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Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2 

Del 1 – Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner 

 

 

Mandag den 13. august 2012 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Vallensbæk Idrætscenter, Idræts 
Allé 2, Vallensbæk Strand, for at afholde en besigti-
gelsesforretning i anledning af anlæg af den nye bane 
København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2. Ved 
møderne den 13. og 14. august 2012 behandledes de 
dele af projektet, som er beliggende i Vallensbæk, 
Ishøj og Høje-Taastrup kommuner.   

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Bjarke Abel og Tony Chri-
strup.    

Som repræsentant for Vallensbæk Kommune mødte 
Flemming Wetterstein. 

For Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 
mødte Torsten Ekberg og centerchef Malene Hyld-
gaard Benson.  

Som repræsentant for Ishøj Kommune mødte landin-
spektør Malene Mølbak 

For Ishøj Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
teknisk direktør Ole Horskær Madsen, vejchef Erling 
Skovgaard-Holm og centerleder Hans Schmidt.  

Der mødte ingen repræsentant for Høje-Taastrup 
Kommune.  

Endvidere deltog fuldmægtig Pia Pals, Kommissa-
riatet.  

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.   

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, bygherrerepræsentant Rikke Elise Mor-
tensen, projektleder Susanne Frank, projektchef Ka-

sper Ulslev og byggeleder Richardt Søren Ole Brixen 
sammen med faggruppeleder Carsten Jørgensen, 
landinspektør Camilla Gottwald Bønnelycke og inge-
niør Peder Ruby, alle COWI, samt ingeniør Kristian 
Jacobsen og Charlotte Møller, begge Grontmij.  

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kommissarius fremlagde brev af 2. april 2012 fra 
Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for 
kommissionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog. Den nye bane København-Ringsted. Sektion 
Nord Etape 2. v 03.00. Stationering 8.600 - 19.300 
(version 03.00)” med tilhørende oversigts- og besig-
tigelseplaner, tegn.nr. TEKSX_1_008600_014, 
TEKSX_1_008600_305, TEKSX_1_011000_306, 
TEKSX_1_13000_307, TEKSX_1_15000_308, 
TEKSX_1_017000_309 og TEKSX_1_017000_315, 
alle Rev. 02.00, alle dateret 31. juli 2012, samt Bilag 
1 ”Normaltværprofil”, tegn.nr. TARTR_3_S_S1, 
Rev. A, dateret 6. september 2011.  

Endvidere fremlagdes ”Forslag til helhedsplan, km 
8+600 -14+750, Permanent udsætning af jord.”, 
tegn.nr. SNC_LAND_TEC_08600-14750_VAK-
HTK-IHK.pdf, dateret 6. juni 2012.  

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.  

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj fremkomme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 
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Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mu-
lighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres 
varer overalt i Danmark og udlandet.  

Et velfungerende transportnet gør det også muligt for 
personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket 
skaber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager 
transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, 
fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de 
markeder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en 
koncentration af virksomheder med specialisering af 
kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. 

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 

Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

For at imødekomme ovenstående udfordring og de 
overordnede målsætninger om en grønnere transport 
og mindre CO2-udledning indgik VK-regeringen 
sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Li-
beral Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En 
grøn transportpolitik”. 

En af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn 
transportpolitik er, at den kollektive transport skal 
løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jern-
banen skal være pålidelig, sikker og topmoderne. 

Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig 
senere i 2009 i transportaftalen ”En jernbane i 
vækst”. 

Et af de konkrete projekter, som den ovenstående 
transportaftale indeholder, er etableringen af Den nye 
bane København-Ringsted. 

 

 
Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. 

 

Den eksisterende jernbane mellem København og 
Ringsted udgør en central del af det danske jernbane-
net og benyttes både i forbindelse med afviklingen af 
pendler- og fjerntrafik samt størstedelen af al gods-
transport. Banekapaciteten på strækningen er næsten 
fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få mu-
ligheder for at øge fremkommeligheden på den eksi-
sterende jernbane. 

Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra Kø-
benhavn til Ringsted over Køge sker der en udvidelse 
af banekapaciteten på strækningen. Denne kapaci-
tetsudvidelse muliggør attraktive togforbindelser og 
forbedrede tilbud til både passagerer og godstrans-
portkunder.  



 245 13.08.2012 

Den nye bane København-Ringsted understøtter der-
igennem det overordnede princip fra den trafikpoliti-
ske aftale ”En grøn transportpolitik” om, at den kol-
lektive transport skal løfte det meste af fremtidens 
vækst i trafikken. 

Trafikale forbedringer og muligheder 

Formålet med Den nye bane København-Ringsted er 
at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på stræk-
ningen mellem København og Ringsted, som i dag 
udgør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forven-
tes det, at banen vil betjene 8-9 persontog og 2 gods-
tog pr. time i hver retning. 

Hastigheden på Den nye bane København-Ringsted 
vil blive op til 250 km/t for persontog, men jernbanen 
anlægges således, at maksimalhastigheden nogle 
steder bliver mindre. 

Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere 
afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Det-
te vil bidrage til at øge den overordnede fremkomme-
lighed på transportnettet og gøre toget til et mere 
attraktivt transportalternativ end tidligere. 

I alt forventes det, at den forbedrede fremkommelig-
hed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil 
medføre en stigning på ca. 13 pct. på rejserne over 
Storebælt og en stigning i den sjællandske regional-
trafik på ca. 4 pct. 

0-alternativet beskriver trafikbetjeningen uden andre 
investeringer i transportnettet end dem, der allerede 
er besluttet. 

Den nye bane København-Ringsted er desuden en 
forudsætning for at realisere Timemodellen. 

Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der inde-
holder en overordnet målsætning om en rejsetid på 1 
time på strækningerne København-Odense, Odense-
Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg 
samt Odense-Herning. 

Endelig er Den nye bane København-Ringsted af 
international betydning, idet den - sammen med en 
fast Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkom-
meligheden på det transeuropæiske jernbanenet mel-
lem Skandinavien og Central- og Østeuropa. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane 
København-Ringsted er afrapporteret i en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 
gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse 

og en indledende projektering af to mulige løsninger 
for en forbedring af banekapaciteten mellem Køben-
havn og Ringsted.  

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 

Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 

Hæfte 3, 4 og 5 – Miljøredegørelse for geografiske 
delområder af Nybygningsløsningen 

Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

VVM-redegørelsens hæfte 2, vedrørende 5. 
sporsløsningen, er ikke længere aktuelt, eftersom det 
i maj 2010 blev vedtaget at arbejde videre med Ny-
bygningsløsningen. 

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

www.bane.dk  Banearbejde  Sjælland  Kø-
benhavn-Ringsted  Miljøredegørelse 

På grundlag af VVM-redegørelsen var Den nye bane 
København-Ringsted til offentlig høring i 2008. Der 
blev afholdt 12 borgermøder, hvor der i alt indkom 
ca. 260 skriftlige høringssvar, som er refereret og 
behandlet af Trafikstyrelsen i et høringsnotat fra april 
2009. 

Lovgrundlag 

Den forberedende projektering af Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted blev gennemført i henhold til flere 
projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. 
maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projekte-
ring af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra 
den 21. marts 2007. 

I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 
gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og 
erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszoner-
ne. 

Den nye bane København-Ringsted anlægges i hen-
hold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestræk-
ning København-Ringsted over Køge. Anlægsloven 
blev vedtaget den 26. maj 2010. 

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
anlægge en dobbeltsporet jernbane fra København til 
Ringsted over Køge samt dertil hørende anlæg. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendi-
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ge for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at 
pålægge ejendomme beliggende langs anlægget ser-
vitut om eldrift. 

I henhold til § 2 i anlægsloven varetages beskyttel-
seshensyn efter naturbeskyttelsesloven samt beva-
ringshensyn efter museumsloven alene af Transport-
ministeren. 

Transportministeren har herved mulighed for at fore-
tage en vurdering af henholdsvis de beskyttelses-
mæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de 
bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i for-
hold til den konkrete udformning af jernbaneanlæg-
get. 

Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslo-
vens § 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under an-
lægsperioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, 
hvor efterlevelse af støjkravet vil indebære en væ-
sentlig fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. 

Ovenstående bemyndigelser er videregivet til Bane-
danmark ved delegation ved bekendtgørelse nr. 1265 
af 5.11.2010 om Banedanmarks opgaver og beføjel-
ser. 

Myndighedsforhold 

Myndighedsforhold i relation til Miljøbeskyttelseslo-
ven, Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vej-
lovene afhandles med Vallensbæk, Høje Taastrup og 
Ishøj og Greve kommuner. Desuden drøftes place-
ring af erstatningsskov med Naturstyrelsen.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret 
offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet. 

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere 
indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeførin-

gen. Informationsbrevet havde generel karakter om 
lovens ikrafttræden. 

Herefter er der udsendt breve til de lodsejere, som 
berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, 
pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersø-
gelser og ekspropriationer. 

I januar og februar 2011 blev der afholdt 6 åbent hus 
arrangementer langs banen. 

Siden januar 2011 er der blevet udgivet en række 
pjecer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. 
om ekspropriation, arkæologi og projektets status. 
Pjecerne er blevet distribueret dels til de kontaktede 
lodsejere dels til biblioteker og borgerservicecentre. 

I 2011 begyndte Banedanmark at holde personlige 
møder med de lodsejere, som berøres af projektet. 

Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal eks-
proprieres, til generelle orienteringsmøder om besig-
tigelses- og ekspropriationsforretning. 

