanlæg-
get med Motorring 4 kommer så tæt på ejendommen 
”Naturgården”. Der efterlystes en løsning på støjpro-
blemet eller alternativt en anden placering af rampen. 

Flere lodsejere spurgte, om der ville komme en jord-
fordelingsproces. 

Dette blev bekræftet af konsulent Aksel Agger Sø-
rensen fra Jordfordelingskontoret. 

Vedrørende Smørum Parkvejs forlængelse 

Repræsentanter for Smørum Golfcenter fremlagde 
deres synspunkter. Endvidere udleveredes et notat til 
ekspropriationskommissionen. Ved den skitserede 
vejudbygning vil det være nødvendigt at nedrive to 
eksisterende maskinbygninger. Det er vigtigt at beva-
re værkstedsbygning og hovedbygning på Egegården. 
De nye maskinbygninger kan mest hensigtsmæssigt 
placeres på arealet langs med Ledøjetoften ved siden 
af Egegården. Det henstilles, at Smørum Parkvejs 
forlængelse placeres således, at stykket ind mod 
Egegården bliver så tilpas bredt, at der kan laves en 
grusvej mellem vejen og bygningerne, som er egnet 
til kørsel med arbejdsmaskiner.  

Der ønskes etableret indkørsel til golfcentret som en 
5. finger i den planlagte rundkørsel i krydset Smørum 
Parkvej/Baltorpvej/Skebjergvej.  

Det foreslås, at vejen så vidt muligt sænkes i terræn, 
subsidiært at overskudsjord fra motorvejsbyggeriet 
anvendes til etablering af støjvolde. Golfcentret øn-
sker endvidere, at der etableres 3 underføringer af 
vejen, således at der er transportkorridorer for cente-
rets aktiviteter og kunder. De 3 underføringer bør 
placeres, så der er adgang under vejen ved indgangen 
til Intermediate banen i vejens nordlige ende, ved 
broen/dæmningen, der skal føre vejen over Grønsø Å 
og umiddelbart syd for Egegården. Underføringerne 
bør udformes med en højde på 3,00 m og en bredde 
på 3,50 m, således at golfcentrets maskiner kan 
komme igennem. Det påpeges, at der i dag er der 6 
overgange i området. Ifølge Vejdirektoratets egne 
beregninger vil der passere 10.000 biler om dagen 
med 10 % i spidsbelastninger. 

Golfcentret har i den forbindelse henvist til Lokal-
plan 052902 ”Golfbaneanlæg Egegård, Nørregård og 
Skebjerggård” samt VVM-redegørelsen med tilhø-
rende regionplantillæg vedrørende Smørum Parkvejs 
forlængelse, der blev udarbejdet af Københavns Amt 
i 1993, og som begge taler om to passagemuligheder 
i form af niveaufri skæringer. Dengang var der imid-
lertid ikke planlagt en Intermediate bane – men kun 
en lang bane, hvorfor 2 underføringer kunne dække 
behovet. Golfbanen kan som arbejdsplads og forret-
ning blive truet på sin eksistens, hvis ikke der etable-
res mindst 3 underføringer. Golfbanen har ca. 40 
ansatte, ca. 3.000 medlemmer og i alt ca. 100.000 
besøgende om året.  

Golfcentret anmodede endvidere om, at der i dialog 
med Egedal Kommune findes erstatningsbiotoper for 
det § 3-areal, der går tabt. Også faunapassager er 
vigtige for bedst muligt at sikre dyrelivet, og de stør-
relsesmål, der er angivet ovenfor, sikrer dyrelivet en 
hensigtsmæssig adgang. Endvidere ønskes hurtigst 
muligt tilplantning af arealerne langs vejen for at 
skærme den visuelle gene fra vejen og anlægsfasen 
bedst muligt. 

Der er endvidere tilkendegivet en række ønsker fra 
golfcentret i forbindelse med selve anlægsfasen, så-
ledes at anlæg af vejen medfører mindst mulige gener 
for brugerne. 

Vejdirektoratet oplyste, at projektet for Smørum 
Parkvejs forlængelse indeholder en kombineret un-
derføring for personer og dyr op til rådyrstørrelse ved 
Grønsø Å. I den lokalplan, der er udarbejdet som 
grundlag for golfbanens etablering, fremgår det, at et 
vilkår for banens etablering er, at der skal være mu-
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lighed for at passere Smørum Parkvejs forlængelse 
på to steder ude af niveau. Udgiften hertil er efter 
anlægsmyndighedens opfattelse som udgangspunkt 
noget, der skal afholdes af golfcentret/ejeren. At an-
lægsloven indeholder den nævnte passage ved 
Grønsø Å, der således anlægges af Vejdirektoratet, er 
et gode, som golfbanen har opnået, men det betyder 
ikke, at anlægsmyndigheden også skal afholde udgif-
terne til yderligere passagemuligheder. Golf-
centret/ejeren har kunnet forvente, at der ville kom-
me et krav om, at der skulle afholdes udgifter til en 
passagemulighed, når Ledøjetoftens forlængelse blev 
en realitet. Anlægsmyndigheden er dog villig til mod 
betaling for projektering, tilsyn og anlæg at udføre 
yderligere passager for golfbanen. De nærmere vilkår 
herfor skal i givet fald afklares med Golf-
centret/ejeren.  

Vedrørende Tværvej 

Der blev spurgt til planerne for en Motorring 5 og 
dennes sammenhæng til den planlagte Tværvej. Man 
frygtede, at Tværvej N er første skridt i en ny Motor-
ring 5, som dermed vil komme meget tæt på Ledøje 
by. 

Vejdirektoratet oplyste, at der er igangsat en strate-
gisk analyse af en eventuel Motorring 5, men der er 
ikke noget, der er besluttet. 

En borger påpegede, at den i projektet foreslåede 
flytning af Tværvej mod vest vil medføre yderligere 
indgreb i landbrugsarealer, idet der afskæres mere 
jord end i det oprindelige forslag. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at man ved justeringen 
af linjeføringen bl.a. har lagt vægt på indsigelserne 
fra beboerne fra Dyvelåsen. De pågældende marker 
vil under alle omstændigheder blive gennemskåret. 

