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Onsdag den 28. september 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen i Ledøje Forsamlingshus, Øbakkevej 
6, 2765 Smørum, for at afholde detailbesigtigelse i 
anledning af anlæg af Frederikssundmotorvejen på 
strækningen mellem Motorring 4 og Tværvej N (Eta-
pe 1220), jf. lov nr. 1506 af 27. december 2009 i 
Albertslund, Ballerup, 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 det 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlem, Verner Bylov Larsen. Det andet 
medlem, Egil Møller, havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Ballerup Kommune mødte 
Claus Pichard. 

Som repræsentant for Egedal Kommune mødte Ma-
ria Matzen. 

Som repræsentant fra Albertslund Kommune mødte 
Torben Zinn. 

Endvidere deltog Helle S. Andersen, Kommissaria-
tet.  

Endelig mødte kommissionens ledende landinspek-
tør, Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten Heine 
Lund, projektleder Niels Gottlieb, landinspektør 
Klavs Petersen, ingeniør Annette Jørgensen samt 
Vejdirektoratets rådgiver fra Grontmij 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 Forslag til 
Tekniske Bestemmelser, anlæg af Frederikssundmo-
torvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund i 
henhold til lov nr. 1506 af 27. december 2009, de-
tailbesigtigelse for strækningen Motorring 4 – Tvær-
vej N., st. 38.200 – 44.500, juli 2011. 

Endvidere fremlagdes Jordfordelingsforslag, Etape 
1220 Motorring 4 – Tværvej N, 2. august 2011. 

Følgende passerede:  

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-
jektet. 
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Forudsætninger 

Strækningen udgør etape 2 af Frederikssundmotorve-
jen. Projektet udføres i henhold til lov nr. 1506 af 27. 
december 2009.  

Projektet er behandlet ved linjebesigtigelsen den 6. – 
7. december 2010, og der henvises til forhandlings-
protokollens 5. hæfte side 23-41 

Projektet er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 
som en del af aftalen om en grøn transportpolitik fra 
2009. Den 5. maj 2011 blev parterne bag aftalen 
enige om en supplerende delaftale, der bl.a. omfatter 
Frederikssundmotorvejen etape 2, hvor der blev ved-
taget følgende ændringer af projektet som foreslået 
af bl.a. Egedal Kommune:  

• Der etableres en overføring af Kirkevangen 
som kombineret vej- og stibro med et enkelt 
kørespor 

• Der anlægges en ekstra stibro over motorve-
jen  

• Der etableres en ekstra underføring under 
Smørum Parkvejs forlængelse  

Parterne er enige om, at ændringerne finansieres dels 
ved realiserede besparelser i projektet, der er konsta-
teret under detailprojekteringen, dels ved at beplant-
ning langs motorvejen og i forbindelsesanlægget ved 
Motorring 4 foreløbigt udelades. Parterne er endvide-
re enige om, at såfremt der senere i projektforløbet 
viser sig yderligere besparelser, vil disse midler blive 
anvendt til at finansiere den pågældende beplantning. 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen beslut-
tede samt ovenstående, fremlægger Vejdirektoratet 
projektændringer, således som det fremgår af pro-
jektbeskrivelsen nedenfor. 

Myndighedsgodkendelser 

I forhold til forhandlingsprotokollen for linjebesigti-
gelsen er der følgende tilføjelser: 

Vejdirektoratet fremlagde følgende: 

• Breve af 15. juni 2011 fra Albertslund Kom-
mune vedr. henholdsvis dispensation fra Na-

turbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af 
småsøer/vandhuller og Naturbeskyttelseslo-
vens § 17 om skovbyggelinjer. 

• Breve fra Naturstyrelsen af henholdsvis 23. 
marts 2011 vedr. bortfald af fredskovspligt 
på matr.nr. 10n Ledøje By, Ledøje, af 18. 
maj 2011 vedr. bortfald af fredskovspligt på 
matrikel nr. 3h Sørup By, Måløv, af 6. juni 
2011 vedr. bortfald af fredskovspligt på 
matr.nr. 5 k Ledøje By, Ledøje og af 12. juli 
2011 vedr. bortfald af fredskovspligt på dele 
af matrikler i Vestskoven. 

• Brev af 4. juli 2011 fra Egedal Kommune 
vedr. dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til indgreb i enge, moser og vand-
huller. 

• Brev af 6. juni 2011 fra Ballerup Kommune 
vedr. dispensation fra Naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til indgreb i moser og vandhuller og 
brev af 1. juni 2011 vedr. dispensation fra 
skovbyggelinjen. 

• Brev af 8. september 2011 fra Naturstyrelsen 
med godkendelse efter naturbeskyttelseslo-
vens § 20 (offentlige anlæg i det åbne land). 

• Brev af 13. september 2011 fra Egedal Kom-
mune med dispensation fra § 29 i Museums-
loven vedr. gennembrud af beskyttet dige 
mellem Smørum-Nedre og Smørum-Ovre 
samt afkortning af beskyttet dige ved krydset 
mellem Skebjergvej og Smørum Parkvejs 
forlængelse. 

Vandsynsprotokol blev fremlagt. Vandforsynings-
protokol er underskrevet af Egedal Kommune. Vand-
forsyningsprotokoller for Ballerup Kommune og 
Albertslund Kommune fremlægges underskrevet ved 
ekspropriationen.  

Ledningsprotokol blev fremlagt. Der er visse udestå-
ende omkring betalingsspørgsmål, men den tekniske 
del er på plads. 
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Tegningsoversigt 

Tegn. nr Rev. Mål Emne Stationering 

1220-1004 - 1:25.000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan st. 38.200 – 44.500 

1220-33003 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan 
Ejendomsforhold - Motorvej 

st. 38.200 – 41.000 

1220-33004 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan 
Ejendomsforhold - Motorvej 

st. 41.000 – 44.500 

1220-43003 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan 
Ejendomsforhold - Tværvej 

st. 0.900 –  4.900 

1220-43004 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Oversigtsplan 
Ejendomsforhold - Ledøjetoften og 
Smørum Parkvejs Forlængelse 

st. 0.500 –  2.245 

Projektmappen: 

1220-1005 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Plan 
Motorvej 

st. 38.200 – 41.000 

1220-1006 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Plan 
Motorvej 

st. 41.000 – 44.500 

1220-11003 - 1:10.000 Detailbesigtigelse – Plan 
Ledøjetoften og Smørum Parkvejs For-
længelse 

st. 0.500 –  2.245 

1220-11011 - 1:4000 Detailbesigtigelse – Plan 
Tværvej 

st. 0.900 – 4.900 

1220-2005 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Motorvej 

st. 38.200 – 41.000 

1220-2006 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Motorvej 

st. 41.000 – 44.500 

1220-2009 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Tilslutningsanlæg - Tværvej 
Ramper 

 

1220-2010 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Tilslutningsanlæg – Ledøjetoften 
Ramper 

 

1220-2011 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Forbindelsesanlæg M12-M4 
Ramper 

 

1220-2012 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Forbindelsesanlæg M12-M4 
Fordeling / Vekselstrækning 

 

1220-12004 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Ledøjetoften 

st. 0.500 –  0.950 

1220-12005 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil st. 0.950 –  2.245 
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Smørum Parkvejs Forlængelse og Sti 
nord for Egegården 

1220-12006 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Kirkevangen 

st. 0.000 –  0.400 

1220-12007 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Skebjergvej 

st. 0.100 –  0.350 

1220-12008 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Forlagt Råbrovej 

st. 0.000 –  1.000 

1220-12009 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Sti 

st. 0.000 –  0.400 

1220-12010 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Forlagt  Hold-An Vej 

st. 0.000 –  0.600 

1220-12011 - 1:400/ 1:4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Tværvej 
 

st. 0.900 –  4.900 

1220-12012 - 1:400/ 1/4000 Detailbesigtigelse – Længdeprofil 
Offentlig sti adgang til stibro - St. 
41.000 

st. 1.000 – 1.400 

1220-7002 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Motorvej 

 

1220-7003 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Ramper 

 

1220-17003 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Skebjergvej 

 

1220-17004 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Råbrovej 

 

1220-17005 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Sti 

 

1220-17006 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Ledøjetoften 

 

1220-17007 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Smørum Parkvejs Forlængelse og Sti 
nord for Egegården 

 

1220-17008 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Hold-An Vej 

 

1220-17009 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Tværvej 

 

1220-17010 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Rundkørsel 
Kildedalsvej / Tværvej 

 

1220-17011 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Rundkørsel 
Tværvej Syd og Ledøjetoften 
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1220-17012 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Rundkørsel 
Skebjergvej / Smørum Parkvej 

 

1220-17013 - 1:100 Detailbesigtigelse - Normaltværsnit  
Offentlig sti adgang til stibro i St. 41.000 
– Adgangsvej – Overkørsler 
 
 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

På baggrund af delaftalen fra 5. maj 2011 og det på 
linjebesigtigelsen drøftede, er der følgende ændringer 
og tilføjelser i forhold til det ved linjebesigtigelsen 
fremlagte projekt: 

• På strækningen mellem Ledøjetoften (st. 
39.700) og forbindelsesanlægget mellem M4 
og M12 (st. 43.500) er motorvejens linjefø-
ring flyttet mellem 0 og 21 m mod syd. 

• Projektet er udformet således, at drikke-
vandsboringen på matr. nr. 5c Ledøje By, 
Ledøje (”Jordbærgården”) kan opretholdes. 

• Støjvolden nord for motorvejen er forlænget 
og ført frem til Hold-An Vej og videre til 
den eksisterende støjvold i st. 43.160.  

• Der er indarbejdet en stibro over motorvejen 
i st. 41.070. 

• Den eksisterende jordvold mellem ”Natur-
gården” og forbindelsesanlægget berøres ik-
ke på den vestlige del, og de visuelle forhold 
og støjforholdene ændres derfor ikke væsent-
ligt for ”Naturgården”. Der foretages derfor 
ikke særlige støjdæmpende foranstaltninger.  

• Der er indarbejdet en underføring umiddel-
bart nord for Egegården under Smørum 
Parkvejs Forlængelse. 

• Broen som fører Kirkevangen over Tværvej 
er ændret fra en stibro til en bro med sti samt 
et enkelt kørespor.  

• Der etableres en støjvold med dyrknings-
skråning i motorvejens sydlige side, nord for 
Ledøje (st. 39.060 – 39.480). 

Dimensioneringshastighed 

Dimensioneringshastigheder er i overensstemmelse 
med det ved linjebesigtigelsen vedtagne. 

Udover nedenstående ændringer er de geometriske 
parametre i overensstemmelse med det ved linjebe-
sigtigelsen vedtagne. 

Motorvejen: 

• Mindste vertikalradius for opadgående knæk 
er ændret fra 60.000 m til 200.000 m. 

• Mindste vertikalradius for nedadgående 
knæk er uændret 85.000 m. 

Motortrafikvejen: 

• Mindste vertikalradius for opadgående knæk 
er ændret fra 15.000 m til 9.088 m. 

• Mindste vertikalradius for nedadgående 
knæk er ændret fra 11.000 m til 15.000 m. 

• Største gradient i længdeprofilet er ændret 
fra 15 ‰ til 17 ‰. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejsanlægget. Der er 
udarbejdet vandsynsprotokoller iht. vandløbslovens 
bestemmelser. 

Motorvejen udføres med kantopsamling, så overfla-
devandet på vejen opsamles og ledes til regnvands-
bassiner. 

