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Jakob Engel-Schmidt var fraværende under punkt 13. 
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Charlotte Bidsted 
Jacob Holm Hansen 
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Punkt 9 
Trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen 
(Beslutning) 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen har den 17.12.2015 godkendt, at udvalgte trafikforbedrende tiltag langs 
Helsingørmotorvejen iværksættes og anlægsmidler frigives hertil. Der er nu udarbejdet 
trafikale skitser, som forelægges til godkendelse. 

Indstilling 
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender de trafikale skitseprojekter, herunder disponerer 
de frigivne anlægsmidler til: 

1. etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, inkl. ombygning af 
krydset, nedlæggelse af den østlige adgangsvej til Klampenborgvej 135 samt lukning af 
adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærsvej, forudsat at der findes en løsning 
for lokaltrafikken i området 

2. igangsætning af proces for nedklassificering af den offentlige vej "Ved Fortunen" til 
privat fællesvej, forudsat at adgangsvejen til "Ved Fortunen lukkes mod Hjortekærsvej 

3. fartdæmpning af Hjortekærsvej 
4. etablering af rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken, inkl. flytning af 

adgangsvej til Rævehøjvej 32B  
5. etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken 

inkl. ombygning af krydset samt diverse trafikale tiltag i Trongårdsområdet  
6. igangsætning af proces for opklassificering af Trongårdsparken (nord- sydlige vejdel) til 

offentlig vej 
7. anlæg af fortov i den sydlige side af Rævehøjvej fra motorvejsbro frem til Novozymes 

og anlæg af stiforbindelse mellem Trongårdsparken og Novozymes 
8. etablering af adgangsvej til sydlige del af tracéet 
9. etablering af andre stiforbindelsesforbedringer, såfremt der i budgettet er overskydende 

midler 
10. de tidligere godkendte anlægsbevillinger, herunder rådighedsbeløbene overføres til de 

angivne skitseprojekter. 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2015 ”trafikforbedrende tiltag på kortere 
sigt som led i bebyggelsen af områderne langs Helsingørmotorvejen”. Kommunalbestyrelsen 
meddelte i den forbindelse anlægsbevilling til projekterne. Forvaltningen har efterfølgende 
indgået kontrakt om totalrådgivning. Der er nu foretaget analyser og udarbejdet teknisk notat 
(bilag), udarbejdet skitseprojekter og trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision (bilag).  
  
Bemærkninger til trafikale skitseprojekter 
Med henblik på at få bemærkninger til skitseprojekterne er der afholdt forskellige 
informationsmøder. Den 24.10.2016 er projekterne drøftet med Vejdirektoratet. Den 
1.11.2016 blev projekterne præsenteret for grundejerforeninger, boligselskaber, institutioner 
og virksomheder i området. Herudover er grundejere, der bliver direkte berørt af projekterne 
ved nedlæggelse af adgangsveje blevet informeret. Movia og politiet er ligeledes blevet 
anmodet om bemærkninger. 
Forvaltningen har modtaget bemærkninger (bilag) fra seks grundejerforeninger, en 
ejerforening, en boligselskab, fire private grundejere, K-Nord og Movia. Vejdirektoratet og 
Politiet har meddelt, at de ikke har bemærkninger. 
Bemærkninger, som ikke allerede var en del af projekterne, og som vurderes bør give 
anledning til ændringer i projekterne, fremgår nedenfor. Endvidere peger trafiksikkerheds- og 
tilgængelighedsrevisionen på mindre detailforhold om fortove, udformningning af 
busstoppesteder og fodgængerovergange mv. Disse forhold indarbejdes i projekteringsfasen. 
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1.-2. Signalanlæg og ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej (bilag "Teknisk 

notat" side 8-15):  
Krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej ombygges, og der etableres et signalanlæg af 
trafikkerhedsmæssige og kapacitetsmæssige årsager. Vejadgangen fra Hjortekærsvej til "Ved 
Fortunen" lukkes af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Det samme gør sig gældende for den 
østlige adgangsvej til Stockholmsgave (Klampenborgvej 135).  
  
Lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" vil ændre trafikmønsteret på de lokale veje i 
området. Derfor er der igangsat analyser til vurdering af hvorledes uhensigtsmæssige 
ændringer af trafikmønsteret bedst kan imødegås.  
"Ved Fortunen" er en offentlig vej. Hvis og når vejen lukkes ud mod Hjortekærsvej vil den ikke 
længere have betydning for den almene trafik, og bør derfor nedklassificeres i henhold til 
vejlovens regler herfor. Det vil betyde, at kommunen vil få færre udgifter til drift og 
vedligeholdelse af veje. 
  
Uddrag af bemærkninger til projektet: 

x det er foreslået, at "Ved Fortunen" ensrettes mod øst ved Ermelundsvej. Forslaget 
undersøges i ny analyse  

x det er foreslået, at også krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej inddrages i projektet. 
Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til forslaget, når resultatet af de nye 
analyser foreligger 

x Stockholmsgave har anmodet om, at den østlige adgangsvej fra Klampenborgvej ikke 
nedlægges. Forvaltningen gør opmærksom på, at nedlæggelsen af adgangsvejen sker 
af trafiksikkerhedsmæssige årsager Forvaltningen anbefaler derfor, at nedlæggelsen af 
adgangsvejen fastholdes, og at der igangsættes en proces i henhold til Vejloven herfor, 
og at forvaltningen i øvrigt igangsætter en dialog med Stockholmsgave. Der vil fortsat 
være en adgangsvej fra Klampenborgvej til Stockholmsgave. 

  
3. Fartdæmpning af Hjortekærsvej til 50 km/t (bilag):  
Der er grundlæggende ikke trafiksikkerhedsmæssige argumenter for at fartdæmpe 
Hjortekærsvej, da vejen er bygget til 60 km/t, og til en væsentlig større trafikmængde end 
vejen har i dag. Imidlertid er der blandt borgere et stort ønske om ændring af vejen af 
tryghedsmæssige årsager. 
Dette kan iværksættes ved at indsnævre kørebanerne, etablere midterrabat med anden 
belægning samt etablere midterheller ved sidevejene som støttepunkter for krydsende 
fodgængere og cyklister. For at undgå kø på Hjortehøjsvej kan venstresvingsbanen til K-Nord 
forlænges. 
  
4. Rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken/adgangsvej til Novozymes (bilag 

"Teknisk notat" side 20-33):  

Af trafiksikkerhedsmæssige og kapacitetsmæssige årsager må krydset ved 
Rævehøjvej/Eremitageparken ombygges. Det er vurderet, at et signalreguleret kryds og en 
rundkørsel er ligeværdige trafikløsninger. For begge trafikløsninger får man en god 
trafikafvikling og høj sikkerhed. Skoleelever vil opleve en større tryghed i et signalreguleret 
kryds frem for ved en rundkørsel. Imidlertid vil en rundkørsel give hastighedsdæmpning, 
hvilket vil reducere effekten af evt. færdselsulykker. Et signalreguleret kryds er mere 
pladskrævende, visuelt dominerende og dyrere at anlægge. 

x der er modtaget bemærkninger med ønske om en rundkørsel.  
  

Af hensyn til trafiksikkerheden vil der i begge trafikløsninger være behov for en flytning af 
adgangen til ejendommen Rævehøjvej 32B fra Rævehøjvej til Eremitageparken, og der bør 
derfor igangættes en proces herfor, jf. Vejloven. 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en rundkørsel. 



 

29 
 

5. Signalregulering af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og tiltag i 

Trongårdsområdet (bilag "Teknisk notat" side 34-50):  
Krydset ved Klampenborgvej bliver adgangsvej til Trongårdens Byområde. Af 
trafiksikkerhedsmæssige og kapacitetsmæssige årsager må der etableres et signalreguleret 
kryds. Trafikmønsteret i området vil ændres. Det anbefales derfor at: 

x fartdæmpe Trongårdsvej til 40 km/t for at undgå gennemkørende trafik 
x anlægge hævet flade på Trongårdsvej med fodgængerovergang og Torontoblink ud for 

skolen, hvor fodgængere krydser vejen 
x anlægge minirundkørsel i krydset Trongårdsvej/Trongårdsparken for at muliggøre at 

bilister kan vende på Trongårdsvej 
x anlægge afsætningsbane på Trongårdsparken for bilister, der kommer fra syd 
x dobbeltrettede cykelsti i den vestlige side af Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) 

ændres til enkeltrettede cykelstier af hensyn til trafiksikkerheden 
x lukke Trongårdsparken (øst- vestgående vejdel). 

  
Bemærkninger til projektet: 

x Trongårdens Grundejerforening har foreslået, at lukning af Tongårdsparken (øst- 
vestgående vejdel) skal ske i den vestlige ende af vejen i stedet for den østlige ende af 
vejen. De skriver, at der er fuld opbakning til denne ændring fra medlemmerne i 
grundejerforeningen. Vejlukningen i den østlige ende af Trongårdsparken var foreslået 
af hensyn til at grundejerne, da en udkørsel i den vestlige ende vil give den korteste vej 
til Helsingørmotorvejen og Lyngby Bymidte. Ved at flytte vejlukningen til den vestlige 
ende af Trongårdsparken får man en adgangsvej mindre på Trongårdsparken (nord- 
sydgående vejdel), hvilket er til gavn for cyklisterne. Til gengæld vil der fortsat være 
tre adgangsveje ved Hjortekærsvej tæt ved det nye Klampenborgvejskryds. Der vil 
være meromkostninger til vendeplads og arealerhvervelse i den vestlige ende. Dette 
kan dog rummes inden for det samlede budget for projekterne. 

  
Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag. 
  
6. Opklassificering af Trongårdsparken (nord- sydgående vejdel) til offentlig vej 
Trongårdsparkens Grundejerforening har endvidere foreslået, at Trongårdsparken (nord– 
sydgående vejdel) som i dag er en privat fællesvej overtages som offentlig vej, som følge af 
mertrafik og gennemgående trafik. Trongårdsvej er en offentlig vej, og da Trongårdsparken 
(nord -sydgående vejdel) åbnes op mod Klampenborgvej som ekstra adgangsvej til skolen, vil 
den dermed får betydning for den almene trafik. Dette vil betyde, at kommunen på sigt får 
driftsudgifter til vejen. 
  
Det anbefales at imødekomme grundejerforeningens forslag. 
  
7. Forbedring af stisystem (bilag "Teknisk notat" side 51-56):  
Eksisterende stiforbindelser er blevet kortlagt i forhold til tilgængelighed, komfort, tryghed og 
sammenhæng til øvrige stier (missing link). Det anbefales, at der anlægges fortov på sydlige 
side af Rævehøjvej frem til adgangsvejen til Novozymes og stiforbindelse mellem 
Trongårdsparken og Novoymes. Der er udarbejdet skitseprojekter for disse stier, da de er 
vigtige brikker i et sammenhængende stisystem. Kommunalbestyrelsen har ikke afsat 
anlægsmidler til anlæg af stiforbindelserne, men forvaltningen forslår, at de anlægges, da de 
kan rummes inden for det samlede budget for vejprojekterne. 
  
8. Adgangsvej til sydlige del af tracéet (bilag "Teknisk notat" side 57-59):  
Der anlægges adgangsvej til sydlige del af tracéet. Adgangsvejen tilsluttes til 
Lundtoftegårdsvej som et vigepligtsreguleret kryds. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges 
højre- og venstresvingsbane ind til adgangsvejen. Krydset vil på et senere tidspunkt i 
forbindelse med letbaneprojektet kunne blive signalreguleret. 
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9. Andre stiforbindelsesforbedringer (bilag Teknisk notat" side 51-56): 

Det er i det tekniske notat endvidere anbefalet, at der foretages en række forbedringer ved 
eksisterende stitunnel under Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen i form af øget 
belysning, adskillelse af cyklister og fodgængere og forbedring af rampe mellem 
Lundtoftegårdsvej og sti. Ligeledes anbefales, at der anlægges en sti mellem 
Lundtoftegårdsvej og Novozymes, som en genvej til novozymes. Disse stiforbedringer kan ikke 
rummes inden for det samlede budget. Forvaltningen anbefaler, at disse stiprojekter 
gennemføres på senere tidspunkt, medmindre det viser sig, at opgaverne kan løses inden for 
det samlede budget. 
  
Det videre forløb: 
Forudsat at skitseprojekterne godkendes, igangsættes detailprojekteringen og udarbejdelse af 
udbudsmateriale samt vvm-screening af projekterne. Der vil herudover igangsættes de 
nødvendige processer i henhold til vejlovgivningen.  
  
Det forventes, at der afholdes licitation til april 2017, at der sker anlægsstart medio maj 2017 
for minimum de første projekter (krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, fartdæmpning af 
Hjortekærsvej, rundkørsel Rævehøjvej/Eremitageparken og adgangsvej som byggevej til den 
sydlige del af tracéet). De øvrige projekter forventes igangsat foråret 2018.  

Lovgrundlag 
Lov om offentlige veje §8 (ombygning af offentlige veje og lukning af offentlige veje), §15 (op-
og nedklassifcering af veje), §24 (høring af vejprojekter), §48 (nedlæggelse af overkørsler) og 
§ 124 (nedlæggelse af kommuneveje) 

Økonomi 
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17.12.2015 frigivet anlægsmidler 
Projekt inkl. rådgiverydelser m.v. mio. kr. 
Ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej 4,025 
Fartdæmpning af Hjortekærsvej 1,500 
Ombygning af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken  5,030 
Ombygning af krydset 
klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken  

6,325 

Tiltag i Trongårdsområdet 1,263 
Anlæg af stiforbindelser  0 
samlet rådighedsbeløb 18,143 
  
Adgangsvej til sydlige del af tracéet skal anlægges som del af en udbygningsaftale, hvor 
købere af grundene i det sydlige del af tracéet skal finansiere adgangsvejen. Kommunen 
anlægger adgangsvejen og betaler anlægsudgiften, som efterfølgende faktureres til køber. For 
at håndtere denne finansieringsform godkendte Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016, 
at der afsættes et rådighedsbeløb med både udgift og indtægt på 2,604 mio. kr. til anlæg af 
adgangsvej, således at kommunen udgifter og indtægter udligner hinanden.  
  
Overslagsberegninger for skitseprojekterne: 
Projekt inkl. rådgiverydelser m.v. mio. kr. 
Signalregulering og ombygning af krydset 
Klampenborgvej/Hjortekærsvej ink. vejlukning og nedlæggelse 
af overkørsel 

 2,604 

Fartdæmpning af Hjortekærsvej  1,466 
Rundkørsel i krydset Rævehøjvej/Eremitageparken inkl. flytning 
af overkørsel 

 2,621 

Signalregulering og ombygning af krydset 
klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken  

 4,715 
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Tiltag i Trongårdsområdet inkl. meromkostninger for vejlukning i 
vestlige ende af Trongårdsparken (øst-vest) 

 2,500 

Anlæg af stiforbindelser (fortov på Rævehøjvej og stiforbindelse 
mellem Trongårdsvej og Novozymes) 

 1,389 

Uforudseete udgifter  2,848 
samlet overslagsprs  18,143 
  
Overslagspriserne er forbundet med en vis usikkerhed, da de er foretaget på baggrund af 
foreliggende skitseprojekter. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb til uforudseete 
udgifter, der kan rummes inden for det samlede budget for vejprojekterne. De uforudseete 
udgifter skal rumme eventuelle ændringer i projektet i forbindelse med 
detailprojekteringsfasen, til nedklassificering af Ved Fortunen og/eller i forbindelse med nye 
analyse for konsekvenser for en vejlukning af "Ved Fortunen". 
  
Forvaltningen har foreslået opklassificering af den private fællesvej Trongårdsvej (nord- syd 
del) til offentlige vej, da der kommer væsentlig mere trafik på vej og dermed flere 
omkostninger. Kommunen drift og vedligeholdelse af ca. 300 m vej, som årligt 
overslagsmæssigt udgør ca 150.000 kr (baseret på gennemsnitspriser for drift og 
vedligeholdelse af offentlige veje).Vejen vil blive ombygget i forbindelse med udbygning af 
Trongårdens arealer, så der vil ikke være de store vedligeholdelsesomkostninger de første par 
år.  
  
