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1
Omklassificering og harmonisering af veje i Hjortekær, Lundtofte, Sorgenfri,
Virum, Ulrikkenborg og Lyngby
.

Indstilling
Teknisk forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens §§23 og 90 om at nedklassificere
følgende 20 offentlige lokalveje til private fællesveje: Højløkken, Bjælkevangen
(fra Rævehøjvej til Skovbovej), Kærparken (fra Hjortekærvej til Højløkken),
Eremitageparken (fra Vejporten mod nord), Ørholm Stationsvej, S. Willimsens
Vej, Danmarksvej, Finlandsvej, Granåsen, Lundtoftevej 202-208, Kulsviervej
(fra Nymøllevej til Ørholmvej), Nymøllevej (fra Ørholmvej til nr. 50 ved
cykelsti), Virumgårdsvej, Abildgårdsvej, Buskevej, Spurveskjul, Hummeltoften,
Æblevænget, Boelvej 10 og Åmosebakken fra Hummeltoftevej og ca. 75 m mod
syd, og
2. godkende at indsigelserne besvares, som det fremgår af notaterne for de enkelte
veje, og
3. godkende ekstraordinære reparationsarbejder, som det fremgår af listerne for de
enkelte veje, og
4. lokalvejen Sennepsmarken bevares som offentlig vej, da der er cykelstier langs
vejen, og
5. lokalvejene I. C. Modewegsvej og Lystoftevej (mellem Caroline Amalie Vej og
I. C. Modewegsvej) bevares som offentlige veje, da de er forbindelsesvej
mellem byområderne Lundtofte og Virum, og at disse veje klassificeres som
sekundære trafikveje i en kommende revision af "Fokusstrategi for trafik".
6. der træffes beslutning efter vejlovens § 97 at den private fællesvej Ørholm
Stationsvej skal have status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat
fællesvej.
Teknisk Forvaltning foreslår, endvidere at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens §§23 og 90 om at nedklassificere
følgende 57 offentlige lokalveje til private fællesveje:Virumstræde, Virum
Vandvej, Furesøvej (fra Furesø Parkvej til Virum Vandvej), Virum
Overdrevsvej (fra Furesø Parkvej til Virum Vandvej), Gammel Kaplevej,
Virumgade, Degnebakken (fra Skolebakken mod syd), Vangeledet, Engbakken
(fra Kirsbærbakken mod øst), Virum Vænge, Krogvej, Parkvej, Søndervej (fra
Parcelvej til Parkvej), Kollemosevej, Virumvej 44 - 50, Virumvej 4 - 6,
Mønsvej, Skovridergårdsvej (fra offentlig p-plads til kommunegrænse),
Holmekrogen, Lindevangen, Holmeparken, Uglevangen, Grønnevej (den del
som ligger i forlængelse af Engbakken), Gammel Bagsværdvej (nordøst for
Vinkelvej og fra Engelsborgvej til vejlukningen), Odinsvej, Emil Pipersvej,
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Johan Wilmannsvej, Hollandsvej (mellem Blomstervænget og Ulrikkenborg
Alle), Ulrikkenborg Alle (fra Nøddevænget til Kommunegrænsen), Lyngby
Rosenvænge, Fort Alle, Agermånevej, Stengårds Alle 31A - 33G, Enighedsvej,
Birkhøjve, Skeltoftevej, Håbets Alle, Gl. Jernbanevej, Firskovvej 16 - 32,
Nørregaardsvej (mellem Kanalvej og Firskovvej), Sorgenfrivej, Melagervej,
Carlshøjvej 6-12, Carlshøjvej (fra Sorgenfrigårdsvej mod øst), Baunehøjvej
(mellem Sorgenfrigårdsvej og Toftebæksvej), Hyldehavevej (fra Lundtoftevej til
vejlukning), Lundtoftevej 53, Lyngby Kirkestræde (fra Stades Krog til
Smedebakken), Åstræde, Gl. Lundtoftevej (fra jernbanen mod nordøst),
Høstvej, Peter Lunds Vej, Asylgade , Slotsvænget, Nørregade, Lyngbystræde og
Toftegærdet.
2. indsigelserne for områderne Virum, Ulrikkenborg og Lyngby besvares efter
principperne i notaterne for de enkelte veje i Taarbæk, Hjortekær, Lundtofte og
Sorgenfri.
3. der udarbejdes lister med ekstraordinære reparationsarbejder og udføres
ekstraordinære reparationer på de enkelte veje i byområderne Virum,
Ulrikkenborg og Lyngby efter principperne i lister med ekstraordinære
reparationsarbejder for de enkelte veje i Taarbæk, Hjortekær, Lundtofte og
Sorgenfri.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen.