En borger gjorde opmærksom på, at flere lodsejere 
ikke ville kunne komme til deres markarealer på den 
anden side af Tværvej, når Kong Svends Vej afbry-
des. 

Vejdirektoratet oplyste, at når adgangsveje afbrydes, 
skal der skaffes anden vejadgang til arealerne. Der vil 
blive set nærmere på adgangsforholdene til de nævn-
te arealer i forbindelse med detailprojekteringen. 

Der blev spurgt til, hvordan Kirkevangen bliver ført 
over Tværvej. Der blev fremsat ønske om, at det også 
bliver muligt at passere i bil, da mange ellers ville få 

en stor omvej, bl.a. til Kirken. Endvidere vil det læg-
ge et betydeligt trafikpres på Skebjergvej, som også 
er skolevej, hvis Kirkevangen afbrydes for motorkø-
rende trafik. 

Vejdirektoratet oplyste, at det i forbindelse med 
VVM-processen er vurderet, at Skebjergvej vil kunne 
betjene den kørende trafik. En cykel/gangbro er be-
tydelig billigere også fordi der er tale om en meget 
lang bro, da den har en meget skrå skæring med 
Tværvej. Endvidere vil belastningen af Skebjergvej 
på sigt blive mindre, da åbningen af Tværvej og mo-
torvejsstrækningen vil medføre, at trafikken bliver 
”omdirigeret” hertil.  

Flere spurgte til, hvad der ville ske med trafikken 
gennem Ledøje by efter motorvejens åbning.  

Vejdirektoratet oplyste, at trafikken gennem Ledøje 
by ifølge trafikprognoserne vil stige noget som følge 
af oplandets trafik til og fra motorvejen. 

En repræsentant for spejdernes ejendom ved Råbro-
vej fremsatte ønske om, at det blev muligt at passere 
Tværvej via en underføring. Det blev konkret fore-
slået at udbygge faunapassagen for Grønsø Å, så 
også personer kan passere. I modsat fald vil en meget 
stor del af spejdernes grund blive afskåret og skulle 
eksproprieres – heriblandt et fredskovsareal. Arealer-
ne bruges ikke bare af spejderne men også af naturel-
skere, motionister m.v. 

Vejdirektoratet anførte, at en underføring til personer 
ville blive dyrere, da den skal være højere og udfor-
mes anderledes. Vejdirektoratet vil dog undersøge 
mulighederne og meromkostningerne herved nærme-
re inden detailbesigtigelsen. 

Besigtigelse i marken: 

Efter mødet med lodsejere og myndighedsrepræsen-
tanter foretog kommissionen en besigtigelse i marken 
af den del af projektet, der omfatter selve motorvejen 
mellem Råbrovej og Motorring 4, herunder tilslut-
ningsanlægget ved Ledøjetoften og forbindelsesan-
lægget ved Motorring 4. 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 
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Lokalitet: Motorvejens skæring med Råbrovej  

Ejeren af matr.nr. 5c Ledøje By, Ledøje (Jordbær-
gården) anførte, at han ikke ville kunne fortsætte med 
at drive sin gårdbutik, hvis motorvejen ikke flyttes 
mod nord, således at Råbrovej kan bibeholdes i den 
nuværende linjeføring ud for ejendommen. Han er 
helt afhængig af, at kunderne kommer lige forbi, og 
at ejendommen ikke ligger skjult bag en skråning. I 
øvrigt vil hans drikkevandsboring sandsynligvis ikke 
kunne bevares, da motorvejen kommer til at ligge 
ovenpå boringen eller i hvert fald meget meget tæt 
ved den. 

Ejeren af matr.nr. 9a m.fl. smst. gentog sine syns-
punkter fra det indledende møde og anførte, at det 
eneste rigtige vil være, at motorvejen flyttes mod 
nord det pågældende sted svarende til et af de alter-
nativer, der var fremlagt ved VVM-høringen. Det 
behøver ikke være meget mere end ”en motorvejs-
bredde”. Ejeren vil i øvrigt gerne have en underfø-
ring af sin markvej, da hovedparten af ejendommens 
jorder kommer til at ligge på den anden side af mo-
torvejen i forhold til bygningerne. 

Med hensyn til muligheden for at flytte motorvejen 
mod nord det pågældende sted henviste Vejdirektora-
tet til sit svar på det indledende møde, som blev gen-
taget.  

Lokalitet: Motorvejens skæring med Ballerupvej 

Ejerne af ejendommene matr.nr. 1l, 1p, 1y og 2r Har-
restrup By, Herstedøster, anførte, at man snarest øn-
skede ejendommene totaleksproprieret ved fremryk-
ket ekspropriation, idet man herved får kendskab til 
det økonomiske råderum i forhold til flytning til an-
den bolig. Ønsket om totalekspropriation begrundes 
med, at villaen vil få en beliggenhed meget tæt på 
den nye motorvej. Ejerne ønsker dog af personlige 
grunde at blive boende (som lejere) i villaen indtil 1. 
juli 2012.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man havde forståelse 
for ønsket om en totalekspropriation af ejendommen.  

Kst. Kommissarius oplyste, at en anmodning om 
fremrykket ekspropriation i givet fald må fremsættes 
over for Transportministeriet, der skal give ekspro-
priationsbemyndigelse. Anmodningen skal fremsæt-
tes via Vejdirektoratet. 

Ejeren af matr. nr. 2ø Harrestrup By, Herstedøster 
m.fl. anmodede om, at det planlagte regnvandsbassin 
på ejendommen nord for motorvejen flyttes til en 
placering syd for motorvejen. 

Vejdirektoratet gav tilsagn om at undersøge mulig-
heden for en sådan flytning.  