Forvaltningen har ligeledes foreslået nedklassificering af den offentlige vej Ved Fortunen til 
privat fællesvej, da der kommer væsentlig mindre trafik på vejen. Ved en nedklassificering af 
vejen vil kommunen spare drift og vedligeholelse af ca. 500 m vej og kommunen vil dermed 
spare årlige driftsomkostninger på denne vej i størrelsesordenen 250.000 kr. (baseret på 
gennemsnitspriser for drift og vedligeholdelse af offentlige veje). Da der kommer væsentlig 
mindre trafik på vejen vil grundejerne ligeledes få en mindre udgift til vedligeholdelse af vejen. 
Med nuværende lovgivning kan nedklassificeringen først ske 4 - 6 år efter at der er truffet 
beslutning om en nedklassificering. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning 
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2016 
Ad 1-10) Anbefalet med de faldne bemærkninger om lokaltrafikken, herunder løsninger, der 
præsenteres på et senere møde.  
Det foreløbige resterende beløb på 2,848 mio.kr. indgår som reserve for det samlede 
Dyrehavegård-projekt.  
Udvalget lægger vægt på at der forelægges sag om tunnelgang fra Anker Engelunds Vej til 
Novozymes, herunder mulighed for finansiering.  
Udvalget noterer sig henvendelsen fra Cyklistforbundet i forhold til det videre arbejde. 
  
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende i stedet deltog Søren P Rasmussen (V). 
  
Økonomiudvalget, den 15. december 2016 
Ad 1-10) Anbefalet, idet spørgsmålet om omklassificering af veje drøftes med de respektive 
grundejerforeninger. Der arbejdes fortsat på øvrige trafikinitiativer med Vejdirektoratet, 
herunder evt. undersøgelse af 4 vognbaner på strækningen Hjortekærsvej til 
Hvidegårdsparken. 
  
V tog forbehold.  
  
Kommunalbestyrelsen, den 22. december 2016 
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Økonomiudvalgets protokollat af 15. december 2016 godkendt. 
For stemte: C (5), A (5), F (2), B (1), Birgitte Hannibal (UP) og Dorthe la Cour (UP). 
V (3), O (1) og Ø (1) undlod at stemme.  
  
Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Rie Frank (A) 
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A) 
Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Daubjerg (F).  

Bilag 

x Teknisk notat 
x Trafiksikkerhedsrevision 
x Tilgængelighedsrevision 
x Bemærkninger til skitseprojekter 
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1 Indledning 
I forbindelse med arealudvikling af området omkring Helsingørmotorvejen 
mellem Klampenborgvej og Rævehøjvej er der udarbejdet skitseprojekter for 
flere kryds og strækninger. Nærværende rapport er en trin 2-revision af 
projektet. 
 

1.1 Revisionsprocessen 
Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført på trin 2 (skitseprojekt) efter de 
principper og retningslinjer, som er beskrevet i Vejdirektoratets Håndbog 
”Trafiksikkerhedsrevision” marts 2015. 
 
Revisionen omfatter en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet, 
der vedrører trafiksikkerhed. Granskningen omfatter ikke andre 
projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentaftaler, 
æstetik, etc. 
 
Revisionen er gennemført af eksamineret trafiksikkerhedsrevisor Lars Lykke 
Jensen. Kvalitetssikring er gennemført af trafiksikkerhedsrevisor Paw Nielsen. 
Revisorerne har på intet tidspunkt været involveret i projektets planlægning, 
projektering eller lignende. Revisorer er således uafhængig af projektet. 
 
Der er ikke tidligere udført revision af projektet.  
 

1.1.1 Afslutning af revisionstrin 
Afslutning af trafiksikkerhedsrevision på trin 2 (denne rapport) forudsætter, at 
projekterende på baggrund af revisionsrapportens anbefalinger, skriftligt 
beskriver, hvilke projektændringer revisionen giver anledning til. Der er under 
hvert punkt gjort plads til projekterendes kommentarer.  
 
Projekterende skal ligeledes underskrive ”Resultatet af revisionen”, som 
findes på sidste side i denne rapport.  
 
I tilfælde af uenigheder mellem revisor og projekterende forelægges sagen for 
bygherren til afgørelse.  
 
Revisionen er først afsluttet, når revisor har underskrevet ”Sluterklæring” på 
sidste side.  
 

1.2 Inddeling af kommentarer 
Generelle kommentarer vedrører forhold, der berører projektet i hele dets 
omfang. Det kan f.eks. være bemærkninger til principper for krydsudformning 
og oversigtsforhold. 
 
Specifikke kommentarer omhandler forhold, der kun berører projektet på 
bestemte steder. 
 
Derudover inddeles kommentarerne i problemer med tilhørende 
løsningsforslag og bemærkninger. 
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Problemer 
Er forhold, som medfører øget ulykkesrisiko eller skadesrisiko. Dette kan 
være forhold, hvis trafiksikkerhedsmæssige effekt er dokumenteret i 
videnskabelige rapporter. Det kan også være forhold, som ud fra 
trafiksikkerhedsrevisors kendskab til trafikantadfærd, vejgeometri mv. 
vurderes at udgøre en markant risiko for ulykker. 
 
Løsningsforslag 
Til hvert problem er der beskrevet et forslag, som kan afhjælpe problemet 
eller alternativt mindske de sikkerhedsmæssige konsekvenser heraf.  
 
Bemærkninger 
Er forhold, som erfaringsmæssigt kan udvikle sig til problemer, og som bør 
tages til overvejelse i den videre projektering. 
 

2 Revisionsgrundlaget 
Som grundlag for revisionen har projekterende d. 10. november udleveret 
følgende: 
 
Nr. Titel Mål Dato 
 
 

Arealudvikling langs Helsingørmotorvejen 

0-1 Oversigtsplan 01 1:2000 19/10-
16 

1-01-1 Situationsplan 01, Område 1, 
Klampenborgvej/Hjortekærsvej 

1:500 8/11-16 

1-02-3 Situationsplan 03, Område 2, Hjortekærsvej 1:500 8/11-16 
0-2 Oversigtsplan 02, Hjortekærsvej 1:1000 19/10-

16 
1-02-04 Situationsplan 04, Område 2, Hjortekærsvej 1:500 8/11-16 
1-02-05 Situationsplan 05, Område 2, Hjortekærsvej 1:500 8/11-16 
1-01-06 Situationsplan 06, Område 3, 

Rævehøjvej/Eremitageparken 
1:500 8/11-16 

1-03-6A Situationsplan 06A, Område 3, 
Rævehøjvej/Eremitageparken 

1:500 8/11-16 

1-04-7 Situationsplan 07, Område 4, 
Klampenborgvej/Hvidegårdsparken 

1:500 8/11-16 

1-05A-8 Situationsplan 08, Område 5A, Rævehøjvej 1:500 8/11-16 
1-05B-
10 

Situationsplan 10, Område 5B, Trongårdsvej 1:500 8/11-16 

1-05B-
12 

Situationsplan 12, Område 5B 1:500 8/11-16 

01-06-
13 

Situationsplan 13, Område 6, 
Lundtoftegårdsvej 

1:500 8/11-16 

 
Revisionen er foretaget med baggrund i det fremsendte tegningsmateriale. I 
det omfang det har været nødvendigt, er der gjort brug af ortofotos, samt 
Google Streetview. 
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Trafiktal samt ulykkesdata indgår ikke i revisionsmaterialet og er ikke 
omfattet af revisionen. Ligeledes har der ikke været kendskab til 
signalprojekter, belysningsprojekter eller skilteprojekter (svarende til trin 2). 
 
Signalstyringen og signalplaceringen bør revideres på trin 2 som et 
sammenhængende projekt. Der er risiko for, at der opstår misforhold mellem 
geometri/afmærkning og signalstyring/placering. 
 
Signalprojektet bør derefter revideres sammen med det øvrige projekt på trin 
3, når detailprojektet forligger.  
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3 Revision  

3.1 Generelle kommentarer  
3.1.1 Bemærkning – Arealbehov 

Det forudsættes kontrolleret, at dimensionsgivende køretøjer kan foretage de 
tilladte manøvrer uden overkørsel af heller mv. samt, at der kan forekomme 
samtidige, modsat rettede venstresvingende køretøjer. 
 
Anbefaling: 
Kontrol – især synes samtidig venstresving fra Rævehøj med større køretøjer 
vanskeligt. 
 
Projekterendes svar: Der er foretaget arealbehovsvurderinger i 
simuleringsprogrammet Autoturn for alle svingbevægelser, så dette 
er ikke et problem. Hvis geometrien bliver ændret udarbejdes også 
arealbehovsanalyser i hovedprojektet. 
Revisors svar: OK 
 Bygherres beslutning: Ok 
 

3.2 Specifikke kommentarer  
3.2.1 Problem – Krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej 

Cykelstien fra Ved Fortunen er tilsluttet det NØ-hjørne af krydset. 
Tilslutningen sker mod fortov, og der er derfor vigepligt ved passage af 
fortovet, men cyklisterne fra Ved Fortunen kan komme pludseligt ud i selve 
krydset uden om signalstyringen (ingen stoplinie markeret og fremgår ikke af 
faseplanen). Der er risiko for uheld med højresvingende køretøjer fra øst mod 
nord. 
Situationen er markeret med ”1” på figuren på side 7. 
 
Der vil være konflikt mellem ligeud kørende cyklister mod øst (udenom 
signalstyringen) og venstresvingende cyklister fra nord mod øst da der 
hverken er angivet vigelinie eller indfletningsspor for cyklister fra nord. Det 
fremgår af figuren, på side 7 - punkt 2, hvor konflikten opstår. 
 
Cykelstien på Hjortekærsvej frem mod stoplinien er meget bred – ca. 3,5m. 
Der er risiko for, at cyklister befinder sig udenfor lastbilernes synsfelt. Dette 
er illustreret på skitsen på næste side, og på side 7 er lokaliteten markeret 
med ”3”. 
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Løsningsforslag: 

1. Stitilslutningen fra Hjortekærsvej bør indgå i signalreguleringen i en 
konfliktfri, trafikstyret fase. 

 
2. Der bør på den sydlige cykelsti afstribes vigelinie eller indfletningsspor 

for nordfra kommende cyklister. 
 

3. Cykelstien på Hjortekærvej bør indsnævres til max. 1,8m.   
 
Projekterendes svar: Ad 1: I hovedprojektet udarbejdes en løsning 
der opfylder kravene i revisors bemærkning. Ad 2: Der udarbejdes en 
af de to foreslåede løsninger, på baggrund af en vurdering i 
hovedprojektfasen. Ad 3: Cykelstien indsnævres. 
Revisors svar: OK 
 Bygherres beslutning: OK 
 
 

3.2.2 Problem – Krydset Rævehøjvej/ Eremitageparken 
Der er ringe oversigt for venstresvingende fra Eremitageparken mod 
modkørende, hvis der er venstresvingende køretøjer fra syd. Oversigten skal 
være mindst 85m. Se punkt 1 på figuren. 
 

3 1 

2 
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Der er dobbeltrettet cykelsti i tilfartssiden ved de nord- og sydgående veje. 
Pga. afstanden fra køretøjernes tilfartsspor er der risiko for, at cyklisterne 
befinder sig i en blind vinkel, hvorfor de bør afvikles i egen fase. 
 
Stopliniesignalerne bliver pga. de dobbeltrettede stier placeret mere end 3m 
til højre for køretøjernes tilfartsspor, hvorfor der bør suppleres med 
stopliniesignaler på hellerne mod de dobbeltrettede stier. Disse heller er dog 
kun angivet 1m brede og skal være mindst 1,5m hvis der ønskes etableret 
signalmaster. Se punkt 2 på figuren. 
 

 
 
Løsningsforslag: 
Oversigten sikres ved geometrisk ændring, fjernelse af venstresvingssporet 
fra syd eller afvikling af de to retninger i hver sin fase. 
 

1 

2 
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Cyklisterne fra nord og syd afvikles i egen fase efter anmeldelse. 
 
Hellerne gøres mindst 1,5m brede og der kan placeres signalmaster i disse. 
 
Projekterendes svar: Det vurderes ikke at være muligt at ændre 
vejforløbet mod Novozymes, men såfremt der skal etableres et signal 
vil dette blive undersøgt inden hovedprojekteringen påbegyndes. Af 
kapacitetsmæssige hensyn vurderes det ikke at være en mulighed at 
fjerne venstresvingsbanen eller at afvikle nor dog syd i hver sin fase. 
 
Stoplinjesignaler kan opsættes på galgestandere. Afstanden til 
cyklisterne kan formindskes ved at fjerne hellen mellem kørebanen og 
cykelstien, jævnfør ”Cirkulære om etablering af dobbeltrettede 
cykelstier langs vej” 
Revisors svar: OK med fjernelse af skillehellerne og anvendelse af lav 
galge (kontrol af arealbehov for højresvingende store køretøjer!). 
Hvis cyklisterne ikke afvikles i konfliktfri fase, må der ikke etableres 
skillerabat bredere end 0,5m (og helst kun en kantsten). Men der er 
fortsat risiko for cyklister i blind vinkel. 
 
Oversigtsproblematikken hvor venstresvingende køretøjer fra nord 
mod øst bør forelægges bygherren til endelig stillingtagen. 
 Bygherres beslutning: Såfremt der etableres et signalanlæg, vil 
problemstillingen blive undersøgt nærmer i detajlprojekteringsfasen. 
 
 

3.2.3 Problem – Krydset Klampenborgvej/Trongårdsparken 
Oversigten for venstresvingende trafikanter mod syd er begrænset til 40m 
mod modkørende køretøjer, ved modsat rettede store køretøjer fra vest mod 
nord. Se punkt 1 på figuren. 
 
Den vestgående cykelsti i nordsiden er placeret tæt mod højresvingssporet på 
en strækning af blot ca. 15m. Der er risiko for, at cyklisterne overses og 
befinder sig i en blind vinkel. Se punkt 2 på figuren. 
 

 
 
Løsningsforslag: 

1 

2 
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Der skal sikres 85m oversigt for venstresvingende trafikanter i situationer 
med store modsat rettede venstresvingende køretøjer. Dette kan ske ved 
etablering af slips eller afvikling i separate faser. 
 
Den nordlige cykelsti bør placeres tæt mod Klampenborgvej på en strækning 
af mindst 40m. 
 
Projekterendes svar: Der etableres et slips mellem ligeudsporet og 
venstresvingssporet, hvilket kommer til at kræve mere vejudlæg på 
denne strækning. Det undersøges endvidere om der er behov for 
samme løsning i begge sider af krydset. 
 
Cykelstien forsøges trukket ud mod kørebanen på en længere 
strækning – optimalt set de 40 meter som revisor angiver. 
Revisors svar: OK 
 Bygherres beslutning: OK 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Problem – Lundtoftegårdsvej 
Der etableres vigepligtsreguleret tilslutning mod Lundtoftegårdsvej samtidig 
med etablering af højresvingsspor mod sidevejen. Højresvingende køretøjer 
kan således tage oversigten for en sidevejstrafikant. 
 

 
 
Løsningsforslag: 
Højresvingssporet undlades eller trækkes tilbage for sikring af oversigten. 
 
Projekterendes svar: Højresvingssporet ønskes bevaret, da det er 
vigtigt at bilister fra syd ikke føler sig presset af trafikanter bagfra, og 
svinger til højre uden at være sikre på at der ikke kommer cyklister 
bagfra på cykelstien. 
Revisors svar: Problemstillingen bør forelægges bygherren. 
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 Bygherres beslutning: Tilslutter sig projekterendes svar. 
 
 

3.2.5 Problem – Trongårdsvej 
Der er angivet en trebenet minirundkørsel med overkørbar midter-ø. Det 
tredje ben i rundkørslen er en udkørsel fra parkeringsarealer. Den primære 
trafik foregår derfor i et ”knæk”, hvorfor der er risiko for, at de 
venstresvingende fra Trongårdsvej mod Trongårdsparken enten kører hen 
over midterøen, hvis den ikke er tilstrækkeligt afvisende, eller ved tynd trafik 
kører mod færdselsretningen pga. omvejskørsel med meget lav hastighed. 
 
Der er angivet en afsætningsplads med en bredde på kun 1,5m. Bilerne vil 
derved holde ud på køresporet tæt ved rundkørslen og vejen er her smal. 
 

 
  
Løsningsforslag: 
Rundkørslen etableres med tilstrækkeligt afvisende midterareal. 
 
Rundkørslens centrum bør overvejes flyttet mod SØ ind på det grønne areal 
hvorved vejenes forløb bliver mere naturlig og krydset ikke opfattes som et 
knæk. Risikoen for kørsel i forkert retning mindskes og hastigheden vil blive 
mere ensartet fra alle retninger. Se rød linie på figuren. 
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Alternativt kan krydset etableres som et simpelt vigepligtsreguleret kryds idet 
primærvejene forlægges (ingen knækket prioritet) – se grøn linie på figuren. 
 