I Hjortekær omfatter det nedklassificering af 4 offentlige lokalveje til private
fællesveje: Højløkken, Bjælkevangen (fra Rævehøjvej til Skovbovej), Kærparken
(fra Hjortekærvej til Højløkken) og Eremitageparken (fra Vejporten mod nord).
I Lundtofte omfatter det nedklassificering af 10 offentlige lokalveje til private
fællesveje: Ørholm Stationsvej, S. Willimsens Vej, Danmarksvej, Finlandsvej,
Granåsen, Lundtoftevej 202-208, Kulsviervej (fra Nymøllevej til Ørholmvej),
Nymøllevej (fra Ørholmvej til nr. 50 ved cykelsti), I.C. Modewegsvej og
Lystoftevej (mellem Caroline Amalie Vej og I. C. Modewegsvej).
I Sorgenfri omfatter det nedklassificering af 9 offentlige lokalveje til private
fællesveje: Virumgårdsvej, Abildgårdsvej, Buskevej, Spurveskjul, Hummeltoften,
Æblevænget, Boelvej 10, Sennepsmarken og Åmosebakken fra Hummeltoftevej og
ca. 75 m mod syd.
I Virum omfatter det nedklassificering af 23 offentlige lokalveje til private
fællesveje:Virumstræde, Virum Vandvej, Furesøvej (fra Furesø Parkvej til Virum
Vandvej), Virum Overdrevsvej (fra Furesø Parkvej til Virum Vandvej), Gammel
Kaplevej, Virumgade, Degnebakken (fra Skolebakken mod syd), Vangeledet,
Engbakken (fra Kirsbærbakken mod øst), Virum Vænge, Krogvej, Parkvej,
Søndervej (fra Parcelvej til Parkvej), Kollemosevej, Virumvej 44 - 50, Virumvej 4 -
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6, Mønsvej, Skovridergårdsvej (fra offentlig p-plads til kommunegrænse),
Holmekrogen, Lindevangen, Holmeparken, Uglevangen og Grønnevej (den del som
ligger i forlængelse af Engbakken).
I Ulrikkenborg omfatter det nedklassificering af 13 offentlige lokalveje til private
fællesveje: Gammel Bagsværdvej (nordøst for Vinkelvej og fra Engelsborgvej til
vejlukningen), Odinsvej, Emil Pipersvej, Johan Wilmannsvej, Hollandsvej (mellem
Blomstervænget og Ulrikkenborg Alle), Ulrikkenborg Alle (fra Nøddevænget til
Kommunegrænsen), Lyngby Rosenvænge, Fort Alle, Agermånevej, Stengårds Alle
31A - 33G, Enighedsvej, Birkhøjvej og Skeltoftevej.
I Lyngby omfatter det nedklassificering af 21 offentlige lokalveje til private
fællesveje: Håbets Alle, Gl. Jernbanevej, Firskovvej 16 - 32, Nørregaardsvej
(mellem Kanalvej og Firskovvej), Sorgenfrivej, Melagervej, Carlshøjvej 6-12,
Carlshøjvej (fra Sorgenfrigårdsvej mod øst), Baunehøjvej (mellem
Sorgenfrigårdsvej og Toftebæksvej), Hyldehavevej (fra Lundtoftevej til
vejlukning), Lundtoftevej 53, Lyngby Kirkestræde (fra Stades Krog til
Smedebakken), Åstræde, Gl. Lundtoftevej (fra jernbanen mod nordøst), Høstvej,
Peter Lunds Vej, Asylgade , Slotsvænget, Nørregade, Lyngbystræde og
Toftegærdet.
Den 31. maj 2010 blev der sendt breve med information om den foreløbige
beslutning til berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 om at komme med
indsigelser og kommentarer til forslaget. Den foreløbige beslutning har været
offentliggjort i lokalavisen ”Det grønne område” den 3.juni 2010.
Forvaltningen har vurderet, at ingen af indsigelserne bortset fra indsigelser fra
Lystoftevej og I. C. Modewegs Vej er af en sådan karakter, at de bør medføre, at
vejene ikke nedklassificeres til private fællesveje.
Forvaltningen har vurderet, at lokalvejene I. C. Modewegsvej og Lystoftevej ikke
bør nedklassificeres, da det er en forbindelsesvej mellem byområderne Lundtofte og
Virum og derfor opfylder kriteriet for, at veje der betjener den gennemgående trafik
og trafikken mellem kommunens byområder bør være offentlige veje. Disse veje
bør klassificeres som sekundære trafikveje i en kommende revision af
"Fokusstrategi for trafik".