Lokalitet: Naturgården, Ballerupvej 

En repræsentant for Landsforeningen Frie Børneha-
ver, der er lejer af ejendommen ”Naturgården” anfør-
te, at man helst så ejendommens bygninger ”flyttet” 
længere op på marken i passende afstand fra motor-
vejen og motorvejsramperne. Hvis ikke dette er mu-
ligt, ønskes der støjværn / støjdæmpende tiltag, så det 
fortsat er muligt at drive Naturgården som naturskole 
/ skovbørnehave. Det blev oplyst, at foreningen har 
lejet ejendommen af Skov- og Naturstyrelsen frem til 
2028. Ejendommen er bl.a. indrettet med bolig til en 
bestyrer. Der er tale om et unikt sted, der ligger tæt 
ved København, og hvorfra der er let adgang til natu-
ren. Gården besøges årligt af ca. 8.000 børn fra insti-
tutioner i hele Storkøbenhavns-området. 

Vejdirektoratet anførte, at man vil undersøge mulig-
hederne for yderligere støjdæmpende tiltag, men at 
det ikke er helt let, da motorvejsramperne vil blive 
hævet et godt stykke op, og det derfor er svært at 
skærme for støjen. En støjisolering af selve huset 
(vinduer m.v.) ville formentlig være mere hensigts-
mæssigt. 

Lokalitet: Trampesti syd for kolonihaverne 

Kolonihaverne: 

Repræsentanter for kolonihaverne var mødt op og 
gentog deres synspunkter fra det indledende møde. 
Man ønsker, at motorvejen rykkes så langt mod syd, 
at kolonihaveområdet går helt fri for indgreb areal-
mæssigt, da det berørte areal er det eneste sted, hvor 
der er mulighed for at have et rekreativt område. 

Vejdirektoratet oplyste, at motorvejen muligvis vil 
kunne flyttes lidt mod syd, men at en flytning vil få 
konsekvenser for andre ejendomme langs stræknin-
gen. Vejdirektoratet har valgt den linje, som vurderes 
at være den mest optimale ud fra en samlet afvejning 
af konsekvenserne for naboer, miljø, landskab, køre-
komfort og trafiksikkerhed. 
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Foreholdt det faktum, at det ifølge Vejdirektoratets 
oplysninger vil blive meget vanskeligt at flytte mo-
torvejen, bemærkede repræsentanterne for koloniha-
verne, at det som absolut minimum må kræves, at 
motorvejen flyttes ca. 20 m, således at den direkte 
berørte have går fri af indgreb. 

Ejeren af landbrugsejendommen matr.nr. 16f m.fl. 
Ledøje By, Ledøje, der er nabo til kolonihaverne, 
ønskede ikke motorvejen flyttet mod syd, men gerne 
mod nord.  

Ejeren af matr.nr. 16d og 16g smst., der ligeledes er 
en landbrugsejendom, ønskede heller ikke motorve-
jen flyttet længere mod syd, da det vil beslaglægge 
endnu mere landbrugsjord. Han anførte endvidere, at 
kolonihaveforeningen evt. kan tillægges det areal fra 
hans ejendom, som motorvejen afskærer. Arealet kan 
anvendes til rekreative formål. 

Ejeren af matr.nr. 1h smst. ville gerne have motorve-
jen flyttet lidt længere mod syd, så ejendommen går 
helt fri af vejanlægget. I modsat fald vil man få pro-
blemer med at opfylde arealkravet til hesteholdet på 
ejendommen.  

Flere af ejerne på sydsiden af den planlagte motorvej 
anførte, at beboerne i kolonihaverne og andre ikke 
har nogen ret til at færdes på trampestien, og at ejer-
ne igennem mange år har modsat sig denne færden. 
Der er ikke tale om nogen tinglyst ret, og brugerne 
har ikke vundet hævd herpå. Kolonihaveforeningen 
er stiftet i 1991. Der tale om en ulovlig færden og 
dertil kommer, at der smides affald til gene for drif-
ten af landbrugsejendommene langs stien. 

Ejeren af matr.nr. 26a, Ledøje By, Ledøje, mødte 
ikke ved linjebesigtigelsen, men har tidligere overfor 
Vejdirektoratet anført, at hvis linjeføringen flyttes 
længere mod syd, som foreslået af kolonihaverne, vil 
det få konsekvenser for denne ejendom. Ejeren øn-
sker at blive boende i huset og anmoder om at få en 
støjvold mellem beboelsen og motorvejen. Ejeren har 
til Vejdirektoratet oplyst, at trampestien benyttes af 
op til 500 mennesker dagligt om sommeren og hele 
året rundt af motionister og som adgang for Balle-
rupborgerne til bl.a. rideskolerne i Magrethelund 
området. Ejeren selv har ikke kørekort, og benytter 
derfor trampestien som primær adgangsvej i forbin-
delse med indkøb m.v. Der er ikke busforbindelse 
ved Magrethelund, og derfor benyttes trampestien til 
at komme til busforbindelserne ved Ågerupvej. 
Trampestien har ifølge ejeren eksisteret i minimum 

40 år. Ejeren ønsker derfor en overføring mellem 
Magrethelund og trampestien.  

Repræsentanten for Ballerup Kommune oplyste, at 
der i kommunens stiplaner indgår en forbindelse til 
Egedal Kommune, hvor den nuværende trampesti 
forløber. Denne stiplan er imidlertid ikke blevet rea-
liseret, men repræsentanten støttede etableringen af 
en stiforbindelse.  

Repræsentanten for Egedal Kommune oplyste, at 
man på embedsmandsplan var opmærksom på pro-
blemstillingen, og at han ville undersøge, hvordan og 
i hvilket omfang Egedal Kommune eventuelt kun-
ne/ville bidrage til etableringen af en stiforbindelse 
på tværs af den kommende motorvej.   

Lokalitet: Den kommunale sti nordvest for Ledøje 

Repræsentanten for Ledøje Bylaug gentog det på det 
indledende møde fremførte.  

Ejeren af matr.nr. 11b Ledøje By, Ledøje, der er be-
liggende nord for den kommende motorvej, ønskede 
ikke motorvejen flyttet tættere på ejendommen. Mo-
torvejen bliver allerede til stor gene for ejendommen 
som følge af dominans og støj. En flytning af motor-
vejen med tilhørende nødvendigt skråningsanlæg 
mod nord vil forøge generne yderligere, da terrænet 
falder mod nord.  

