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Beslutning: Etablering af fællessti langs Lejrvej
Sagsnr. i ESDH:
18/16019
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
forvaltningen indgår forhandlinger og aftaler om køb af nødvendigt areal af de tilliggende matrikler
i forbindelse med etablering af en fællessti på Lejrvej.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udbygning af Laanshøj er der indgået en aftale med Calum om, at Lejrvej, Sandet
og boligvejene inde i den eksisterende Laanshøjbebyggelse skal trafiksaneres som følge af mere
trafik på vejene, når udbygningen er færdig.
Til sikring af gående og cyklende på strækningen fra Kirke Værløsevej til Laanshøj har
forvaltningen vurderet, at der skal anlægges en delt sti på begge sider af Lejrvej. På nuværende
tidspunkt er stien langs Lejrvej 1,7 meter bred, hvilket ikke er nok til en fællessti, og derfor kører
cyklerne på vejbanen. Med en udvidelse på gennemsnitlig 0,8 meter i hver side muliggøres
etablering af en fællessti i begge sider af vejen. Dette vil forbedre trafiksikkerheden på Lejrvej, idet
cyklende og biler separeres. Endvidere bidrager det øgede udlæg til at forbedre vilkårene for
fodgængere på fællesstien.
Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt og er påbegyndt indledende analyser af, hvor meget
areal, der skal erhverves af de grundejere, hvis matrikler ligger ud til vejen. Efter udvalgets
stillingtagen vil forvaltningen udarbejde et købstilbud til grundejerne. Forvaltningen vil indhente
markedsvurdering af de enkelte jordlodder, som vil være udgangspunkt for købsprisen.
Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsprojekt 2018 afsat 2.2 mio. kr. til projektet og pengene er bevilget på kontoen
”Vejprojekt Laanshøj”. Ved Budgetopfølgning III i 2018 blev budgettet udskudt til 2019 og er
genbevilget ved overførselssagen i april 2019.
Borgerinddragelse
Etablering af en fællessti på begge sider af Lejrvej etableres efter ønske fra beboerne i området om,
at trafiksikkerheden på Lejrvej forbedres.
Forvaltningen inddrager grundejerforeningerne i Laanshøj og Kirke Værløse i projektet.
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje m.v.
Det videre forløb
Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.
Når vejudvidelsen er besluttet, vil forvaltningen kontakte berørte grundejere for forhandling om køb
af jord.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at
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godkende, at forvaltningen indgår forhandlinger om køb af nødvendigt areal af de tilliggende
matrikler i forbindelse med etablering af fællessti på begge sider af Lejrvej.
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