Derudover holder Banedanmark løbende dialoggrup-
pemøder med udvalgte personer vedr. særligt berørte 
områder langs Den nye bane København-Ringsted. 

Sektionsopdelt besigtigelse  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
har godkendt, at Banedanmark - grundet anlægspro-
jektets omfang - opdeler besigtigelsen af den samlede 
strækning i et antal sektioner. 

Banedanmark har i marts 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Syd Etape 1, som omfatter 
Greve og Solrød kommuner og i maj 2012 for Sekti-
on Nord Etape 1, som omfatter Hvidovre og Brøndby 
Kommuner.  

Dette besigtigelsesmateriale omfatter alene Sektion 
Nord Etape 2, som er vist på figur 2. 

 



 247 13.08.2012 

 
Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på Sektion Nord Etape 2. 

Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion Nord Etape 2 forventes det, at vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 2013. 
Jordarbejderne forventes påbegyndt i 2014, mens selve etableringen af jernbanesporene og kørestrømmen 
forventes påbegyndt i 2017. Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 2018. 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_008600_014 Rev 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_008600_305 Rev 02.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_011000_306 Rev 02.00 

4 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_013000_307 Rev 02.00 

5 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_015000_308 Rev 02.00 

6 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_017000_309 Rev 02.00 

7 Bilag 1. Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_S_S1 Rev A 
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Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse 

Det overordnede formål med Den nye bane Køben-
havn-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbane-
trafikken på strækningen mellem København og 
Ringsted.  

Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for 
Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på 
strækningen Roskilde-Ringsted. 

Den nye bane København-Ringsted bliver dobbelt-
sporet og elektrificeret. Trafikken med persontog vil 
blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, 
hvorved Den nye bane København-Ringsted bliver 
den første højhastighedsbane i Danmark. 

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord.  

Den nye bane København-Ringsted bliver en del af 
det transeuropæiske jernbanenet og vil overholde alle 
relevante EU-normer. 

Stationering 

Banens stationeringslinje har udgangspunkt (st. 
00.100) i ca. km 2,85 på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev. Stationeringen stiger i ret-
ning mod Ringsted. 

Stationeringslinjen ligger i banens højre spors midte. 

Stationeringslinjen og stationeringer er vist på både 
oversigts- og besigtigelsesplanerne. 

Denne besigtigelse omfatter Sektion Nord Etape 2, 
som starter ved kommunegrænsen mellem Brøndby 

og Vallensbæk, st. 8.600, og slutter ved Mosede 
Landevej, st. 19.300. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Banen dimensioneres til kørsel med persontog ved 
hastigheder op til 200 km/t indtil Vejlegårdsvej (st. 
10.400), hvilket medfører, at følgende minimumsra-
dier skal overholdes for at opretholde en vis komfort 
i togene ved den ønskede fart. 

• Mindste horisontalradius er 1900 m  

• Mindste vertikalradius er 14.000 m 

Efter Vejlegårdsvej dimensioneres banen til kørsel 
med persontog ved hastigheder op til 250 km/t , hvil-
ket medfører, at følgende minimumsradier skal over-
holdes for at opretholde en vis komfort i togene ved 
den ønskede fart. 

• Mindste horisontalradius er 3000 m  

• Mindste vertikalradius er 22.000 m 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille. 

Der placeres sporskifter og transversaler ved st. 
15.800 og 17.300. 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Normaltværsnit 

Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 2 er 
vist på nedenstående figur. 

 

 
Figur 3, Banens normaltværprofil på Sektion Nord Etape 2, ej målfast. Se også Bilag 1. 
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Som det fremgår af normaltværsnittet etableres skrå-
ninger som udgangspunkt med anlæg 1,5, hvilket 
betyder at en 1 m høj skråning er 1,5 m bred.     

På grund af store niveauforskelle og/eller begrænsede 
pladsforhold er det nødvendigt på 3 delstrækninger at 
etablere støttevægge. 

Fritrumsprofil 

Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste gen-
stande skal ligge fra sporet. 

Som udgangspunkt anvendes der to typer 
fritrumsprofiler på Den nye bane København-
Ringsted: EBA-profilet, som er gældende i tunneler 
og under broer, og EA-profilet, som er gældende på 
strækninger uden for tunneler og broer. EA-profilet 
fremgår af nedenstående figur. 

 
Figur 4, EA-fritrumsprofilet 

Profilerne er gyldige til og med 200 km/t, men for-
ventes også at blive godkendt til 250 km/t. 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt 25 
veje og stier på Sektion Nord Etape 2. 

Udover lukningerne af veje og stier, som er beskrevet 
i skemaerne herunder, vil der forekomme restriktio-
ner i form af indsnævringer, hastighedsnedsættelser 
mv.  

Som en del af anlægslogistikken vil der blive gjort 
tiltag til at sikre den fortsatte trafikafvikling for både 
kørende og gående trafik. 

Ved bygning af broer og tunneler skal der i umiddel-
bar nærhed af bygværket eksproprieres arealer til 
midlertidig arbejdsplads. 

Tværprofilet på de skærende veje og stier, der om-
bygges, udformes principielt som den nuværende 
tværprofilsgeometri. 

Grundet den fysiske nærhed til Holbækmotorvejen 
og Motorring 4 samt krydsningen af Motorring 4, er 
ombygningen af et antal af de skærende veje og stier 
blevet drøftet med Vejdirektoratet. 

I de efterfølgende afsnit findes en gennemgang af 
samtlige vej- og stiomlægninger, som foranlediges af 
den nye bane København-Ringsted på den aktuelle 
delstrækning. 

Overføring af veje og stier 

I alt skal to veje føres over banen. 
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 Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Vallensbæk Torve-
vej  

st. 9.190 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed: 

Vallensbæk Kom-
mune 

 
 

Vejen føres over banen på en brokonstruktion. 
Der sker ingen ændringer i det eksisterende 
længdeprofil. 

Kørebanen og cykelstien retableres med det 
nuværende tværsnit. Det eksisterende tvær-
snit, hvor banen føres under, består af 9,25 
m asfalteret midterrabat. I vejens vestlige 
side 4,2 m kørebane, 3,45 m asfalteret skil-
lerabat, 2,95 m sti og yderrabat, hvori for-
kanten af det eksisterende autoværn er pla-
ceret 2,0 m fra bagkanten af stien. I vejens 
østlige side 10,15 m kørebane, 3,2 m sti, 
yderrabat hvori forkanten af det eksisteren-
de autoværn er placeret 0,4 m fra bagkanten 
af stien. Den nye brokonstruktion for over-
føringen af vejen udføres med en vejbredde 
mellem forkanter af broautoværn, som af-
standen mellem det eksisterende autoværn.  
 

Broarbejdet udføres i to 
etaper. Trafikken oprethol-
des med ét spor i hver ret-
ning. 

 

Vejlegårdsvej 

st. 10.140 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Vallensbæk Kom-
mune 

 

Vejen føres over banen på en brokonstruktion. 
Der sker ingen ændringer i det eksisterende 
længdeprofil. 

Kørebanen og cykelstien retableres med det 
nuværende tværsnit. Det eksisterende tvær-
snit, hvor banen føres under vejen, består af 
6,8 m kørebane. I vejens vestlige side 1,85 
m asfalteret skillerabat, 2,75 m cykelsti, 1,7 
m fortov og 1,1 m yderrabat, hvori forkan-
ten af det eksisterende autoværn er placeret 
0,2 m fra bagkanten af fortovet. I vejens 
østlige side 1,85 m asfalteret skillerabat, 
2,75 m cykelsti, 1,7 m fortov, 1,1 m yderra-
bat hvori forkanten af det eksisterende auto-
værn er placeret 0,2 m fra bagkanten af sti-
en. Den nye brokonstruktion for overførin-
gen af vejen udføres med en vejbredde mel-
lem forkanten af broautoværnet, som af-
standen mellem det eksisterende autoværn. 
 

Broarbejdet udføres i to 
etaper. Trafikken oprethol-
des med ét spor i hver ret-
ning. 

 

Underføring af veje og stier 

I alt skal syv veje og fem stier føres under banen. 

For stier, der føres under banen og tilsluttes eksisterende stier under motorvejen, er frihøjden og 
bredden tilpasset dimensionerne på eksisterende stitunneler under motorvejen. 
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Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
ses-perioden 

Horsetien 

st. 9.770 

 

Type:  

Kommunal sti 

 

Vejmyndighed:  

Vallensbæk 
Kommune 

Horsestien sænkes og forlægges til en placering 
syd for banen. Stien føres i tunnel under banen 
og tilsluttes den eksisterende sti, der føres videre 
i tunnel under motorvejen. Tunnelen under banen 
udføres med en frihøjde på 2,53 m og en bredde 
mellem tunnelvæggene på 6,0 m. 
Den forlagte Horsesti syd for banen udføres med 
følgende tværprofil: 
Vest for stitunnel under Holbækmotorvejen: 2,5 
m asfalteret sti. I stiens nordlige side 1,25 m 
yderrabat. I stiens sydlige side 2,75 m trampesti, 
1,25 m yderrabat. 
Øst for stitunnel under Holbækmotorvejen: 4,0 m 
asfalteret sti. I stiens nordlige side 1,25 m yder-
rabat. I stiens sydlige side 2,75 m trampesti, 1,25 
m yderrabat. 
Den omlagte stiforbindelse mellem den forlagte 
Horsesti syd for banen og den eksisterende sti 
under motorvejen udføres med følgende tværpro-
fil: 
3,0 m asfalteret sti. I stiens østlige side 0,30 m 
yderrabat. I stiens vestlige side 2,70 m fortov. 
Kirkebakke Allé og markvej fra Vejlegårdsvej 
tilsluttes den forlagte Horsesti. 