Lokalitet: Motorvejens tilslutningsanlæg ved Le-
døjetoften 

Ejeren af matr.nr. 1d Ledøje By, Ledøje, anførte, at 
med den planlagte placering af motorvejen med til-
hørende rampeanlæg, vil rampeanlægget ligge kun 
ca. 10 m fra hushjørnet, og man vil derfor ikke læn-
gere kunne benytte den nuværende indkørsel til ejen-
dommen. Der er således sket store ændringer i for-
hold til projektet fra 2002, som er det projekt, som 
ejeren havde regnet med, da han købte ejendommen. 
Især byggelinjerne, der rækker 35 m ud fra rampen, 
er et problem, da ejeren havde regnet med at bygge 
en ny hal. Hvis ikke rampeanlægget kan ”klemmes” 
vil han overveje at kræve totalekspropriation, da 
ejendommen så bliver uanvendelig til det påtænkte 
formål. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1e smst. gen-
tog sine synspunkter fra det indledende møde og 
anførte ligeledes, at ramperne måtte kunne ”klem-
mes”. Han fandt ramperne overdimensionerede, hvil-
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ket også influerer på byggelinjerne, der går alt for 
langt ind på ejendommen. Han anførte, at ejendom-
men ville blive hårdt ramt af projektet og lagde vægt 
på, at der ikke blev taget mere jord en højst nødven-
digt.  

Vejdirektoratet gentog bemærkningerne fra det ind-
ledende møde og tilføjede, at det også havde en be-
tydning for arealforbruget til rampeanlægget, at der 

skal kunne holde mindst et par biler i venstresvings-
banen til motorvejsrampen. Vejdirektoratet oplyste 
desuden, at der nok vil være behov for at etablere en 
rundkørsel ved den nordlige rampe. Vejdirektoratet 
vil dog endnu engang se på, om ramperne kan pres-
ses mere arealmæssigt. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

 

Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved Smørum Golfcenters dritsbygnin-
ger (Egegård), Ledøjetoften 55, 2765 Smørum, for at 
fortsætte den d. 6. december 2010 påbegyndte linje-
besigtigelse i anledning af anlæg af Frederikssunds-
motorvejens på strækningen mellem Motorring 4 og 
Tværvej N (Etape 1220). 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
6. december 2010. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kommissionen foretog besigtigelse i marken af den 
del af projektet, der omfatter forbindelsesvejen Ledø-
jetoften – Smørum Parkvej og den del af projektet, 
der omfatter motortrafikvejen Tværvej N samt til-
slutningsanlægget, der forbinder motorvejen med 
Tværvej. 

Besigtigelse i marken: 

Under besigtigelsen fremkom følgende bemærknin-
ger: 

Lokalitet: Egegård (Smørum Golfcenter) 

Repræsentanter for Smørum Golfcenter gentog deres 
bemærkninger fra det indledende møde. Det blev 
oplyst, at golfcentret har forpagtet arealerne, som 
golfbanen ligger på, indtil 2024. Som anført ved det 
indledende møde ønskes vejen sænket i terræn på 
strækningen syd for Grønsø Å for at begrænse støj og 
dominans fra vejen. Endvidere ønskes der etableret 3 

underføringer under den nye vej. Ejeren af Egegår-
den udtrykte bekymring for, at bygningerne, der er af 
ældre dato, skal lide skade i forbindelse med anlægs-
arbejdet.   

Vejdirektoratet henviste til sit svar fra det indledende 
møde og understregede på ny, at direktoratet kun 
mener sig forpligtet at betale for den ene underføring 
ved Grønsø Å, der er en del af projektet. Vejdirekto-
ratet stillede sig positiv over for at se på, om underfø-
ringen kan udformes således, at der udover plads til 
åens underføring samt passage for personer også 
bliver mulighed for passage med golfbanens arbejds-
køretøjer. Vejdirektoratet oplyste, at bygningerne i 
nærheden af anlægsarbejderne vil blive gennemgået 
inden anlægsarbejderne påbegyndes for at undersøge 
tilstanden af disse.  

Lokalitet: Råbrovej (Grønsø Å) 

Repræsentanter for spejderne og for Friluftsrådet 
gentog deres bemærkninger fra det indledende møde. 
Det blev tilføjet, at spejdergrundens vestlige ende vil 
blive afskåret fra den øvrige del af ejendommen, hvis 
der ikke bliver lavet en passage (underføring) til per-
soner. Repræsentanten for spejderne så gerne, at 
Tværvej på det pågældende sted flyttes længere mod 
vest, så arealindgrebet i spejdergrunden ikke bliver så 
stort. I modsat fald er det nok bedst, at den vestlige 
del af ejendommen eksproprieres, da brugsværdien 
vil blive begrænset. Det vil således blive svært at få 
en fornuftig udnyttelse af de hytter, der ligger på den 
vestlige del, når man ikke længere kan køre dertil. 
Også et mindre fredskovsareal bliver berørt af pro-
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jektet. Repræsentanten for Friluftsrådet påpegede, at 
området ikke bare bruges af spejderne, men også af 
friluftsfolket og motionister.  

Vejdirektoratet gentog sit svar fra det indledende 
møde. Vejdirektoratet tilføjede, at det ikke er muligt 
at flytte Tværvej mod vest, da vejen skal ramme mo-
torvejen i den planlagte etapeafslutning vest for 
Råbrovej, som bl.a. er valgt af terrænmæssige hen-
syn. En flytning af Tværvej mod vest det pågældende 
sted vil desuden bringe vejanlægget i konflikt med et 
område beskyttet efter naturbeskyttelsesloven (§ 3-
område).  

Lokalitet: Tværvejs skæring med Skebjergvej (St. 
2/600) 

Repræsentanter for grundejerne i boligområdet Dy-
velåsen oplyste, at de ved købet af deres ejendomme 
ikke var blevet informeret om planerne for placerin-
gen af Tværvej. Grundejerne har foreslået en alterna-
tiv placering af Tværvej vest om Smørumovre, men 
finder det positivt, at vejen er flyttet et stykke væk 
fra boligområdet, og at vejen ligger i afgravning ud 
for bebyggelsen, så udsigten mod vest over markerne 
kan bevares. Man frygter dog fortsat støjen fra mo-
torvejen og ønsker derfor, at Tværvej flyttes endnu 
længere mod vest op mod kirken. 