Motortrafikvejen Tværvej er frem til st. 4.050 udført 
med kantopsamling, så overfladevandet ledes til 
regnvandsbassiner og videre til vandløb. På resten af 
strækningen afvandes Tværvej til grøfter i påfyldning 
og til trug med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.  

Øvrige veje afvandes til grøfter i påfyldning og/eller 
til trug med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger, regnvandsbassiner, grøfter og 
trug beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 
l/sek/ha. Afløbskoefficienten for befæstede arealer 
sættes til 1,0 og afløbskoefficienten fra ubefæstede 
arealer sættes til 0,2. 
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Tilslutninger 

I tilslutningsanlægget ved Ledøjetoften (motorvejen 
st. 39.650) tilsluttes østvendte ramper som et priori-
teret kryds og en rundkørsel.  

Øvrige tilslutninger udføres som vedtaget ved linje-
besigtigelsen.  

Sideanlæg 

Der etableres ikke sideanlæg som en del af etape 2. 

Tværprofil 

Tværprofilet for motorvejen og motortrafikvejen er i 
overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen 
vedtagne. 

Tværprofiler for øvrige veje, som anlægges, ombyg-
ges eller forlægges, er forhandlet med de respektive 
vejbestyrelser og fremgår af afsnit 6, Særlige be-
stemmelser. 

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 

Fritrumsprofil er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 

Støjafskærmning 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der 
følgende ændringer: 

• Støjvolden nord for motorvejen er forlænget 
mod øst frem til den eksisterende støjvold i 
st. 43.160. Støjvolden afbrydes lokalt om-
kring de to faunapassager ved Råmose Å og 
Harrestrup Å med en åbning på ca. 5 meters 
bredde ved støjvoldens fod. 

• Der etableres en støjvold med dyrknings-
skråning nord for Ledøje i st. 39.060 – 
39.480.     

Byggelinjer 

Byggelinjer er i overensstemmelse med det ved lin-
jebesigtigelsen vedtagne. 

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 tilkørselsramper, fyld-
tagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger 
af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøve-
gravninger og udgravninger m.v. 

På lokaliteter, hvor der er bygninger og/eller følsom 
natur vil arealerne til arbejdsarealer blive søgt mini-
meret. Disse fremgår af afsnit 6. Særlige bestemmel-
ser. 

Faunapassager 

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.  
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Undtaget fra dette er dog den kombinerede underfø-
ring for personer og dyr op til rådyrstørrelse, der 
placeres under Smørum Parkvejs Forlængelse ved 
Husesø Mose, hvor Grønsø Å krydser vejen. 

Placering og udformning af faunapassager samt ser-
vitutter fremgår af afsnit 6. Særlige bestemmelser.  

Faunarør 

Placering, udformning fremgår af afsnit 6. Særlige 
bestemmelser. 

Erstatningsbiotoper 

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og 
udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og 
berørte kommuner og lodsejere. Der kan pålægges 
servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. 

Vildt- og paddehegn 

Langs motorvejen opsættes der vildthegn i den sydli-
ge side mod Vestskoven fra stibroen st. 41.000 og 
frem til tilslutning med eksisterende vildthegn langs 
Motorring 4.  

På Tværvej opsættes et mindre vildthegn som lede-
hegn ved faunapassage i Grønsø Mose.    

Der etableres et paddehegn nord for motorvejen ca. 
st. 39.060 – 39.250. Dets funktion er at virke som et 
ledehegn, som skal føre padder over til stiunderfø-
ringen i st. 39.050. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Der etableres en stibro i st. 41.000. Der sikres offent-
lig adgang til og fra stibroen. Stiforbindelsen vil 
indgå i det kommunale stinet i Egedal og Ballerup 
kommuner. 

For øvrige dele af projektet er vejbestyrelsesforhold i 
overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen 
vedtagne. 

Omkostningsfordeling 

Vejdirektoratet afholder omkostninger til stibroen i 
st. 41.000 og tilhørende ramper. Øvrige omkostnin-
ger vedr. stiforbindelsen afholdes af Egedal og Balle-
rup kommuner. 

Ved Smørum Parkvejs forlængelse afholder Vejdi-
rektoratet omkostningerne til de for projektet nød-
vendige omlægninger af eksisterende stier ved 
Skebjergvej og ved Husesø Mose.   

Fremmede Ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.  

På aflagte overdragne arealer, vejarealer og afskårne 
eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, 
tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes 
foranledning. 

Overdragne arealer 

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

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i 
midlertidigt 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 beplantninger medfølger, 
med mindre andet besluttes af Ekspropriationskom-
missionen. 

Jordfordeling 

Der er fremsendt forslag til jordfordeling for projek-
tet. 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer 
m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de 
vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, 
der fastsættes af Ekspropriationskommissionen. 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. septem-
ber 2012. 
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Betalingsrettigheder mm. 

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettig-
heder knyttet til driften af eksproprierede eller over-
dragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, 
der ikke eksproprieres. 

Fællesmøde og besigtigelse i marken 

Efter projektgennemgangen på det indledende møde 
besigtigede kommissionen i fornødent omfang de 
berørte ejendomme henholdsvis d. 28. og 29. sep-
tember samt 5. og 6. oktober 2011.  De fremmødte 
ejere og brugere havde både ved det indledende mø-
de og ved besigtigelsen i marken lejlighed til at udta-
le sig. Fremkomne bemærkninger såvel under det 
indledende møde som ved besigtigelsen i marken 
samt kommissionens vurderinger og beslutninger 
fremgår nedenfor under de enkelte strækninger og 
lokaliteter. De af kommissionen fastsatte særlige 
bestemmelser for hele strækningen fremgår sidst i 
protokollen.  

Strækningen fra forbindelsesanlægget ved Motorring 
4 til og med faunapassagen ved Råmose Å. (Motor-
vejens st. 41.7 – 44.0). 

Lokalitet: Forbindelsesanlægget ved Motorring 4. 

Repræsentanter for ejeren og brugeren af Naturgår-
den anførte, at man, som nævnt ved linjebesigtigel-
sen, fortsat gerne ville have opsat en støjskærm for at 
mindske generne både med hensyn til støj og det 
visuelle indtryk fra især den nye tilkørselsrampe. 
Alternativt ønskede man en forlængelse af den eksi-
sterende støjvold. Det blev fremhævet, at der ikke 
bare er tale om en privatbolig for viceværterne men 
også om et fristed for børnehavebørn der kan komme 
på besøg for at nyde natur og dyr. Dette formål skul-
le nødigt blive ødelagt på grund af den nye tilkørsels-
rampe. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at projektet var ændret 
i forhold til linjebesigtigelsen, således at der ikke vil 
ske indgreb i den eksisterende vold. Ved linjebesigti-
gelsen blev der talt om en mulig støjskærm for at 
mindske generne som følge af det planlagte indgreb i 
den eksisterende vold. Normalt kan der ikke blive 
tale om opsætning af støjskærme i det åbne land. En 
forlængelse af den eksisterende støjvold vil efter 
Vejdirektoratets opfattelse ikke have den store effekt 
med hensyn til generne, da rampeanlægget ligger på 
en dæmning. Vejdirektoratet var dog ikke afvisende 
overfor at forlænge den eksisterende vold i det om-

fang, der er jord i overskud i entreprisen på dette 
sted. Naturstyrelsen kan herefter selv beplante vol-
den, hvorved de visuelle genere vil mindskes, når 
beplantningen vokser til. 

Naturstyrelsens repræsentant tilkendegav, at man var 
indstillet på at lægge areal til volden uden krav om 
erstatning for det beslaglagte areal. 

Kommissionen besluttede på baggrund af det oven-
nævnte anførte, at Vejdirektoratet, for at minimere 
generne for brugerne af Naturgården ved det visuelle 
indtryk fra ny frakørselsrampe, etablerer en ny jord-
vold nord/nordvest for Naturgården af overskudsjor-
den fra projektet. Den nye jordvold anlægges ud fra 
den eksisterende jordvold med en beliggenhed, som 
aftales nærmere med ejendommens ejer. Betingelser-
ne for Vejdirektoratets anlæggelse af nævnte vold er  

at der ikke skal betales nogen form for erstatning til 
ejendommens ejer for placering af jordvolden på 
ejendommen, matr.nr. 1æ m.fl. Harrestrup By, Her-
stedøster eller tab af beplantning i den forbindelse, 
og at   

at Naturstyrelsen beplanter volden. 

Lokalitet: Motorvejens skæring med Ballerupvej. 

Ejeren af matr.nr. 2k Harrestrup By, Herstedøster, 
spurgte, om det var muligt at rykke den store vand-
ledning, som gennemskærer ejendommens sydlige 
ende, længere ud mod skellet og den kommende 
støjvold, så generne for ejendommen mindskes. Eje-
ren lagde vægt på, at der bliver ordentlige adgangs-
forhold til ejendommen. Han var ikke interesseret i at 
modtage areal fra matr.nr. 2ai m.fl., da der er et na-
turligt hegn imellem ejendommene i dag. 

Vejdirektoratet og en repræsentant for KE-vand an-
førte hertil, at vandledningen, der følger kommune-
grænsen over ejendommen, vil ligge i en dybde af ca. 
1.20 m og dermed ikke genere dyrkningen af jorden. 
Det er ikke hensigtsmæssigt at rykke ledningen læn-
gere ud mod støjvolden, da for stort jorddække oven-
på ledningen vil besværliggøre vedligeholdelsesar-
bejder på ledningen. Dette vil også medføre et knæk 
på ledningen, som heller ikke er hensigtsmæssigt. 
Vejdirektoratet bemærkede, at for at begrænse areal-
indgrebet på ejendommen er det tidligere planlagte 
regnvandsbassin på ejendommen flyttet over på syd-
siden af motorvejen. Adgang til ejendommen fra 
Hold-An Vej forventes opretholdt stort set uændret. 
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Repræsentanten fra Albertslund Kommune, Torben 
Zinn, fratrådte. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Sine H. Kjeldsen 

 

 

Torsdag den 29. september 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved den planlagte stibro over motor-
vejen syd for H/F Rønhøjgård for at fortsætte den d. 
28. september 2011 påbegyndte detailbesigtigelse i 
anledning af anlæg af Frederikssundmotorvejen på 
strækningen mellem Motorring 4 og Tværvej N 
(Etape 1220). 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
28. september 2011, dog deltog Torben Zinn fra Al-
bertslund Kommune ikke. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Fremkomne bemærkninger: 

Strækningen fra Råmose Å til Ledøjetoften (Motor-
vejens st. 39.6 – 41.7) samt Smørum Parkvejs for-
længelse.   

Lokalitet: Stibroen over motorvejen syd for H/F 
Rønhøjgård. 

Vejdirektoratet oplyste, at motorvejen er flyttet mel-
lem ca.13 og 21 m mod syd i forhold til det ved lin-
jebesigtigelsen fremlagte, og at der fortsat er drøftel-
ser i gang med kolonihaveforeningen om den nærme-
re udformning og placering af støjvolden nord for 
motorvejen ud for kolonihaverne. På motorvejens 
sydlige side vil der ske arealindgreb i matr.nr. 16h 
Ledøje By, Ledøje, således at nedgangen fra stibroen 
kan ske vinkelret fra stibroen og parallel med motor-
vejen. Dette er planlagt især af hensyn til at minime-
re indgreb og gener for matr.nr. 26a smst. og af land-
skabsmæssige hensyn i øvrigt.  