Trafikken opretholdes ved 
forlægninger, dog lukkes 
stien helt tre uger i som-
merferien. 

 

Mosestien 

st. 10.529 

 

Type:  

Kommunal sti 

 

Vejmyndighed:  

Vallensbæk 
Kommune 

 

Banen føres på en brokonstruktion over den eksi-
sterende Mosesti og kanal. Mosestien sænkes og 
tilsluttes via ny trappe den eksisterende sti vest 
for klubhuset for Vallensbæk Vandskiklub. Den 
eksisterende sti øst for klubhuset sænkes og til-
sluttes den omlagte Mosesti. Brokonstruktionen 
udføres med 16,4 m mellem brovæggene. Frihøj-
den for stien under broen bliver 2,53 m. 

Den eksisterende sti mellem motorvejen og ba-
nen retableres med det nuværende tværsnit bestå-
ende af 2,8 m asfalteret sti. Langs stiens østlige 
side 2,0 m ridesti. Langs stiens vestlige side 1,2 
m yderrabat og 10,0 m kanal. 
Den eksisterende sti syd for banen til den nye 
trappe retableres med et tværsnit bestående af 2,8 
m asfalteret sti. Langs stiens østlige side 0,5 m 
yderrabat. Langs stiens vestlige side 0,5 m yder-
rabat og 10,0 m kanal. 
Den eksisterende sti øst for klubhuset retableres 
med et tværsnit bestående af 2,2 m asfalteret sti. 
Langs stiens vestlig side 1,5 m yderrabat afgræn-
set mod den eksisterende skråning med en støt-
temur. Langs stiens østlige side 0,5 m yderrabat. 

Stien lukkes under anlægs-
perioden, som forventes at 
vare ni måneder. Lette tra-
fikanter henvises til Horse-
stien. 

 

 



13.08.2012 252  

Vejleåstien 

st. 11.281 

 

Type:   

Kommunal sti 

 

Vejmyndighed:  

Høje-Taastrup 
Kommune 

Banen føres på en brokonstruktion over den eksi-
sterende Vejleåsti. Stien sænkes og tilsluttes den 
eksisterende sti hhv. nord og syd for banen. Stien 
retableres med det nuværende tværsnit bestående 
af 2,75 m asfalteret sti. Langs stiens østlige side 
1,85 m ridesti. Langs stiens vestlige side 1,40 m 
yderrabat. 

Frihøjden over Vejleåstien bliver 2,53 m. 

Den nye brokonstruktion for underføringen af 
stien udføres med en bredde på 6,0 m mellem 
brovæggene. 

Stien lukkes under anlægs-
perioden, som forventes at 
vare 18 måneder. Der vil 
blive skiltet til alternativ 
rute. 

 

Motorring 4 

St. 11.700-12.030 

 

Type:   

Hovedlandevej 

 

Vejmyndighed:  

Vejdirektoratet 

Banen føres på en brokonstruktion over udflet-
ningen ved Motorring 4. 

Frihøjden for motorvej og nødspor er 4,63 m. 

Det er aftalt, at der ved placering af brosøjler skal 
tages hensyn til en kommende udvidelse af mo-
torvejene med et spor i hver retning. Endvidere 
vil Vejdirektoratets vejregler omkring stopsigte 
og afværgeforanstaltninger være grundlag for 
placeringen af brosøjlerne.  

 

Trafikken på motorvejen vil 
blive opretholdt i det nuvæ-
rende antal spor, dog med 
en reduceret bredde og 
hastighednedsættelse til 80 
km/t. 

Banedanmark vil i samar-
bejde med Vejdirektoratet 
udarbejde vilkår for trafik-
omlægninger. 

Winthersminde-
vej 

st. 12.220 

 

Type: 

Kommunevej 

 

 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

 

Winthersmindevej forlægges mod vest, føres i 
tunnel under banen og tilsluttes den eksisterende 
vej, der går under motorvejen. 

Følgende tilsluttes den forlagte vej: 

• Ejendommen Winthersmindevej 73, 
matr.nr. 10d, Tranegilde By Ishøj. 

• Overkørsel til skovareal, matr. nr. 10e, 
Tranegilde By, Ishøj. 

• Adgangsvej mod syd til matr.nre. 9h, 9k, 
9c og 9b, Tranegilde By, Ishøj samt 11b 
Ishøj By, Ishøj. 

Den forlagte Winthersmindevej udføres med et 
tværprofil bestående af 5,5 m asfalteret kørebane, 
og 1,0 m yderrabatter. Tunnelen under banen 
udføres med en frihøjde på 4,63 m og en bredde 
på minimum 7,0 m mellem brovæggene. 

Den fælles adgangsvej til matr.nre. 10d og 10e, 
Tranegilde By, Ishøj udføres med en bredde på 
4,0 m asfalteret kørebane og 1,0 m yderrabatter. 
Adgangsvejen til matr. nr. 10e, Tranegilde By, 
Ishøj udføres med 4,0 m grusbelagt kørebane. 
Adgangsvejen mod syd tilsluttes med det eksiste-
rende tværprofil bestående af 4,0 m asfaltbelagt 
kørebane og 0,5 m yderrabatter. 

Der vil i en periode, når 
broen over motorvejen 
bygges, være omkørsel for 
biltrafik ad Ishøj Stations-
vej. 

Bløde trafikanter vil blive 
anvist en anden rute. 



 253 13.08.2012 

Drængrøft ved 
Tranegilde 
Mark samt 
grussti 

st. 12.556 

Type: 

Natursti 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

Den eksisterende sti føres i en ny brokonstruktion 
sammen med den eksisterende drængrøft under 
banen. 

Der pågår vurdering om hvorvidt drængrøften 
skal rørlægges. 

Frihøjden for stien under broen bliver 2,53 m. 
Stien anlægges under broen i en bredde på 3,0 m 
grusbelagt sti og 1,0 m yderrabat. 

Stierne lukkes under an-
lægsarbejdet. 

 

Privat fællesvej 
til Ishøj Stati-
onsvej 60 og 62 

st. 13.340 

Type:   

Privat fællesvej 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

Den private fællesvej, der anvendes som ad-
gangsvej til ejendommene Ishøj Stationsvej 60 
(matr.nr. 11b Ishøj By, Ishøj) og 62 (matr.nr. 11a 
Ishøj By, Ishøj), forlægges vest for banen, og 
føres under banen i samme brokonstruktion som 
Ishøj Stationsvej. 

Vejen retableres med et tværprofil bestående af 
3,0 m grusbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter. 

Frihøjden under broen bliver 4,63 m. 

Der etableres midlertidig 
vejadgang øst for broar-
bejdspladsen i anlægsperio-
den. 

 

Ishøj Stationsvej 

st. 13.348 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

 

Ishøj Stationsvej føres under banen i samme bro-
konstruktion som adgangsvejen til Ishøj Stati-
onsvej 60 (matr.nr. 11b Ishøj By, Ishøj) og 62 
(matr.nr. 11a Ishøj By, Ishøj). Der ændres ikke i 
vejens eksisterende længdeprofil. 

For at gøre plads til den nye bro ændres det eksi-
sterende tværsnit i krydset Ishøj Stations-
vej/Vejleåvej til følgende: 3,0 m midterrabat. I 
vejens nordlige side 7,5 asfalteret kørebane, 2,5 
m asfalteret nødspor, 1,5 m yderrabat. I vejens 
sydlige side 14,4 m asfalteret kørebane, 1,5 m 
yderrabat.  

Autoværnet langs brosøjlerne, placeret i mid-
terrabatten på Ishøj Stationsvej og i yderrabat-
terne, placeres med en afstand mellem forkant 
af autoværn og kørebanekant på 0,5 m. Frihøj-
den under broen bliver 4,63 m. 

Trafikken opretholdes med 
to spor i begge retninger i 
anlægs- perioden. 

Ishøj Bygade 

st. 13.446 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Ishøj Bygade føres i en brokonstruktion under 
banen. Der ændres ikke i vejens eksisterende 
længdeprofil. De eksisterende busholdepladser 
flyttes til en ny placering vest for banen. 
Tværprofilet under banen retableres med 6,0 m 
asfaltbelagt kørebane, og i begge vejens sider 
1,50 m asfaltbelagt fællessti. Frihøjden under 
broen bliver 4,63 m og bredden mellem brovæg-
gene bliver minimum 9,50 m. 
På strækningen vest for broen indtil de forlagte 

Ishøj Bygade lukkes i an-
lægsperioden, hvor Pile-
møllevej eller Ishøj Stati-
onsvej benyttes i stedet. 
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Ishøj Kommune 

 

busholdepladser etableres et flisebelagt fortov, 
som det eksisterende øst for broen, i en bredde 
på 0,75 m langs begge vejens sider.  

Pilemarksvej/ 
Ishøjstien 

st. 14.080 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

 

Pilemarksvej nedlægges som vej på strækningen 
mellem ejendommene Pilemarksvej 5 (matr.nr. 
43c Ishøj By, Ishøj) og 15 (matr.nr. 46a Ishøj By, 
Ishøj) og opretholdes som sti. 
Adgangen til Pilemarksvej 15 sker fremover via 
den forlagte Pilemøllevej. 
Ishøjstien sænkes og føres under banen i en fæl-
les brokonstruktion med den forlagte Pilemølle-
vej. Der etableres en brovæg mellem Ishøjstien 
og den forlagte Pilemøllevej. Ishøjstien retableres 
med et tværprofil bestående af 3,0 m asfalteret sti 
og 1,0 m yderrabatter langs stien. Frihøjden for 
stien under broen bliver 2,83 m og bredden mel-
lem brovæggene bliver 5,0 m. 

