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Ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje
Ved omlægning af busterminal på Gladsaxe Trafikplads

Der søges hermed dispensation fra fortidsmindebeskytteseslinjen til at ændre disponeringen af
den eksisterende Gladsaxe Trafikplads. Busserne vil fremover få en anden placering end i dag,
men den fremtidige trafikplads vil fortsat ligge indenfor det udmatrikulerede vejareal.
Baggrund
Forud for anlæg af letbanen skal der være gennemført en forlægning af busterminalen på
Gladsaxe Trafikplads. Omlægningen er en afledt forudsætning for at gennemføre letbaneprojektet som er bestemt af anlægslov (Lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26.02.2014), idet
nuværende ind- og udkørsler til trafikpladsen skal reduceres til én adgang overfor Columbusvej
for at sikre tilstrækkelig fremkommelighed og trafiksikkerhed på Gladsaxe Møllevej og
Gladsaxe Ringvej. Samtidig mindsker tilpasning af busruter og ændret planlægning af bustrafikken arealbehovet til afvikling af bustrafik.
Sydvest for vejmatrikel 7000ad ligger et fredet
fortidsmindet, dyssekammeret ved Voldly. Dyssekammeret er dateret til Jernalderen (39502801 f.Kr.) Fortidsmindet afkaster en beskyttelseslinje på 100 meter fra stedet jævnfør naturbeskyttelseslovens §18.

Svag rød = Fortidsmindebeskyttelselinje

Der er afsøgt alternative placeringer af busterminalen. Af hensyn til at bevare muligheden for
at etablering af en fremtidig letbane via Frederikssundsvej med endestation på Gladsaxe Trafikplads, og for at disponere vejmatriklen, så der
på sigt kan etableres et samlet byrum, er den
valgte placering vurderet som den mest hensigtsmæssige.

Historie
Gladsaxe Trafikplads blev indviet den 2. december 1952 og blev omlagt til det nuværen-

de anlæg i 1996. I pladsens historie har den været et vigtigt knudepunkt for kollektiv trafik. En
del af området er registreret som forurenet. Området er tidligere mose, der gennemtiden er
fyldt op med både almindelig dagrenovation og med stor sandsynlighed også kemikalieaffald.
Miljømyndigheden forventer, at hele området vil være forurenet, hvilket tidligere gravninger i
forbindelse med anlægsarbejder også indikerer. Det forventes at hele matriklen i dens levetid
har været berørt af anlægsarbejde, hvorved der ikke findes uberørt jord.
Nuværende anvendelse og disponering
Matriklen er udmatrikuleret vejareal og administreres af Gladsaxe Kommunes vejmyndighed.
I dag anvendes hele vejmatrikel 7000ad til busterminal. Der er i alt tre ind- og udkørsler til
Gladsaxe Trafikplads. Mod vest afgrænser et beplantningsbælte pladsen mod kolonihaveforeningen. På den nordøstlige del og den sydvestlige del af arealet har området parkkarakter med
klippede græsflader og beplantningselementer. Den øvrige del af arealet, mere end 50%
er befæstet. Fortidsmindet er ikke synligt fra
vejmatriklen.

1: Fritstående dyssekammer
2: Luftfoto 1954, rød prik = stendysse
3: Luftfoto 2018, rød prik = stendysse

Anlægsprojektet

Mål og projektgrænser
Dette anlægsprojekt omfatter kun cirka 1/3 af den nuværende trafikplads.
Planlægning og disponering af den øvrige 2/3 af pladsen afventer anlæg af letbane.
Udgangspunktet for det nærværende projektforslag (Situationsplan, Bilag 1) er:




at adgang til trafikpladsen skal ske via det lysregulerede kryds Gladsaxe Møllevej / Columbusvej. Det betyder, at lyskrydset ombygges.
at mængden af busser, der skal holde, eller som har endestation på pladsen, er mindre end
da Trafikpladsen blev ombygget i 1999. Det betyder, at det befæstede areal til trafikplads,
der anvendes til busterminal, kan reduceres væsentligt i forhold til i dag.
Anlægsprojektet skal være gennemført inden udgangen af 2019 aht. koordinering med ledningsomlægninger og kommende letbane og vejanlæg i Gladsaxe Ringvej.