Ejerne af matr.nr. 10b Ledøje By, Ledøje var meget 
imod, at der fremover skulle være adgang fra 
stibroen mod syd via den private fællesvej Mar-
grethelund. Det ville betyde en voldsom trafik forbi 

ejendommen med henkastning af affald m.v. til føl-
ge. Der vil også blive store problemer med knallert-
kørere i området. Ejerne foreslog, at broen flyttes, og 
at stien etableres på statens egen ejendom. Ejerne 
bemærkede i den forbindelse, at det er naturligt, at 
stien ligger inde i den skov, som staten alligevel skal 
etablere. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at udgangspunktet for 
stibroens placering har været den eksisterende tram-
pesti. Det er denne placering, der er politisk besluttet, 
og placeringen ligger fast. Det er dog op til hen-
holdsvis Ballerup og Egedal Kommuner at træffe 
beslutning om stiens videreførelse nord og syd for 
stibroen. Dette gælder også med hensyn til stiens 
status og nærmere indretning herunder om, hvorvidt 
der skal være tale om en offentlig sti eller en privat 
fællesvej med servitut om adgang for brugerne af 
stibroen el. lign. Hvis der er flere brugere til en privat 
fællesvej, skal brugerne deltage i vedligeholdelses-
udgifterne, og det er kommunen der afgør spørgsmå-
let, hvis man ikke kan nå til enighed om udgiftsfor-
delingen. 

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte undren 
over, at støjvolden ud for kolonihaverne ikke fortsæt-
ter helt op til Ledøjetoftens krydsning med motorve-
jen. Vejdirektoratet har tidligere givet udtryk for 
dette, og det har også fremgået af Vejdirektoratets 
tidligere nyhedsbreve m.v. Der blev også spurgt til, 
om der blev sat hegn op langs motorvejen. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at man ikke har givet 
tilsagn om en videreførelse af støjvolden til Ledøje-
toften, men alene har givet udtryk for, at man ville 
undersøge forskellige løsninger. Det er beklageligt, 
at støjvolden har fremstået på den måde i et nyheds-
brev. En støjvold på den omhandlede strækning op 
mod Ledøjetoften vil ikke få nogen mærkbar effekt, 
idet motorvejen her ligger i afgravning på ca. 5 m 
under terræn. Endvidere er der ikke tale om bymæs-
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sig bebyggelse, og Vejdirektoratet har slet ikke over-
skudsjord nok på denne strækning til at etablere støj-
vold hele vejen fra stibroen op til Ledøjetoften. Man 
har således prioriteret støjvold ud for kolonihaverne, 
hvor den vil få effekt. Der vil ikke på denne stræk-
ning blive sat vildthegn op. Det lodsejernes eget 
ansvar at hegne forsvarligt på eget areal op til motor-
vejen. 

Ejeren af matr.nr. 16g Ledøje By, Ledøje spurgte til 
muligheden for at modtage erstatningsjord, gerne fra 
naboejendommen matr.nr. 16h smst., som han havde 
hørt, at Vejdirektoratet havde købt. Hvis ikke han 
kan få tillagt jord, vil det ikke være muligt for ham 
efter ekspropriationen på ejendommen at overholde 
de lovmæssige arealkrav til det nuværende hestehold 
på ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste hertil, at direktoratet endnu 
ikke havde købt den omhandlede ejendom, og at 
ejendommen derfor stadig er til salg. Køb af ejen-
dommen sker iht. Anlægsloven for Frederikssunds-
motorvejens 1. etape, hvor Vejdirektoratet er pålagt 
at opkøbe jord til skovrejsning.    

Ejeren af matr.nr. 1h Ledøje By, Ledøje var kun 
interesseret i at modtage det afskårne og vandlidende 
areal fra matr.nr. 16f smst., hvis det blev drænet. Hun 
påpegede, at hendes heste ikke kan tåle at gå på et 
sumpet areal.   

Ejeren af matr.nr. 15 t og 15g Ledøje By, Ledøje 
ønskede begge matrikelnumre eksproprieret i deres 
helhed, idet arealet syd for motorvejen efter indgre-
bet bliver for lille til at forpagte ud.  

Vejdirektoratet oplyste, at der etableres dræn ved 
foden af volden på matr.nr. 16t. Det vil af vand-
synsprotokollens st. 40.375 – 40.700 fremgå, at eksi-
sterende vandløb (dræn), der afbrydes af motorvejen, 
opsamles i nyt vandløb, som føres til Råmosen.  

Vejdirektoratet var indforstået med, at matr.nr. 15t 
og 15g eksproprieres i deres helhed. 

Kommissionen fandt ikke, at stibroen kan flyttes. 
Udgangspunktet for den politiske beslutning om, at 
der skal være en stibro det pågældende sted, har væ-
ret den nuværende trampesti. Hvilken status stien 
henholdsvis nord og syd for motorvejen i øvrigt skal 
have må være op til Ballerup Kommune og Egedal 
Kommune at beslutte. Med henvisning til de af Vej-
direktoratet anførte grunde finder Kommissionen 

ikke grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etab-
lere støjvold på hele strækningen fra stibroen til Le-
døjetoften. For så vidt angår ejendommen matr.nr. 
26a smst., der kommer til at ligge ret tæt på motorve-
jen, må Vejdirektoratet inden ekspropriationen se 
nærmere på, hvilke muligheder, der er for at mindske 
generne for denne ejendom. 

Lokalitet: Motorvejens tilslutningsanlæg ved Le-
døjetoften. 

Ejeren af matr.nr. 1d Ledøje By, Ledøje, ønskede 
ejendommen totaleksproprieret. Ejeren og hans re-
præsentant anførte til støtte herfor, at ejendommen 
bliver stærkt berørt af anlægget, dels fordi en stor del 
af ejendommens areal enten eksproprieres eller af-
skæres, dels fordi rampeanlægget kommer meget tæt 
på beboelsen og øvrige bygninger. Rampeanlægget 
kommer således meget tættere på bygningerne, end 
det var planen på det tidspunkt, hvor ejeren købte 
ejendommen. Som følge af anlægget kan den nordli-
ge adgangsvej til ejendommen ikke benyttes, og ad-
gangen til ejendommen skal derfor lægges helt om.  

Vejdirektoratet var efter omstændighederne indstillet 
på at acceptere en totalekspropriation af ejendom-
men. Vejdirektoratet tilkendegav, at man under alle 
omstændigheder anså det for hensigtsmæssigt, at de i 
jordfordelingsplanen angivne disponible arealer fra 
matr.nr. 1e og matr.nr. 1t smst. blev tillagt ejendom-
men. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1f Ledøje By, 
Ledøje anførte, at ejerne var meget kede af at skulle 
afstå areal, da der lige var investeret i nye hestebokse 
på ejendommen. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det ikke var muligt 
at undgå arealafståelse, da der dels skulle bruges 
areal til motorvejen, og dels ville blive et afskåret 
areal syd for motorvejen, som det ville blive for be-
sværligt og for dyrt at etablere adgangsvej til set i 
forhold til arealets størrelse.  

Flere fremmødte ejere og repræsentanter gentog an-
modningen om, at der etableres støjvold nord for 
motorvejen på hele strækningen fra stibroen ved 
kolonihaverne til Ledøjetoften og efterlyste støjbe-
regninger, hvor en støjvold var indlagt. Det blev 
anført, at alle på denne strækning ville bliver stærkt 
berørt af støj og dominans fra motorvejen.  
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Ejeren af matr.nr. 16e Ledøje By, Ledøje opfordrede 
til, at der etableres støjvold syd for motorvejen ud for 
ejendommen. 

Vejdirektoratet gentog svaret fra mødet ved lokalite-
ten Stibroen over motorvejen syd for H/F Rønhøj-
gård, hvortil henvises, jf. foran, og tilføjede, at en 
eventuel støjvold nord for motorvejen også ville 
hindre udsigten mod syd. Støjniveauet på stræknin-
gen ved de enkelte ejendomme er beregnet til at ligge 
mellem 58-63 db(A) ved beboelserne – måske lidt 
over 63 db(A) ganske få steder. Vejdirektoratet gjor-
de i den forbindelse opmærksom på, at ejerne har 
mulighed for at søge om tilskud til støjisolering af 
facader og vinduer, jf. støjpuljerne, såfremt støjen 
overstiger 63 db(A) ved facaden. Med hensyn til 
ønsket om støjvold syd for motorvejen anførte Vejdi-
rektoratet, at man har prioriteret støjvolde ud for 
sammenhængende bebyggelser. 

Kommissionen fandt at kunne imødekomme ønsket 
fra ejeren af matr.nr. 1d Ledøje By, Ledøje, om to-
talekspropriation af ejendommen. Med hensyn til 
ønsket om støjvold mellem stibroen og Ledøjetoften 
fandt kommissionen fortsat ikke, at der var frem-
kommet sådanne oplysninger, at det burde pålægges 
Vejdirektoratet at etablere støjvold på dette sted, 
ligesom kommissionen heller ikke fandt, at der var 
grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere 
støjvold syd for motorvejen.   

Lokalitet: Smørum Parkvejs forlængelse. 

Repræsentanter for Smørum Golfklub anførte, at 
man gerne havde set endnu en underføring helt oppe 
ved rundkørslen i golfbanens nordlige ende. Det 
medfører et stort tab af arbejdstid, at man skal køre 
en omvej via underføringen ved Grønsø Å. Det er 
også et problem, at der skal ske så mange krydsnin-
ger af golfspiller over Smørum Parkvejs forlængelse 
i forbindelse med den nye private sti lige syd for 
rundkørslen på Skebjergvej – man regner med ca. 
60.000 krydsninger årligt. Dette udgør en stor sik-
kerhedsrisiko for golfspillerne og kan skabe trafikka-
os i myldretiden. Endvidere kan det undre, at man 
ikke i stedet har valgt at lave en lav bro frem for at 
lægge vejen på dæmning over å-dalen. Såfremt der er 
jord i overskud vil golfklubben gerne have jorden 
lagt som en støjvold, så vejen bliver skjult mest mu-
ligt. Klubben vil også gerne modtage overskudsjord, 
så man evt. selv kan bygge støjvold. Med hensyn til 
vejbyggeriet var man bekymret for eventuelle skader 
på de gamle bygninger fra 1700-tallet på Egegård. 

Der blev også spurgt til arbejdshegn og adgangsfor-
hold under anlægsarbejderne, da det er vigtigt, at det 
både er sikkert og muligt at færdes ved Egegården, 
mens anlægsarbejderne foregår. 

Vejdirektoratet påpegede, at krydsningen ved rund-
kørslen er godkendt ved trafiksikkerhedsrevision, og 
at der ikke er penge i projektet til flere underføringer. 
Hvis golfklubben stiller med finansieringen, vil Vej-
direktoratet dog godt tage den ønskede underføring i 
den nordlige ende af goldbanen med ind i projektet. 
Vejdirektoratet anførte i øvrigt, at der fortsat er drøf-
telser i gang med Smørum Golfklub vedr. den nær-
mere udformning af underføringen ved Egegård. For 
så vidt angår betragtningerne om en dalbro i stedet 
for en dæmning, anførte Vejdirektoratet, at det ville 
være meget dyrere at lave en bro, bl.a. fordi der på 
dette sted i projektet er jordbalance. Endvidere er en 
dæmning langt hurtigere at anlægge end en bro. Det 
blev oplyst, at vejen (dæmningen) er sænket i forhold 
til linjebesigtigelsen, således at den forløber ca. 4 m 
over terræn på det laveste sted, og dermed virker 
mindre dominerende i landskabet. Med hensyn til 
bekymringen vedr. Egegårds bygninger vil Vejdirek-
toratet foretage målinger på murværket, mens anlæg-
get af vejen pågår. Der vil også blive foretaget foto-
registrering af bygningerne. Som udgangspunkt vil 
der blive foretaget afskærmning af arbejdspladsen på 
hele strækningen mens vejen bygges, men golfspil-
lerne skal dog have mulighed for at krydse. Dette må 
nærmere drøftes med golfklubben i god tid inden 
arbejderne påbegyndes. 