Der etableres midlertidig sti 
forbi broarbejdsplads i an-
lægsperioden. 

 

Pilemøllevej 

St. 14.080 

 

Type:  

Kommunevej 

 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommune 

 

Pilemøllevej forlægges mod nord til en placering 
syd for Pilemarksvej/Ishøjstien.  
Der anlægges et nyt 4-benet kryds mellem Pile-
møllevej og adgangsvejen til Haveforeningen 
Ishøj Søndergård. 
Den eksisterende Pilemøllevej afbrydes perma-
nent ved følgende lokaliteter: 

• syd for overkørselen til ejendommen Pi-
lemøllevej 40 (matr.nr. 6b Ishøj By, Is-
høj), ”Birkegård” 

• nord for indkørselen til Haveforeningen 
Ishøjgård, ”Valmuestien”, hvor der etab-
leres en vendeplads. Forbindelsen til Is-
høj Landsby fra Pilemøllevej lukkes her-
ved permanent. Der opretholdes dog sti-
forbindelse for cyklister og gående. 

Den forlagte Pilemøllevej føres sammen med 
Pilemarksvej og Ishøjstien under banen i en fæl-
les brokonstruktion og etableres med et tværpro-
fil bestående af 5,0 m asfalteret kørebane og 2,0 
m yderrabatter langs begge vejens sider. 
Frihøjden for vejen under broen bliver 4,33 m. 
Der udføres en brovæg i yderrabatten mellem 
vejen og stien. Afstanden mellem brovæggene 
for vejen bliver 9,0 m. 

Vejen holdes åben indtil 
forlægningen er udført. 

Lille Vejleå og 
natursti 

St. 14.758 

 

Type:   

Natursti 

Vandløbet Lille Vejleå føres sammen med en 
kommende natursti i en brokonstruktion under 
banen.  

Ishøj og Greve Kommune vil senere anlægge en 
natursti langs vandløbet. 

Under brokonstruktionen anlægges naturstien 
med et tværprofil bestående af 3,0 m grusbelagt 
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Vejmyndighed: 

Ishøj Kommune 

 

sti og 0,5 m yderrabatter langs stien. 

Brokonstruktionen over stien og vandløbet har en 
spændvidde på 14,2 m og en frihøjde for stien på 
2,83 m. 

Omlægning af veje og stier 

Sti på bane-
dæmning langs 
nordlig del af 
Vallensbæk Sø 

st. 10.530 -
11.280 

Type:  

Kommunal sti 

Vejmyndighed:  

Vallensbæk 
Kommune / 
Høje Tåstrup 
Kommune 

 

Syd for banen på banedæmningen anlægges en ny 
kommunesti. Stien udføres med et tværsnit bestå-
ende af 2,5 m grusbelagt sti og med 0,5 m yderra-
batter langs begge stiens sider. 

Stien tilsluttes den omlagte Mosesti og Vejleåsti 
hhv. øst og vest for Vallensbæk Sø. Stien forbin-
des med den omlagte Mosesti og Vejleåsti via 
trætrapper og en træbro over de eksisterende ka-
naler. 

 

Adgangsvej ved 
Tranegilde By 

St. 12.400-
12.600 

Type:  

Privat fællesvej 

Vejmyndighed:  

Ishøj Kommu-
ne 

Der etableres en ny vejadgang til arealet mellem 
motorvejen og banen beliggende mellem station 
12.400 og 12.600 Vejadgangen etableres ved at 
udvide den eksisterende natursti vest for motorve-
jen mellem Winthersmindevej og Drængrøften 
ved Tranegilde Mark. Ved passage af Drængrøf-
ten rørlægges vandløbet med et Ø 80 cm rør. 

Vejen etableres med et tværsnit bestående af 4,0 
m grusbelagt kørebane og 1,0 m yderrabatter. 

 

 

Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i 
fornødent omfang og føres under baneanlægget. 
Vandsynsforretninger vil blive afholdt i overens-
stemmelse med vandløbslovens bestemmelser. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskrå-
ningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende 
bassiner. På flere af strækningerne overvejes det at 
lede banevandet til udvidede banegrøfter i stedet for 
almindelige regnvandsbassiner, for at minimere ud-
strækningen af regnvandsbassinerne. 

I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømnin-
gen reguleres inden udledning til vandløb eller regn-
vandsledning. 

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af pro-
jektet forekomme mindre justeringer af placeringer 
og udformninger af de udvidede grøfter/regnvands-
bassiner. 

Baneafvandingen består derudover af nødvendige 
rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og 
stier samt enkelte pumpestationer. 
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Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassi-
nerne vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg 
af servitutter. 

På Sektion Nord Etape 2 forventes der at skulle etab-
leres udledning til følgende recipienter fra udvidede 
banegrøfter og/eller regnvandsbassiner: 

 

 

Stationering Bassintype Recipient 

9.000 Regnvandsbassin Bækrenden 

10.000 Regnvandsbassin Vallensbæk Sø 

10.840 – 11.240 Udvidede banegrøfter Vallensbæk Sø 

11.300 – 11.380 Udvidede banegrøfter Vallensbæk Sø  

11.300 Regnvandsbassin Vallensbæk Sø 

12.300 – 12.540 Udvidede banegrøfter Tranegilde Mark Drængrøft 

12.600 Regnvandsbassin Tranegilde Mark Drængrøft 

12.580 – 12.760  Udvidede banegrøfter Tranegilde Mark Drængrøft 

13.460 – 13.525 Udvidede banegrøfter Baldersbæk 

13.600 Regnvandsbassin Baldersbæk 

13.560 – 13.800 Udvidede banegrøfter Baldersbæk 

14.480 – 14.740 Udvidede banegrøfter Lille Vejle Å 

14.700 Regnvandsbassin Lille Vejle Å 

14.800 Regnvandsbassin Lille Vejle Å 

 

Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Nord Etape 2 skal der håndteres betydeli-
ge jordmængder. Indbygningsegnede jordmaterialer 
vil i vid udstrækning blive genanvendt ved etablerin-
gen af banens underbygning. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves omkring 500.000 m³ råjord og 230.000 m³ 
muld, hvoraf de 370.000 m³ råjord kan genindbyg-
ges, forudsat anvendelsen af kalkstabilisering. De 
resterende 130.000 m³ råjord og de 230.000 m³ muld 

forventes udsat langs strækningen. Der skal tilføres 
ca 290.000 m3 friktionsmateriale udefra til opbygning 
af en dæmning i Vallensbæk Sø.  

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af terrænhævninger mellem bane og vej samt 
jordvolde. 

Det er intentionen, at de store mængder jord på en 
gang tegner et nyt dynamisk landskabselement langs 
strækningen og på samme tid anvendes til at skabe 
erstatningslandskaber, rekreative områder mv. 
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Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt 
med hældninger mellem 1:2 og 1:5.  

Beplantning etableres med de arter, som normalt 
findes på den givne lokation, i en enkel og robust 
udformning med et ekstensivt plejeniveau. 

Kapaciteten af de udsætningsområder, som er reser-
verede for Den nye bane København-Ringsted, er ca. 
825.000 m³. 

Sneværnsbælter 

På strækninger hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, skal der etableres sneværns-
bælter. Sneværnsbælterne etableres som en 25 m 
bred beplantning i varierende højde i sammenhæn-
gende strækninger øst for banen. 

På Sektion Nord Etape 2 etableres midlertidigt et 
sneværnsbælte fra st. 17.400 til 17.800 beliggende 
mellem bane og motorvej. Greve Kommune har pla-
ner om at anvende det pågældende område til erhverv 
på et senere tidspunkt, hvorfor sneværnsbæltet an-
lægges som midlertidig foranstaltning.  

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

På Sektion Nord Etape 2 findes naturmæssigt fire 
fokusområder:  

• Store Vejleå og Vallensbæk Sø (st. 10.550 – 
11.259) 

• Lille Vejleå (st. 14.758) 

• Olsbæk (st. 17.063)  

• Grevebæk (st. 18.145) 

De største naturværdier findes i området ved Store 
Vejleå og Vallensbæk Sø. 

Der berøres i alt 12 § 3 beskyttede naturlokaliteter (6 
vandløb og 6 søer). 

6 beskyttede vandløb: 

• Store Vejleå (st. 11.259) 

• Lille Vejleå (st. 14.758) 

• Kildebrøndebæk (st. 16.581) 

• Olsbæk (st. 17.063) 

• Grevebæk (st. 18.145) 

• Vardegårdsløbet (st. 19.305) 

6 beskyttede søer/vandhuller: 

• Vallensbæk Sø (st. 10.550 – 11.259) 

• Vandhul syd for Lille Vejleå (st. 14.850) 

• Bassin ved Skydebanen (st. 15.100) 

• Vandhul syd for skydebanen (st. 15.350) 

• Bassin ved Greve RC Center (st. 17.300) 

• Bassin ved Ventrupparken (st. 18.200) 

Som kompensation for påvirkning af § 3 området 
Vallensbæk Sø etableres en sø. Hvis der i stedet for 
kompensationsgravning overgår økonomisk kompen-
sation til kommunen til alternativ løsning af afvan-
dingen, udføres kompensation for berørt § 3 areal i 
Vallensbæk Sø af kommunerne. 