Ejeren af matr.nr. 2a m.fl. Smørumovre By, Smørum 
og dennes repræsentant gentog deres bemærkninger 
fra det indledende møde. Det blev endvidere anført, 
at der ved den nye placering af Tværvej ikke er taget 
hensyn til landbrugsinteresserne. Markerne vil såle-
des blive skåret over og både arealtabet og generne 
ved projektet vil få stor betydning for driften af ejen-
dommen. Endvidere vil en adgangsvej (markvej) til 
ejendommens moselod blive afskåret. Ejeren ønsker 
på denne baggrund, at Tværvej rykkes længere mod 
øst, som i det tidligere forslag. Ejerens repræsentant 
opfordrede til, at man i forbindelse med den kom-
mende ekspropriation afregner for både den perma-
nente arealafståelse og for midlertidig brug af ar-
bejdsareal samt strukturskade, således at ejeren straks 
får klarhed over den samlede erstatning. Han henvi-
ste til, at flere kommuner foretager fuld og endelig 
afregning allerede ved ekspropriationen. 

Kst. Kommissarius oplyste, at det ved statslige anlæg 
er praksis, at erstatning for midlertidig brug af ar-
bejdsareal og erstatning for eventuel strukturskade 
afregnes senere, da man normalt ikke ved ekspropria-
tionen ved præcist, hvor lang tid arbejdsarealerne 

skal bruges, ligesom omfanget af eventuelle struktur-
skader ikke kendes på dette tidspunkt. 

Vejdirektoratet gentog deres bemærkninger fra det 
indledende møde og tilføjede, at der med den fore-
slåede placering af Tværvej også er taget hensyn til 
eksisterende lokalplaner for området samt kirke-
beskyttelseslinjer. 

Lokalitet: Tværvejs skæring med Kirkevangen 
(St. 3/200) 

Ejeren af matr.nr. 14a m.fl. Smørumovre By, Smø-
rum, var tilfreds med, at Kirkevangen afbrydes for 
kørende trafik, men så gerne, at Tværvej flyttes læn-
gere mod øst væk fra ejendommens bygninger, og at 
der etableres støjvold på begge sider af vejen ud for 
ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at linjeføringen er fastlagt 
under hensyntagen til bl.a. beboerne i Dyvelåsen. 
Med hensyn til støjvold oplyste Vejdirektoratet, at 
motorvejen på dette sted ligger i en ca. 3 – 4 meters 
afgravning, hvorfor det ikke anses for aktuelt med 
støjvolde. 

En repræsentant for menighedsrådet anførte, at man 
ønsker Kirkevangen opretholdt for biltrafik, og at 
broen over Tværvej udformes herefter. I modsat fald 
bliver Smørumovre by delvis afskåret og folk fra 
oplandet får stor omvej til bl.a. kirken. 

Vejdirektoratet gentog deres svar vedrørende Kirke-
vangen fra det indledende møde. 

Lokalitet: Tværvejs skæring med Kong Svends 
Vej (St. 4/200) 

Ejeren af matr.nr. 14a Smørumnedre By, Smørum 
m.fl., (Schæfergården) anførte, at Tværvej vil gen-
nemskære ejendommen, og at det vil blive vanskeligt 
at komme til hovedparten af jorden (45 ha), der vil 
komme til at ligge på den vestlige side af Tværvej. 
Dette vil også gælde for andre lodsejere, som i dag 
har vejadgang til deres marklodder vest for Tværvej 
via Kong Svens Vej. Også adgang til nogle moselod-
der vil blive et problem. Ejeren ønskede etableret en 
bro over Tværvej til løsning af adgangsproblemet. 

Vejdirektoratet vil inden detailbesigtigelsen se nær-
mere på adgangsforholdene til de ejendomme, der 
har arealer vest for Tværvej, men den umiddelbare 
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vurdering er, at omkostningerne til en bro vil blive så 
store, at en sådan løsning næppe kan anbefales.  

Lokalitet: Tværvejs afslutning ved Kildedal Stati-
on (St. 4/500) 

Der fremkom ingen bemærkninger.  

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Vedrørende motorvejen  

Kommissionen konstaterer, at motorvejens linjefø-
ring er beskrevet i anlægsloven på grundlag af de 
gennemførte VVM-undersøgelser, og at linjeføringen 
er bestemt af bl.a. udgangsretningen fra den eksiste-
rende Frederikssundmotorvej øst for Motorring 4. 
Linjeføringen er endvidere fastlagt under hensyn til 
afstanden til boligbebyggelsen i Ledøje og til natur-
interesserne i området vest for etapeafslutningen ved 
Tværvej, herunder et fredet område ved Edelgave. 

På baggrund heraf samt Vejdirektoratets oplysninger 
om nødvendige kurveradier for den i anlægsloven 
fastsatte dimensioneringshastighed på 130 km/t fin-
der kommissionen ikke, at der er grundlag for at 
imødekomme ønsket fra kolonihaveforeningerne i 
Ballerup og Grønt Råd om, at motorvejen anlægges 
med et retlinet forløb på strækningen syd for koloni-
haverne. Kommissionen har dog forståelse for ønsket 
om, at motorvejen ud for kolonihaverne flyttes mod 
syd, således at arealindgrebet i kolonihaveområdet 
begrænses mest muligt. Kommissionen har noteret 
sig Vejdirektoratets oplysning om, at muligheden for 
en mindre justering af linjeføringen i sydlig retning 
ud for kolonihaverne ikke helt kan udelukkes, men 
vil nødvendiggøre, at man ser på hele strækningen 
mellem Motorring 4 og Led-øjetoften. Kommissio-
nen besluttede på denne baggrund at anmode Vejdi-
rektoratet om at undersøge muligheden for en sådan 
justering af motorvejens linjeføring mod syd på den 
nævnte strækning med henblik på at begrænse ind-
grebet i kolonihaveområdet. Resultatet af undersø-
gelserne forudsættes fremlagt for kommissionen ved 
detailbesigtigelsen.  