Jordfordelingskonsulenten opfordrede ejerne af de 
arealer, hvorpå golfbanen er beliggende, til at over-
veje at indgå i en jordfordeling, da det vil være hen-
sigtsmæssigt, at det bliver samme ejer på henholdsvis 
østsiden og vestsiden af vejen. 

Kommissionen fandt ikke, at der er grundlag for at 
pålægge Vejdirektoratet at etablere endnu en under-
føring af Smørum Parkvej. Der henvises til, at den 
anførte krydsning af den private sti over Smørum 
Parkvejs forlængelse er godkendt ved trafiksikker-
hedsrevision, og at der allerede i projektet er medta-
get to underføringer, herunder til arbejdskørsel. 
Kommissionen er enig med Vejdirektoratet i, at en 
bro over å-dalen vil fordyre projektet betragteligt. 
Med de nævnte to underføringer, herunder også en 
faunapassage, samt den anførte overgang, finder 
kommissionen, at der i projektet er taget tilstrække-
ligt hensyn til færdselsbehovet på tværs af golfbanen. 
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Kommissionen finder ikke, at det kan pålægges Vej-
direktoratet at etablere støjvold langs vejen. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

Sine H. Kjeldsen 

 

Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved tilslutningsanlægget på Ledøje-
toften for at fortsætte den d. 28. og 29. september 
2011 påbegyndte detailbesigtigelse i anledning af 
anlæg af Frederikssundmotorvejen på strækningen 
mellem Motorring 4 og Tværvej N (Etape 1220). 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
29. september 2011, dog deltog tillige det fra den 
fælles kommunale liste udpegede medlem Egil Møl-
ler. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Fremkomne bemærkninger: 

Strækningen fra Ledøjetoften til forlagt Råbrovej 
(Motorvejens st. 38.6 – 39.6.) 

Ejeren af matr.nr. 15ab og 15ac m.fl. Ledøje By, 
Ledøje tilkendegav, at han umiddelbart kun var ind-
stillet på at modtage areal fra matr.nr. 15g og 15t 
smst. Ejeren var ikke interesseret i at modtage et 
større trekantet areal fra matr.nr. 1g smst., idet der 
verserede en udstykningssag vedr. ejendommen. 

Ejeren af matr.nr. 12b Ledøje By, Ledøje anmodede 
om, at der etableres en effektiv støjvold ud for ejen-
dommens bygninger, og at den foreslåede dyrknings-
skråning etableres i forholdet 1:10. Baggrunden for 
ønsket om en støjvold er, at der ikke er tale om en 
almindelig landbrugsejendom, men en udlejnings-
ejendom, idet bygningerne er omdannet til 5 lejemål 
med egen have. Han påpegede, at der ved anlæggel-
sen af motorvejen vil ske en stor værdiforringelse af 
ejendommen, idet ikke mange lejere har lyst til at bo 
så tæt ved en motorvej, og typisk er følsomme over 
for støj. Der er allerede én lejer, der er flyttet grundet 
udsigterne til anlægsarbejderne. Det må forventes, at 
det fremover bliver meget svært at udleje de 5 lejlig-
heder. Ejeren så på den baggrund gerne, at ejen-
dommens bygninger (udlejningsejendommen) eks-
proprieres, evt. med den klausul, at ejeren efter an-

lægget af motorvejen er forpligtet til at købe bygnin-
gerne tilbage til markedsprisen på det tidspunkt. 
Teknisk set kan det gøres på samme måde, som når 
en landmand køber jorden fra en anden ejendom. 
Herved vil Vejdirektoratet komme til at bære præcist 
det tab, som indgrebet og motorvejens nærhed med-
fører i værdiforringelse for ejendommen, ud over den 
værdi som afståelsen af jord til motorvejen udgør. 
Ejeren er fortsat interesseret i at beholde og dyrke 
jorden og ønsker ikke at indgå i en jordfordeling 
vedr. denne ejendom. Såfremt modellen med ekspro-
priation af bygningsdelen ikke kan gennemføres, 
ønskede ejeren subsidiært ejendommen totalekspro-
prieret.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at der teknisk set godt 
kunne etableres en støjvold på dette sted, men den 
skulle være meget høj - ca. 6 m højde fra vejbanen-, 
hvis volden skulle være effektiv, og derved ville 
volden blive meget bred og bekostelig. At der etable-
res støjvold og dyrkningsskråning mod nordvest 
skyldes hensynet til Ledøje by. Der er ikke ud for 
ejendommen tale om bymæssig bebyggelse, og det er 
hovedreglen for Vejdirektoratet kun at etablere støj-
volde ud for områder, hvor der er tættere bebyggelse. 
Afstanden fra bygningerne til motorvejen er ca. 110 
m, og motorvejen er ikke særlig synlig på dette sted, 
da den for størstedelen af strækningen forbi bygnin-
gerne ligger ca. 5 m under terræn. Ejeren har endvi-
dere mulighed for at søge om tilskud til støjisolering 
af facader og vinduer fra en særlig støjpulje, såfremt 
støjen overstiger 63 db(A) ved facaden.  

Ejerens repræsentant anmodede om, at der såvel på 
denne ejendom, som på ejerens øvrige berørte ejen-
domme, anvendes kvalitetsjord af muld til opfyld-
ning / terrænregulering i forbindelse med etablering 
af volde eller dyrkningsskråninger, således at jorden 
er fuldt på højde med den, der er blevet dækket til 
som følge af anlægsarbejderne. I modsat fald vil der 
blive fremsat krav om retablering / erstatning for 
dette. 
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Vejdirektoratet oplyste hertil, at man normalt skraber 
muldlaget af og lægger det for sig, og når man så er 
færdig med arbejderne, lægges mulden tilbage 
øverst.  

Ejerens repræsentant anførte, at man vedrørende 
matr.nr. 9a smst. ønskede en mindre tunnel under 
motorvejen, således at det fortsat er muligt at drive 
kvæg igennem eller køre med mindre maskiner til 
den store lod nord for motorvejen. Ejendommen 
bliver gennemskåret af motorvejen, og den største 
del af jorden vil komme til at ligge på den modsatte 
side af motorvejen set i forhold til bygningerne på 
matr.nr. 5e, hvor ejeren bor. Det gør ikke noget, at 
tunnelen evt. er beliggende i tilknytning til faunapas-
sagen og cykelstipassagen.  

Vejdirektoratet anførte, at en tunnel ville blive rela-
tivt dyr set i forhold til den forholdsvis korte omvej, 
som lodsejeren vil få til det areal, der vil komme til 
at ligge nord for motorvejen. Det vil ikke være mu-
ligt at bruge den underføring, som er beregnet til 
cykelstipassage og faunapassage til brug for land-
brugskøretøjer. Sti- og faunapassagen bliver ca. 2,50 
m høj og ca. 6 m bred i alt. Der vil komme hegn op 
mellem stien og faunapassagen. Hvis der skulle etab-
leres en tunnel til landbrugskøretøjer ville det koste 
over 2 mio. kr. Vejdirektoratet vil dog godt projekte-
re tunnelen, hvis ejeren selv skaffer finansiering.  

Ejeren af matr.nr. 11b smst. anmodede om, at der 
etableres en støjvold med beplantning langs motorve-
jens nordside ud for beboelsen. I modsat fald ville 
der blive frit udsyn til motorvejen, hvor der i dag er 
en smuk udsigt ud over markerne. Motorvejen er i 
øvrigt særlig dominerende her, fordi den ligger højt i 
forhold til ejendommen og gravet ind i skråningen på 
en ”hylde”. Ejeren bad Vejdirektoratet være op-
mærksom på, at man ikke afskærer afvanding fra 
arealerne. 

Vejdirektoratet anførte hertil, at det ville blive tek-
nisk meget vanskeligt at lave en støjvold på dette 
sted. Volden skal i givet fald op i stor højde, fordi 
motorvejen ligger højt, og det vil betyde et areal-
mæssigt stort indgreb i marken til voldens fod. Man 
vil også komme i problemer med en sø på marken, 
der er registreret som et beskyttet område iht. Natur-
beskyttelseslovens § 3. Der er ikke beplantning med i 
projektet. Afstanden fra nærmeste kørebanekant til 
ejerens bolig er ca. 270 m, og der er derfor ikke de 
store støjmæssige problemer. Hvis der ønskes dæk-
ket for udsynet til motorvejen vil det nok være mere 

hensigtsmæssigt at plante noget forholdsvis tæt på 
beboelsen. Vejdirektoratet accepterede dog, under 
hensyn til motorvejens høje beliggenhed i.f.h.t ejen-
dommen og det frie udsyn fra ejendommen, at lade 
vejskråningen beplante for at mindske dominansge-
nerne fra motorvejen, indtil en ny beplantning på 
ejerens eget areal har nået en passende størrelse til at 
kunne skærme for generne. Vejdirektoratet lovede 
endvidere at se nærmere på dræn og afvandingsfor-
hold og sørge for, at dette kommer med i vand-
synsprotokollen.  

Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at man vil forsøge at 
opretholde den kommunale sti mellem Ledøjetoften 
og Råbrovej (Ledøjestien) i anlægsperioden, men det 
kan blive nødvendigt at omlægge stien i en periode. 
Med hensyn til de tidligere fremkomne ønsker fra 
beboere i Ledøje om etablering af vold på stræknin-
gen mellem Ledøjestien og Råbrovej, oplyste Vejdi-
rektoratet, at vejen på dette sted er gravet 1-1,5 m 
ned. En støjvold skønnes derfor ikke at få væsentlig 
effekt på støjen i Ledøje. 

Kommissionen fandt ikke, at ejendommen matr.nr. 
12b er berørt i en sådan grad, at der skal etableres 
støjvold ud for ejendommens bygninger. Boligerne 
på ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 110 
m fra nærmeste kørebanekant, og støjen vil efter 
beregningerne ikke være af en størrelse, der bevirker, 
at boligerne bliver uegnede til beboelse. Kommissio-
nen finder heller ikke, at der er grundlag for hverken 
ekspropriation af bygningerne efter den af ejeren 
skitserede model eller totalekspropriation af ejen-
dommen, der efter det oplyste er registreret som en 
landbrugsejendom. Vedr. ejendommen matr.nr. 11b 
har kommissionen noteret sig, at Vejdirektoratet vil 
etablere en midlertidig beplantning på vejskåningen 
for at begrænse de visuelle gener af motorvejen set 
fra ejendommens bygninger. 

Med hensyn til ønsket fra ejeren af matr.nr. 9a om en 
tunnel under motorvejen, fandt kommissionen, at 
dette ønske måtte afvises, med samme begrundelse 
som ved linjebesigtigelsen, idet udgifterne til en un-
derføring af markvejen vurderes væsentligt at ville 
overstige erstatningen for omvej til den del af ejen-
dommen, der ligger nord for motorvejen. 

Strækningen fra forlagt Råbrovej til Tværvej (Mo-
torvejens st. 38.3 – 38.6.) samt Tværvejens strækning 
fra motorvejen til og med faunapassagen ved Grønsø 
Å. 
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Lokalitet: Strækningen fra forlagt Råbrovej til 
motorvejens afslutning, herunder tilslutningsan-
lægget ved Tværvej. 

