
Teknik- og Bygningsudvalget 19. maj 2021 
Sag.46, Adgangsforhold – Ørnekærs Vænge 

Resume 
Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et nyt forslag til etablering af niveaufrie adgange fra Balders-

bækstien til stoppestederne på Ishøj Parkvej og tilføjet to nye strækninger efter møde med Grundejerfore-

ningen Ørnekærgård. Forslag til udvidelse af eksisterende fortov i vestlig side af stamvejen i Ørnekærs Væn-

ge er uændret. 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med opførelsen af Bovieran, boliger til 55+ samt rækkehuse, har grundejerforeningen Ørnekær-

gård fremsendt et ønske om at forbedre adgangsforholdene for fodgængere i og omkring Ørnekærs Vænge, 

dels ved at skabe en niveaufri adgang til stoppestederne på Ishøj Parkvej og dels ved at udvide fortovet langs 

stamvejen i Ørnekærs Vænge. 

I dag er det kun muligt at tilgå stoppestederne på sikker vis via trapper fra Baldersbækstien. Såfremt man 

skal tilgå dem på anden vis, evt. med rollator eller barnevogn, skal man ud og gå på Ishøj Søvej og muligvis 

også krydse Ishøj Parkvej. 

Efter mødet med grundejerforeningen den 23. februar 2021 er der udarbejdet et alternativt forslag til ni-

veaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej ved Baldersbækstien, samt to nye strækninger i områ-

det. Forslag til udvidelse af det vestlige fortov langs stamvejen fastholdes. 

Grundejerforeningens alternative forslag til ramper vurderes ikke at fordyre projektet, og derfor fastholdes de 

overslagsmæssige etableringsomkostninger til kr. 250.000 ekskl. moms. 

På mødet med grundejerforeningen blev de to nye strækninger foreslået etableret med fast belægning og 

belysning. 

I forbindelse med etablering af fiber til det nye udstykningsområde har Center for Park, Vej og Miljø valgt at 

udvide fortovet i vestsiden i forhold til fremtidig drift af området. 

Lovgrundlag 
Lov om offentlige veje. 

Økonomi 
Niveaufri adgang 

Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af niveaufrie adgange til stoppestederne på Ishøj Parkvej, 

beløber sig til ca. kr. 250.000 ekskl. moms. 

Øvrige stier 

Der er ikke afsat midler i budgettet til etablering af nye stier som overslagsmæssigt beløber sig til ca. kr. 

550.000 ekskl. moms. Hvis det er en løsning, som ønskes udført, skal midlerne hertil findes. 

Fortov i vestlig side langs stamvejen 

Arbejdet er igangsat i forbindelse med etablering af fiber til Bovieran og rækkehusene, og udgiften til en 

udvidelse af det eksisterende fortov afholdes over Center for Park, Vej og Miljøs driftsbudget. 

Indstilling 
Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der etableres niveaufrie adgange til stoppestederne, som Grund-

ejerforeningen har foreslået, og at finansieringen af udgifterne til ramperne, kr. 250.000 kr. ekskl. moms, drøf-

tes i Økonomi- og Planudvalget. 

Beslutning 
Tiltrådt. 

Bilag 
ØRNEKÆRS VÆNGE 