Med hensyn til strækningen mellem Ledøjetoften og 
etapeafslutningen ved Tværvej, herunder skæringen 
med Råbrovej, finder kommissionen efter besigtigel-
sen ikke, at der er grundlag for at imødekomme øn-
sket om en flytning mod nord. Kommissionen har 
lagt vægt på, at en flytning mod nord vil medføre 
gener for andre ejendomme på strækningen, og at der 

i givet fald vil blive tale om ret voldsomme skrå-
ningsanlæg, da terrænet falder betydeligt længere 
mod nord. Kommissionen finder ud fra en samlet 
betragtning ikke, at der opnås nogen bedre løsning 
ved at flytte vejen mod nord. Kommissionen finder 
endvidere ikke, at generne fra motorvejen vil være så 
mærkbare for Ledøje by, at dette kan begrunde en 
flytning mod nord. Kommissionen har noteret sig, at 
der muligvis kan være et problem i forhold til en 
drikkevandsboring på ejendommen matr. nr. 5c Le-
døje By, Ledøje. Kommissionen anmodede Vejdirek-
toratet om så vidt muligt at finde en løsning, der sik-
rer, at den pågældende drikkevandsboring kan opret-
holdes. Resultatet af overvejelserne forudsættes 
fremlagt for kommissionen ved detailbesigtigelsen.  

Kommissionen fandt ikke, at der var grundlag for at 
imødekomme ønsket fra ejeren af matr.nr. 9a m.fl., 
Ledøje By, Ledøje om underføring af en markvej, da 
udgifterne hertil vurderes væsentligt at ville overstige 
erstatningen ved at skulle skaffe anden vejadgang 
mellem ejendommens to dele henholdsvis nord og 
syd for motorvejen. 

For så vidt angår forslaget fra kolonihaveforeninger-
ne og Grønt Råd om forlængelse af støjvolden ud for 
kolonihaverne, har kommissionen noteret sig, at Vej-
direktoratet vil undersøge muligheden for at forlænge 
støjvolden mod øst helt hen til Hold-An Vej og 
længst muligt mod vest ved anvendelse af overskuds-
jord fra projektet. Kommissionen har desuden noteret 
sig, at støjvoldens udformning til et rekreativt områ-
de vil blive drøftet med naboerne herunder de berørte 
kolonihaveforeninger i den videre projektering. 
Kommissionen vil tage endelig stilling til denne del 
af projektet ved detailbesigtigelsen. 

På baggrund af besigtigelsen og de foreliggende op-
lysninger om anvendelsen af den eksisterende tram-
pesti mellem kolonihaveområdet og det rekreative 
område syd for den kommende motorvej, herunder 
Vestskoven, samt de tilkendegivelser, der er frem-
kommet fra repræsentanterne for henholdsvis Balle-
rup og Egedal Kommuner har kommissionen en be-
tydelig forståelse for ønsket om, at der etableres en 
stiforbindelse over motorvejen det pågældende sted 
for gående og cyklende trafik. Kommissionen må 
dog samtidig konstatere, at der i projektet, således 
som dette er beskrevet i anlægslovens bemærkninger, 
ikke er forudsat etableret en sådan stiforbindelse som 
led i motorvejanlægget. Kommissionen anmodede på 
denne baggrund Vejdirektoratet om i forbindelse med 
den videre projektering i samarbejde med Ballerup 
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og Egedal Kommuner at undersøge de tekniske og 
økonomiske muligheder for at etablere en stiforbin-
delse over motorvejen på det pågældende sted. Re-
sultatet af undersøgelserne fremlægges for kommis-
sionen ved detailbesigtigelsen.     

I relation til ejendommen ”Naturgården” anmodede 
kommissionen Vejdirektoratet om at undersøge mu-
lighederne for at reducere støjgenerne fra motorvejen 
ved ejendommen.  

Vedrørende Smørum Parkvejs forlængelse 

Kommissionen har noteret sig, at der i projektet alene 
indgår én passage mellem de to dele af det eksiste-
rende golfbaneanlæg henholdsvis øst og vest for den 
nye vej i form af en kombineret underføring for dyr 
op til rådyrstørrelse og mennesker ved Grønsø Å. 

Kommissionen har endvidere noteret sig, at det i den 
senest vedtagne lokalplan for golfbaneanlægget (Lo-
kalplan 052902 ”Golfbaneanlæg Egegård, Nørregård 
og Skebjerggård) fra 1994 er forudsat, at de to dele af 
golfbaneanlægget ved etablering af Smørum Parkvejs 
forlængelse skal forbindes med 2 niveaufri skæringer 
placeret ved henholdsvis Grønsø Å og Egegård. 

Golfcenterets repræsentanter har fremsat ønske om, 
at der etableres 3 underføringer af vejen for at sikre 
rimelige og trafiksikre passagermuligheder for bruge-
re af golfbanelægget og ansatte samt andre, der be-
nytter området rekreativt. 

Repræsentanten for Egedal Kommune har under 
drøftelserne af sagen givet udtryk for, at der bør være 
to eller tre underføringer, således at der ikke bliver 
for langt mellem passagemulighederne. Det vil ud fra 
en trafiksikkerhedsmæssig betragtning være uheldigt, 
hvis brugerne af golfbaneanlægget på grund af for 
stor afstand mellem passagerne bliver fristet til at 
krydse vejen i niveau på steder, hvor passage ikke er 
tilsigtet. Han udtrykte bekymring for, at kommunen 
efter overtagelsen af vejen vil stå med et trafiksik-
kerhedsmæssigt problem.  

Vejdirektoratet har anført, at det vil være muligt at 
terrænbearbejde vejens omgivelser, så golfanlæggets 
brugere ledes til at benytte en bestemt underføring. 
Vejdirektoratet har desuden anført, at man er villig til 
mod betaling for projektering, tilsyn og anlæg at 
etablere flere passager af vejen. Vejdirektoratet har i 
den forbindelse henvist til, at golfcenteret/ ejeren af 
arealet siden vedtagelsen af lokalplanen i 1994 har 

været klar over, at der på et tidspunkt skulle afholdes 
udgifter til niveaufri skæringer af den planlagte nye 
vej, der nu udføres som en del af motorvejsprojektet, 
men som efter anlæg overdrages til Egedal Kommu-
ne som kommunevej. 