Ejerne af matr.nr. 5c Ledøje By, Ledøje anførte, at 
ejendommen ville blive hårdt ramt af projektet. Ejer-
ne er bekymrede for adgangsforholdene til gården, 
herunder om det er muligt at opretholde et tilstrække-
ligt antal P-pladser. Der skal være plads til 30-40 
biler i højsæsonen. Der vil også blive problemer med 
skiltning og synligheden af, at der er gårdsalg fra 
ejendommen. Gårdsalget er afhængig af kølefacilite-
ter tæt ved, og der kan også være et pladsproblem i 
den forbindelse. Der må endvidere forventes et fald i 
antallet af selvplukkere, idet støjen fra motorvejen vil 
dæmpe lysten til at plukke jordbær på ejendommen. 
Man ønskede etableret støjskærm eller støjvold på 
strækningen forbi gården. Ejerne var interesseret i at 
overtage den del af det af Vejdirektoratet ejede areal 
af matr.nr. 5a smst. der vil ligge på nordsiden af mo-
torvejen og øst for tværvej. De anså det ikke for mu-
ligt, at dyrke skråningen mellem ejendommen og den 
forlagte Råbjergvej. Ejerne følte, at der var mange 
”ubekendte faktorer”, og nævnte totalekspropriation 
som en mulighed, hvis omsætningstabet skulle vise 
sig at blive for stort. Ejerne påpegede, at der ikke er 
tale om en normal landbrugsejendom, idet det har 
taget mange år at oparbejde produktionen af jordbær, 
kundekreds m.v. De understregede samtidig, at virk-
somheden er fuldtidserhverv for begge ægtefæller. 

Egedal Kommune tilkendegav, at man som myndig-
hed omkring placering og opsætning af skilte langs 
kommunalt vejareal m.v. var positive i forhold til 
efter nærmere aftale og vilkår at tillade en skiltning 
der synliggør gårdbutikkens indkørsel.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man i samarbejde 
med ejerne vil se nærmere på de fremtidige adgangs- 
og parkeringsforhold samt placering af gårdbutik 
m.v. Skråningen ud til den forlagte Råbjergvej vil 
blive udformet med så lille hældning som muligt. 
Med hensyn til ønsket om en støjvold, anførte Vejdi-
rektoratet, at der fra motorvejsrampen kun er knap 
12-13 m til vandboringen inde på ejendommen. Der 
er derfor ikke plads til en større vold. En vold ville 
også medføre, at der skulle fældes nogle store træer. 
Vejdirektoratet vil dog se nærmere på mulighederne 
for at etablere en jordvold, hvor rampen komme op i 
niveau, og ca. 100 m frem. Muligvis kunne volden gå 
ind over vandboringen, hvis boringen kunne forlæn-
ges op gennem volden. Det er ikke på nuværende 
tidspunkt muligt at tillægge ejendommen areal fra 

matr.nr. 5a, idet arealet skal bruges til jordoplag ved 
anlæg af denne etape af motorvejen og som disponi-
belt areal ved motorvejens næste etape.  

Kommissionen finder ikke, at der på det foreliggende 
grundlag kan blive tale om totalekspropriation af 
ejendommen matr.nr. 5c Ledøje By, Ledøje. Kom-
missionen bemærker i den forbindelse, at der areal-
mæssigt set er tale om et forholdsvis lille indgreb i 
ejendommen, og at der synes at kunne findes en for-
nuftig løsning på adgangs- og parkeringsforholdene 
samt placeringen af gårdbutikken. Kommissionen har 
noteret sig, at Vejdirektoratet i dialogen med ejerne 
også vil inddrage spørgsmålet om en mulig støjvold. 

Lokalitet: Strækningen af Tværvej fra motorve-
jen til Grønsø Å. 

Repræsentanter for Det Danske Spejderkorps spurgte 
til muligheden for at benytte den hytte, der ligger på 
østsiden af Tværvej/faunapassagen, mens arbejderne 
med bygning af faunapassagen m.v. står på. Hytten 
er lejet ud til børnehaver, der besøger den hele året. 
Det må forventes, at der kommer et driftstab vedrø-
rende udlejning af hytten grundet arbejderne, og det 
kan måske blive nødvendigt at lukke for udlejning af 
hytten i en periode. Det er under alle omstændighe-
der vigtigt, at der bliver afskærmet forsvarligt i for-
hold til arbejdspladsen. Der blev spurgt til, om VD 
regnede med at benytte den nuværende adgangsvej 
til hytterne som arbejdsvej i forbindelse med bygge-
riet af faunapassagen. Repræsentanterne for spejder-
ne foreslog en alternativ adgangsvej, idet Vejdirekto-
ratet lige så godt kunne etablere adgangsvejen til 
regnvandsbassinet på vestsiden af Tværvej med det 
samme, og så bruge den som adgangsvej ved arbej-
det med etablering af faunapassagen m.v. Der blev 
også spurgt til, om der etableres beplantning omkring 
lejrpladsen for at skærme for udsyn til og støj fra 
motorvejen. 

En repræsentant fra Friluftsrådet spurgte til størrelsen 
af faunapassagen, og om der er adgang til skoven 
m.v. i arbejdsperioden.   

Vejdirektoratet oplyste, at der ville komme større 
klarhed over spørgsmålene vedr. adgang til skoven 
og hytten samt brug af adgangsvejen i forbindelse 
med ekspropriationen. Udgangspunktet er, at den 
eksisterende vej også skal benyttes som adgangsvej 
ved anlægsarbejderne, og at adgangen til skoven og 
hytten på østsiden af Tværvejen/faunapassagen op-
retholdes i anlægsperioden. Der vil normalt ske heg-
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ning af arbejdspladsen. Der er ikke planer om at be-
plante langs lejrpladsen. Vejdirektoratet oplyste, at 
faunapassagen vil blive 2,85 meter høj og 9 meter 

bred, og at det bliver nødvendigt at forlægge Grønsø 
Å på en mindre strækning ved passagen. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

Sine H. Kjeldsen 

 

Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen ved den planlagte overføring af 
Skebjergvej for at fortsætte den d. 28. og 29. septem-
ber samt 5. oktober 2011 påbegyndte detailbesigti-
gelse i anledning af anlæg af Frederikssundmotorve-
jen på strækningen mellem Motorring 4 og Tværvej 
N (Etape 1220). 

Til stede var de samme deltagere, som ved mødet d. 
5. oktober 2011. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Fremkomne bemærkninger: 

Strækningen fra faunapassagen ved Grønsø Å til 
Kildedal Station. 

Lokalitet: Strækningen fra Grønsø Å til 
Skebjergvej.  

Ejeren af matr.nr. 2a m.fl. Smørum-Ovre By, Smø-
rum, erklærede sig indforstået med at få tillagt et 
mindre, afskåret areal fra matr.nr. 2c smst. Han fandt 
dog, at det planlagte regnvandsbassin burde flyttes til 
en anden placering f.eks. på modsatte side af vejen, 
hvor jorden i forvejen er mere vandlidende, således 
at størrelsen af det tillagte areal kunne forøges. I 
modsat fald ville arealet ikke være rentabelt at dyrke 
på grund af sin ringe størrelse. Han var generelt inte-
resseret i mere jord herunder evt. de disponible area-
ler syd for Grønsø Å. Under alle omstændigheder er 
det vigtigt, at der sikres mulighed for en fremtidig 
adgang fra den tillagte del af matr.nr. 2c over Grønsø 
Å til de disponible arealer syd for åen (matr.nr. 5k 
m.fl. Ledøje By, Ledøje). Ejeren bad om, at der blev 
sat skilte op ved faunapassagen m.v. om ingen ad-
gang for personer, idet han frygtede, at uvedkom-
mende ville gå igennem faunapassagen og videre 
langs åen indenfor den evt. kommende 10 m bræm-

mer der er politiske tiltag om at indføre. Han gjorde 
endvidere opmærksom på, at dyr ikke vil benytte 
faunapassagen, hvis den også bruges af mennesker. 
Med hensyn til de foreslåede dyrkningsskråninger på 
markarealet er det vigtigt, at skråningerne for det 
første er til at dyrke uden besvær, og for det andet at 
muldlaget ikke ødelægges ved terrænreguleringen. 
Ejerens repræsentant anførte, at man var bekymret 
for den fremtidige vandføring i Grønsø Å, da der 
planlægges to regnvandsbassiner i Harrestrup Mose. 
Man frygtede en opstuvning af vandet med deraf 
følgende oversvømmelse af landbrugsarealer. 

Ejerne af matr.nr. 2c Smørum-Ovre By, Smørum, 
ville ikke modsætte sig en eventuel flytning af regn-
vandsbassinet og nævnte, at eksisterende vejareal på 
ejendommen med fordel kunne benyttes som vejad-
gang fra Skebjergvej til bassinet. Det areal på østsi-
den af Tværvejen/faunapassagen, der i givet fald skal 
bruges til regnvandsbassinet vil alligevel blive defi-
gureret. I det hele taget vil ejendommens sydlige 
ende blive helt ødelagt af vejen, som her ligger på en 
op til 4 m høj dæmning. Det er derfor i princippet 
lige meget, om regnvandsbassinet ligger det ene eller 
andet sted. Ejerne var meget bekymret for støj- og 
lysgener fra Tværvejen samt for udsynsgener fra 
bolig og kontorbygninger samt fra have og udenom-
sarealer. De ville derfor gerne have afskærmet vejen 
med en støjvold eller ved dyrkningsskråninger på en 
længere del af strækningen.  

Vejdirektoratet anførte til de ovenstående betragtnin-
ger, at selvom det vil medføre en mindre merudgift 
for anlægget ville Vejdirektoratet være indforstået 
med at flytte regnvandsbassinet, idet der herved lette-
re vil kunne skabes vejadgang til bassinet. Man tog 
dog forbehold med hensyn til, hvad de nærmere ana-
lyser ville vise angående jordbundsforholdene. Med 
hensyn til den foreslåede skiltning ved faunapassa-
gen fandt Vejdirektoratet, at der i hvert fald i første 
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omgang, ikke burde være behov herfor. Der er ikke 
tale om, at den offentlige sti fortsætter videre mod 
vest under faunapassagen. Der er således ikke offent-
lig adgang på det midterste stykke, og der er derfor 
heller ikke adgang frem til en evt. kommende 10 m 
bræmme langs åen. Man kan endnu ikke sige noget 
vedr. de disponible arealer syd for Grønsø Å. I første 
omgang skal de bruges i forbindelse med bygningen 
af vejen, og dernæst kan det blive nødvendigt at have 
arealerne med ved jordfordelingen i forbindelse med 
den næste etape af Frederikssundmotorvejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at der vil blive etableret 
dyrkningsskråninger på den strækning, hvor vejen 
løber sydvest for beboelse og bygninger på matr.nr. 
2c smst. Dette vil mindske støj- og lysgenerne fra 
vejen samt udsynsgenerne noget. Der vil ikke være 
nogen idé i at etablere støjvold, da vejen på dette sted 
er gravet ned. Beregninger viser i øvrigt, at støjen 
ikke vil overstige 58 db(A) ved beboelsesbygninger-
ne. I forbindelse med terrænreguleringen vil det blive 
sikret, at muldlaget får samme kvalitet som hidtil, og 
at skråningerne er dyrkbare.   