Afsætningspladsen bør være mindst 2m bred. 
 
Projekterendes svar: Der arbejdes med at udforme midterøen med en 
passende afvisning. 
 
Der ønskes ikke et vigepligtsreguleret kryds, da der er behov for 
vendemanøvrer i rundkørslen. 
 
I dag er indkørslen til parkeringspladsen lidt syd for den foreslåede 
rundkørsel. Trafikken ind og ud af det tredje ben er via skiltning 
begrænset til varekørsel. 
 
Afsætningspladsen etableres i en bredde på minimum 2 meter. 
Revisors svar: OK, men der kan være risiko for, at enkelte bilister fra 
øst mod syd kører mod færdselsretningen for at spare tid og undgå 
hastighedsnedsættelse. Men dette sker formentligt kun, når der ikke 
er andre køretøjer – dog risiko for, at cyklister overses. 
 Bygherres beslutning: OK 
 
 
 
 

3.2.6 Bemærkning – Rundkørsel Rævehøjvej/ Eremitageparken 
Hvis fodgængerfelterne ikke placeres efter vigelinierne, bør der være mindst 
5m mellem fodgængerfelt og vigelinie, så der kan holde et køretøj (PB) 
mellem fodgængerfeltet og vigelinien. Herved mindskes konflikten mellem 
fodgængere og indkørende køretøjer. Se ”1” på figuren. 
 
Der er angivet trekantheller, der er mere dynamiske end parallelheller, som 
medfører reduceret hastighed. Se ”2” på figuren. 
 



Lyngby-Taarbæk Kommune 
Arealudvikling langs Helsingørmotorvejen – Trafiksikkerhedsrevision – Trin 2 
 

  Side 13

 
 
Anbefaling: 
Fodgængerfelternes placering ændres. 
 
Der bør i byområder anvendes parallelheller, hvor der forekommer en del 
bløde trafikanter. 
 
Projekterendes svar: Fodgængerfelternes placering justeres i 
hovedprojektet. 
 
Trompethellerne ønskes bevaret af hensyn til rundkørslens størrelse 
kontra arealbehov for store køretøjer. Etableres der parallelheller skal 
rundkørslen være endnu større, hvilket ikke ønskes på dette sted. 
Revisors svar: OK, men arealbehovet for store køretøjer kan måske i 
stedet imødekommes ved anvendelse af overkørselsarealer. Se foto 
nedenfor fra Fredensvang Rundkørsel (Aarhus). 
 

  

1 

2 
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 Bygherres beslutning: Skal undersøges nærmere i 
detailprojekteringsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7 Bemærkning – Krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej 
Det er oplyst, at der etableres separatreguleret venstresving fra 
Klampenborgvej. Så skal der ikke afstribes punkteret kantlinie (1-1-0,3) hvor 
de venstresvingende passerer det vestgående spor. Se ”1” på figuren. 
 
Der er angivet støtteheller ved fodgængerfelterne på tværs af 
Klampenborgvej – to af disse er angivet med placering op mod den sydlige 
cykelsti. Fodgængere med retning mod syd vil næppe respektere 
signalgivningen (hvis rød), hvis der ikke erkendes cyklister. Se ”2” på figuren. 
 
Hjortekærsvejs sydgående spor er meget bred frem mod krydset – ca. 5,5m. 
Her er risiko for uønsket overhaling. Se ”3” på figuren. 
 
½

 
 
 

1 

2 

3 
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Anbefaling: 
Afmærkning og sporbredder revurderes. Heller mod sydlige cykelsti udgår evt.  
 
Projekterendes svar: Afmærkning 1-1-0,3 fjernes 
 
Krydsningen af cykelstien etableres umiddelbart uden for 
signalreguleringen (vigepligtsreguleret). 
 
Bredden på Hjortekærsvej skyldes korte perioder med behov for at to 
rækker af biler kan holde ved siden af hinanden frem imod krydset. 
Løsning fastholdes. 
Revisors svar: OK – men bør der så ikke i stedet etableres et længere 
venstresvingsspor i stedet for flettesituation så tæt på krydset, hvor 
bilisterne skal have fokus på signalgivningen og ikke en flettekonflikt. 
 Bygherres beslutning: Skal undersøges nærmere i 
detailprojekteringsfasen 
 

3.2.8 Bemærkning – Krydset Klampenborgvej/Trongårdsparken 
Venstresvingende cyklister fra Klampenborgvej skal på fjerne højre hjørne 
placere sig enten på fodgængerfeltet eller i cykelfeltet for ligeud kørende 
cyklister. Der er ikke angivet plads til afventende venstresvingende cyklister, 
der kan placere sig uden at genere andre trafikanter. Se ”1” på figuren. 
 
Der er angivet perron ved den nordlige buslomme men ikke ved den sydlige. 
Konflikten mellem cyklister og ind- og udstigende buspassagerer er derfor 
forskellig. Se ”2” på figuren. 
 

 
 
Anbefaling: 
Fodgængerfelterne lang Klampenborgvej trækkes evt. lidt tilbage. 
 
Der bør overvejes perron ved den sydlige buslomme. 
 
Projekterendes svar: Fodgængerfeltet trækkes lidt tilbage, så der 
bliver plads til ventende cyklister. 
 

2 

1 

1 
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Der er ikke plads til at udvide vejarealet, så der bliver plads til en 
perron på sydsiden af Klampenborgvej. 
Revisors svar: OK 
 Bygherres beslutning: OK  
 
 

3.2.9 Bemærkning – Hjortekærsvej 
Der er angivet 3,25m midterfelt med OB og afgrænset med 10cm kantlinje på 
Hjortekærsvej. Midterfeltet må ikke anvendes til overhaling, parkering og 
lignende og funktionen fremtræder uklar. Afstribning skal ske med 30cm linje 
mod kantbaner bredere end 80cm. 
 
Ved Fortunparken er på Hjortekærsvej angivet heller med støttepunkter. Den 
nordlige helle er til gene for venstresvingende trafikanter mod sidevejen og 
der er risiko for tilbagestuvning samt opbremsning i primærsporet.  
 

 
 
Anbefaling: 
Den nordlige helle undlades eller flyttes længere mod nord, så der er plads til 
venstresvingende køretøjer i et venstresvingsmagasin. 
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Projekterendes svar: Afstribningen ændres til en bredde på 30 cm. 
 
Den bedste af de to løsningsforslag undersøges i hovedprojektet. 
Undersøges nærmere af projekterende i hovedprojektfasen. 
Revisors svar: OK 
 Bygherres beslutning: OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.10 Bemærkning – Oversigt fra Langs Hegnet 
Oversigten ved udkørsel fra Langs Hegnet til Hjortekærsvej skal være 95m 
ved 50 km/t. Oversigten kan være reduceret til 65m når der er køretøjer i 
parkeringssporet på østsiden af Hjortekærsvej syd for vejtilslutningen. 
 

 
 
Anbefaling: 
Oversigten sikres ved afkortning af parkeringssporet. 
 
Projekterendes svar: Rådgivers forslag indarbejdes i hovedprojekt. 
Revisors svar: OK – der menes vel ”revisors forslag”? 
 Bygherres beslutning: Revisors forslag skal indarbejdes i 
detailprojekteringsfasen 
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4 Revisionsafhandling 
Materialet er gennemgået, og uanset hvilke anbefalinger og løsningsforslag, 
som følges, anbefales det, at lade projektet trafiksikkerhedsrevidere på trin 3 
(detailprojekt). 

4.1 Revisionspåtegning 
Revisionen er foretaget: 
 
Via Trafik Rådgivning A/S  
Søvej 13 B 
DK-3460 Birkerød 
  
Dato: 14. november 2016   
 
Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor: 
 
              

                                                        
  ....................................................  
  Lars Lykke Jensen 
 

4.2 Resultatet af revisionen (udfyldes af projekterende) 
Projektet ændres jf. projekterendes og bygherres svar i denne rapport 
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Projekterende: 
  ....................................................  
Dato: 25.11.2016 .....   
 

4.3 Sluterklæring 
Revisionen er foretaget: 
 
Via Trafik Rådgivning A/S Eksamineret Trafiksikkerhedsrevisor: 
Søvej 13 B 
DK-3460 Birkerød                             

       
  ....................................................  
Dato: 28. november 2016   
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1 Indledning 
I forbindelse med projektering af signalregulerede kryds, og diverse 
strækninger ved arealeudvikling langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Tårbæk 
Kommune, er der udført tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision. 
Revisionen er på trin 2. 
 
Denne rapport indeholder tilgængelighedsrevisionen.  

1.1 Revisionsprocessen 
Revisionen er gennemført primært på trin 2 (skitseprojektniveau). Revisionen 
følger de principper og retningslinjer, som er beskrevet i vejreglen 
Færdselsarealer for alle, Håndbog i tilgængelighed (januar 2013) (herefter 
betegnet FFA). 
 
Revisionen omfatter en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet 
der vedrører tilgængelighed for alle. Granskningen omfatter ikke andre 
projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentaftaler, 
æstetik, etc. 
 
Ved trin 2 revision vurderes alle de tilgængelighedsmæssige forhold, der har 
betydning for den funktionelle sammenhæng og anvendelighed for alle 
grupper af færdselshandicappede. 
 
Der er ikke foretaget besigtigelse af projektområdet. Revisionen ser primært 
på de områder som tegningsmaterialet omfatter, men der ses også på 
eksisterende forhold som ligger i den nære kontekst. 
 
Revisionen er gennemført af uvildig tilgængelighedsrevisor Stine Sonne. 
Kvalitetssikring er gennemført af tilgængelighedsrevisor Paw Nielsen. Ingen af 
revisorerne har været tilknyttet projektet under projektering. 
 
Der er ikke tidligere foretaget tilgængelighedsrevision på projektet. 
 

1.1.1 Afslutning af revisionstrin  
Afslutning af revisionens trin 2 (denne rapport) forudsætter, at projekterende 
på baggrund af revisionsrapportens anbefalinger, skriftligt beskriver, hvilke 
projektændringer revisionen giver anledning til. Der er under hvert punkt 
gjort plads til projekterendes kommentarer.  
 
Projekterende skal ligeledes underskrive ”Resultatet af revisionen”, som 
findes på sidste side i denne rapport.  
 
I tilfælde af uenigheder mellem revisor og projekterende forelægges sagen for 
bygherren til afgørelse.  
 
Revisionen er først afsluttet, når revisor har underskrevet ”Sluterklæring” på 
sidste side.  

1.2 Inddeling af kommentarer 
Kommentarerne er inddelt i: 
 
Generelle kommentarer, som omfatter forhold der gælder for det aktuelle 
projektområde. 
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Specifikke kommentarer, som omfatter forhold, der er gældende for 
bestemte dele af projektet. 
 
Hvert punkt under ovenstående afsnit er yderligere inddelt i problemer, 
løsninger og bemærkninger. 
 
Problemer 
Er forhold i projektet som kan dokumenteres at: 
 
• Medføre egentlige barrierer eller væsentlige uhensigtsmæssigheder for 

færdselshandicappede 
• Stride mod gældende normer og vejledninger i vejreglerne eller mod nyeste 

viden vedr. tilgængelighed for alle  
 
Problemer bør føre til ændringer af projektet, der kan eliminere eller mindske 
problemet.  

 
Løsningsforslag 
Til hvert problem er der beskrevet et forslag, som kan afhjælpe problemet 
eller alternativt mindske de tilgængelighedsmæssige konsekvenser heraf.  

 
Bemærkninger 
Vedrører forhold, som: 
 
• Vurderes at medføre uhensigtsmæssigheder eller forringet komfort for 

færdselshandicappede  
• Kan forbedres yderligere mht. tilgængelighed i den videre projektering og 

anbefales gennemført i en efterfølgende projektfase eller udførelsesetape 
• Ligger uden for entreprisegrænsen, men som ved udbedring kan øge 

tilgængeligheden til projektet. 
 
Anbefaling 
Til hver bemærkning gives en anbefaling, som kan hjælpe til at forbedre de 
konstaterede problemer.  

1.3 Revisionsgrundlaget 
Som grundlag for revisionen, har projekterende leveret følgende materiale, 
dateret 19. oktober 2016: 
 
• Situationsplan 01 (1-01-1) 
• Situationsplan 03 (1-02-3) 
• Situationsplan 04 (1-02-04) 
• Situationsplan 05 (1-02-05) 
• Situationsplan 06 (1-01-6) 
• Situationsplan 06A (1-03-6A) 
• Situationsplan 07 (1-04-7) 
• Situationsplan 08 (1-05A-8) 
• Situationsplan 10 (1-05B-10) 
• Situationsplan 12 (1-05B-12) 
• Situationsplan 13 (1-06-13) 
 
Herudover er der udleveret et oversigtskort, samt belægningsdetalje af 
helleanlæg. 
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2 Revision 

2.1 Generelle kommentarer 
2.1.1 Problem: Der er generelt ikke taget stilling til tilgængeligheden 

Det fremgår ikke af tegningsmaterialet hvorvidt der er indtænkt 
tilgængelighed, bortset fra en enkelt detaljetegning af en krydsningshelle. Der 
er ikke indtegnet taktile belægninger, rampehældninger mv. 
Detaljeringsniveauet i kommentarerne til revisionen er derfor begrænset og er 
på et mere generelt niveau.  
 

 
Figur 1: Krydset Klampenborgvej/Hjortekjærvej. Situationsplan 01. 
 
 
Løsningsforslag 
For at kunne vurdere om materialet opfylder kravene til tilgængelighed 
foreslås det, at revidere materialet på trin 3 efter at der er taget stilling til 
tilgængelighedsspørgsmålet i projektmaterialet.  
 
Projekterendes og bygherres svar: Vurderingen af om der skal udføres 
tilgængelighedsrevision er bygherres afgørelse. 
Revisors svar: Ok 
 

2.1.2 Problem – Inddragelse af brugerorganisationer 
Tilgængelighedsrevision omfatter principielt en gennemgang af forhold, som 
brugerorganisationerne, f.eks. Dansk Blindesamfund og Danske 
Handicaporganisationer, måtte have påpeget gennem dialog med bygherre og 
projekterende.  
 
Der forelægger endnu ingen dokumentation for inddragelse af brugere i 
forbindelse med dette projekt.  
 
Løsningsforslag 
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Det anbefales, at bygherre i samarbejde med projekterende inddrager 
brugerorganisationer forud for den videre projektering, således at evt. særlige 
behov og lokale problemstillinger kan afdækkes og tilgodeses i projektet.  
 
Projekterendes og bygherres svar: Relevante brugerorganisationer 
inddrages i forbindelse med hovedprojekteringen 
Revisors svar: Ok 
 

2.1.1 Problem: Manglende dokumentation for at signaler udføres 
efter gældende retningslinjer for tilgængelighed 
Det fremgår ikke af tegningsmaterialet hvorvidt der er taget stilling til 
tilgængeligheden i de projekterede signaler.  

 
Figur 2: Eksempelvis i signalanlægget ved Rævehøjvej/Eremitageparken, hvor der ikke 
er indtegnet ledelinjer, opmærksomhedsfelt, retningsfelt, eller ramper. Situationsplan 
06. 
 
Løsningsforslag 
Signalerne udføres efter retningslinjerne beskrevet i FFA i følgende kapitler:  

• 4.5.1 Signalregulerede overgange 
• 4.5.2 Fodgængertryk 
• 4.5.3 Midterhelle 

 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt.  
Revisors svar: Ok 
 

2.1.2 Problem: Udformning af stoppesteder efter gældende 
retningslinjer for tilgængelighed 
Det fremgår ikke af tegningsmaterialet hvorvidt der er taget stilling til 
tilgængeligheden i de projekterede og eksisterende stoppesteder på 
strækningen.  
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Figur 3: Stoppesteder på Hjortekjærvej. Situationsplan 03. 
 
Løsningsforslag 
Busstoppestederne udføres efter retningslinjerne beskrevet i FFA i følgende 
kapitel:  
 

• 4.7 Busstoppesteder 
 
Herudover foreslås det, at de eksisterende stoppesteder på strækningen 
gennemgås så de også lever op til retningslinjerne i FFA. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 

2.1.3 Problem: Manglende stillingtagen til placering og udformning af 
ledelinjer og opmærksomhedsfelter 
Der er generelt ikke taget stilling til placering og udformning af ledelinjer. 
 