Forvaltningen har vurderet, at lokalvejen Sennepsmarken ikke bør nedklassificeres,
da der er cykelstier langs vejen og derfor opfylder kriteriet for, at lokalveje med
cykelstier bør være offentlige veje.
Forvaltningen har endvidere vurderet, at den fremtidig private fællesvej Ørholm
Stationsvej får status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat
fællesvej, da den offentlige sti nr. 73 (tidligere en af amtets hovedstier) går via
Ørholmvej og ØrholmvejStationsvej til Mølleådalen.
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Den endelige beslutning vil blive sendt til berørte grundejere sammen med
klagevejledning, notat med besvarelse af indsigelser for de enkelte veje og liste med
ekstraordinære reparationsarbejder for de enkelte veje. Beslutningen om
nedklassificeringen har virkning, når den er meddelt til grundejerne.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i
2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er
foreslået nedklassificeret.
Vejene i Hjortekær, Lundtofte og Sorgenfri er blevet besigtiget, og ekstraordinære
reparationsarbejder er registreret. Lister med ekstraordinære reparationsarbejder på
de enkelte veje er vedlagt. Ved ekstraordinære reparationsarbejder forstår Teknisk
Forvaltning reparation af skader på kørebane og fortov, der er til gene og fare for
trafikanterne. Det drejer sig om følgende skader: Trafikfarlige huller i kørebanen,
fliser og kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for
fodgængerne og afløbsriste, som udgør en fare for cyklister og andre.
Vejene i Virum, Ulrikkenborg og Lyngby vil blive besigtiget efter samme princip
som vejene i Hjortekær, Lundtofte og Sorgenfri, og der vil blive udarbejdet lister
med ekstraordinære reparationsarbejder.
Kørebanebelægningerne på de veje, der er foreslået nedklassificeret, er endvidere
blevet gennemgået af Vejdirektoratet og tildelt skadespoint, som er et samlet udtryk
for kørebanens nuværende tilstand. Kørebelægninger med skadespoint mellem 0 og
2 er gode. Hvis en kørebanebelægning har et skadespoint, der er større end 2, vil
kørebanen blive oprettet, og der vil blive udlagt ny overfladebelægning.
Ørholm Stationsve, Lindevangen, Uglevangen, Virumgade (mellem Virum
Stationsvej og Gl. Kaplevej), sidevejen Emil Pipersvej 17 - 19, Fort Alle og
Carlshøjvej (øst for Sorgenfrigårdsvej) har et skadespoint over 2, og der vil derfor
blive udlagt nyt slidlag som overfladebehandling (O.B). Endvidere har Vejvæsenet
vurderet at Engbakken trænger til nyt slidlag som en del af den almindelige
vedligeholdelse af offentlige veje, og der vil også blive udlagt nyt slidlag som
overfladebehandling (O.B) på Engbakken, hvilket er meddelt ved skrivelse 18.6.
2010.
Asfaltarbejder forventes udført forår - sommer 2011.
Ekstraordinære reparationsarbejder i Hjortekær, Lundtofte og Sorgenfri inkl nyt
slidlag på Ørhol Stationsvej forventes at udgøre ca. 1.500.000 kr.
Restbeløbet af de ialt 4 mio kr. udgør herefter ca. 2,5 mio kr . Dette beløb forventes
at dække udgifter til ekstraordinære reparationsarbejder i Virum, Ulrikkenborg og
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Lyngby. Reparationsarbejderne vil blive igangsættes, efter at Kommunalbestyrelsen
har truffet endelig beslutning. Reparationsarbejderne vil blive uført i hen over
vinteren, hvis vejret tillader det samt foråret- sommer 2011.
Endvidere vil det være muligt - yderligere - at omdisponere op til 2 mio kr. af
Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde til helt ekstraordinære
reparationsarbejder, hvis de afslutne vejbesigtigelser måtte udvise behov herfor,
idet forvaltningen peger på betydningen af at overdrage de aktuelle veje i en trafikal
forsvarlig stand til grundejerne.
Der vil efterfølgende blive forelagt særskilt sag vedrørende de samlede økonomiske
konsekvenser som følge af omklassificering og harmonisering af veje.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, som er vejbestyrelse for offentlige veje og vejmyndighed
for private fællesveje.

Kommunalbestyrelsen, den 5. november 2010, kl. 08.58:
Godkendt med samtlige tilstedeværende stemmer, idet Kommunalbestyrelsen
herved også henviser til den kollektive adgang til pr. facademeter at afkøbe
vedligeholdelsesydelser mv. hos kommunen, og idet vejspørgsmålet vil blive
videredrøftet i f.m. revision af fokusstrategien, som der optages sag om på et
førstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