Som kompensation for fire nedlagte vandhul-
ler/afvandingsbassiner og kompensation for øget 
barriereeffekt til opretholdelse af økologisk funktio-
nalitet etableres i alt 24 vandhuller på Sektion Nord 
Etape 2. 

Der berøres fredskov øst for Vallensbæk Sø (st. 
9.800 – 10.150). I alt berøres ca. 3,3 ha fredskov i 
Vallensbæk Kommune. 

De berørte beskyttede vandløb forlægges midlertidigt 
under anlægsarbejdet af konstruktionerne, således at 
de naturmæssige gener mindskes. Eneste undtagelse 
er Kildebrøndebæk, der forlægges permanent på den 
vestlige side af banen, for at mindske strækningen, 
hvor banen vil påvirke vandløbet. 

Grevebækken vil blive ført under banen i en rørfø-
ring. Kommunen har i projektet bedt Banedanmark 
om at omlægge størstedelen af vandføringen fra Gre-
vebækken til Olsbækken. I VVM er omlægning til 
Olsbækken ført parallet med banen, men pga. om-
lægning af søen ved RC-centeret og et regnvandsbas-
sin, planlægger Banedanmark at omlægningen til 
Olsbækken sker ved Greve Landsby i et nyt rørlagt 
tracé over åben mark. Grevebækkens vandføring 
fordeles med ca. 25% i eksisterende tracé under ba-
nen og med ca. 75% omlagt til Olsbækken. 

Erstatningsbiotoper 

De i alt 24 erstatningsvandhuller etableres så vidt  
muligt på offentlige arealer eller efter frivillig aftale 
med private lodsejere. 

Ved Vallensbæk Landsby etableres tre erstatnings-
vandhuller for øget barriereeffekt. To vandhuller 
etableres på offentlige arealer, og et etableres på pri-
vat areal.  
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Ved Tranegilde Mark etableres tre erstatningsvand-
huller for øget barriereeffekt. Alle etableres på of-
fentlige arealer. 

Tre vandhuller etableres omkring  Lille Vejleå for 
øget barriereeffekt. To på private arealer og et på 
offentligt areal.  

I området syd for Lille Vejleå til syd for Olsbæk 
etableres 15 vandhuller som kompensation for § 3 
beskyttede vandhuller, der nedlægges eller påvirkes 
negativt af baneanlægget. 11 etableres på private 
arealer, tre etableres på eksproprierede arealer, og ét 
etableres på offentligt areal.  

Det er ikke muligt udelukkende at etablere nye om-
råder på offentligt ejet jord, og derfor har Banedan-
mark igangsat en proces for at indgå frivillige aftaler 
med lodsejere om etablering af erstatningsnatur på 
deres ejendom. I disse aftaler vil status for fremtidig 
pleje af arealerne indgå. 

Faunapassager 

På Sektion Nord Etape 2 etableres 26 faunapassager: 

• Ni sti og vejpassager, der også har funktion 
som faunapassage. 

• Fire kombinerede vandløbs- og stipassager. 
Dimensionerne tilpasses det enkelte vandløb. 
Der etableres tørre banketter til faunaen.  

o Mosestien (st. 10.529) 

o Lille Vejle Å (st. 14.758) 

o Kildebrøndebæk (st. 16.581) 

o Olsbæk (st. 17.037) 

• Seks vandløbspassager. Heraf er to vandløb 
dykket under banen i rør. Dimensionerne til-
passes det enkelte vandløb. 

o Store Vejle Å (st. 11.259) etableres 
uden banketter. 

o Baldersbæk (st. 13.530) etableres med 
banketter. 

o Kildebrønde drængrøft (st. 15.622) 
etableres med banketter. 

o Grevebæk (st. 18.145) underføres i 
rør. 

o Vardegårdsvandløbet (st. 19.305) un-
derføres i rør. 

• Syv tørre passager i dæmningsanlæg. Rørets 
diameter tilpasses dæmningens bredde (rør 

Ø1,2-1,4 m). St. 12.772, 13.019, 13.822, 
14.373, 14.913, 15.047, 15.842 og 17.304. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i et støjniveau i dagtimerne på 70 
dB(A). Anlægsarbejder, som må udføres om aftenen 
og natten, vurderes med udgangspunkt i 40 dB(A).  
Disse to støjniveauer anvendes som indsatsgrænser i 
projektet, jf. anlægslovens bemærkninger.  

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i de grænseværdier, der anvendes af 
den kommunale myndighed, såfremt de har formule-
ret indsatsgrænser.    

Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune tager 
udgangspunkt i en støjgrænse på 70 dB på hverdage i 
dagperioden kl. 07-18. Dog må særligt støjende akti-
viteter, såsom etablering af spuns, kun udføres i tids-
rummet kl. 08-16. På alle øvrige tidspunkter skal der 
søges tilladelse til udførelse af anlægsarbejder. 

Høje Taastrup Kommune har for nærværende ikke 
fastlagt grænser for støj fra anlægsarbejder, men 
henviser til Miljøstyrelsens vejledning for ekstern 
støj fra virksomheder (Vejledning 5/1984 ”Ekstern 
støj fra virksomheder”). Grænseværdierne er her 
opdelt i forhold til områdetypen der støjbelastes, 
hvilket i dagperioden på hverdage kl. 07-18 spænder 
fra 45 dB ved boligområder for åben/lav boligbebyg-
gelse til 70 dB i erhvervs- og industriområder. 

Greve Kommune henviser til Miljøstyrelsens vejled-
ning for ekstern støj fra virksomheder (Vejledning 
5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”) dog med 
den ændring, at der i alle områdetyper accepteres 60 
dB på hverdage i dagperioden kl. 07-18. I særlige 
tilfælde kan der dispenseres til 70 dB, hvilket kræver 
anmeldelse til kommunen. 

Anlæggets karaktér taget i betragtning, vil det dog 
ikke – medmindre anlægsarbejdet væsentligt forsin-
kes eller fordyres – helt kunne undgås, at indsats-
grænserne for støj periodevis vil blive overskredet.  

Af hensynet til opretholdelse af trafikken vil der nog-
le steder blive arbejdet i aften- og nattetimerne. Dette 
vil primært forekomme de steder, hvor broer og stør-
re veje skal ombygges samt langs eksisterende jern-
bane.   

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen for-
ventes at overskride projektets indsatsgrænser, vil 
anlægsarbejdet dog blive tilrettelagt, så støjgenerne 
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minimeres mest muligt. Hvor anlægsarbejderne gen-
nemføres i nærheden af beboelse, varsles der særskilt 
om støjende arbejde.  

Det skal bemærkes, jf. anlægslovens § 3, at Trans-
portministeren, kan i det omfang det er nødvendigt 
for at undgå en væsentlig forsinkelse eller fordyrelse 
af anlægget bestemme, at påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj ikke finder 
anvendelse.  

Der vil, før anlægsarbejdet starter, blive foretaget 
fotoregistrering af de bygninger, som ligger helt tæt 
på byggepladserne. 

Endvidere kan der i særlige tilfælde etableres en lø-
bende overvågning af de mest udsatte bygninger, 
mens anlægsarbejdet står på. Det sikrer, at man kan 
kontrollere og forebygge skader under anlægsarbej-
det og i fornødent omfang stoppe arbejdet midlerti-
digt.  

Anlægsaktiviteterne forventes hverken at give anled-
ning til bygningsskader eller vibrationer over Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier.   

Støj i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsens beregningsmetode og vejledende grænse-
værdier for støj fra jernbaner:  

• Lden, som er udtryk for det gennemsnitlige 
støjniveau fra banen under et gennemsnitligt 
årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 
dB(A). 

• LAmax, som er udtryk for den mest støjende 
forbikørsel, må ikke overskride 85 dB(A). 

I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttel-
se, såfremt banestøjen ved façaden af boliger og 
døgninstitutioner overstiger årsmiddelniveauet 64 
dB(A) eller maksimalniveauet 85 dB(A). Koloniha-
ver betragtes i støjmæssig henseende ikke som bolig-
områder, og der udføres ikke støjbeskyttelse heraf.  

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbe-
lastningstallet, SBT. SBT beregnes på baggrund af 
Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af 
støjbelastede boliger og graden af støjbelastning, 
hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende 
boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelast-
ningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støj-
skærme er SBT/km > 8.  

Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for 
etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstå-
ende boliger og døgninstitutitoner, som berøres af 
støj over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af 
støjbelastede façader – typisk i form af støjisolerende 
vinduer. 

Udpegningen af boliger, der skal façadeisoleres, og 
af strækninger, der opfylder det objektive kriterium 
for opsætning af støjskærme, gennemføres på bag-
grund af en ny støjberegning, når banens endelige 
placering ligger fast.   

Vibrationer i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier på 75 dB for 
vibrationer ved boligområder, boligområder i er-
hvervsområder samt ved døgninstitutioner og lignen-
de.  Ved erhvervsbygninger anvendes grænseværdien 
85 dB, hvis virksomheden samtidig kan dokumentere 
produktionstab ved overskridelse af denne grænse, 
eller hvis der gælder særlige planmæssige forhold.  

Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de 
vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskre-
det.  

Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles 
som lyd i rummet, hvilket betegnes som strukturlyd. 
Strukturlyden kan – især ved lavfrekvente vibrationer 
fra togene – blive så kraftig, at den giver anledning 
til lavfrekvent støj.  

Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdi for lavfre-
kvent støj i boliger er 20 dB i natperioden og 25 dB i 
dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Oriente-
ring fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer 
vil der ved boligområder blive foretaget vibrationsre-
ducerende foranstaltninger. Udpegning af afværge-
foranstaltningernes beliggenhed og udformningen af 
disse gennemføres på baggrund af beregninger, når 
banens endelige placering ligger fast.  