Løsningsforslag 
Placering og udformning af ledelinjer udgøres efter retningslinjerne beskrevet 
i FFA i følgende kapitler: 

• 4.2 Ledelinjer 
• 4.3 Opmærksomhedsfelter og retningsfelter 

 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 

2.1.4 Problem: Krydsningsmuligheder på strækninger samt 
udformning af krydsningsheller og ramper 
Flere steder er der projekteret krydsningsheller eksempelvis i forbindelse med 
busstoppesteder. For at kørestolsbrugere og gangbesværede kan bruge disse, 
skal de overholde retningslinjerne som beskrevet i FFA.  
 
Det påpeges, at blinde og personer med nedsat syn vil have svært ved at 
benytte overgangene, da de ikke betragtes som en sikker krydsning.  
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Figur 4: Krydsningshelle på Hjortekjærsvej. 
 
Løsningsforslag 
Det foreslås derfor at udføre krydsningsheller efter de gældende retningslinjer 
som beskrevet i FFA, samt at anlægge en sikker krydsning eksempelvis som 
et fritliggende fodgængerfelt på strækninger hvor det trafiksikkerhedsmæssigt 
er forsvarligt.  
 
Der henvises til kapitlerne: 

• 4.5.4 Uregulerede overgange 
• 4.5.5 Fodgængerfelt på strækning 

 
Projekterendes og bygherres svar: Der er ikke tilstrækkeligt med 
fodgængere til at der kan anlægges et fodgængerfelt på strækningen, men 
hellen udføres efter revisors anvisninger.  
Revisors svar: Ok 

2.1.5 Problem: Flere steder med smalle fortov 
Der er flere steder, hvor fortovet er meget smalt. Det skal sikres, at 
retningslinjerne for gangbanebredde og fortovsbredde overholdes. 
Fortov smallere end 1,5m gør det vanskeligt for bevægelseshandicappede at 
færdes langs vejen, og umuligt for dem at passere hinanden. 
 

 
Figur 5: Eksempel fra Hjortekjærsvej/Ved Fortunen. Google maps. 
 
Løsningsforslag  
Retningslinjerne fra FFA følges, se kapitel: 
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• 4.1 Gangbaner og fortov 
 
Projekterendes og bygherres svar: De smalle fortove behandles under de 
specifikke kommentarer. 
Revisors svar: Ok 

2.1.6 Bemærkning: Valg af beplantning 
Det fremgår ikke af materialet hvilke træer der er projekteret. 

 
Figur 6: Eksempel fra krydset Klampenborgvej/Trongårdsparken. Situationsplan 07. 
 
Løsningsforslag 
Det sikres, at det er en trætype som ikke afgiver pollen. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: OK 

2.2 Specifikke kommentarer – Lokalitet 01, situationsplan 
01 

2.2.1 Problem: Smalt fortov på langs Klampenborgvej 
Det eksisterende fortov langs Klampenborgvej er smalt (to flisebredder = 
1,25m hvoraf beplantningen på nordsiden har bredt sig ud over den ene 
flise). Det nye fortov på sydsiden projekteres umiddelbart i samme bredde. 
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Figur 7: Klampenborgvej. Smalt fortov. Manglende opmærksomheds- og retningsfelter 
ved kryds Klampenborgvej/Hjortekjærvej. 
 
 
Løsningsforslag 
Fortovet udvides til min. 1,5 meter og det sikres, at der er ledelinjer (evt. 
naturlig ledelinje) og opmærksomhedsfelt og retningsfelt ved 
fodgængerovergange og til stoppested efter retningslinjerne beskrevet i FFA. 
Det skal sikres at eksisterende beplantning ikke går ud over gangbanen. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Fortovet er reelt 1,5 meter i dag, og 
udvides kun hvor det er smallere inden for projektområdet. Der etableres 
taktile felter ved de steder, hvor revisor har påpeget dette. 
Revisors svar: ok 

2.2.2 Problem: Smalt fortov på Hjortekærsvej 
Det eksisterende fortov langs Hjortekærsvej som ender i krydset, er smalt og 
overholder ikke retningslinjerne for tilgængelighed.  
 

 
Figur 8: Hjortekjærvej. Smalt fortov. 
 
Løsningsforslag 
Fortovet udvides til 1,5 meter og der etableres ledelinjer, samt 
opmærksomhedsfelt og retningsfelt ved fodgængerovergangen. Hvis der er 
plads kan fortovet med fordel udvides omkring krydset, for at sikre bedre 
passageforhold. Herudover etableres ramper og kantstensopspring som 
beskrevet i FFA.  
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Projekterendes og bygherres svar: Der er i dag københavnerfortov med 
naturlig ledelinje. Det smalle fortov skyldes at beplantningen har bredt sig ud 
over fliserne. I hovedprojektet indarbejdes beskæring af beplantning inden for 
projektområdet. På den måde fremkommer et fortov på minimum 1,5 meter. 
Revisors svar: Ok 
 

2.2.3 Problem: Dobbeltrettet cykeltrafik over fortov 
Den dobbeltrettede cykeltrafik bør have vigepligt for fodgængerne – det ses 
ikke i detaljer i tegningsmaterialet.  
 

 
Figur 9: Dobbeltrettet cykeltrafik over fortov. Cyklisterne bør have vigepligt for 
fodgængere 
 
Løsningsforslag 
Det sikres, at cykeltrafikken har vigepligt for fodgængere. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Cyklisterne har vigepligten ved 
fortovet med den aktuelle udformning. 
Revisors svar: Ok 

2.3 Specifikke kommentarer – Lokalitet 02, situationsplan 
03 

2.3.1 Problem: Smal gangbanebredde bl.a. grundet manglende 
beskæring af beplantning 
Beplantningen har på næsten hele strækningen bredt sig ud over fortovet, 
således at den reelle bredde er under 1 meter. Fortovet er i forvejen under 
den anbefalede brede.  
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Figur 10: Smal gangbanebredde 
 

 
Figur 11: Hjortekjærvej nord for Fortuneparken. Google maps. 
 
Løsningsforslag 
Beplantningen beskæres og fortovet renses for græs og lignende, så fortovet 
igen får sin fulde bredde. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: OK 
 

2.3.2 Problem: Manglende ledelinjer langs strækningen 
For at strækningen skal være tilgængelig for blinde og svagtseende bør der 
etableres ledelinjer.  
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Figur 12: Hjortekjærsvej. Manglende ledelinjer. 
 
Løsningsforslag 
Beplantningen langs strækningen klippes regelmæssigt, og kanten mellem 
fliser og græs anvendes som naturlig ledelinje. Det skal sikres, at der ved 
overkørsler og sideveje er andre ledelinjer, som viser blide og svagtseende 
hvor de kan gå. 
  
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. Derudover er der naturlig ledelinje i københavnerfortovet i den 
østlige side af vejen. 
Revisors svar: Ok 
 

2.4 Specifikke kommentarer – Lokalitet 02, situationsplan 
04 

2.4.1 Problem: Manglende fortov i vejens østside 
Der er ingen fortov langs vejens østside. Det er utrygt for blinde og 
svagtseende at dele gangareal med cyklister, da de har svært ved at høre 
dem nærme sig, hvis der også er anden trafikstøj.  
 

 
Figur 13: Manglende fortov langs Hjortekjærsvejs østside. 
 
 
Løsningsforslag 
Der etableres fortov i østsiden af vejen. 
 



Lyngby-Tårbæk Kommune 
Arealudvikling langs Helsingørmotorvejen - Tilgængelighedsrevision – Trin 2 

  Side 14

Projekterendes og bygherres svar: Der er allerede fortov på den 
pågældende strækning. Der foretages ikke yderligere.  
Revisors svar: Ok 
 

2.4.2 Problem: Udformning af krydsningsheller og ramper 
Flere steder er der projekteret uregulerede krydsningsheller, eksempelvis i 
forbindelse med busstoppesteder. For at kørestolsbrugere og gangbesværede 
kan bruge disse, skal de overholde retningslinjerne som beskrevet i FFA.  
 
Det påpeges, at blinde og personer med nedsat syn vil have svært ved at 
benytte overgangene, da de ikke betragtes som en sikker krydsning.  

 
Figur 14: Krydsningsheller på Hjortekjærsvej, i forbindelse med busstoppesteder. 
 
Løsningsforslag 
Det foreslås derfor at udføre krydsningshellerne efter de gældende 
retningslinjer som beskrevet i FFA, samt at anlægge en sikker krydsning 
eksempelvis som et fritliggende fodgængerfelt på strækninger hvor det 
trafiksikkerhedsmæssigt er forsvarligt.  
 
Der henvises til kapitlerne: 

• 4.5.4 Uregulerede overgange 
• 4.5.5 Fodgængerfelt på strækning 

 
Projekterendes og bygherres svar: Hellerne udføres i henhold til FFA, men 
der er ikke tilstrækkelig fodgængertrafik til at der kan etableres et fritliggende 
fodgængerfelt. 
Revisors svar: Ok 

2.5 Specifikke kommentarer – situationsplan 05 
2.5.1 Problem: Manglende fortov langs vejens østside 

Der er ingen fortov i vejens østside. Det er utrygt for blinde og svagtseende 
at dele gangareal med cykler, da de har svært ved at høre dem nærme sig, 
hvis der også er anden trafikstøj.  
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Figur 15: Manglende fortov langs Hjortekjærsvejs østside. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres fortov i østsiden af vejen. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Det er vurderet at det eksisterende 
fortov i grus på vestsiden af Hjortekærsvej er tilstrækkeligt på denne del af 
strækningen. Fortovet er tidligere blevet omlagt fra flisebelægning til 
grusbelægning på grund af træernes rødder, der skabte en ujævn 
fortovsbelægning. Valget af grus er sket på baggrund af ønsket om ikke at 
fælde alle træerne, og på baggrund af at der er et begrænset antal 
fodgængere på strækningen.  
Revisors svar: ok 
 

2.5.2 Problem: Manglende hvilemuligheder 
Hjortekærsvej er en meget lang strækning, og der vil derfor være behov for 
hvilemuligheder – specielt for de gangbesværede.  
 
Løsningsforslag 
Der etableres tilgængelige bænke med passende mellemrum på hele 
strækningen (som min. pr. 100 meter).  
 
Projekterendes og bygherres svar: Behovet for bænke undersøges i 
forbindelse med hovedprojekteringen. 
Revisors svar: Ok 
 

2.6 Specifikke kommentarer – situationsplan 06 
2.6.1 Problem: Manglende fortov på det nord- og sydøstlige hjørne 

De eksisterende fortovsfaciliteter mangler forbindelse til det projekterede 
kryds. Det er vigtigt at der er fortov hele vejen rundt i krydset, af hensyn til 
krydsets anvendelighed.   
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Figur 16: Kryds ved Rævehøjvej/Eremitageparken. Manglende forbindelse ml 
eksisterende og projekteret fortov. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres fortovsfaciliteter, så krydset fuldendes og kan benyttes af 
fodgængere. Hvis der er mulighed for at udvide fortovet omkring 
fodgængerfelterne vil det betyde, at det er lettere at passere forbi mens der 
står en og venter.  
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 
 

2.6.2 Problem: Smal gangbane langs Eremitageparken mod syd 
Fortovet på vestsiden af vejen ned til Novozymes er meget smalt, og der 
tages derfor ikke hensyn til mødesituationer mellem fodgængere, og evt. 
kørestolsbrugere. 
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Figur 17: Smalt fortov 
 
Løsningsforslag 
Fortovet etableres i minimum 1,5 meters bredt. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Linjen på tegningen er en grøft. 
Fodgængere skal enten benytte Promenadestien til Novozymes via det nye 
fortov på Rævehøjvej, eller de kan benytte den nye natursti i den østlige side 
af krydset.  
Revisors svar: Fint – det skal dog sikres at belægningerne på de 
anviste alternativer overholder retningslinjerne i FFA. 
 

2.6.3 Problem: Manglende passagemulighed 
Det er ikke muligt for cyklister og fodgængere, der kommer fra nord at 
komme ind til matrikel 15mx, med mindre der køres hele vejen rundt i 
signalet, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. 
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Figur 18: Det er svært for cyklister og fodgængere som kommer nord fra at komme 
ind til matriklen 
 
Løsningsforslag 
Der etableres en krydsningsmulighed igennem det grønne areal ud for den 
nye indkørsel til matrikel 15mx. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 
 

2.6.4 Problem: Manglende fortov til indgangen til matrikel 15mx 
Der er ikke projekteret et fortov over til den nye indkørsel, hvorfor det ikke er 
muligt at gå ind på matriklen. 
 

 
Figur 19: Der er ikke fortov ind til matriklen hvilket gør at fodgængere må bruge 
vejarealet. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres fortov helt hen til indkørslen, eller den eksisterende indkørsel 
bevares for gang- og cykeltrafik til matriklen. 



Lyngby-Tårbæk Kommune 
Arealudvikling langs Helsingørmotorvejen - Tilgængelighedsrevision – Trin 2 

  Side 19

 
Projekterendes og bygherres svar: Mindst det ene af revisors forslag 
indarbejdes i projektet. 
Revisors svar: Ok 
 

2.7 Specifikke kommentarer - situationsplan 06A 
2.7.1 Problem: Manglende indtænkning af tilgængelighed i 

rundkørslen 
Rundkørslen udføres ift gældende regler som beskrevet i kap. 5.3 i 
Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed. Særligt mangler der 
opmærksomheds- og retningsfelter ved alle fodgængerfelterne.  
  

 
Figur 20: Rundkørsel ved Rævehøjvej/Eremitageparken. Manglende tilgængelighed. 
 
Løsningsforslag 
Det foreslås, at rundkørslen udformes efter retningslinjerne for tilgængelighed 
som beskrevet i kapitel 5.3 i FFA.  
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 
 

2.7.2 Problem: Smal gangbane på stier langs sydsiden af rundkørslen 
Fortovet på vestsiden af vejen ned til Novozymes er meget smalt, og der 
tages derfor ikke hensyn til mødesituationer mellem fodgængere. 
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Figur 21: Smalt fortov langs rundkørslen 
 
Løsningsforslag 
Fortovet etableres i minimum 1,5 meters bredde. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Der anlægges fortov langs Rævehøjvej 
i en bredde af minimum 1,5 meter. Adgangsvejen mod syd er en del af 
Novozymes’ projekt og behandles derfor ikke i det nærværende projekt. 
Anmodningen videregives til Novozymes’ rådgiver. 
Revisors svar: Ok 
 

2.8 Specifikke kommentarer – situationsplan 07 
2.8.1 Problem: Skarpt hjørne for fodgængere 

Det kan være vanskeligt at få ledt blinde eller svagtseende rundt om hjørnet, 
når der ikke er så meget areal til rådighed og der ikke er taktile belægninger 
til hjælp.  
 

 
Figur 22: Skarpt hjørne i kryds, hvor fortovsarealet er smalt og der ikke er ledelinjer 
eller opmærksomhedsfelt 
 
Løsningsforslag 
Der skal være tilstrækkeligt plads til at fodgængerne kan ledes rundt om 
hjørnet med enten en radius på 9m, eller med 45 graders vinkel på 
fortovsforløbet. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Vejtilslutningen i det nordlige ben 
bearbejdes i hovedprojektet, og her vil bemærkningen indgå i overvejelserne. 
Revisors svar: Ok 
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2.9 Specifikke kommentarer – Lokalitet 5A, situationsplan 
08 
Ingen kommentarer. 
 
Projekterendes og bygherres svar: - 
Revisors svar: - 

2.10 Specifikke kommentarer – Lokalitet 5B, situationsplan 
10 

2.10.1 Problem: Manglende tilgængelighed omkring sikker krydsning 
Der mangler taktile belægninger mv. ved det fritliggende fodgængerfelt.  

 
Figur 23: Fodgængerkrydsning øst for rundkørsel ved Trongårdsvej/Trongårdsparken. 
Manglende taktil belægning. 
 