Kommissionen lægger vægt på, at vejanlægget med 
sin placering midt igennem golfbaneanlægget udfor-
mes således, at golfbaneanlæggets brugere ikke fri-
stes til at krydse vejen på steder, hvor dette ikke er 
tilsigtet. På baggrund af besigtigelsen og under hen-
syn til at der i lokalplanen for området er forudsat 
etableret to niveaufri skæringer af vejen er kommis-
sionen betænkelig ved en løsning, hvorefter der kun 
etableres én niveaufri passage mellem de to dele af 
golfbaneanlægget placeret ved Grønsø Å. Kommissi-
onen er enig i, at der bør være en niveaufri skæring 
ved Grønsø Å og besluttede, at denne underføring 
skal udformes således, at den kan benyttes af golf-
centerets normalt anvendte arbejdskøretøjer. Kom-
missionen anmodede endvidere Vejdirektoratet om i 
samarbejde med golfcentret/ ejeren af arealet og 
Egedal Kommune at foretage en nærmere vurdering 
af udgiften til etablering af en underføring nord for 
Egegården, ligeledes udformet således, at den kan 
benyttes af golfcenterets normalt anvendte arbejdskø-
retøjer samt en passage i vejens nordlige ende even-
tuelt i forbindelse med tilslutningen ved Skebjergvej. 
Desuden anmodede kommissionen Vejdirektoratet 
om i samarbejde med Egedal Kommune at udarbejde 
en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af de forskelli-
ge løsninger. Der er ikke herved taget stilling til ud-
giftsfordelingen ved etablering af yderligere passager 
end den niveaufri skæring ved Grønsø Å, der betales 
af Vejdirektoratet som led i projektet. 

Vedrørende Tværvej 

Kommissionen finder, at den i projektet indeholdte 
linjeføring er udtryk for en passende afvejning af 
forskellige hensyn og efter en samlet vurdering må 
anses for at være den bedst mulige løsning, inden for 
de rammer, som anlægsloven fastlægger.  

Repræsentanten for Egedal Kommune tog forbehold 
for kommunens stilling for så vidt angår afbrydelsen 
af Kirkevangen for biltrafik. Repræsentanten har 
efterfølgende meddelt, at kommunen ønsker Kirke-
vangen opretholdt for biltrafik via en vejbro over 
Tværvej. 

Kommissionen konstaterer, at det i anlægsloven for 
projektet er forudsat, at der ved Kirkevangen etable-
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res en stibro og ved Skebjergvej en kombineret vej- 
og stibro. Kommissionen finder, at denne løsning 
tilgodeser det trafikale behov, da omvejskørslen for 
biltrafikken til og fra Smørumovre vil være forholds-
vis begrænset. Kommissionen har noteret sig, at 
transportministeren i et svar til Folketingets Trafik-
udvalg i forbindelse med behandlingen af anlægslov-
forslaget i Folketinget har kommenteret spørgsmålet 
om afbrydelse af Kirkevangen for kørende trafik på 
baggrund af henvendelser fra Helsingør Stiftsøvrig-
hed og Ledøje-Smørum Menighedsråd og heri bl.a. 
anført, at det med de foreslåede vej- og stioverførin-
ger ikke bliver meget vanskeligere lokalt at bevæge 
sig til fods, på cykel eller i bil mellem Smørumnedre, 
Smørumovre og Ledøje, end det er i dag. 

Efter gennemgangen af sagen blandt andet set i lyset 
af de synspunkter, der blev fremført på det indleden-
de møde og ved besigtigelsen i marken og Vejdirek-
toratets oplysninger i forbindelse hermed, samt 
kommissionens ovennævnte vurderinger og beslut-
ninger, godkendte kommissionen herefter anlægs-
myndighedens projektforslag med de ændringer og 
tilføjelser, der fremgår af nedennævnte særlige be-
stemmelser. Godkendelsen skete med forbehold for 
eventuelle supplerende bestemmelser og ændringer, 
der af kommissionen måtte blive truffet ved den 
kommende detailbesigtigelsesforretning. 

Kommissionen anmodede anlægsmyndigheden om at 
undersøge muligheden for at mindske de landbrugs-
mæssige gener ved at gennemføre en jordfordeling. 
Resultatet af disse undersøgelser forelægges kom-
missionen ved detailbesigtigelsen.  

Under forudsætning af, at tilladelser og dispensatio-
ner, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, 
gives i forbindelse med projekteringen af anlægget, 
fastsatte kommissionen følgende 

Særlige bestemmelser 

MOTORVEJEN 

Egedal Kommune (st. 38.200 – 40.700 og st. 41.000 
– 41.700) 

St. 38.200  

Der etableres et tilslutningsanlæg, der forbinder mo-
torvejen med Tværvej N. I 2. etape etableres de øst-
vendte ramper og rundkørslen. I forbindelse med de 

senere etaper anlægges de vestvendte ramper samt en 
parkér og samkørselsplads. 

St. 38.600  

Kommunevejen Råbrovej forlægges mod øst så tra-
fikken kan opretholdes i hele anlægsperioden, og 
således at skråningerne ikke kommer for tæt på de 
eksisterende bebyggelser. Råbrovej føres under mo-
torvejen.  

Den dobbeltrettede cykelsti i vejens østlige side føres 
med under motorvejen.  

St. 39.000  

Eksisterende kommunesti føres under motorvejen i 
tunnel.  

St. 39.700  

Der etableres et tilslutningsanlæg med østvendte 
ramper. Arealforbruget til rampeanlægget samt be-
hovet for at etablere en rundkørsel ved den nordlige 
rampe vurderes nærmere. Kommunevejen Ledøjetof-
ten føres over motorvejen. Den kommunale dobbelt-
rettede cykelsti i vejens vestlige side føres med over 
motorvejen. 

St. 41.100 

De tekniske og økonomiske muligheder for at etable-
re en stiforbindelse over motorvejen på det sted, hvor 
der i dag er en trampesti, undersøges nærmere.   