På forespørgsel fra de fremmødte oplyste Vejdirekto-
ratet, at vandføringsevnen i Grønsø Å ikke vil blive 
forringet på grund af tilførsel af vejvand. Vejvandet 
samles op i regnvandsbassiner og ledes efterfølgende 
kontrolleret ud i åen, således at man netop undgår en 
stor tilstrømning ved kraftige regnskyl. Vejdirektora-
tet følger de vilkår, som kommunen stiller i udled-
ningstilladelsen, og som er baseret på retningslinjer 
fra Miljøministeriet.  

På forespørgsel fra en fremmødt beboer, oplyste 
Vejdirektoratet, at der ikke ville være nogen idé i at 
etablere en støjvold på strækningen forbi boligbe-
byggelsen Dyvelåsen, da vejen på strækningen er 
gravet ca. 5 m ned. Der vil blive etableret erstat-
ningsbiotop som erstatning for det eksisterende 
vandhul, der forsvinder ved vejanlægget.  

Kommissionen finder, at det planlagte regnvandsbas-
sin på matr.nr. 2c Smørum-Ovre By, Smørum, i 
overensstemmelse med de fremkomne tilkendegivel-
ser bør flyttes til østsiden af Tværvej, medmindre 
jordbundsforholdene på stedet måtte vise sig at tale 
mod en sådan placering. Den afskårne del af matr.nr. 
2c tillægges ejendommen matr.nr. 2a smst. Kommis-
sionen forudsætter herudover, at terrænreguleringen 
og den nærmere udformning og placering af dyrk-
ningsskråningerne sker efter nærmere drøftelse med 
de to berørte lodsejere.  

Lokalitet: Strækningen fra Skebjergvej til Kirke-
vangen. 

Ejeren af matr.nr. 14a Smørum-Ovre By, Smørum, 
udleverede brev af 5. oktober 2011 vedr. projektæn-
dringen vedr. Kirkevangen. Ejeren fandt, at etable-
ringen af Tværvej sammenholdt med projektændrin-
gen, hvorefter Kirkevangen skal opretholdes for kø-
rende trafik, vil medføre en så stor forringelse af 
ejendommen, at den burde totaleksproprieres.  

Vejdirektoratet fandt ikke, at ejendommen var så 
berørt, at der burde ske totalekspropriation. Tværvej 
ligger i afgravning ud for ejendommen, og der vil 
derfor ikke være særlig store støj-, lys- eller udsyns-
gener. Der forventes ikke at komme mere trafik på 
Kirkevangen, hvor der i dag kører ca. 800 biler i 
døgnet.  

Ejeren anførte sammen med ejeren af matr.nr. 16a 
m.fl. smst., at der var et trafiksikkerhedsmæssigt 
problem ved passagen over broen, idet det var alt for 
farligt at blande fodgængere, cyklister og øvrig tra-
fik. I øvrigt burde der sættes skilte op med hastig-
hedsbegrænsning på 40 km/t og etableres bump på 
vejen inden broen, idet bilister ellers kører alt for 
stærkt. Disse bump skal etableres så tidligt som mu-
ligt i projektet.  

Vejdirektoratet redegjorde nærmere for den tekniske 
udformning af passagen over broen og anførte, at 
såvel Egedal Kommune som Politiet har godkendt 
udformningen, der er brugt andre steder i landet uden 
problemer. Vejdirektoratet og repræsentanten for 
Egedal Kommune var enige om, at der i samråd med 
Politiet burde arbejdes for en hastighedsbegrænsning 
på 40 km/t og etablering af bump (sandsynligvis 4 
stk.), idet kommunens repræsentant var positivt ind-
stillet med hensyn til kommunens etablering af bum-
pene.  

Kommissionen fandt ikke, at anmodning om en to-
talekspropriation af ejendommen matr.nr. 14a smst 
kunne imødekommes. Tværvej er på strækningen ud 
for ejendommen gravet ned og generne herfra må 
vurderes at blive begrænsede. Trafikken på Kirke-
vangen vil ikke blive forøget – tværtimod. Endvidere 
vil arealindgrebet på ejendommen være minimalt. 
Kommissionen har noteret sig, at Vejdirektoratet og 
Egedal Kommune ville arbejde videre med spørgs-
målet vedr. hastighedsbegrænsning m.v. på Kirke-
vangen. 
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Lokalitet: Strækningen fra Kirkevangen til Kil-
dedal Station. 

Ejeren af matr.nr. 13a Smørum-Ovre By, Smørum og 
14a Smørum-Nedre By, Smørum samt dennes repræ-
sentant anførte bl.a., at ejendommen får en kraftig 
gennemskæring på langs ved etableringen af Tværve-
jen. Det vil medføre betydelig omvejskørsel til den 
store lod vest for motortrafikvejen, som udgør ca. 2/3 
af ejendommens samlede jorder. Den af Vejdirekto-
ratet anviste adgangsvej til jorden vest for motortra-
fikvejen er ikke tilfredsstillende. Den ene mulige 
adgangsvej går igennem Smørum by, hvor der er 
chikaner m.v. Den anden adgangsmulighed går gen-
nem Smørum-Ovre og på det sidste stykke via en 
privat fællesvej, der ikke har ikke været anvendt til 
landbrugskørsel de sidste mange år. Ejeren af det 
areal, som vejen ligger på, har indrettet sig i tillid til, 
at der ikke længere er landbrugstrafik over ejen-
dommen hen til marken. Ejeren ønskede i stedet en 
adgangsvej til ejendommens afskårne vestlige lod via 
en markvej fra bygningerne over ejendommens østli-
ge lod med tilslutning i rundkørslen ved Kildedal 
Station og passagemulighed over Sørup Rende ved 
Kildedals Stations parkeringsplads lidt øst for rund-
kørslen. Fra rundkørslen kunne man så anvende den 
af Vejdirektoratet foreslåede nye adgangsvej. Dette 
vil halvere omvejen til den afskårne del af ejendom-
men. Ejeren er indstillet på i givet fald selv at etable-
re den nye interne markvej frem til passagen ved 
Sørup Rende. 

Ejeren anførte endvidere, at der bør være vejadgang 
til den østlige lod via en markoverkørsel fra Kirke-
vangen. Ejeren ønskede endvidere regnvandsbassinet 
på vestsiden af Tværvej flyttet til østsiden af Tvær-
vej, og mulighed for gennembrud af det beskyttede 
dige tæt ved Tværvejen, da der ellers ville frem-
komme et afskåret areal på den sydvestlige del af 
matr.nr. 13a Smørum Ovre By, Smørum.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at selvom adgangsmu-
ligheden via Smørum-Ovre by måske ikke har været 
brugt, så er servitutten om færdselsret fortsat gyldig 
og det er derfor muligt ad denne vej at komme til den 
afskårne lods sydlige del. Med hensyn til den af Vej-
direktoratet foreslåede adgangsvej til den nordlige 
del af den afskårne lod, anførte Vejdirektoratet, at 
ejeren allerede i dag kører med maskiner ind gennem 
byen. Fremover vil det blive i større omfang, men det 
kan dog lade sig gøre. Vejdirektoratet stillede sig 
tvivlende overfor, om den af ejeren foreslåede ad-
gangsvej er realiserbar, da det indebærer en kryds-

ning af Sørup Rende. For det første er det ikke sik-
kert, at Ballerup Kommune ville give tilladelse til en 
overkørsel her. For det andet vil løsningen grundet 
etablering af en bro el. lign. formentlig blive relativt 
dyr. Der vil ikke kunne laves et femte ben i rund-
kørslen, så det vil derfor være nødvendigt, at man 
efter krydsning af åen kommer ind på offentlig vej 
inden rundkørslen. Vejdirektoratet var enige med 
ejeren i, at regnvandsbassinet med fordel kunne flyt-
tes til østsiden af Tværvej, hvor marken alligevel er 
defigureret, og at der skal søges om tilladelse til gen-
nembrud af det levende hegn. Ligeledes vil man se 
nærmere på en placering af en overkørsel til marken 
øst for Kirkevangens overføring af Tværvej.  

Kommissionen bad Vejdirektoratet om at undersøge 
de tekniske muligheder for og de økonomiske konse-
kvenser af at etablere en overkørsel fra matr.nr. 14a 
Smørum-Nedre By, Smørum, over Sørup Rende med 
forbindelse til kommunevejen (Park & Ride ved 
Kildedal Station), hvor vejen er dobbeltrettet. Der 
tages endelig stilling til den fremtidige driftsmæssige 
adgangsvej til de afskårne arealer vest for motortra-
fikvejen ved ekspropriationen. Kommissionen kunne 
i øvrigt tilslutte sig det ovenfor anførte vedr. flytning 
af regnvandsbassinet.  

Kommissionen vedtog herefter med de ovenfor an-
førte bemærkninger det forelagte projekt samt den 
fremlagte jordfordelingsplan med de ændringer, der 
fremgår af nedennævnte særlige bestemmelser:  

Særlige bestemmelser 

MOTORVEJEN 

Egedal Kommune (st. 38.200 – 40.750 og st. 41.030 
– 41.680) 

St. 38.280  

Der etableres et tilslutningsanlæg, der forbinder mo-
torvejen med Tværvej N. I etape 2 etableres de øst-
vendte ramper og rundkørslen. I forbindelse med de 
senere etaper anlægges de vestvendte ramper samt en 
parkér og samkørselsplads. De østvendte ramper 
tilsluttes Tværvej via en rundkørsel og et prioriteret 
kryds. Rundkørslen udføres med følgende tværsnit: 

• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 7,00 m og overkør-

selsareal bredde 3,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 
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St. 38.200 – 38.560 

Ejendommen 5a, Ledøje By, Ledøje, er overtaget af 
Vejdirektoratet. Arealerne vil blive brugt til vejanlæg 
og udsætning.  

St. 38.280 – 38.560 

Ved ejendommen matr. nr. 5c, Ledøje By, Ledøje 
(”Jordbærgården”), vil arbejdsarealerne blive søgt 
minimeret. Der kan efter nærmere aftale med ejerne 
anlægges en jordvold på privat areal langs skel mod 
motorvejen. 

St. 38.620  

Kommunevejen Råbrovej føres under motorvejen, og 
forlægges mod øst. Den dobbeltrettede cykelsti i 
vejens østlige side føres med under motorvejen.  

Den forlagte del af Råbrovej udføres med en krone-
bredde på 16,00 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane 7,00 m 
• Skillerabat mod cykelsti 2,00 m 
• Dobbeltrettet cykelsti 3,00 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

I underføringen udføres Råbrovej med en samlet 
bredde på 13,85 m.  

St. 39.050  

Den eksisterende kommunesti føres under motorve-
jen i tunnel. Der etableres en interimssti i en del af 
anlægsperioden.   

Den nye del af stien udføres med en kronebredde på 
7,00 m opdelt som følger: 

• Dobbeltrettet fællessti 3,00 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Tunnelen udføres med en frihøjde på 2,50 m og en 
samlet bredde på 6,00 m, hvoraf 2,70 m udføres som 
en grus rabat for faunapassage.  

St. 39.060 - 39.300 (hs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 11b, Ledøje By, Ledøje 
eksproprieres. 

St. 39.060 - 39.300 (vs.) 

Der etableres som en del af projektet beplantning på 
vejareal (skråningens nordside), for at mindske det 
direkte udsyn til motorvejen fra beboelsesbygningen 
på ejendommen matr. nr. 11b, Ledøje By, Ledøje. 

St. 39.060 - 39.480 (hs.) 

Der etableres en støjvold med dyrkningsskråning. 
Fremtidigt ejendomsskel placeres i skråningstoppen. 