Løsningsforslag 
Fodgængerkrydsningen udformes, så retningslinjerne overholdes i forhold til 
FFA kapitel 4.5.5 Fodgængerfelt på strækning. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 

2.10.2 Problem: Manglende handicapparkering nær skolens indgang 
Der er umiddelbart ingen handicapparkering helt tæt på skolens indgang, 
hvorfor kørestolsbrugere og lignende skal krydse vej eller sti, for at komme 
over til skolen. Dette er uhensigtsmæssigt, og skal derfor løses. 
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Figur 24: Handicapparkeringspladserne paceres tæt ved skolens indgang og der sikres 
gode forhold for af- og påstigning ved afsætningspladserne. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres handicapparkering helt tæt på skolen, eksempelvis i nærheden 
af afsætningspladserne. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Revisors bemærkning indarbejdes i 
hovedprojekt. Kys&Kør vurderes dog at skulle være nærmest indgangen, da 
handicapparkeringen ellers vil blive brugt som alternativ afsætningsplads. 
Revisors svar: Ok. Det anbefales at der findes en alternativ placering 
til Handicapparkering, tæt på indgangen.  

2.10.3 Bemærkning: Afsætningsareal ved afsætningspladser 
Ved den første afsætningsplads er der ikke meget areal til at sætte elever af, 
da cykelstien går langs afsætningspladsen. Det kan betyde, at der opstår 
konfliktsituationer og derfor være utrygt og usikkert at sætte elever af her.  
 
 

 
Figur 25: Cykelstien ligger tæt på afsætningspladsen og giver ikke meget plads til at 
stige ind og ud af bilerne. 
 
Løsningsforslag 
Udvide afsætningsarealet, så eleverne har gode muligheder for at orientere 
sig når de er blevet sat af, og der ikke er risiko for at den åbne bildør svinger 
ud over cykelstien. 
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Projekterendes og bygherres svar: Forslaget undersøges og indarbejdes 
om muligt i hovedprojekt. 
Revisors svar: Ok 
 

2.11 Specifikke kommentarer – Lokalitet 5B, situationsplan 
11 
Ingen kommentarer. 
 
Projekterendes og bygherres svar: -  
Revisors svar: - 

2.12 Specifikke kommentarer – Lokalitet 06, situationsplan 
13 

2.12.1 Problem: Manglende fortov i vejens østside samt sikker 
krydsning 
Der er ingen fortov langs vejens østside. Det gør det svært for blinde og 
svagtseende at benytte det nye vejanlæg, da der heller ikke er nogen 
krydsningsmuligheder som kan anvendes af denne gruppe. Herudover er der 
ingen fortov langs vejens østside.  
 

 
Figur 26: Manglende fortov langs ny projekteret vej ved Lundtoftegårdsvej. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres fortov langs vejens østside og en sikker krydsning, hvis 
forholdene tillader det i forhold til trafiksikkerheden. Se nærmere beskrivelse i 
FFA i kapitel 4.4.5 Fodgængerfelt på strækning, samt generelle overvejelser 
om krydsninger i 3.7 Krydsningsmulighed. 
 
Projekterendes og bygherres svar: Adgang for gående og cyklister til 
Tracéet og virksomhederne, sker via direkte tilslutninger fra Luntoftegårdsvej. 
Behovet for fortov og sikre krydsninger undersøges i forbindelse med 
hovedprojekteringen. 
Revisors svar: ok 
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2.12.2 Problem: Ingen fodgængerfaciliteter langs ny sidevej 
Der er intet fortov på den nye sidevej, hvilket bevirker, at fodgængere ikke 
kan komme ind til området (Tracéet), uden at gå på vejen eller i rabatten. 
 
Løsningsforslag 
Der etableres et kantstensafgrænset fortov på minimum 1,5 meters bredde i 
begge sider af vejen. 
 
Projekterendes og bygherres svar: På strækningen skal der være 
afvanding til grøfter, jævnfør opgaveopdrag. Adgang for gående og cyklister 
til tracéet og virksomhederne, sker via direkte tilslutninger fra 
Lundtoftegårdsvej. 
Revisors svar: ok 
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3 Revisionsafhandling 

3.1 Revisionspåtegning 
Revisionen er foretaget: 
 
 Eksamineret tilgængelighedsrevisor: 
Via Trafik Rådgivning ApS 
Søvej 13 B 
DK-3460 Birkerød 
  ....................................................  
Dato: 15. november 2016  Stine Sonne 
 
Kvalitetssikring Tilgængelighedsrevisor: 
 
 
  ....................................................  
Dato: 15. november 2016  Paw Nielsen 
 

3.2 Resultatet af revisionen (udfyldes af projekterende) 
Projektet ændres jf. projekterendes og bygherres svar i denne rapport 
 
Via Trafik Rådgivning ApS 
Søvej 13B 
3460 Birkerød       Projekterende:  
 
 
Dato: 25.11.2016 .........    ………………………………………………………….. 

3.3 Sluterklæring 
 
Revisionen er foretaget: 
 
Via Trafik Rådgivning ApS Eksamineret Tilgængelighedsrevisor: 
Søvej 13 B 
DK-3460 Birkerød 
  ....................................................  
Dato: 25.11.16  Stine Sonne 
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Bemærkninger til skitseprojekter på offentlig vej i forbindelse med byudvikling langs Helsingørmotorvejen 
De originale indkomne indsigelser og bemærkninger er tilgængelig for Teknik- og Miljøudvalget på POL-WEB. 

Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens kommentarer: Forvaltningens forslag: 
Skitseprojekt 1: ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej 
1.2  Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Stockholmsgave (Klampenborgvej 135) betjenes 
primært af busser, der skal frem og tilbage til 
motorvejen. Vil det stadig være muligt? 

Der er snævre forhold i dag for bus der 
foretager u-vending. Vi har undersøgt 
arealbehovet for en 15m turistbus, og den 
kan foretage en snæver vending også når 
krydset ombygges til signalreguleret 
kryds.   
Det vil blive vurderet nærmere i 
detailprojekteringsfasen 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

1.3  Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Der var bekymring for en øget gennemkørende trafik i 
området via Ermelundsvej. Der blev stillet forslag til 
om Ved Fortunen kan ensrettes mod øst forbi 
hesteudlejningen for at undgå gennemkørende trafik? 
Det er specielt et problem om morgenen at bilister fra 
Klampenborgvej mod Hjortekærsvej benytter denne 
vej som en smutvej. 
 

Vejlukning af Ved Fortunen vil ændre 
trafikmønsteret på lokale veje i området. 
Vi er derfor i gang med en kortlægning af 
trafikken i området, en analyse af 
hvordan trafikken forventes at fordele sig 
i området ved en vejlukning, samt 
undersøgelser af trafikløsninger, herunder 
en ensretning mod øst forbi 
hesteudlejningen for at undgå 
gennemkørende trafik på lokalvejene. 

Resultatet af kortlægning og 
analyse vil først forelægge på 
mødet den 6.12.2016.  
 
Skitseprojektet kan kun 
godkendes forudsat at 
konsekvenser af en vejlukning 
er undersøgt og der er fundet en 
fornuftig løsning 

1.4  Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Der er bekymring for mere og hurtigere trafik på 
lokalvejene. Kan der evt. tænkes fartdæmpning af 
lokalvejene? 

KMB har på mødet den 17.12.2015 
besluttet at iværksætte trafiktællinger og 
hastighedsmålinger på lokalvejene for at 
følge med i trafikudviklingen i området, 
som følge af byudviklingen. Der er 
foretaget trafiktællinger i 2015, og de 
udføres igen p.t. De skal danne grundlag 
for vurdering, om der skal foretages 
fartdæmpning af lokalvejene. 

Der foretages løbende 
trafiktællinger og 
hastighedsmålinger for at følge 
trafikudviklingen i lokalområdet. 

1.5  Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Er der regnet på, hvor meget trafikken øges på 
Ermelundsvej og i krydset ved Klampenborgvej? Er 
uheldsfrekvensen vurderet? 

Krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej er 
ikke med som selvstændigt projekt, så 
uheldsfrekvensen er ikke vurderet. 

Alt afhængig af hvad 
igangværende analyse (se svar 
1.3) viser, vil der blive taget 
stilling til om krydset skal med i 
analysen.  

1.6  Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Det er observeret, at der om morgenen er mange U-
vendinger fra øst for at undgå køen til motorvejen, 
kan der gøres noget ved det? 

En evt. løsning skal vejes op imod 
problemets størrelse og 
anlægsomkostninger til en løsning.  

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 
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Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens kommentarer: Forvaltningens forslag: 
1.7  Movia Movia ser positivt på at gøre krydset signal-reguleret, 

men er bekymret for forsinkelsen i venstresving fra 
Klampenborgvej til Hjortekærsvej. Her anbefaler 
Movia, at der arbejdes med bus-prioritering i form af 
forlængede grøntider for venstresvingende busser. 
Movia ser meget positiv på den nordlige busbane, som 
vil være en stor hjælp for bussernes 
fremkommelighed i vestlig retning. 

Busprioritering for venstresvingende 
busser vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

1.8  Grundejerforeningen for 
Fortunen og omegn 

Foreningen har ingen indvendinger mod indretningen 
af trafikreguleringen ved Klampenborgvej/ 
Hjortekærvej, herunder lukningen af Ved Fortunen. Vi 
er dog bekymrede for konsekvenserne for 
trafikmængden på Ermelundsvej, der især om 
morgenen må forventes at stige som følge af den nye 
lysregulering. Foreningen foreslår, at Ved Fortunen 
gøres ensrettet fra vest mod øst på det lille stykke 
(ca. 100 meter) foran ponyudlejningen  

Se svar på 1.3 Se svar på 1.3 

1.9  Hjortekær 
Grundejerforening 

Såfremt der indføres trafiklys, bør det være et 
intelligent trafiklys, der sikrer smidig afvikling i 
spidsbelastninger og samtidig sikrer imod unødige 
stop og tilhørende tomgangskørsel og accelerationer, 
når trafikken er minimal.  

Det er forudsat i projektet, at et 
signalanlæg skal forberedes til 
samordning med evt. kommende 
signalanlæg ved Hvidegårdsparken og 
eksisterende signaler ved rampekryds 
Klampenborgvej. Signalanlæg skal være 
forberedt for busprioritering, 
cykelprioritering, overvågning og styring 
med åbne protokoller.  

Er med i projektet 

1.10  Hjortekær 
Grundejerforening 

Et alternativ der bør overvejes er, at anlægge en 
rundkørsel i stedet for trafiklys, idet denne også vil 
virke hastighedsbegrænsende, da der generelt køres 
stærkt på Klampenborgvej.  
 

Kapacitetsberegninger viser, at en 
rundkørsel ikke har nok kapacitet til at 
kunne afvikle trafikken. Trafikken vil 
bryde sammen om eftermiddagen. En 
rundkørsel er fravalgt som løsning. 

Forslag medtages ikke i det 
videre forløb 

1.11  Hjortekær 
Grundejerforening 

Flere har påpeget behovet for at krydset 
Ermelundsvej/Klampenborgvej indtænkes i en løsning. 

Se svar 1.5 Se svar 1.5 

1.12  Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Trafiklys Klampenborgvej/Hjortekærsvej bør styres af 
sensorer uden for alm. myldretid.  

Se svar 1.9 Er med i projektet 

1.13  Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Træbeplantningen langs Klampenborgvej skal bevares 
til trods for etablering af en busbane i den nordlige 
side.  

Beplantningen skal bevares i størst mulig 
omfang. 

Er med i projektet 
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Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens kommentarer: Forvaltningens forslag: 
1.14  KØBENHAVNS KOMMUNE Ejendommen benyttes af 3 udflytter børnehaver som 

hver dag året rundt ankommer i 3 busser, 
medbringende i alt 179 børn, om formiddagen og om 
eftermiddagen hentes børnene igen i 3 busser. 
Der er levering af mad mindst 4 gange ugentlig og 
herudover er der diverse leveringer. 
Busserne er en essentielt del af børnehavernes 
hverdag og konsekvenserne ved en lukning af 
udkørslen er umiddelbart uoverskuelige, da det ikke er 
muligt for busserne at vende på grunden, ej heller kan 
de bakke ud på Klampenborgvej. Parkering for 
busserne på Klampenborgvej virker heller ikke som en 
funktionel løsning for børnehaverne.  
Vi opfordrer og håber derfor på at I kan løse jeres 
problematikker samtidig med at ejendommens 
udkørsel ikke lukkes. 
 

Forvaltningen gør opmærksom på, at 
nedlæggelsen af overkørslen sker af 
trafiksikkerhedsmæssige årsager. 
Forvaltningen indstiller derfor, at 
nedlæggelsen af overkørslen fastholdes, 
og der igangsættes en proces i henhold til 
Vejloven, og at forvaltningen i øvrigt 
igangsætter en dialog med 
Stockholmsgave 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb, men forvaltningen 
indgår i dialog om 
løsningsforslag. 
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Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens kommentarer: Forvaltningens forslag: 
1.15  Familien Alfthan 

Dyrehavegaardsvej 19 
Alle de, der kommer fra motorvejen og Kgs. Lyngby, 
eller skal i denne retning, kører således ad Ved 
Fortunen. Det giver ingen mening at lukke den.  
Ved Fortunen har altid været kvarterets 'store vej', 
der af samme årsag er udstyret med cykelstier. 
Hvis den lukkes, vil det skabe voldsom mertrafik på 
samtlige øvrige veje og dermed også den korte vej fra 
Klampenborgvejen til Dyrehaven. 
* Denne strækning på Klampenborgvej ved 
Ermelundsvej har altid været farlig pga. den 
manglende trafikregulering, og da bilerne på 
Klampenborgvejen kører hurtigt og først 
ses 'i sidste øjeblik'. 
* Af samme årsag har her igennem årenes løb været 
trafikulykker, hvoraf flere alvorlige. 
* Nogle bilister vælger i myldretiden at køre den lille 
omvej ad Ved Fortunen, for at lettere, og sikrere, 
komme ud på Klampenborgvejen. 
* Der er heste og ryttere, foruden cyklister og folk på 
vej til bussen, som krydser Klampenborgvejen. 
Ved en lukning af Ved Fortunen vil bilister fra og til 
Hjortekærsvej desuden vælge smutveje som 
Trongårdsvejen, der, som Gustav 
Adolphsvej, også er en smal, kurvet vej med legende 
børn og heste fra både Dyrehavegaard og 
galopstalden, og præcis det samme 
gælder Dyrehavegaardsvej, der i forvejen har rigeligt 
med trafik fra beboerne og gæster til Dyrehaven. Det 
foreslås at Ved Fortunen ikke lukkes. 

Se svar 1.3 og 1.5 Se svar 1.3 og 1.5 

1.16  Familien Alfthan 
Dyrehavegaardsvej 19 

Derudover ønsker vi at minde om, at hele 
Klampenborgvejen i gamle dage havde to kørebaner i 
hver retning. 
Når trafikken beklageligvis øges yderligere i 
fremtiden, kunne det være en idé, at genoprette 
denne ekstra bane på strækningen fra 
Hjortekærsvej til motorvejen, der i sin tid blev nedlagt 
for at sænke farten. 
Dette vil lette de lange trafikkøer, der allerede i dag 
starter på Hjortekærsvejen. 

Der er ikke planer om at genetablere 2 
spor i hver retning på Klampenborgvej. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb, men forvaltningen 
indgår i dialog om 
løsningsforslag. 

Skitseprojekt 2: Fartdæmpning af Hjortekærsvej 
2.1  Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Midterheller skal være brede nok til, at heste kan stå 
der 

Minimumsbredden på heller inklusiv 
afmærkningen er 3,4 meter på hele 
strækningen. Således vil en hest teoretisk 
set kunne stå der. 

Er med i projektet 
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2.2 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Anbefaling om at ATK (automatisk trafikkontrol) 
indtænkes for at sikre, at der ikke bliver kørt for 
stærkt. 
 

Det er politiet der vurderer på baggrund 
af aktuelle hastighedsmålinger, om der er 
grund til at foretage ATK på strækningen. 
Såfremt at hastighedsmålinger viser, at 
der bliver kørt for stærkt efter 
fartdæmpning af vejen vil Forvaltningen 
anmode politiet om at foretage ATK. 

Vurderes efter ombygning af 
vejen. 

2.3 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Bussen holder i dag ofte i 5 minutter ved 
busstoppested ved K-nord. Hvis der anlægges 
midterheller, kan man ikke køre uden om den som i 
dag. 
 

Ifølge Movia holder busserne kun ved 
stoppestederne ved K-Nord i den tid det 
tager passagerne at stige henholdsvis af 
og på. Det bør derfor ikke være et 
problem for bilerne at holde og vente.  