Kulturhistoriske forhold 

De bevaringsværdige vejforløb Brøndbyvej, Vejle-
gårdsvej, Pilemøllevej og Brentedalen/Withersmin-
devej krydses af banen og vejenes kulturhistoriske 
værdi mindskes.  

Banen anlægges i afgravning inden for de udpegede 
kirkeomgivelser omkring Vallensbæk Kirke. Udsig-
ten til kirken påvirkes ikke, da banen ligger i afgrav-
ning. Banen anlægges på dæmning inden for de ud-



13.08.2012 260  

pegede kirkeomgivelser omkring Kildebrønde Kirke, 
hvilket vil påvirke udsigten til kirken fra øst. 

Banen krydser gennem kulturarvsarealer og arealer 
med kulturhistoriske interesser ved Vallensbæk Sø, 
Ishøj Landsby og Kildebrønde Mark. Det bliver for-
mentligt nødvendigt at lave et sidetagsområde1 syd-
vest for Vallensbæk Sø, i et område som er udpeget 
som kulturarvsareal (Vallensbæk/Tranegilde Mose). 

Grevebækken krydses af en granitstensplankebro, der 
er fredet som fortidsminde. Broen vil blive isoleret 
mellem den nye bane og Køge Bugt Motorvejen. Der 
sikres adgang til fortidsmindet via en ny offentlig sti 
der tilsluttes eksisterende Grevestien. Hovedforløbet 
af Grevebækken omlægges til vest for den nye bane 
(jf. afsnit 3.10.1), men via et dykket rør under banen, 
sikres det, at der fortsat også vil løbe vand i Greve-
bækkens oprindelige forløb og dermed også under 
fortidsmindet. Der sikres adgang til det fredede for-
tidsminde via en trampesti. 

Særlige forhold vedr. Vallensbæk Kommune 

Strækningen mellem Vallensbæk Torvevej og 
Vejlegårdsvej 

Et areal på ca 36.500 m² syd for Horsestien – hvori 
de vinkelformede jordformationer indgår (matr. nr. 
12hs, 11cu og 10a Vallensbæk By, Vallensbæk, st. 
9.750 – 10.100) - anvendes til udsætning. Terrænet 
øges i højden i op til 7 m mod Horsestien og gives 
flade skråninger mod syd. De nuværende vinkelfor-
mationer vil herved forsvinde. 

Arealet mellem Horsestien og banen, hvor der er 
fredsskov anvendes til arbejdsareal og til udsætning 
af jord. Arealet har en størrelse på ca 13.000 m². 
Udsætningen af jord får en højde på op til ca. 4 m og 
tilplantes. 

Strækningen fra Vejlegårdsvej til kommunegræn-
sen i Vallensbæk Sø 

Arealet umiddelbart syd for banen anvendes til ride-
sportsformål og længst mod vest til vandskisport. 
Eksisterende jordvold sideflyttes 25 m mod syd, hvor 
eksisterende dressurbane inddrages midlertidigt. 
Langs Vallensbæk Sø er det ikke muligt at udsætte 
overskudsjord. 

                                                      

1 Et areal hvor der hentes jord til indbygning i banedæm-
ninger. Arealet vil efterfølgende blive efterladt som en sø, 
og vil blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Særlige forhold vedr. Høje-Taastrup Kommune 

I Høje-Taastrup Kommune foretages en terrænhæv-
ning på et ca. 13.000 m² stort areal umiddelbart vest 
for Vallensbæk Sø. Arealer terrænhæves ca. 3 m. Der 
er ikke planlagt tilplantning. 

Særlige forhold vedr. Ishøj Kommune 

I Ishøj vil den væsentligste terrænmæssige forandring 
knytte sig til etablering af banebroen over Motorring 
4. Udformning af anlægget er endnu uafklaret, hvor-
for der på nuværende tidspunkt ikke kan redegøres 
nøjere herfor. 

Efter broen ligger banen på en dæmning. Vest for 
banedæmningen er der udpeget et areal på ca. 28.000 
m² til udsætning af jord. Udsætningen foreslås ved en 
terrænhævning på ca. 1 m. Der er ikke planlagt til-
plantning. 

Vest for banen mellem Ishøj Stationsvej og Lille 
Vejleå anvendes to større arealer på tilsammen ca. 
64.000 m² til arbejdsareal og udsætning. Udsætnin-
gen foretages som en ca. 1 m høj terrænhævning. Der 
tilplantes ikke. 

Endvidere er der her planlagt at etablere et sidetag-
sområde, hvor det tiltænkes at hente omkring 
200.000 m3 indbygningsegnet jord til indbygning i 
banedæmninger.  

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der erhverves areal fra 234 jordstykker.  

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af fire ejendomme på Sektion Nord Etape 2. 

Der er ikke gennemført fremrykkede ekspropriatio-
ner for Den nye bane København-Ringsted på Sekti-
on Nord Etape 2. 

Afskårne arealer 

Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 
en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive over-
taget af Banedanmark. 

De afskårne arealer søges primært afhændet direkte 
til naboer. Er dette ikke muligt, vil Banedanmark 
søge at bortforpagte arealerne. 
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Landbrugsarealer, som afskæres fra den oprindelige 
ejendom, vil dog blive søgt afhændet igennem en 
jordfordeling. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
nogen færdselsmæssig betydning, vil i henhold til 
vejlovens § 92 blive overdraget til de tilgrænsende 
ejendomme. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut. 

Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 3. mands 
ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitut-
ter. 

Det endelige behov for at pålægge servitutter vil 
blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 

Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse af 
banen 

Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses 
en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme 
langs hele banestrækningen. 

I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave C 
og D. 

• Udgave C pålægges i tæt bebyggede områder 
og medfører begrænsninger for bl.a. beplant-
ning, bebyggelse og benyttelse op til 19 m 
fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede 
dele. 

• Udgave D pålægges ekstensivt udnyttede 
arealer og skovarealer og medfører begræns-
ninger for bl.a. beplantning, bebyggelse og 
benyttelse op til 24 m fra baneanlæggets 
nærmeste elektrificerede dele. 

Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt 
eldriftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende 
ejendomme. 

Eldriftservitutten pålægges i henhold til § 4, stk. 2 i 
anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted. 

Andre servitutter til beskyttelse af banen 

Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter 
til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, 
støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, 
drifts- og adgangsrettigheder m.m. 

Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fast-
lagt, idet det forudsætter yderligere projektering og 
valg af udførelsesmetode.  

I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil 
Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af 
de nødvendige jordankre samt adgang til vedligehol-
delse af disse. 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 

For eksisterende kommunale veje, hvor der er pålagt 
byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs 
det forlagte trace. 

Aftale mellem Banedanmark og Vejdirektoratet 
ved overlap af servitutter ind over bane eller mo-
torvej 

Eldriftservitutten og motorvejens vejbyggelinie med-
fører begge restriktioner indenfor en vis afstand fra 
hhv. banen og motorvejen. Der vil være områder, 
hvor eldriftservitutten placeres ind over motorvejens 
vejbyggelinie. 

Derfor vil der være behov for, at Banedanmark og 
Vejdirektoratet på disse konkrete områder afklarer, 
hvordan servitutterne kan tilpasses hinanden. 

Derudover vil Banedanmark og Vejdirektoratet have 
behov for at sikre andre permanente rettigheder på 
hinandens arealer, f.eks. ledningsservitutter og ad-
gangsrettigheder. 

De to myndigheder vil i fællesskab udarbejde en 
driftsforvaltningsaftale, der sikrer, at hensynene til 
banen og motorvejen koordineres. 

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Nord Etape 2 på Den nye bane 
København-Ringsted nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af 
afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. 

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder 
på de pågældende lokaliteter påbegyndes. 

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 
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Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-
te oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af 
hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, 
betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, kan Banedanmark forelægge lednings-
protokolaftalen til godkendelse hos ekspropriations-
kommissionen. 

Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere 
som selv forestår ledningsomlægninger, herunder 
erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Ba-
nedanmark om bistand med at rekvirere de nødven-
dige arealer til at foretage deres ledningsarbejder. 

I nærværende besigtigelsesmateriale vil Banedan-
mark på ledningsejernes vegne rekvirere de nødven-
dige rettigheder til at benytte midlertidige arbejdsare-
aler til ledningsomlægninger. Dette giver mulighed 
for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nød-
vendige arbejdsarealer. 

Drift af veje og stier 

Banedanmark omlægger kommunale vej- og stianlæg 
som følge af den nye jernbane. Efter omlægningerne 
overdrages de omlagte vej- og stianlæg vederlagsfrit 
til kommunerne, som dermed også overtager vedli-
geholdelsesforpligtelsen.  

Er der tale om vej- og stianlæg, der skærer den nye 
jernbane, indebærer omlægningerne, at der bygges 
nye brokonstruktioner. Hvis en bro er vejbærende, 
overdrages også brokonstruktionen til kommunen. 
Hvis brokonstruktionen er sporbærende, beholder 
Banedanmark ejerskabet af brokonstruktionen. 

Ejerskabet vedrørende arealer ved broerne ændres 
ikke. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arbejdsarealer til anlæg af 
banen, til regulering eller omlægning af offentlige og 
private veje og til omlægning af 3. mands ledninger. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-

ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetra-
ceet, på eksisterende vejarealer, og ved at placere 
arbejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. 
på restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 
til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-
jord fra anlægsprojektet. Desuden vil nogle af regn-
vandsbassinerne blive etableret med så flade skrånin-
ger, at arealerne kan leveres tilbage til lodsejerne som 
dyrkningsskråninger. 

Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 
efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal an-
vendes i den fremtidige driftssituation. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-
havn-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitut-
ter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-
priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statseks-
propriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven.   

Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de eks-
propriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-
stet. 

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at 
etablere et antal erstatningsbiotoper, jf. afsnit 3.10. 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark 
at indgå frivillige aftaler om etablering og drift af 
erstatningsbiotopen med den pågældende lodsejer og 
den berørte kommune. 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler 
om etablering og drift af erstatningsbiotoper, vil Ba-
nedanmark anmode Ekspropriationskommissionen 
om at ekspropriere retten til dette. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Kulturhistoriske forhold 

Kroppedal og Køge Museum har udført en arkivalsk 
kontrol og vurderet, at der kan være væsentlige for-
tidsminder på en del af strækningen. Banedanmark 
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har indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen 
samt med Kroppedal Museum og Køge Museum, der 
foretager de arkæologiske forundersøgelser. 

På strækningen har museerne allerede påbegyndt de 
arkæologiske undersøgelser på baggrund af frivillige 
aftaler med lodsejere. 

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Den nye bane København–Ringsted, dæk-
ker en bred vifte af faglige discipliner – nedrivninger, 
etablering af nye naturområder, ledningsomlægnin-
ger, jordarbejder, vejomlægninger, bro- og tunnel-
konstruktioner, faunapassager og mindre konstrukti-
oner som støttemure, jernbanetekniske arbejder som 
sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskif-
ter), kørestrømsanlæg mv. 

På Sektion Nord Etape 2 forventes det, at arbejdet 
med vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbe-
gyndes i 2013. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 
2014, mens selve jernbanearbejdet forventes påbe-
gyndt i 2017. Hele banen skal være klar til brug i 
december 2018. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges. 
Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
signalanlæg, midlertidige hastighedsbegrænsninger 
m.m.), tilrettelægges i samråd med vejmyndigheder-
ne i Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup og Greve 
Kommuner. 

De skærende veje og stier tilstræbes at være åbne i 
hele anlægsperioden, men der vil forekomme perio-
der, hvor disse pålægges trafikale begrænsninger 
eller helt lukkes.  

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. For nærmere gennemgang af trafikaf-
viklingen ved de skærende veje og stier henvises til 
afsnit 3.5. 

Anlægsmyndigheden har efterfølgende oplyst, at på 
følgende i besigtigelsesmaterialet anførte ejendom-
me, frafaldes, efter ønske fra lodsejeren, forslaget om 
etablering af erstatningsvandhul: 

Matr.nr. 6b (EN-14-8) Ishøj By, Ishøj, og matr.nr. 4a 
(EN-14-9) Ishøj By, Ishøj.      

Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at der, ud-
over det i besigtigelsesmaterialet anførte, foreslås 
etableret erstatningsvandhul på følgende ejendomme:  

Matr.nr. 71 (EN-14-12) Torslundemagle By, Tors-
lunde, matr.nr. 51 (EN-14-11) Ishøj By, Ishøj, og 
matr.nr. 61a (EN-14-10) Ishøj By, Ishøj.      

Anlægsmyndigheden har herudover efterfølgende 
oplyst, at der er følgende ændringer for regnvands-
bassiner i det fremlagte projekt:  

Regnvandsbassinet ved Vallensbæk Torvevej st. 
9+000 bliver drejet og ligger nu kun på matr. nr. 1d 
Vallensbæk By, Vallensbæk. Regnvandsbassin på 
matr. nr. 1e Vallensblæk By, Vallensbæk frafaldes. 

Regnvandsbassinerne ved Vallensbæk Sø st. 10+000 
(matr. nr. 92 Vallensbæk By, Vallensbæk) og st. 
11+300 (matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup 
Nykirke) udgår begge, da vandet ledes direkte til 
Vallensbæk Sø. 

Regnvandsbassinet ved st. 12+600 (matr. nr. 11b 
Ishøj By, Ishøj) flyttes til modsatte side af banen til 
matr. nr. 9b Tranegilde By, Ishøj i st. 12+450. 

Regnvandsbassinet i st. 13+600 (matr. nr. 46a Ishøj 
By, Ishøj) flyttes til modsatte side af banen, men i 
samme stationering og på samme ejendom. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde.   

• Repræsentanten for Vejdirektoratet fremkom 
med følgende bemærkninger:  

o Der er en eksisterende 50 m vejbyg-
gelinie fra motorvejens midte langs 
anlægsstrækningen, og en del af den 
nye bane placeres inden for byggeli-
niearealet. Det er aftalt, at afstands-
kravet til en udvidelse af motorvejen 
fastlægges konkret i nærmere samar-
bejde med mellem Banedanmark og 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har 
endnu ikke modtaget dokumentation 
for, at der i anlægsprojektet er taget 
højde for en motorvejsudvidelse.  

o Ledningsomlægningerne i forbindel-
se med projektet skal ske i respekt 
for evt. kommende vejudvidelsespro-
jekter.  

o Vejdirektoratet har som vejmyndig-
hed ikke godkendt forslag til trafik-
afviklingsplaner i anlægsperioden.  
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Banedanmark oplyste, at man er bekendt 
med de af Vejdirektoratet fremførte forbe-
hold. Disse vil blive behandlet og afklaret i 
de fælles teknikergrupper mellem Banedan-
mark og Vejdirektoratet og vil danne basis 
for entreprenørernes projektering af den nye 
bane.  

• Der fremlagdes brev fra ejeren af matr.nr. 1g 
Vallensbæk By, Vallensbæk.  Ejeren giver 
udtryk for bekymring for, om den sænkning 
af grundvandsspejlet, der finder sted i for-
bindelse med arbejdet med underføringen af 
Vallensbæk Torvevej under banen, vil være 
til fare for de lokale drikkevandsboringer. 

Banedanmark oplyste, at det er korrekt, at 
udførelsen af vandtæt trug for underføringen 
af Vallensbæk Torvevej kræver sænkning af 
grundvandsspejlet i anlægsperioden.  Der er 
dog tale om en midlertidig sænkning. Even-
tuelle ulemper i anlægsperioden vil blive 
søgt imødegået gennem reinfiltration af 
grundvandet, hvorfor der ikke vil være fare 
for drikkevandsboringerne i området.   

• En repræsentant for Friluftsrådet forespurgte 
om alt tabt vandareal i Vallensbæk og Tue-
holm Sø erstattes, samt om Lille Vejleå fri-
lægges.  

Banedanmark oplyste, at der er tale om §3-
beskyttet areal, som skal erstattes fuldt ud. 
Den konkrete udformning vil dog formentlig 
blive en anden end den, som fremlagdes i 
forbindelse med VVM-oplægget. 

Banedanmark forventer at indgå en aftale 
med Kloaksammenslutning I/S om etablering 
af erstatningsnatur, hvorefter kommunen 
planlægger og forestår etableringen af de nye 
områder.  

Ishøj Kommune oplyste, at disse planer vil 
blive udsendt til høring.  

Dermed udgår behovet for arbejdsareal på 
matr.nr. 3b Tranegilde By, Ishøj.  

Lille Vejleå føres i henhold til det fremlagte 
projekt sammen med en kommende natursti i 
en brokonstruktion under banen.  

En repræsentant for Vallensbæk Menigheds-
råd forhørte om de støjmæssige konsekven-
ser af, at banen hæves fra Vallensbæk Tor-
vevej.  

Banedanmark oplyste, at det er korrekt, at 
projektet på baggrund af forbedret kendskab 
til de geotekniske forhold på strækningen har 
måttet revideres, således at banen er blevet 
hævet på enkelte delstrækninger. Udarbejdel-
se af støjberegninger er ret tidskrævende, og 
der foreligger endnu ikke détaillerede støjbe-
regninger for det reviderede projekt.    

• En beboer på Rendsagervej 41 forespurgte, 
om banen hæves ud for Rendsagervej, samt 
om der i relation til støjdæmpning er taget 
højde for den forventelige trafikforøgelse 
som følge af den kommende Femern Bælt 
forbindelse.   

Banedanmark oplyste, at banen ved Rendsa-
gervej ikke hæves i forhold til det oprindeli-
ge projekt.  Med hensyn til den fremtidige 
udnyttelse af kapaciteten på banen er ud-
gangspunktet for berørte lodsejere uændret 
de køreplanmæssige forudsætninger, som lå 
til grund for miljøredegørelsen. Hvis disse 
forudsætninger ændrer sig efter banens 
ibrugtagning, vil lodsejere til den tid kunne 
henvende sig til Banedanmark.  

• En repræsentant for Danmarks Naturfred-
ningsforening fremsatte forskellige bemærk-
ninger i relation til det fremlagte projekt m.v. 

Han forhørte, om man har taget spørgsmålet 
om tilførsel af yderligere næringsstoffer til 
Tueholm Sø i betragtning, samt om vandski-
løb fremover umuliggøres på grund af for-
øgede algeproblemer? Han gav herudover 
udtryk for tvivl m.h.t. korrektheden af opgø-
relsen af mistet fredsskov (3,3 ha) på stræk-
ningen. Repræsentanten gav endvidere ud-
tryk for tvivl om korrektheden af støjbereg-
ningerne m.h.t. passagerne af godstog på 
broen over Motorring 4. 

Repræsentanten forespurgte, om der nedlæg-
ges vandløb i Ishøj Kommune som følge af 
projektet.  

Repræsentanten gjorde gældende, at dæm-
ningerne ved Vallensbæk og Tueholm søer 
bør anlægges med råjord i stedet for med 
muld.  