St. 39.060 - 39.250 (vs.) 

Der etableres paddehegn. 

St. 39.650 

Der etableres et tilslutningsanlæg med østvendte 
ramper. De østvendte ramper tilsluttes Ledøjetoften 
via et prioriteret kryds og en rundkørsel. 

Rundkørslen udføres med følgende tværsnit: 

• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 7,00 m og overkør-

selsareal bredde 3,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 

Kommunevejen Ledøjetoften føres over motorvejen. 
Den kommunale dobbeltrettede cykelsti i vejens 
vestlige side føres med over motorvejen. I anlægspe-
rioden etableres en interimsvej vest for Ledøjetoften. 

Den berørte del af Ledøjetoften udføres med en kro-
nebredde på 16,50 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane 8,00 m 
• Skillerabat mod cykelsti 2,00 m 
• Dobbeltrettet cykelsti 2,50 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Over broen udføres Ledøjetoften med en samlet 
bredde på 16,70 m mellem kantbjælkerne. 

St. 39.660 - 39.820 (vs.) 

Ejendommen matr.nr. 1d, Ledøje By, Ledøje total-
eksproprieres. 

St. 39.660 - 40.280 (hs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 1t, 1e, 1f, 1g og 1h, 
Ledøje By, Ledøje eksproprieres. 
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St. 39.800 - 40.000 (hs.) 

Der kan etableres regnvandsbassin på afskåret areal 
fra matr.nr. 1e, Ledøje By, Ledøje. 

St. 40.490 – 43.160 (vs.) 

Støjvolden føres til den eksisterende støjvold i st. 
43.160. Støjvolden afbrydes lokalt omkring de to 
faunapassager ved Råmose Å og Harrestrup Å med 
en åbning på ca. 5 meters bredde ved støjvoldens 
fod. Fremtidigt ejendomsskel placeres i skrå-
ningstoppen. 

St. 40.380 - 40.770 (vs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 15ac, 15g, 15t og 16f, 
Ledøje By, Ledøje eksproprieres. 

St. 40.850 - 41.100 (hs.) 

Der kan etableres regnvandsbassin på areal langs 
motorvejen fra matr.nr. 16h, Ledøje By, Ledøje. 

St. 41.050 - 41.680 (vs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 16d, 18h og 10n, Le-
døje By, Ledøje eksproprieres. 

St. 41.070 

Der etableres en stibro med offentlig adgang. Stien 
vil indgå i stinettet i Egedal og Ballerup kommuner.  

Stien udføres med en kronebredde på 7,00 m opdelt 
som følger: 

• Dobbeltrettet fællessti 3,00 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Over broen udføres stien med en samlet bredde på 
3,50 m mellem kantbjælkerne. 

St. 41.070 - 41.260 (hs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 18h, og 10n, Ledøje 
By, Ledøje eksproprieres. 

St. 41.300 - 41.600 (hs.) 

Der etableres et regnvandsbassin på en del af stræk-
ningen. 

St. 41.540 – 42.680 (hs.) 

Der etableres en ny adgangsvej. 

St. 41.680 

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

Der etableres en vandløbsunderføring, som faunapas-
sager for mindre landdyr. Faunapassagens indvendi-
ge mål udføres med en bredde på 5,00 m, en frihøjde 
på min. 1,00 m, og der etableres banketter i begge 
sider med en min. bredde på 1,50 m.  

Støjvolden nord for motorvejen afbrydes lokalt om-
kring faunapassagen med en åbning på ca. 5 meters 
bredde ved støjvoldens fod. 

 

Ballerup Kommune (st. 40.750 – 41.030 og st. 
41.680 – 42.480) 

Støjvolden i motorvejens nordlige side føres frem til 
den eksisterende støjvold i St. 43.160. Støjvolden 
afbrydes lokalt omkring de to faunapassager ved 
Råmose Å og Harrestrup Å med en åbning på ca. 5 
meters bredde ved støjvoldens fod. Fremtidigt ejen-
domsskel placeres i skråningstop. 

St. 41.650 – 41.960 (vs.) 

Afskårne arealer fra matr.nr. 6h, Pederstrup By, Pe-
derstrup eksproprieres. 

St. 41.960 – 42.480 (vs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 13a, 13p og 13y, Bal-
lerup By, Pederstrup eksproprieres. 

Afskårne arealer fra matr.nre. 2aa og 2ai, Harrestrup 
By, Herstedøster eksproprieres. 

St. 41.680 – 42.860 (hs.) 

Der etableres en ny adgangsvej. 

St. 42.400 – 42.600 

Hovedvandledning krydser motorvejen over en 200 
m strækning.  
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Forhandlinger med ledningsejeren om omlægning 
og/eller beskyttende foranstaltninger fremgår af led-
ningsprotokollen. 

Hovedvandledningen forventes omlagt til et trace 
umiddelbart nord for motorvej og støjvolde, men syd 
for kolonihaverne som det fremgår af tegningerne.  

St. 42.450 (hs.) 

Der etableres et regnvandsbassin 

St. 42.460 

Privat sti afbrydes. 

St. 42.480 

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

Der etableres en vandløbsunderføring, som faunapas-
sage for mindre landdyr. Faunapassagens indvendige 
mål udføres med en bredde på 5,10 m, en frihøjde på 
min. 1,00 m, og der etableres banketter i begge sider 
med en min. bredde på 1,50 m. 

Støjvolden nord for motorvejen afbrydes lokalt om-
kring faunapassagen med en åbning på ca. 5 meters 
bredde ved støjvoldens fod. 

St. 42.460 – 42.600 (vs.) 

Ved ejendommene matr.nr. 2k, Harrestrup By, Her-
stedøster (Hold-An Vej 180) og matr.nr. 2n smst. 
(Hold-An Vej 182) vil arbejdsarealerne blive søgt 
minimeret. 

Albertslund Kommune (st. 42.480 – 44.500) 

St. 42.480 – 42.680 

Følgende ejendomme totaleksproprieres: 

• matr. nr 2r, Harrestrup By, Herstedøster 
• matr.nre. 1l, 1p og 1y smst. 
• matr.nre. 2aa, 2ad, 2ai, 2m og 2x smst. 

St. 42.640 - 42.670 (vs.) 

Afskåret areal fra vejareal fra Hold-an Vej litra ”n” 
eksproprieres. 

St. 42.630 

Der etableres arbejdsareal til krydsning af hoved-
vandledning under motorvejen. 

St. 42.540 (hs.) 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 42.740 

Kommunevej Hold-An Vej / Ballerupvej føres over 
motorvejen.  

Den forlagte del af Hold-An Vej udføres med en 
kronebredde på 11,00 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane 7,00 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Over broen udføres Hold-An vej med en samlet 
bredde på 9,10 m mellem kantbjælkerne, heraf 1,80 
m der etableres som grus rabat for dyrepassage. 

St. 42.900 (hs.) 

To hovedvandledninger krydser under Hold-An Vej.  

St. 43.420 (hs.) 

Ved institutionen ”Naturgården” vil arbejdsarealerne 
blive søgt minimeret. 

For at mindske de visuelle gener fra legearealerne ud 
mod motorvejen forlænges eksisterende jordvold 
nord for ”Naturgården” efter nærmere aftale med 
ejerne. 

St. 43.470 

Forbindelsesanlæg mellem Motorring 4 og Frede-
rikssundmotorvej, beliggende i Ballerup Kommune 
og Albertslund Kommune. Anlægget udbygges så 
der opnås fuld udveksling i alle retninger. 

St. 43.640 (hs.) 

Nyt regnvandsbassin placeres i den sydøstlige ram-
pekvadrant. 
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MOTORTRAFIKVEJEN TVÆRVEJ N. 

Egedal Kommune (st. 0.950 – 4.730) 

St. 1.050  

Der etableres et tilslutningsanlæg, der forbinder mo-
torvejen med Tværvej N. I etape 2 etableres de øst-
vendte ramper og rundkørslen. I forbindelse med de 
senere etaper anlægges de vestvendte ramper samt en 
parkér og samkørselsplads. De østvendte ramper 
tilsluttes Tværvej via en rundkørsel og et prioriteret 
kryds. Rundkørslen udføres med følgende tværsnit: 

• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 7,00 m og overkør-

selsareal bredde 3,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 

St. 0.950 – 1.340 

Ejendommen 5a, Ledøje By, Ledøje, er overtaget af 
Vejdirektoratet. Arealerne vil blive brugt til vejanlæg 
og udsætning. 

St. 1.340 – 1.760 (vs.) 

Afskårne arealer fra matr.nre. 5g, 5h 5i og 5k Ledøje 
By, Ledøje eksproprieres. 

St. 1.570 

Der etableres et faunarør under vejen med en diame-
ter på 1,20 m. 

St. 1.630 (vs.) 

Der etableres et regnvandsbassin 

St. 1.750 – 1.760 (hs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 2c, Smørumovre By, Smø-
rum eksproprieres. 

St. 1.760 

Krydsning af Grønsø Å.  

Der etableres en vandløbsunderføring, som faunapas-
sage for mindre landdyr. Faunapassagens indvendige 
mål udføres med en bredde på 9,00 m, en frihøjde på 
2,85 m, og der etableres banketter i begge sider med 
en min. bredde på 2,40 m. Som en del af dette arbej-

de forlægges vandløbet lokalt omkring faunapassa-
gen, hvilket behandles i vandsynsprotokollen. 

Ved passage over Grønsø Mose vil arbejdsarealerne 
blive søgt minimeret. 

St. 1.810 – 1.930 (vs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 2c, Smørumovre By, Smø-
rum eksproprieres. 

St. 1.810 (hs.) 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 1.950 - 2.210 (hs.) 

Der foretages en terrænregulering på del af stræknin-
gen, der etableres som dyrkningsskråning. Fremtidigt 
ejendomsskel placeres i skråningstoppen. 

St. 2.160 

Motortrafikvejen krydser højspændingsluftledninger. 

Ledningerne berøres ikke af vejanlægget. 

St. 2.530 

Motortrafikvejen krydser højspændingsjordlednin-
ger.  

St. 2.640 

Kommunevej Skebjergvej føres over motortrafikve-
jen, inklusiv den dobbeltrettede cykelsti i vejens 
nordlige side. 

Skebjergvej lukkes for biltrafik mens broen bygges. I 
samme periode vil der blive etableret en interimssti 
nord for Skebjergvej. 

Den berørte del af Skebjergvej udføres med en kro-
nebredde på 16,50 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane a 8,00 m 
• Skillerabat mod cykelsti 2,00 m 
• Dobbeltrettet cykelsti 2,50 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m 

Over broen udføres vejen med en samlet bredde på 
13,00 m mellem kantbjælkerne. 
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St. 3.100  

Ved ejendommen matr. nr. 14 a, Smørumnedre By, 
Smørum (Kirkevangen 7), vil arbejdsarealerne blive 
søgt minimeret. 

St. 3.180  

Kommunevej Kirkevangen ændres til en kombineret 
vej- og stibro med et enkelt kørespor. 

Den berørte del af Kirkevangen udføres med en kro-
nebredde på 14,00 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane areal 5,50 m, (der dispo-
neres til ét kørespor a 3,00 m og 2 vigearea-
ler a 1,25) Skillerabat mod cykelsti varieren-
de mellem 0,00 – 3,00m. 

• Sti 2,50 m, 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Over broen udføres vejen med en samlet bredde på 
7,60 m mellem kantbjælkerne. 

Mens broen bygges lukkes Kirkevangen for trafik. 