Medfører ingen ændringer af 
projektet 

2.4 Ivar Lykke Ørnby, 
uddannelsesdirektør 
HHX, STX 

Knord er meget tilfreds med udsigten til 
trafikdæmpning af Hjortekærsvej og udvidelse af 
svingbanen til Hjortehøjsvej. En del elever på 
KNord bliver kørt i skole og afsættes på selve 
Hjortehøjsvej, hvor der ikke er plads, trods at der er 
lavet afsætning ved skolens indgang Kan 
trafiksaneringen evt. omfatte afsætningsplads fx ved 
hestefolden nord for Hjortehøjsvej? 

Hjortehøjsvej er en intern vej (privatvej), 
hvor kommunen ikke er vejmyndighed. 
Såfremt KNord vil etablere en 
afsætningsplads på eget areal, skal dette 
godkendes af politiet.  

Medfører ingen ændringer af 
projektet 

2.5 Ivar Lykke Ørnby, 
uddannelsesdirektør 
HHX, STX 

Hjortekærsvej har lige nu 2 busstoppesteder meget 
nær Hjortehøjsvej. Knord har påpeget overfor Movia 
at det ene evt kunne nedlægges. 
Dette kunne give plads til afsætning.  

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojektringsfasen. Forslaget vil blive 
vurderet i samarbejde med Movia. 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

2.6 Movia Movia har ingen bemærkninger til planerne, men 
anbefaler at der arbejdes med at lave en vende-plads 
for busserne til KNord. Lyngby-Taarbæk 
Kommune betaler i dag for ekstra afgange mellem 
Lyngby St. og KNord i myldretiderne. Busserne er i 
dag nødsaget til at køre via Rævehøjvej og 
Lundtoftegårdsvej for at komme retur til Lyngby St. 
Hvis der kan anlægges en vendeplads for busserne 
ved KNord, kan kommunen opnå 
driftsbesparelser. 

Movia har ikke kunne redegøre for de 
driftsbesparelser som kommunen kan 
opnå.  
En vendeplads eller rundkørsel ved KNord 
vil kræve arealerhvervelse fra 
tilgrænsende ejendomme Dyrehavegård 
og Gentofte Vand. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb. 
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2.7 Mette Schmidt Olsen 

Trongårdsskolen 
Der er flere der har oplevet problemer med farlig 
kørsel fra Hjortehøjsvej og ud på Hjortekærsvej. 
Bilist/elev er kørt i meget høj fart fra Hjortehøjsvej ud 
på Hjortekærsvej mod Klampenborgvej. Hvis der er kø 
på Hjortekærsvej på grund af bussen, gasse bilisten 
op og køre i modsatte vejbane.  
Forslår, at forlænge midterrabatten fra 
Fodgængeroverganen (nord for Trongårdsvej) hen til 
umiddelbart før Hjortehøjsvej - på den måde vil 
strækningen i den forkerte side af vejen blive for lang 
til at vejforløbet kan overskues. 

Venstresvingsbanen på Hjortekærsvej 
mod Hjortehøjsvej forlænges af hensyn til 
af få afviklet trafikken til KNord om 
morgene. Så det er ikke muligt at 
forlænge midterhellen helt op til 
Hjortehøjsvej.  
Men en forlængelse af eksisterende helle 
ved fodgængerovergang vil blive vurderet 
i detailprojekterings-fasen.  

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

2.8 Hjortekær 
Grundejerforening 

I forbindelse med en eventuel hastigheds- 
begrænsning til 50 km/t bør der også ses på 
muligheder for at forbedre trafiksikkerheden for 
krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej, bl.a. fordi en del 
skolebørn dagligt krydser dette på vej til skole. Der er 
generelt utryghed ved dette kryds som forøges af at 
krydset er ”skævt”. 

Krydset er fartdæmpet til vejledende 
hastighed på 50 km/t. Der er etableret 
støttehelle så eleverne kan krydse vejen i 
to tempi.  
Kommunalbestyrelsen har afsat midler til 
ny skolevejsprojekt, med blandt andet en 
skolevejsanalyse, hvor elever skal 
kortlægge rute til skole og udpege 
utrygge steder. Lokaliteten vil blive 
medtaget i prioritering af utrygge 
skoleveje. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

2.9 Hjortekær 
Grundejerforening 

Nogle medlemmer peger dog på, at der ikke er behov 
for hastighedsnedsættelse på Hjortekærsvej pga. de 
gode oversigtsforhold, og at etablering af 
fodgængerovergange tilsvarende den der er anlagt 
ved skolen, kan have en tilstrækkelig 
hastighedsbegrænsende effekt.  

Fodgængerovergange anbefales ikke på 
strækninger uden for signalkryds, 
medmindre at disse er meget benyttet. 
Forvaltningen vurderer at den bedste 
trafiksikkerhedsmæssige løsning i dette 
tilfælde er krydsningspunkter med heller, 
således at fodgængerne kan krydse vejen 
ad to omgange.   

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

2.10 Hjortekær 
Grundejerforening 

Endelig udtrykkes der ønske om genetablering af 
fortov på Hjortekærsvej, hvilket der vil blive plads til 
at udvide såfremt kørebanerne skal indsnævres. 

Fartdæmpning af vejen foretages ved 
indsnævring af kørebane ved etablering af 
bredde midterheller, således at 
fodgængere kan passerer vejen i 2 tempi. 
Der vil således ikke på vejareal være 
muligt at etablerer fortov som forslået. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

2.11 Hjortekær 
Grundejerforening 

Det er dog særdeles vigtigt at der fortsat er mulighed 
for at hestene fra Dyrehavegaard kan krydse vejen 
ved Dyrehavegaards indkørsel til Hjortekærsvej, uden 
at disse ikke blandes med fodgængere til/fra skolerne. 

Der ændre ikke på forholdene ud for 
ind/udkørsel til Dyrehavegaard. 

Er med i projektet 
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2.12 Hjortekær 

Grundejerforening 
Der er tung trafik til Dyrehavegaard ad indkørslen fra 
Hjortekærsvej. Det er ofte store traktorer, lastbiler og 
ladvogne, da der leveres hestefoder, wrap-baller og 
køres med containere med hestemøg mv. Disse 
køretøjer skal fortsat have mulighed for at svinge 
sikkert ind til og ud fra Dyrehavegaard.  

Der sker ingen ændringer med ind- og 
udkørselsforhold til Dyrehavegaard. 

Er med i projektet 

2.13 Hjortekær 
Grundejerforening 

Det skal sikres, at skraldebilerne uhindret kan komme 
til/fra sidevejene uden at skære rabatterne af. 

Ingen heller er placeret nærmere 
sidevejene end i dag. Derfor kan der køre 
de samme køretøjer i fremtiden som i 
dag.  

Er med i projektet 
 
 

2.14 Hjortekær 
Grundejerforening 

Et medlem ønsker etablering af fortov på den østlige 
del af Hjortekærsvej fra Rævehøjvej til Boveskovvej. 

Der er gusfortov i den vestlige side på 
denne strækning. Der er p.t ikke planer 
om at etablerer flisefortov i den østlige 
side.  

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

2.15 Hjortekær 
Grundejerforening 

Forholdene ved udkørslen fra skolen og gymnasiet bør 
ses efter, idet der for tit ses farlige situationer. Et 
forslag kan f.eks. være at lave midterrabat på 
Hjortekærsvej, dog med mulighed for at krydse vejen 
flere steder for bl.a. Dyrehavegaards heste som hver 
dag transporteres over Hjortekærsvej. 

Se svar 2.7 Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

2.16 Hjortekær 
Grundejerforening 

I forbindelse med trafiksaneringen, bør LTK revaluere 
krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej, f.eks. ved at 
indføre et rigtigt fodgængerfelt i overgangen på 
Rævehøjvej. Flere medlemmer udtrykker utryghed 
omkring dette kryds især ift. deres skolebørns 
krydsning på vej til skole. De yngste årgange bruger 
det ”virtuelle” fodgængerfelt, de ældre gør ikke. 

Se svar 2.8 og 2.9 Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

2.17 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Foreningen hilser det velkomment, at der planlægges 
en længere venstresvingsbane på Hjortekærsvej fra 
syd mod Hjortehøjsvej (K/Nord).  
 

 Det er med i projektet 

2.18 Trongårdens 
Grundejerforening 

Der opfordres til at institutioner som K/Nord, 
svømmeklubber, Trongårdsskolen i langt større grad 
tilskynder elever, forældre, medlemmer, m.fl. til at 
benytte de P-muligheder, der forefindes på nordsiden 
af K/Nord.  

Opfordringen sendes videre til 
institutionerne. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 
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2.19 Christine Dethlefsen 

Fortunparken 2 
Det lyder rigtig godt med en hastigheds-nedsættelse. 
Jeg tror dog også, at det er nødvendigt med en form 
for fysisk fartdæmpere på strækningen i form af 
vejbump eller indsnævringer. Hjortekærsvej er en 
skolevej for hele områdets børn, der for de flestes 
vedkommende, cykler til og fra skole hver dag. Alle 
børn, der kommer nord fra Trongårdsskolen skal 
krydse Hjortekærsvej for at komme i skole, og jeg 
finder det ikke sikkert, med de forhold, som der er nu. 
Heller ikke selvom hastigheden sættes ned til 50 
km/t.  
Kunne der evt laves nogle fodgængerfelter op langs 
vejen, så børnene kan krydse vejen på sikker vis? 

Fartdæmpning af vejen foretages ved 
indsnævring af kørebane ved etablering af 
bredde midterheller, således at 
fodgængere kan passerer vejen i 2 tempi. 
Med hensyn til forslag til anlæg af 
fodgængerovergange se svar 2.9 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

Skitseprojekt 3: ombygning af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken 
3.1  Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

En rundkørsel foretrækkes pga. det visuelle og på 
grund af fartdæmpning 

 Det er med i projektet 

3.2  Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Der er bekymring for overtrædelse af rødt signal, hvis 
det bliver et signalanlæg. Hvis det bliver et 
signalanlæg kan der så suppleres med fartdæmpning 
af Rævehøjvej? 

Forvaltningen anbefaler anlæg af 
rundkørsel 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

3.3 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Bliver der etableret højresving forbudt fra NZ til 
Rævehøjvej, for at undgå mere trafik på Rævehøjvej 
og Hjortekærsvej? 

Der er i anlægsfasen stillet krav om 
forbud for lastbiler at svinge til højre ved 
udkørsel til Hjortekærsvej, for at 
begrænse byggekørsel til det overordnede 
vejnet. Der er ikke tænkt at dette skal 
gælde i driftsfasen. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

3.4 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Der er stort pres på krydset 
Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej. Er der tænkt på 
sammenhængen med dette kryds og en evt. rampe 
fra motorvejen? 

Ombygning af krydset Rævehøjvej/ 
Lundtoftegårdsvej hænger sammen med 
projekt for en frakørselsrampe til 
Rævehøjvej. Tidligere analyser har vist, at 
når der kommer en frakørselsrampe fra 
Rævehøjvej er det nødvendigt af hensyn 
til trafikafviklingen, at ombygge krydset 
Rævehøjvej/ Lundtoftegårdsvej til 
signalreguleret kryds. 

Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

3.5 Movia Movia har ingen kommentarer til forslagene men 
bemærker, at de nye kryds generelt vil betyde mindre 
forsinkelser for busserne 

Forsinkelserne vurderes at være 
begrænsede, hvorfor det forventeligt ikke 
vil påvirke buslinjernes totale tidsforbrug 
og hermed økonomi. Såfremt 
forsinkelserne alligevel viser sig at 
påvirke bussernes køreplaner må 
problematikken tages op med Movia  

Giver ikke anledning til 
ændringer af projektet.  
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3.6 Grundejerforeningen 

Hjorthøj 
Det foreslås at krydset Rævehøjvej/ Eremitageparken 
udføres som en rundkørsel 

 Det er med i projektet 

3.7 Kurt og Eva Sørensen 
Rævehøjvej 32 B 

Anbefaler, at der skal laves en rundkørsel i krydset da 
den vil dæmpe hastigheden væsentligt og da den vil 
være langt pænere end et stort lyskryds, og da den 
fylder mindre end et lyskryds. 

 Det er med i projektet 

3.8 Kurt og Eva Sørensen 
Rævehøjvej 32 B 

Samtidig har vi et ekstra forslag, er det ikke mulig at 
laven en tunnel til cyklister og gående der vil krydse 
Rævehøjvej 

Der arbejdes med at rundkørslen gøres 
mest mulig sikker for cyklister og gående 
at færdes i. På grund af den begrænset 
trafik der er på Rævehøjvej i store dele af 
døgnet, vurderes det ikke at cyklister og 
fodgængere vil benytte en tunnel dette 
sted.  

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

3.9 Grundejerforeningen for 
Fortunen og omegn 

Foreningen anbefaler af hensyn til æstetikken og den 
generelt fartdæmpende egenskab en rundkørsel ved 
Rævehøjvej.  

 Det er med i projektet 

3.10 Hjortekær 
Grundejerforening 

Der er stor enighed om, at en rundkørsel foretrækkes 
frem for et lyskryds. Det skal bemærkes, at 
rundkørslen bør udformes med maksimalt fokus på at 
beskytte de bløde trafikanter med cykelbaner, 
belysning, fodgængerfelter, samt at den fremstår 
visuelt med grøn beplantning tilsvarende rundkørslen 
Eremitageparken/Vejporten. 

Der arbejdes med at rundkørslen gøres 
mest mulig sikker for cyklister og gående 
at færdes i. 

Det er med i projektet 

3.11 Hjortekær 
Grundejerforening 

Flere hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Rævehøjvej. Et medlem foreslår chikaner og/eller 
sænkning af den tilladte hastighed til 40 km/t. I 
forbindelse med omlægningen af den vestre ende af 
Rævehøjvej anbefales det at se på trafikafviklingen på 
hele Rævehøjvej herunder reduktion af 
gennemkørende trafik. Det skal ses på baggrund af 
politiets statistik fra ATK-målinger på strækningen, 
der viser alt for mange hastighedsoverskridelser. 

Rævehøjvej er en primær trafikvej, som 
skal afvikle trafikken i området, således at 
trafikken på boligvejene i området og 
smutvejskørsel mindskes. Vejene kan 
hastighedsdæmpes til 50 km/t som 
hastighedsgrænse for byzone blandt 
andet med midterheller eller rundkørsler. 
En rundkørsel vil have en fartdæmpende 
effekt. 
 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

3.12 Hjortekær 
Grundejerforening 

Der er en stor trafikophobning i myldretiden fra 
Rævehøjvej. Krydset Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej 
anvendes desuden meget af studerende til fods fra 
motorvejsbusserne og på cykel fra kollegiet. Dette 
vanskeliggør afviklingen. ”Intelligente” trafiklys 
anbefales derfor som en god løsning her. 

Se svar 3.4 Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

3.13 Ejerforeningen 
Eremitageparken og 
Rævehøjparken 

Ejerforeningen ser klart en rundkørsel som den 
foretrukne løsning. Dette skyldes bl.a. det æstetiske 
udtryk for området, idet et lyskryds vil oplyse området 
og give et mere bymæssigt udtryk. 

 Det er med i projektet 
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3.14 Ejerforeningen 

Eremitageparken og 
Rævehøjparken 

Derudover savner vi et forslag til løsning af de 
trafikale udfordring der er/og vil komme i krydset 
Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej. Dette kryds hænger 
efter vores opfattelse sammen med hele den trafikale 
løsning for området Dyrehavegårds Jorde og traceet 
Langs Helsingørmotorvejen. 

Se svar 3.4 Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

3.15 Pia og Niels Houbak 
Skovmærkevej 1 

Når Helsingørmotorvejen mod Motorringvej 3 i 
morgenmyldretiden dagligt sander til, så 
oplever vi at udkørsel fra Rævehøjvej på 
Lundtoftegårdsvej (sydgående) er problematisk. Dette 
skyldes formodentlig, at bilister, der skal 
videre ned ad MR3, tager afkørsel 15, Lundtofte og 
fortsætter ad Lundtoftegårdsvej til Klampenborgvej og 
så kører på MR3 igen eller vælger andre ruter, hvilket 
medfører øget trafik ad Lundtoftegårdsvej ud for 
Rævehøjvej. I samme tidsrum er der en del gående 
trafik (studerende/ansatte på DTU), der skal krydse 
Lundtoftegårdsvej sammesteds. 
Samtidigt medfører en manglende buslomme, at 
sydgående trafik ad Lundtoftegårdsvej standser bag 
bussen og giver kødannelse og dermed 
forhindrer udkørsel fra Rævehøjvej. 
Den simple og effektive løsning på problemet vil være 
en rundkørsel. 