St. 41.700 

Krydsning af Råmose Å, der udgør kommunegrænse 
mellem Egedal og Ballerup Kommuner.  

Der etableres en vandløbsunderføring, som udføres 
med min. 1,5 m brede banketter i begge sider som 
faunapassager for mindre landdyr. Frihøjden af den-
ne fastlægges endeligt under detailprojekteringen. 

Ballerup Kommune (st. 40.700 – 41.000 og st. 41.700 
– 42.500) 

St. 42.400 

Hovedvandledning krydser motorvejen over en 200 
m strækning.  
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Dimension: Ø300 mm betontrykledning. Forhandlin-
ger med ledningsejeren om omlægning og/eller be-
skyttende foranstaltninger pågår. 

St. 42.500 

Krydsning af Harrestrup Å, der udgør kommune-
grænse mellem Ballerup og Albertslund kommuner.  

Der etableres en vandløbsunderføring, som udføres 
med min. 1,5 m brede banketter i begge sider som 
faunapassager for mindre landdyr.  

Frihøjden af denne fastlægges endeligt under detail-
projekteringen. 

Albertslund Kommune (St. 42.500 – 44.000) 

St. 42.700 

Kommunevej Hold-An Vej (Ballerupvej) forlægges 
mod øst, så trafikken kan opretholdes i hele anlægs-
perioden, og føres over motorvejen. Vejen fortsætter 
sydpå, hvor den benævnes Ballerupvej. 

Hovedvandledning krydser under Hold-An Vej (Bal-
lerupvej) (stationering for Hold-An vej st. 0,500). 
Dimension: Ø300 mm betontrykledning. 

Hovedvandledning krydser under Hold-An Vej (Bal-
lerupvej). (stationering for Hold-An vej st. 0,700). 
Dimension: Ø560 mm PEH PN5 trykledning i Ø650 
mm støbejernsledning. 

For begge krydsninger foregår der forhandlinger med 
ledningsejeren om omlægning og/eller beskyttende 
foranstaltninger for ledningerne. 

St. 43.500 

Forbindelsesanlæg mellem Motorring 4 og M12, 
beliggende dels i Ballerup Kommune dels i Alberts-
lund Kommune. Anlægget udbygges så der opnås 
fuld udveksling i alle retninger. 

Hovedvandledningstracé krydser forbindelsesanlæg-
get i nedennævnte tre stationeringer. Tracéet inde-
holder to ledninger: 

• Fra Kilde XI: Ø300 betontrykledning. 
• Fra Nybølle: Ø560 mm PEH PN5 trykled-

ning i Ø650 mm støbejernsledning. 

På dele af nedennævnte tre krydsninger ligger tracéet 
i betonbeskyttelsestunnel, dimension B x H = ca. 3,5 
m x ca. 2,5 m. 

• St. 43.300. Hovedvandledninger krydser 
sydvestlig rampe. 

• St. 43.500 – 43.700. Hovedvandledninger 
krydser eks. M4 og M12. 

• St. 43.800. Hovedvandledninger krydser 
nordøstlig rampe. 

For alle krydsninger foregår der forhandlinger med 
ledningsejeren om omlægning og/eller beskyttende 
foranstaltninger for ledningerne. 

MOTORTRAFIKVEJEN TVÆRVEJ N. 

Egedal Kommune (st. 1.000 – 4.700) 

St. 1.000  

Der etableres et tilslutningsanlæg, som forbinder 
motorvejen med Tværvej N.  

I 2. etape etableres de østvendte ramper og rundkørs-
len. Under de senere etaper anlægges de vestvendte 
ramper, samt en parkér og samkørselsplads. 

St. 1.800 

Krydsning af Grønsø Å.  

Der etableres en vandløbsunderføring, som udføres 
med min. 1,5 m brede banketter i begge sider som 
faunapassager for mindre landdyr. Frihøjden af den-
ne fastlægges endeligt under detailprojekteringen. 
Samtidig vurderes muligheden for at etablere under-
føringen således, at den også kan benyttes af menne-
sker. 

St. 2.200 

Motortrafikvejen krydser højspændingsluftledninger. 

Spændingsniveau: 3 faser a 400 kV og 3 faser a 132 
kV. 

Ledningerne berøres ikke af vejanlægget. 

St. 2.600 

Kommunevej Skebjergvej føres over Tværvej N. Den 
kommunale dobbeltrettede cykelsti i vejens nordlige 
side føres med over. 
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St. 3.200  

Kommunevej Kirkevangen afbrydes. Dobbeltrettet 
cykelsti føres over Tværvej N. 

St. 3.800  

Krydsning af vandløbet Tunbækken, der er rørlagt på 
denne strækning.  

St. 4.700 

Krydsning af Sørup Rende, der er kommunegrænsen 
mellem Egedal Kommune og Ballerup Kommune.  

Der etableres en vandløbsunderføring, som udføres 
med min. 1,5 m brede banketter i begge sider som 
faunapassager for mindre landdyr. Frihøjden af den-
ne fastlægges endeligt under detailprojekteringen. 

Ballerup Kommune (St. 4.700 – 4.866) 

St. 4.866 

Tværvej N. afsluttes i den eksisterende rundkørsel 
ved Kildedal station. Rundkørslen ombygges, således 
at den kan håndtere de forøgede trafikmængder. 

SMØRUM PARKVEJS FORLÆNGELSE 

Egedal Kommune (st. 0.000 – 2.200).  

Kommunevej Smørum Parkvej forlænges fra krydset 
Skebjergvej / Baltorpvej / Smørum Parkvej til Ledø-
jetoften. 

St. 1.900 

Krydsning af Grønsø Å. Der etableres en kombineret 
underføring for personer, dyr op til rådyrstørrelse og 
arbejdskøretøjer for golfcentret med en bredde på 
mindst 3,5 m og en frihøjde på mindst 3,0 m. 

St. 2.000  

Kommunevej Smørum Parkvejs forlængelse krydser 
højspændingsluftledninger. 

Spændingsniveau: 3 faser a 400 kV og 3 faser a 132 
kV. 

Ledningerne berøres ikke af vejanlægget. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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