St. 3.470 

Der etableres et faunarør under vejen med en diame-
ter på 1,20 m. 

St. 3.510 – 3.620 (hs.) 

Der foretages en terrænregulering, hvor der etableres 
en vold med dyrkningsskråning. Fremtidigt ejen-
domsskel placeres i skråningstoppen. Volden afbry-
des således, at den ikke berører fremtidig faunarør, 
stendige og det rørlagte vandløb Smørumnedreaflø-
bet. 

St. 3.720 (hs.) 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 3.740 – 4.100 (hs.) 

Der foretages en terrænregulering, hvor der etableres 
en vold med dyrkningsskråning. Fremtidigt ejen-
domsskel placeres i skråningstoppen. Volden afbry-
des således, at den ikke berører fremtidig faunarør, 
stendige og det rørlagte vandløb Smørumnedreaflø-
bet. 

St. 3.780  

Der etableres et faunarør under vejen med en diame-
ter på 1,20 m. 

St. 3.780  

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

St. 4.240 

Privat fællesvej afbrydes.  

St. 4.390 – 4.730 (vs.) 

Der etableres ny privat fælles vej som erstatning for 
den afbrudte vej i st. 4.240. 

St. 4.690 – 4.800 (hs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 14a, Smørumnedre By, 
Smørum eksproprieres. 

St. 4.730 

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

Der etableres en vandløbsunderføring, som faunapas-
sage for mindre landdyr. Faunapassagens indvendige 
mål udføres med en bredde på 4,70 m, en frihøjde på 
min. 1,00 m, og der etableres banketter i begge sider 
med en min. bredde på 1,50 m. Som en del af dette 
arbejde forlægges vandløbet lokalt omkring fauna-
passagen, hvilket behandles i vandsynsprotokollen.  

Ballerup Kommune (st. 4.730 – 4.866) 

St. 4.730 – 4.866 (vs.) 

Der etableres ny privat fælles vej som erstatning for 
den afbrudte vej i st. 4.240. 

St. 4.866 

Motortrafikvejen afsluttes i den eksisterende rund-
kørsel ved Kildedal station. Rundkørslen ombygges 
til 2-spor, ved at ændre det overkørbare areal om-
kring midterøen til cirkulationsareal, således at den 
kan håndtere de forøgede trafikmængder. Den om-
byggede rundkørsel vil få følgende tværsnit: 
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• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 10,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 

St. 4.866 (hs.) 

Der anlægges eventuelt ny markoverkørsel over Sø-
rup Rende fra parkeringsplads ved Kildedal Station 
til matr.nr. 14a, Smørum-Nedre By, Smørum. 

Krydset Måløv Byvej / Kildedalsvej / Knadrupvej 

Krydset Måløv Byvej / Kildedalsvej / Knadrupvej 
ombygges uden behov for arealerhvervelser.  

 

SMØRUM PARKVEJS FORLÆNGELSE 

Egedal Kommune (st. 0.590 – 2.245).  

Kommunevej Smørum Parkvej forlænges fra krydset 
Skebjergvej / Smørum Parkvej over golfbanen frem 
til Ledøjetoften. 

Vejen udføres med en kronebredde på 12,00 m op-
delt som følger: 

• 2 kørespor a 3,50 m 
• 2 kantbaner a 0,50 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

St. 0.570 – 0.600 (hs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 1t, Ledøje By, Ledøje 
eksproprieres. 

St. 0.750 (hs) 

Der etableres et tilslutningsanlæg med østvendte 
ramper. De østvendte ramper tilsluttes Ledøjetoften 
via et prioriteret kryds og en rundkørsel. 

Rundkørslen udføres med følgende tværsnit: 

• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 7,00 m og overkør-

selsareal bredde 3,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 

Kommunevejen Ledøjetoften føres over motorvejen. 
Den kommunale dobbeltrettede cykelsti i vejens 
vestlige side føres med over motorvejen. I anlægspe-
rioden etableres en interimsvej vest for Ledøjetoften. 

Den berørte del af Ledøjetoften udføres med en kro-
nebredde på 16,50 m opdelt som følger: 

• Asfalteret kørebane 8,00 m 
• Skillerabat mod cykelsti 2,00 m 
• Dobbeltrettet cykelsti 2,50 m 
• 2 yderrabatter a 2,00 m. 

Over broen udføres Ledøjetoften med en samlet 
bredde på 16,70 m mellem kantbjælkerne. 

St. 0.830 – 0.980 (hs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 1d, Ledøje By, Ledøje 
eksproprieres. 

St. 0.990 

Krydset Ledøjetoften / Smørum Parkvejs Forlængel-
se etableres som et prioriteret kryds.  

St. 1.080 – 1.150 

Ved Egegården vil arbejdsarealerne blive søgt mini-
meret. De to bygninger vest for Egegården ekspro-
prieres og nedrives.  

St. 1.160 

Der etableres en stiunderføring til brug for golfspille-
re og golfbanes maskiner. Indvendige mål udføres 
med bredde på 3,50 m og en frihøjde på 3,00 m. 

St. 1.870 – 2.240 (vs.) 

Afskåret areal fra matr.nr. 6a, Smørumnedre By, 
Smørum eksproprieres. 

St. 1.870 

Krydsning af Grønsø Å. Der etableres en kombineret 
underføring for personer og dyr op til rådyrstørrelse. 
Underføringens indvendige mål udføres med en 
bredde på 7,60 m og en frihøjde på min. 3,00 m. 

Ved passage over Husesø Mose vil arbejdsarealerne 
blive søgt minimeret. 

St. 2.010  

Krydsning af højspændingsluftledning. Ledningerne 
berøres ikke af vejanlægget. 
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St. 2.240 

Krydsning af højspændingsjordledninger.  

St. 2.190 – 2.210 (vs.) 

Der etableres en privat sti. 

St. 2.245  

Kommunevej Smørum Parkvejs Forlængelse afslut-
tes i en ny rundkørsel, der anlægges som en del af 

projektet. Rundkørslen udføres med følgende tvær-
snit: 

• Midterøens diameter 20,00 m 
• Cirkulationsareal bredde 7,00 m og overkør-

selsareal bredde 3,00 m 
• Yderrabat bredde 2,00 m. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 

 

Henrik Hansen 

Leif Luxhøj-Pedersen   Erik Larsen   Egil Møller   Verner Bylov Larsen 

Maria Matzen   Claus Pichard   Gunnar Aage   Carsten Lund    Klavs Petersen    

Niels Gottlieb   Annette Jørgensen   Henrik Mølbjerg Jeppesen   Aksel Agger Sørensen 

 

/Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 


	Myndighedsgodkendelser
	Vejdirektoratet fremlagde følgende:
	 Breve af 15. juni 2011 fra Albertslund Kommune vedr. henholdsvis dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af småsøer/vandhuller og Naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjer.
	Ledningsprotokol blev fremlagt. Der er visse udestående omkring betalingsspørgsmål, men den tekniske del er på plads.
	Projektbeskrivelse


	Strækningen
	Afvanding
	Tilslutninger
	Sideanlæg
	Tværprofil
	Generelle bestemmelser
	Fritrumsprofil
	Støjafskærmning
	Byggelinjer
	Fri oversigt 
	Adgangsbegrænsning
	Færdselsrettigheder
	Arbejdsareal m.v.
	Faunapassager
	Faunarør
	Erstatningsbiotoper
	Vildt- og paddehegn
	Vedligeholdelse

	Øvrige forhold
	Vejbestyrelsesforhold
	Omkostningsfordeling
	Fremmede Ledninger
	Overdragne arealer
	Jordfordeling
	Betalingsrettigheder mm.
	Vejdirektoratet oplyste, at der etableres dræn ved foden af volden på matr.nr. 16t. Det vil af vandsynsprotokollens st. 40.375 – 40.700 fremgå, at eksisterende vandløb (dræn), der afbrydes af motorvejen, opsamles i nyt vandløb, som føres til Råmosen. 
	Særlige bestemmelser

	MOTORVEJEN
	Egedal Kommune (st. 38.200 – 40.750 og st. 41.030 – 41.680)

	St. 38.280 
	St. 38.200 – 38.560
	St. 38.280 – 38.560
	St. 38.620 
	St. 39.050 
	St. 39.060 - 39.300 (hs.)
	St. 39.060 - 39.300 (vs.)
	St. 39.060 - 39.480 (hs.)
	St. 39.060 - 39.250 (vs.)
	St. 39.650
	St. 39.660 - 39.820 (vs.)
	St. 39.660 - 40.280 (hs.)
	St. 39.800 - 40.000 (hs.)
	St. 40.490 – 43.160 (vs.)
	St. 40.380 - 40.770 (vs.)
	St. 40.850 - 41.100 (hs.)
	St. 41.050 - 41.680 (vs.)
	St. 41.070
	St. 41.070 - 41.260 (hs.)
	St. 41.300 - 41.600 (hs.)
	St. 41.540 – 42.680 (hs.)
	St. 41.680
	Ballerup Kommune (st. 40.750 – 41.030 og st. 41.680 – 42.480)

	St. 41.650 – 41.960 (vs.)
	St. 41.680 – 42.860 (hs.)
	St. 42.400 – 42.600
	St. 42.450 (hs.)
	St. 42.460
	St. 42.480
	St. 42.460 – 42.600 (vs.)
	Albertslund Kommune (st. 42.480 – 44.500)

	St. 42.480 – 42.680
	St. 42.640 - 42.670 (vs.)
	St. 42.630
	St. 42.540 (hs.)
	St. 42.740
	St. 42.900 (hs.)
	St. 43.420 (hs.)
	St. 43.470
	MOTORTRAFIKVEJEN TVÆRVEJ N.
	Egedal Kommune (st. 0.950 – 4.730)

	St. 1.050 
	St. 0.950 – 1.340
	Ejendommen 5a, Ledøje By, Ledøje, er overtaget af Vejdirektoratet. Arealerne vil blive brugt til vejanlæg og udsætning.
	St. 1.340 – 1.760 (vs.)
	St. 1.570
	St. 1.630 (vs.)
	St. 1.750 – 1.760 (hs.)
	St. 1.760
	St. 1.810 – 1.930 (vs.)
	St. 1.810 (hs.)
	St. 1.950 - 2.210 (hs.)
	St. 2.160
	St. 2.530
	St. 2.640
	St. 3.100 
	St. 3.180 
	St. 3.470
	St. 3.510 – 3.620 (hs.)
	St. 3.720 (hs.)
	St. 3.740 – 4.100 (hs.)
	St. 3.780 
	St. 3.780 
	St. 4.240
	St. 4.390 – 4.730 (vs.)
	St. 4.690 – 4.800 (hs.)
	St. 4.730
	Ballerup Kommune (st. 4.730 – 4.866)

	St. 4.730 – 4.866 (vs.)
	St. 4.866
	St. 4.866 (hs.)
	Krydset Måløv Byvej / Kildedalsvej / Knadrupvej
	Krydset Måløv Byvej / Kildedalsvej / Knadrupvej ombygges uden behov for arealerhvervelser. 
	SMØRUM PARKVEJS FORLÆNGELSE
	Egedal Kommune (st. 0.590 – 2.245). 

	St. 0.570 – 0.600 (hs.)
	St. 0.750 (hs)
	St. 0.830 – 0.980 (hs.)
	St. 0.990
	St. 1.080 – 1.150
	St. 1.160
	St. 1.870 – 2.240 (vs.)
	St. 1.870
	St. 2.010 
	St. 2.240
	St. 2.190 – 2.210 (vs.)
	St. 2.245 