Tidligere kapacitetsberegninger viser, at 
en rundkørsel ikke har nok kapacitet til at 
kunne afvikle trafikken på dette sted.  
Se endvidere svar 3.4 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

Skitseprojekt 4: ombygning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken og trafiktiltag i Trongårdsområdet 
4.1 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Cykelsti i østside ad Trongårdsparken starter for sent. 
Kan man sikre, at børnene kan komme fra cykelsti til 
cykelsti? 

Det vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen, om det er 
vejareal til at forlænge cykelstien til 
Klampenborgvej. 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojektering. 

4.2 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Der er en væsentlig trafik fra nord ad 
Trongårdsparken. Både trafik fra Trongårdsvej, 
Trongårdsparken og Trongårdens Byområde 
 

Der er i kapacitetsberegninger for krydset  
regnet med trafik fra fuld udbygning af 
Trongårdens Byområde samt trafik fra 
trongårdsvej og Trongårdsparken. 

Det er med i projekt 

4.3 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

I Hvidegårdsparken ligger en bondegård, hvortil der er 
kørsel med lastbiler med hængere. Det skal også 
være muligt efter ombygningen 
 

Der er regnet med en 12 m lastbil som 
dimensionsgivende køretøj. Det vil blive 
undersøgt, om der er behov for større 
køretøjer til området. 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringen. 

4.4 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Får venstresvingende fra Klampenborg vest mod 
Trongårdsparken deres egen svingperiode i 
signalanlægget? 

Der etableres ikke bundet venstresving, 
fordi det vil kræve ekspropriationer og 
samtidig vil medføre en dårligere 
fremkommelighed med en øget risiko for 
tilbagestuvning til motorvejsrampen. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 



 

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, november 2016  11/21 

Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens kommentarer: Forvaltningens forslag: 
4.5 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Grundejerne fra Hvidegårdsparken har alle årene 
skullet lave U-sving ved Hjortekærsvej for at komme 
mod vest. De har tidligere fået oplyst, at 
Vejdirektoratet har modsat sig en ombygning af 
krydset. Hvorfor kan det nu pludselig lade sig gøre? 

Kommunen overtog Klampenborgvej fra 
amtet i 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen. Kommunen er ikke 
bekendt med tidligere begrundelserne fra 
amtet om ikke at ombygge krydset. 
Kommunen er i dialog med 
Vejdirektoratet (VD) om bl.a. dette 
projekt og VD har ikke nogen 
bemærkninger til projektet.  

Medtages ikke i det videre forløb 

4.6 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Det vurderes, at krydset vil give massive opstuvninger 
på motorvejen 

Krydsene dimensioneres efter trafik i 
2032, med fuld udbygning af 
Dyrhavegårds Jorde, Tracéét, 
Trongårdens arealer, DTU samt flere 
byudviklingsprojekter. Trafiksimuleringer 
viser at et signalreguleret kryds kan 
regulere trafikken med et fornuftigt 
serviceniveau med de forudsætninger der 
er lagt i trafikmodellen.  

Er med i projektet 

4.7 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Bliver cykelstierne dobbelt eller enkeltrettet på 
Trongårdsvej – og hvad er begrundelsen for valget af 
løsningen? 

Fordele og ulemper i forhold til 
dobbeltrettet og enkeltrettet cykelstier er 
undersøgt. Det er anbefalet at arbejde 
videre med en løsning med enkeltrettede 
cykelstier da det vurderes, at være den 
mest trafiksikre udformning 

Er med i projektet 

4.8 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Er der taget højde for trafik til Dyrehavsbakken? 
 

Nej, krydsene dimensioneres ikke efter 
sæsontrafik til Bakken.  
Krydsene dimensioneres efter trafik i 
2032, med fuld udbygning af 
Dyrhavegårds Jorde, Tracéét, 
Trongårdens arealer, DTU samt flere 
byudviklingsprojekter. Så der er noget 
råderum frem til den fulde udbygning. 

Medtages ikke i det videre forløb 
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4.9 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Hvad er årsagen til at vælge en anden vejlukning i 
Trongårdsparken, end dem, der tidligere er peget på – 
dvs. vejlukning af Trongårdsparken mod syd i krydset 
Trongårdsparken/Trongårdsparken og vejlukning af 
Trongårdsparken ved Trongårdsvej? 
 

Den tidligere foreslået vejlukning ved 
Trongårdsparken/Trongårdsparken giver 
ikke mere mening, da adgangsvejen til 
Trongårdens byområde anlægges nord for 
vejlukningen, hvilket betyder, at alt trafik 
til Trongårdens Byområde skal via 
Trongårdspaken. 
Der er foretaget registrering af trafikken 
på Trongårdsvej om morgenen. Det er 
registreret at trafikken primært kører ud 
via Trongårdsparken. En vejlukning som 
tidligere foreslået ved 
Trongårdsparken/Trongårdsvej vil derfor 
medføre en øget trafik på Trongårdsvej. 
Derfor er denne vejlukning heller ikke 
relevant mere. 

Medtages ikke i det videre forløb 

4.10 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Hvis Trongårdsparken (øst-vest) lukkes i modsatte 
ende, kan der etableres dobbeltrettet cykelsti i den 
østlige side af Trongårdsparken. 
 

Se svar 4.7  
 

Er med i projektet 

4.11 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Hvordan tilsluttes den eksisterende parkeringsplads 
ved skolen til minirundkørslen? 
 

Det vil blive vurderet i 
detailprojektringsfasen 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

4.12 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

K-Nord er interesseret i at få begrænset elevernes 
kørsel ind via Trongårdsvej og deres parkering ved 
svømmehallen.  
 

Forvaltningen vil gerne imødekomme  
K-Nords forslag om dialog omkring 
reguleringen af indkørslen Trongårdsvej 
44 

Forvaltningen går i dialog med 
K-nord 

4.13 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Det vurderes ikke at være realistisk at komme fra 
Trongårdsparken til Klampenborgvej (mod vest), da 
der er helt fyldt op i myldretiden. 
 

Se svar 4.6 
I spidskvarteret lige omkring klokken 8, 
kan være rigtig mange biler der gerne vil 
ud fra Trongårdsparken til 
Klampenborgvej, men trafiksimuleringer 
viser, at den maksimale kø-længde om 
morgenen er 21 meter, hvorfor problemet 
vil begrænse sig til en meget kort 
periode. Her kan det være svært at 
komme ud for de beboere der bor på 
Trongårdsparken (øst-vest del). I praksis 
vil der på grund af signalanlæggets faser 
opstå mindre ”huller” i trafikken, hvor de 
kan køre ud, ligesom der også må 
forventes at være trafikanter der vil lukke 
dem ud, ligesom det i dag sker ved 
udkørsel mod Hjortekærvej i dag.  

Er med i projektet 
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4.14 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Det anføres, at afsætningsplads på Trongårdsvej syd 
for Trongårdsparken aldrig vil blive brugt. 
 

Det vil blive vurderet i 
detailprojektringsfasen 

Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringsfasen. 

4.15 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

Det vurderes, at der fra rundkørslen og ned til 
Klampenborgvej i myldretiden vil være en lang kø. 
 

Se svar 4.6 og 4. 13 Er med i projektet 

4.16 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Bestyrelsen er enig i, at der bør etableres et 
signalreguleret kryds 

 Er med i projektet 

4.17 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Bestyrelsen er betænkelig ved, om Klampenborgvejs 
Kapacitet er stor nok til at kunne klare den øgede 
trafikpres til dels den nye bebyggelse øst for 
motorvejen, dels til Trongårdsparken, 
uddannelsesinstitutionerne m.v 

Se svar 4.6 Er med i projektet 

4.18 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Børns trafiksikkerhed til og fra 
uddannelsesinstitutionerne og til Hvidegårdsparke 
samt busstoppestederne ved Klampenborg bør 
tillægges meget høj prioritet 

Der arbejdes med at signalanlægget 
gøres mest mulig sikker for cyklister og 
gående at færdes i. 

Det er med i projektet 

4.19 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Lyskrydset bør udformes på en sådan måde, at der 
bliver rimelig mulighed for at også store køretøjer kan 
dreje ind til Hvidegårdsparken 

Se svar 4.3  Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojekteringen. 

4.20 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Det bør sikres, at signalanlæggene ved henholdsvis 
Hjortekær, Hvidegårdsparken, Helsingørmotorvejen og 
Lundtoftegårdsvej koordineresmed henblik på at 
minimere kødannelser især i morgen og 
eftermiddagstimerne. 

Det er forudsat i projektet, at et 
signalanlæg skal forberedes til 
samordning med evt. kommende 
signalanlæg ved Klampenborgvej og 
eksisterende signaler ved rampekryds 
Klampenborgvej. Signalanlæg skal være 
forberedt for busprioritering, 
cykelprioritering, overvågning og styring 
med åbne protokoller.  

Er med i projektet 

4.21 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Har kommunen sikret sig at vi ikke får kødannelse i 
Klampenborgvejs nordlige bane som følge af 
morgentrafikken mod DTU samt den sydlige drejebane 
mod motorvejen? 

Det er del af projekt med trængselsplet 
på rampekryds på motorvejen, som 
Kommunen og Vejdirektoratet 
samarbejder om. 

Indgår i andet projekt. 

4.22 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Bestyrelsen er er bekymret for om pludseligt opstået 
kødannelser i signalanlægget ved Hvidegårdsparken 
kan vanskeliggøre kørsel til og fra Hvidegårdsparken. 

Se svar 4.6 Er med i projektet 
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4.23 Ivar Lykke Ørnby, 

uddannelsesdirektør 
HHX, STX 

En del elever til K-nord bliver stadig sat af ved den 
gamle indgang Trongårdsvej 44 (ved svømmehallen). 
Enkelte elever bruger også de få 2-timers P-pladser 
der er ved denne indgang. KNord indgår gerne i dialog 
omkring reguleringen af denne indkørsel og P-pladsen 
med henblik på at sænke antallet af biler der kører til 
Trongårdsvej 44 og dermed belaster Trongårdsvejs 
beboere og tilmed på et tidspunkt, hvor der også 
er mange små trafikanter til Trongårdsskolen. 
En tidsregulering eller begrænsning af indkørsel vil 
naturligvis også påvirke svømmehallens brugere. 
K-nord har i øvrigt undersøgt mulighederne for at 
etablere bump på indkørslen til Trongårdsvej 44, men 
dette afventer en teknisk udredning. 

Se svar 4.12 Forvaltningen går i dialog med 
K-nord 

4.24 Movia Da Movias busser ikke vil køre denne vej, har Movia 
ingen bemærker til forslaget. Movia noterer dog, at 
nyt kryds ved Hvidegårdsparken kan give 
mindre forsinkelser for busserne. 

Forsinkelserne vurderes at være 
begrænsede, hvorfor det forventeligt ikke 
vil påvirke buslinjernes totale tidsforbrug 
og hermed økonomi. Såfremt 
forsinkelserne alligevel viser sig at 
påvirke bussernes køreplaner må 
problematikken tages op med Movia  

Giver ikke anledning til 
ændringer af projektet. 

4.25 Hjortekær 
Grundejerforening 

Foreningen har ingen særlige kommentarer til dette 
forslag udover den udfordring der generelt er med 
mange lyskryds på Klampenborgvej.  

Se svar 4.20 Er med i projektet 

4.26 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Den planlagte nye cykelsti fra syd mod nord på 
østsiden af Trongårdsparken bør af 
sikkerhedsmæssige hensyn over for cyklister starte 
helt ude ved Klampenborgvej.  

Se svar 4.1 Forslaget vil blive vurderet i 
detailprojektering. 

4.27 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Træbeplantningen fra Klampenborgvej til mødet med 
Trongårdsparkens stamvej (øst - vest aksen) bør 
bevares af hensyn til det grønne miljø. Vejstykket fra 
Klampenborgvej op til Trongårdsskolen kaldes i daglig 
tale i vort område for ”Alléen”. Dette karakteristiske 
”allé-look” ønskes bevaret til trods for de trafikale 
ændringer med omlægning af cykelstier.  

Ombygning af Trongårdsparken (nord-syd 
del) er ikke del af skitseprojektet. Vejen 
skal dog ombygges i forbindelse med 
byudvikling af Trongårdens byområde. 
Det kan oplyses, at Allé træerne er 
karaktergivende i terrænet, og skal 
bevares i størst muligt omfang. 

Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 
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4.28 Trongårdsparkens 

Grundejerforening 
Grundejerforeningens vurdering og holdning til lukning 
af Trongårdsparkens stamvej (øst – vest aksen) er, at 
den bør være i den vestlige ende ud for 
Trongårdsparken nr. 22/51 i stedet for mod 
Hjortekærsvej.  
a. Vores holdning skal bl.a. ses ud fra 
sikkerhedsmæssige hensyn. Vi har med mange års 
erfaring konstateret, at udkørsel til Hjortekærsvej 
(typisk et højresving) lader sig gøre selv i spids-
belastnings perioder, selv om vor udkørsel ligger tæt 
på Klampenborgvej. Bilister er flinke til at lade os 
glide ud i trafikken på Hjortekærsvej. Når vi så er på 
Klampenborgvej, så vil vi fremadrettet blive be-
gunstiget af den intelligente signalregulering, som der 
er stillet i udsigt for den gennemgående trafik på 
Klampenborgvej.  
b. Vi er af den opfattelse, at den foreslåede udkørsel 
mod Alléen (typisk et venstresving) vil være langt 
vanskeligere, da vi så skal holde tilbage for både 
venstre- og højre kommende biltrafik. Ydermere skal 
der holdes tilbage for fodgængere og cyklister til 
skolerne på den nye cykelsti. Ikke mindst morgen-
trafikken til skolen vil give alvorlige udfordringer her. 
Disse faktorer taler for lukning i modsat ende af 
stamvejen i stedet for Viatrafiks oplæg.  
c. Samtidig vil en lukning i den vestlige ende mindske 
risikoen for uønsket parkering i vort villakvarter fra 
bl.a. det nye Trongårdens Byområde.  
d. Samtlige vore 68 medlemmer er blevet orienteret 
om LTKs planer om vejlukning samt bestyrelsens syn 
på lukning i modsat ende. På nær et medlem, som 
ønsker lukning som tidligere foreslået af Viatrafik, så 
er der fuld opbakning til vor opfordring til at lukke i 
den vestlige ende af stamvejen.  
e. Vi ønsker at bevare den direkte adgang til 
Hjortekær via foreningens stamvej. Den uhindrede 
adgang til Hjortekær udgør en vigtig herlighedsværdi 
for vores forening.  
f. Vi er desuden stærkt bekymrede for, hvad en 
lukning af stamvejen ved Hjortekærsvej vil betyde for 
værdien af de 54 matrikler, der ligger på stamvejen 
og dennes stikveje.  
g. Vi forbeholder os ret til at gøre krav på et eventuelt 
værditab, der enten direkte eller indirekte skyldes 
lukning af stamvejen ved Hjortekærsvej. 
 

Vejlukningen i den østlige ende af 
Trongårdsparken var foreslået af hensyn 
til at grundejerne, da det er den korteste 
vej til Helsingørmotorvejen og Lyngby 
Bymidte.  
Ved at flytte vejlukningen til den vestlige 
ende af Trongårdsparken får man en 
overkørsel mindre på Trongårdsparken 
(nord- sydgående vejdel), hvilket er til 
gavn for cyklisterne. Til gengæld vil der 
fortsat være tre udkørsler ved 
Hjortekærsvej tæt ved det nye 
Klampenborgvejkryds.  
 
Der vil være meromkostninger til 
vendeplads og arealerhvervelse i den 
vestlige ende.  
 

At det tages med i den videre 
detailprojektering. 
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4.39 Trongårdsparkens 

Grundejerforening 
Foreningen går ind for hastighedsbegrænsning og 
trapezbump på Trongårdsvej  

 Er med i projektet 

4.30 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Trongårdsparken Alléen (syd – nord aksen) bør 
forsynes med hastighedsbegrænsning og bump, hvis 
minimering af gennemkørsel skal give mening.  
 

Vurderes i detailprojekteringsfasen Vurderes i 
detailprojekteringsfasen 

4.31 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Som også nævnt ovenfor så ønsker vi fokus på 
beplantning og grønt rum, og derfor finder vi det 
vigtigt, at træbeplantningen på Alléen bevares til trods 
for anlæggelse af nye cykelstier.  
 