Sag/Journal nr.: 18-52-05.01.02-P20

Side 2 af 10

Projektområdet er alene området, hvor der etableres ny geometri, nye belægninger og plantebede. Der er lagt vægt på at beskrive anlægget indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Geometri i projektområdet (Se Bilag 5)

Tilstandsændringer
Rydninger
Der vil ske en rydning af hele arealet indenfor projektområdet.
Bygning: Eksisterende bygning, der tidligere har huset chauførfaciliteter, offentlige toiletter og
kiosk nedrives. Nedrivningen er en forudsætning for at skabe plads til ind- og udkørsel, og den
ligger overvejende udenfor beskyttelseslinjen.
Belægning: Eksisterende belægning, asfalt, sten- og flisebelægninger, indenfor projektområdet
ryddes. (Cirka 850m2)
Støttemur: Eksisterende støttemur mod sti bevares.
Beplantning: Eksisterende beplantning inden for projektområdet ryddes, dog undtaget udpegede træer uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. (Cirka 900 m2 beplantningsbælte / 1.000
m2 brugsplæne)
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Inventar: Eksisterende inventar indenfor projektområdet ryddes – herunder belysningsmaster,
bænke, cykelstativer, skraldespande, buslæskærme og lamelhegn. Tre belysningsmaster og
fem fag af et lavt trådhegn ligger inden for beskyttelseslinjen.
Ledninger under jorden: Der ryddes ingen ledninger under jorden.

Støttemur og hegn mod sti
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Arbejder i terræn (Situationsplan, bilag 1, 1:500)
Støttemur: Der laves tilpasning til ny trappe.
Trappe: Der etableres en trappe, som erstatning for en tidligere ”uatoriseret” gennemgang.
Trappen udføres i beton og granit.

Belægningsarbejder (Situationsplan, bilag 1, 1:500 og Snit af plantehul, bilag 2)
Belægning: Der etableres ny belægning med kørebaner, perron- og gangareal. Belægninger dimensioneres til tung trafik og til let trafik. Der anvendes affasede kantsten i granit, samt fortovsfliser i beton på gangarealer, og chauccestensbelægninger som tilpasning og i opholdszoner. (Cirka 1.800 m2)
Markering
Der udføres vejmarkeringer jf. vejloven.

Beplantning (Situationsplan, bilag 1, 1:500 og Snit af plantehul, bilag 2)
Beplantning til afgrænsning af den nye plads: Der etableres plantehuller til plantning af højstammede store træer træer samt bund af lavere buske. Der etableres i alt cirka 32 ny højstammede træer, heraf 18 træer plantes inden for beskyttelseslinjen. Plantehullerne vil have
en samlet dybde på 120 cm, hvoraf 60 cm er vækstmedie og 60 cem er råjordsløsning.
Mod Haveforeningen Voldly etableres en klippet hæk, idet det er vurderet vigtigt at sikre en afskærmning af Voldly i forhold til busterminalen. Der etableres vindueshuller i hækken for at
genskabe den visuelle kontakt til dyssekammeret. I dag er dyssekammeret ikke synligt fra trafikpladsen.
Beplantning i midterhelle: Der etableres plantehuller til etablering af højstammede træer samt
bundplantning af stauder og græsser.

Inventar
Der opsættes:





3 buslæskærme, som på nuværende tid, står indenfor beskyttelseslinjen genopsættes
(Bilag 3)
5 busstandere (Bilag 3)
8-12 stk. parklamper af typen Sky Park (Bilag 4)
Skilte jf. Vejloven ved indkørsel til parkering

Ledningsarbejder og teknik
Teknik
Der forberedes under terræn til fremtidige eldrevne busser. Arbejdet vil foregå inden for profilet i op til 60 cm dybde.
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Anlæggets udførelse
Midlertidige funktioner
Der etableres midlertidige chaufførfaciliteter uden for beskyttelseslinjen. En permanent placering afventer en samlet plan for den resterende del af pladsen. Der etableres midlertidig chaufførparkering, handikapparkering og kys og kør parkering på eksisterende buskørebane.
Byggeplads
Anlægsperioden forventes at forløbe i perioden fra maj til og med november 2019.



Der etableres det nødvendige og lovpligtige byggepladshegn omkring projektområdet i
anlægsperioden.
Byggepladsfaciliter som skurvogn placeres udenfor beskyttelseslinjen.
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Bilag 1, Situationsplan

Sag/Journal nr.: 18-52-05.01.02-P20

Side 7 af 10

Bilag 2, Snit med plantehul
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Bilag 3, Buslæskærm og busstander

Bilag 4, Parklampe, Sky Park
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Bilag 5, Orthofoto med geometri

Sag/Journal nr.: 18-52-05.01.02-P20

Side 10 af 10