Se svar 4.27 Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

4.32 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Som følge af den for Alléen megen uvedkommende 
færdsel bør dens status ændres fra privat fællesvej til 
kommunal offentlig vej.  
 

Trongårdsvej er en offentlig vej, og da 
Trongårdsparken (nord -sydgående 
vejdel) åbnes op mod Klampenborgvej 
som ekstra adgangsvej til skolen, vil den 
dermed får betydning for den almene 
trafik. Dette vil betyde, at kommunen på 
sigt får driftsudgifter til vejen. 

Tages med i det videre projekt 

4.33 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Hævet afsætningsplads på sydsiden af Trongårdvej og 
fodgængerfelt skal koordineres, så eksisterende 
indkørsler til parceller (f.eks. TRV. 69, 67, 65) kan 
fungere problemfrit, da det ikke klart fremgår af det 
udleverede skitsemateriale.  
 

Vurderes i detailprojekteringsfasen Vurderes i 
detailprojekteringsfasen 

4.34 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Cykelsti på Trongårdsvejs nordside bør forsynes med 
hastighedsregulerende foranstaltninger ved 
fodgængerfeltet.  
 

Vurderes i detailprojekteringsfasen Vurderes i 
detailprojekteringsfasen 

4.35 Trongårdsparkens 
Grundejerforening 

Vi tager for givet, at P-forholdene for enden af 
Trongårdsvej vil få den rigtige kapacitet, og at 
adgangsvejen til/fra bliver sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig i forhold til minirundkørslen og de bløde 
trafikanter.  
 

 Er med i projektet 
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4.36 Trongårdsparkens 

Grundejerforening 
Vi forventer, at der bliver en høringsproces i 
forbindelse med vejstykket ”Alléen” fra Trongårdvej til 
Klampenborgvej samt P-pladsen for enden af 
Trongårdsvej, når kommunens planer foreligger for 
disse projekter.  
 
 
 
 

Se svar 4.27 Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

Skitseprojekt 5:Anlæg af stiforbindelser 
5.1 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Hvordan sikres, at der ikke kører biler på stien fra 
Trongårdsvej til Novozymes. Der er i dag stadig 
problemer med, at der køres og parkeres på stien for 
at hente heste i folden. Bommen, der er sat op, er 
altid åben 
 

Vurderes i detailprojekteringsfasen Vurderes i 
detailprojekteringsfasen 

5.2 Bemærkning fra 
informationsmøde 
1.11.2016 

K-Nord informerede om, at det er et problem, at 
folkeskolebørn cykler ind ad Hjortehøjsvej 
(adgangsvejen til K-nord), og at de benytter 
brandvejen som skolevej. Det er et dårligt vejvalg, da 
adgangsvejen er smal og uden cykelsti og fortov. 
 

Opfordringen sendes videre til 
institutionerne. 

Forslaget medtages ikke i det 
videre forløb 

5.3 Ivar Lykke Ørnby, 
uddannelsesdirektør 
HHX, STX 

Trafikforbedringerne lægger op til at forbedre 
stisystemet i området. KNord vil i den forbindelse 
pege på, at en del grundskoleelever, der 
kommer nordfra, vælger at lave et højresving ad 
Hjortehøjsvej og fortsætte ad brandvejen bag K-Nords 
nye bygning i retning mod 
Trongårdsskolen. 
Det er af flere årsager uheldigt: Hjortehøjsvej er ret 
smal og har ingen cykel- eller gangsti. 
Oversigtsforholdene ved P-pladsen nord for skolen 
og overgangen til brandvejen er svære for 
grundskoleeleverne at håndtere. Brandvejen er 
grusbelagt, men meget opkørt da den har været 
brugt som byggevej for både Trongårdsskolen og K-
Nord. Ideelt set skal grundskoleelever til 
Trongårdsskolen fortsætte mod syd og dreje ad 
Trongårdsvej, hvor der også er skolepatrulje, men en 
egentlig cykel/gangsti nord eller syd for hestefolden 
ved Hjortehøjsvej vil være en 
bedre og mere sikker løsning og skabe tilslutning til de 
eksisterende stier. 

Orientering sendes til skolen. 
 
Der kommer gennemgående stisystem fra 
Rævehøjvej til Trongårdsvej i forbindelse 
med udbygning af Novozymes. 
 
Tværgående stier mellem Hjortekærsvej 
og stisystemet ved Novozymes vil blive 
vurderet i forbindelse med drøftelse af 
brugen af rekreative område uden om 
Novozymes. 

Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 
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5.4 Ivar Lykke Ørnby, 

uddannelsesdirektør 
HHX, STX 

Der findes en meget fin tunnel under 
Lundtoftegårdsvej. Cyklister til 
DTU der skal op ad Akademivej bruger imidlertid ikke 
denne tunnel fordi nedkørslen fra cykelstien på 
Lundtoftegårdsvej ikke tillader dette. 
Dette medfører at en lang række cyklister krydser 
Lundtoftegårdsvej mod Akademivej et sted hvor der 
også er svingbane for biler og en hel 
del trafik. En egentlig stitilslutning fra 
Lundtoftegårdsvej til den underførte sti og tunnel vil 
gøre det mere attraktivt at køre under vejen og 
vil ligeledes give en bedre adgang til stien mod 
Trongårdsvej. 

Som del af projektet, er eksisterende 
stiforbindelser blevet kortlagt i forhold til 
tilgængelighed, komfort, tryghed og 
”missing link”.  

Det er anbefalet, at der foretages en 
række forbedringer ved eksisterende 
stitunnel under Lundtoftegårdsvej og 
Helsingørmotorvejen i form af øget 
belysning, adskillelse af cyklister og 
fodgængere og forbedring af rampe 
mellem Lundtoftegårdsvej og sti. Denne 
stiforbedringer kan ikke rummes inden for 
det samlede budget. Forvaltningen 
anbefaler, at disse stiprojekter 
gennemføres på senere tidspunkt, 
medmindre det viser sig, at opgaverne 
kan løses inden for det samlede budget. 

 

Forslaget afventer 

5.5 Movia Movia ser positivt på et nyt stisystem til 
Trongårdsområdet, som kan binde området bedre 
sammen med busserne på Lundtoftegårdsvej. Movia 
anbefaler, at stoppestederne ”Sti til Bauneporten” i 
den forbindelse flyttes nordpå, så gangafstanden til 
KNord og NovoZymes’ nye kontorer bliver 
kortere. 
Movia noterer, at der anlægges dobbeltrettet cykelsti 
og fortov til NovoZymes kontorer. Movia anbefaler, at 
der også kigges på en mere direkte sti til KNord. 

Der vil blive set på placeringen af 
busstoppesteder i forbindelse med 
udarbejdelse af vejprojekt for 
Lundtoftegårdsvej 

Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

Skitseprojekt 6: Anlæg af adgangsvej til sydlige del af Tracéet 
6.1 Bemærkning fra 

informationsmøde 
1.11.2016 

Skal der flere veje ind til virksomhederne i sydlige del 
af Tracéet?  
 

Skitseprojekt for adgangsvejen er eneste 
vej til sydlige del af Traceet (strækningen 
mellem Klampenborgvej og Akademivej) 

Er med i projektet 

6.2 Movia Løsningen er beskrevet som et signalreguleret kryds 
men tegnet som et vigepligtskryds. Et signalreguleret 
kryds vil betyde mindre forsinkelser for 
busserne. 

Forsinkelserne vurderes at være 
begrænsede, hvorfor det forventeligt ikke 
vil påvirke buslinjernes totale tidsforbrug 
og hermed økonomi. Såfremt 
forsinkelserne alligevel viser sig at 
påvirke bussernes køreplaner må 
problematikken tages op med Movia  

Giver ikke anledning til 
ændringer af projektet. 
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6.3 Hjortekær 

Grundejerforening 
Foreningen har ingen særlige bemærkninger til 
forslaget. Vi vil dog henlede opmærksomheden på, at 
mange medlemmer påpeger, at der ofte er store 
køproblemer ved venstresvingbanerne mod 
Klampenborgvej i lyskrydset ved Statoiltanken. 
Problemet kunne let afhjælpes ved at forlænge 
venstresvingbanen mod nord ved at inddrage mere af 
den meget lange spærreflade. Dette vil lette 
trafikafviklingen generelt, især for de biler og busser, 
der skal til højre mod Lyngby. 

Forlængelse af venstresvingsbanen 
indtænkes i projekt for Lundtoftegårdsvej 

Forslaget vil blive vurderet i 
andet projekt 

 
Nr. Henvendelse fra: Resumé: Forvaltningens forslag 
7.1 AKB Lyngby og Lyngby 

Boligselskab 
Sender indsigelse over lukning af Kornagervej. Boligselskaberne vurderer, at lukning af 
Kornagervej vil få nogle uheldige og meget uhensigtsmæssige konsekvenser for de to 
boligafdelinger Rækkehusene og Agervang, da knap 300 lejemål vil være begrænset af kun at 
kunne benytte en enkelt vej – nemlig indkørslen ved Agervang, for at kunne komme til og fra 
deres bopæl. De forringede adgangsforhold vil være til stor daglig gene for beboerne, og som vil 
skabe trafikknudepunkt ved ind- og frakørselsområdet, som gør vejen farligere for de mange børn 
som færdes det, når de blandt andet skal til og fra skole. 
Samtidg vil de begrænsede adgangsforhold i yderste konsekvens betyde alvorlig forsinkelse af 
udrykningskøretøj i eventuelle nødsituationer. En ambulance eller brandbil skal vil skulle passere 
et stort antal vejbump og kringle sig igennem en lang række af små snoede veje, hvis den store 
indkørsel ved Kornagervej lukkes ned. 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.1 Grundejerforeningen 
Hjorthøj" 

Sikker ind- og udkørsel til Genbrugsplads på en meget befærdet Firskovvej bør etableres Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.2 Hvidegårdsparkens 
Grundejerforening 

Bestyrelsen ser med den yderste bekymring på planen om at ville lukke klampenborgvej på det 
mest centrale sted i byen. Det er så vidt bestyrelsens er orienteret ingen brugbare planer om at 
sikre at borgerne øst for jernbanen kan komme til Bagsværd/Ballerup – og omvendt på en 
nogenlunde hensigtsmæssig måde. Ønsker kommunen at indføre en ”Lyngby mur”? 
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.3 Hvidegårdsparkens  
Grundejerforening 

Den forøget trafik på Klampenborgvej bør medføre, at kommunen etablere støjdæmpende 
foranstaltninger til de boliger, der grænser op til vejen 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.4 
 

Grundejerforeningen for 
Fortunen og omegn 

Den samlede plan vil bevirke, at der på strækningen mellem Hjortekærsvej og Lyngby Hovedgade 
kommer ni tætliggende lysregulerede kryds. Det vil uden for myldretiderne virke hæmmende for 
den lokale trafikafvikling, og foreningen vil derfor foreslå, at lysreguleringen synkroniseres eller 
alternativt indrettes med automatisk trafik styring, således at det er muligt at komme til Lyngby i 
bil på nogenlunde samme tid som i dag.  

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.5 Grundejerforeningen Om 
Kæret 
 

Foreningen er lidt bekymret for, at trafikafviklingen om eftermiddagen ikke forbedres mørkbart 
ved de foreslåede ændringer imod Helsingør-motorvejen. Der er foreslået en afkørsel i nordgående 
retning ved Rævehøjvej, der gør det let at komme til (typisk om morgenen), men som ikke 
forbedrer ret meget på motorvejsafkørslen til Klampenborgvej (hvor folk typisk fortsætter mod øst 
og vest). 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 
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7.6 Grundejerforeningen Om 

Kæret 
Forslag til at lave Klampenborgvej afkørslen om til 2 spors afkørsel. Det virker umiddelbart som en 
ligetil løsning, da vejen allerede er der – hvis der er nogle sikkerhedsmæssige problemer i det, 
kunne man reducere farten på motorvejen til 80 på udvalgte tidspunkter af døgnet (dvs. i praksis 
ved myldretid, hvor der alligevel ikke kan/børe køres hurtigt forbi). Så ville kødannelser op ad 
rampen blive opdaget tidligt, så farlige situationer undgås. Et andet alternativ er, at ændre 
motorvejen, så man fysisk ikke kan køre af ved Klampenborgvej, når man kommer ad motorring 
3, men man skal fortsætte op til den nye Rævehøjvej afkørsel. Det ville forhindre meget af den 
farlige krydsen-baner, der foregår i dag, men give andre udfordringer på 
Hjortekærvej/Lundtoftegårdsvej. 
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.7 Grundejerforeningen Om 
Kæret 

Rævehøjs motorvejs til og fra burde være 4 vejs – dvs. både til og fra i begge sider. Så ville man 
herfra have et effektivt suge og pusterør for trafik til og fra alle de nye områder, så de nuværende 
til- og frakørsler ikke berøres i så høj grad. Det er den eneste mulighed der er, for at sikre en 
effektiv trafikafvikling, der ikke trykker for hårdt på de bestående veje og til- og frakørsler. Den 
foreslående Rævehøj afkørsel frygter jeg, vil blive brugt som en ”smutvej” for at køre forbi 
den tæt befolkede Klampenborgvej afkørsel, for så bagefter at køre baglæns af Hjortekærvej eller 
Lundtoftegårdsvej for at komme mod øst eller vest. 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.8 Grundejerforeningen Om 
Kæret 

Krydset Lundtoftevej/Lundtoftegårdsvej kan ikke klare ret meget mere og i særdeleshed ikke, hvis 
der som forventet udvikles betydelige arealer ved Lundtofte ifm. Liv i Lundtofte planerne. Derfor 
bør man søge at undgå nogen form for øget belastning her. Det er skolekryds for Lundtofte Skole, 
befærdet kryds for den ny supercykelsti, og det primære afviklingssted for erhvervsområdet ved 
Nymøllevej/Maglebjergvej. Til tider er der ganske voldsomme kødannelser her. Og det er 
jo netop disse spidsbelastningsperioder, der bliver yderligere belastet ved den stærke udvikling, 
der er på vej. 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.9 Hjortekær 
Grundejerforening 

Der ønskes mere information om rampe til Rævehøjvej. Der er en stor bekymring vedrørende 
trafikstøjen fra motorvejen, hvis støjvolden brydes. En sådan ny rampe skal derfor støjafskærmes 
effektivt.  
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.10 Hjortekær 
Grundejerforening 

I forbindelse med de ændringer, der skal ske på Rævehøjvej, er det tiltrængt at det nordlige 
fortov renoveres, da det er i meget dårlig stand med bl.a. knækkede fortovsfliser, huller i 
belægningen og manglende højde på kantsten, hvilket bevirker at der ofte er store søer af 
regnvand. Det anbefales derfor LTK at inkludere en renovering af det nordlige fortov fra 
Motorvejen til Hjortekærsvej i forbindelse med ændringerne på Rævehøjvej 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.11 Hjortekær 
Grundejerforening 

Et medlem påpeger, at det også er vigtigt at sanere den smalle det af Hjortekærsvej fra 
Lundtoftevej til Rævehøjvej. Denne del er allerede meget trafikeret specielt om morgenen. Denne 
strækning er skolevej, hvor rigtigt mange børn dagligt færdes på cykel.  

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.12 Hjortekær 
Grundejerforening 

Et medlem ønsker, at dette kryds Anker Engelundsvej/Lundtoftegårdsvej signalregulers, da 
mængden af bilister/ cyklister er stigende og vil vokse i fremtiden pga. DTU og andre 
virksomheder, der er planlagt i traceet. Foreningen forventer dette løst senest hvis letbanen 
kommer.  
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 
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7.13 Hjortekær 

Grundejerforening 
Et medlem påpeger, at Bjælkevangen, der er meget smal, risikerer at blive brugt som 
gennemkørselsvej pga. den forventede trafikstigning, og det foreslås derfor, at lukke 
Bjælkevangen mod Rævehøjvej. Det bør dog bemærkes, at det tidligere har været foreslået, men 
forslaget var afhængigt af, at der blev etableret en udkørsel fra Kærparken til Eremitageparken.  
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 

7.14 Hjortekær 
Grundejerforening 

Der er flere steder påpeget behov for intelligente lyskryds. Det bør undersøges, om der kan gives 
tilladelse til helt at slukke nogle af lyskrydsene uden for spidsbelastningsperioderne, f.eks. i 
nattetimerne, og erstatte dem med ubetinget vigepligt fra sidevejene. 
 

Bemærkninger vil indgå og blive 
vurderet i andet projekt 
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