Repræsentanten forespurgte endelig, om pro-
jektet vil være i konflikt med den højhastig-
hedsbane fra Høje-Taastrup til Helsingør 
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(”Ring 5”), som er omtalt i udviklingsplanen 
for Hovedstadsregionen. 

Banedanmark oplyste i relation til de fremti-
dige udfordringer m.h.t. vandhygiejnen i sø-
erne, at spørgsmålet skal løses i régi af det 
eksisterende fælleskommunale kloaktekniske 
samarbejde vedr. Vallensbæksøerne. 

Banedanmark er opmærksom på fredsskov-
problematikken og optimerer løbende opgø-
relserne.  Banedanmark kunne oplyse, at de 
3,3 ha fredsskov alene udgøres af den regi-
strerede fredsskov, der beslaglægges.  
Med hensyn til støj fra den fremtidige tog-
drift må man afvente udarbejdelsen af de nye 
beregninger, som er nødvendiggjort af de 
projektændringer, der finder sted på denne 
strækning.  Det oplystes, at der på EU-plan 
er iværksat et projekt til nedbringelse af støj 
fra godstog, som over en årrække forventes 
at medføre en reduktion af støjen fra denne 
type trafik i størrelsesordenen ca. 10 dB(A). 
Banedanmark oplyste, at der ikke nedlægges 
vandløb i Ishøj Kommune som følge af pro-
jektet.   

Det oplystes, at der normalt ikke oplægges 
muld på baneskråninger. Dæmningen ved 
Vallensbæk Sø og ved broen over Motorring 
4 forventes udført i friktionsmateriale.  

Med hensyn til ”Ring 5” påpegede Bane-
danmarks repræsentanter, at der ikke forelig-
ger politisk beslutning om et sådant projekt.   

Efter det indledende møde påbegyndte kommissio-
nen i fornødent omfang besigtigelsen af forholdene 
på de berørte ejendomme, idet en række ejere og 
brugere havde lejlighed til at udtale sig på de respek-
tive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen langs Vallensbæk Torvevej mel-
lem afkørsel 3 fra Holbæk Motorvejen og Brøndby-
vej. 

Banedanmark oplyste på dette mødested, at arealet 
direkte syd for eksisterende gasregulatorstation fore-
slås eksproprieret permanent til ombygning af gasre-
gulatorstationen og ikke midlertidigt, som det frem-
går af besigtigelsesplanen.  

Ejeren af matr.nr. 1f Vallensbæk By, Vallensbæk, 
fremsatte ønske om, at det foreslåede arbejdsareal på 

ejendommen flyttes til udsætningsarealet på banens 
nordside, således at indgrebet på ejendommen, hvor 
der drives juletræskultur, begrænses.  

Ejeren af matr.nr. 1g Vallensbæk By, Vallensbæk, 
fremsatte ligeledes ønske om flytning af arbejdsarea-
let til udsætningsarealet på banens nordside, med 
henblik på at minimere indgrebet. Arealet, som fore-
slås eksproprieret, anvendes til dyrkning af vinterfo-
der for hesteholdet på ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at man vil undersøge mulig-
hederne for at indskrænke det midlertidige arbejds-
areal, herunder mulighederne for at flytte arbejdsare-
alet til udsætningsarealet.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 97 Vallensbæk 
By, Vallensbæk (Energinet.dk), påpegede, at den 
eldriftservitut som foreslås pålagt ejendommen, hvor 
der ligger en gasregulatorstation, går ind over den 
eksisterende bygning og forespurgte, hvad der er 
konsekvensen heraf, også i relation til togsikkerhe-
den.  

Ejerens repræsentant oplyste endvidere, at vejen til 
gasregulatorstationen ikke som anført i besigtigel-
sesmaterialet ejes af kommunen, men af Energi-
net.dk.  Energinet.dk påpegede, at der ville være 
behov for at få tillagt et kompensationsareal for det 
areal, der fragår ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at der vil kunne forventes 
dispensation i relation til den eksisterende bygning, 
men at eldriftservitutten evt. vil kunne få konsekven-
ser for vedligeholdelsen af bygningen og anlægget.  
Banedanmark vil vende tilbage med mere præcis 
information.  

Repræsentanter for Vallensbæk Kommune udtrykte 
ønske om ændret placering af det foreslåede regn-
vandsbassin på matr.nr. 1e og 1d Vallensbæk By, 
Vallensbæk.   

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1bt og 1a Val-
lensbæk By, Vallensbæk (Vallensbæk Menigheds-
råd), udtrykte ligeledes ønske om, at det foreslåede 
regnvandsbassin ikke blev placeret på matr.nr. 1bt.   

Banedanmark oplyste, at man gerne vil optage dialog 
med lodsejerne med henblik på ændret placering af 
det pågældende regnvandsbassin.   
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Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved Kirkebakke Allé 15, Vallensbæk. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1a Vallensbæk 
By, Vallensbæk (Vallensbæk Menighedsråd), på hvis 
ejendom der er foreslået etableret et erstatningsvand-
hul, oplyste, at menighedsrådet i henhold til de reg-
ler, der gælder for dets forvaltning af fast ejendom 
m.v. ikke kan forestå bestyrelsen af et vandhul, men 
alene udleje det pågældende areal.   

Banedanmark oplyste, at man foreløbig vil afvente 
menighedsrådets behandling af forslaget om etable-
ring af vandhul. Man har imidlertid forståelse for 
problemet og vil forsøge at finde en alternativ place-
ring for vandhullet.  

Repræsentanter for Vallensbæk Kommune udtrykte 
ønske om, at der ved flytningen af en stor jordvold 
og etablering af udsætningsområde på matr.nr. 15a 
Vallensbæk By, Vallensbæk, søges tilvejebragt en 
æstetisk tilfredsstillende løsning, samt at det fremti-
dige matrikulære skel fastlægges i dialog med kom-
munen.  

Banedanmark tilkendegav, at man gerne vil imøde-
komme kommunens ønsker om dialog samt om æste-
tisk hensyntagen i muligt omfang, ligesom det frem-
tidige skel vil blive fastlagt i dialog med kommunen.  

Repræsentanter for Vallensbæk Kommune forespurg-
te, om kommunen vil få driftsansvaret for den pum-
pestation, som Banedanmark etablerer ved 
Horsestiens underføring under banen.  

Banedanmark bekræftede, at dette er tilfældet.  

Ejeren af matr.nr. 12a og 12hr Vallensbæk By, Val-
lensbæk (Tjørneagergård), der driver erhverv med 
hestepension på ejendommen, oplyste, at det er nød-
vendigt for hestepensionens drift, at den ridebane, 
som er beliggende på det areal, der foreslås perma-
nent afstået til projektet, genetableres med en ny 
placering snarest muligt og i hvert fald før han mister 
brugen af arealet. Ejeren oplyste endvidere, at der er 
hestefolde på de arealer, som foreslås midlertidigt 
eksproprieret til arbejdsareal, og at han derfor ønsker, 
at arbejdsarealet indskrænkes mest muligt. Ejeren 
ønskede dialog med Banedanmark om retablering af 
ridestien ved siden af Horsestien. Ejeren forhørte 
endvidere om, hvordan arealerne afleveres efter an-
læggets udførelse.  Ejeren stillede spørgsmål om støj 
og om togets synlighed fra ejendommen. Ejeren op-
lyste, at der på dette sted, foruden hans egne børn, 
færdes mange børn på vej til og fra skole- og fritids-

aktiviteter i området og gjorde gældende, at der bør 
hegnes meget omhyggeligt mod banen.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil søge at ind-
skrænke arbejdsarealet på arealerne med hestefolde 
mest muligt. Arealet påtænkes primært anvendt til 
arbejdsareal og vil efter anlæggets udførelse blive 
afleveret som grønt område. Banedanmark retablerer 
ridestien langs Horsestien.   

Banedanmark oplyste, at hegning langs banen be-
stemmes af boligtætheden på det pågældende sted.  
Ved boliger hegnes med 90 cm højt trådhegn. I åbent 
land hegnes efter praksis ikke.  

Banedanmark gav tilsagn om at udarbejde et tværsnit 
af anlægget ud for lodsejerens ejendom, således at 
man kunne se placeringen af sti og bane.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved Vandskiklubbens klubhus, Vejlegårdsvej 131, 
Vallensbæk. 

Banedanmark oplyste indledningsvis, at man er i 
dialog med kommunen og det kommunalt ejede ride-
center om ridecentrets fremtidige indretning. Tilsva-
rende er man i dialog med vandskiklubben og forsy-
ningsselskabet om søens fremtidige indretning og 
brug. Banedanmark forventer at indgå aftaler vedr. 
både ridecentret og vandskiklubben/søen.   

En repræsentant for I/S Vallensbæk Mose forespurg-
te, om det foreslåede indgreb indebærer arbejdskørsel 
på interessentskabets arealer. Repræsentanten påpe-
gede endvidere, at den påtænkte sænkning af stier vil 
give vandproblemer i stiunderføringerne, navnlig i 
forbindelse med kraftig regn. Repræsentanten påpe-
gede, at stier og underføringer i området er meget 
benyttede, og at det vil være nødvendigt med om-
hyggelig skiltning i forbindelse med de perioder, 
hvor der ikke er passage på grund af anlægsarbejdet. 
Repræsentanten forespurgte endvidere om praksis 
vedr. erstatning for høje træer i forbindelse med på-
læg af eldriftservitut og udtrykte ønske om, at stiun-
derføringerne gives en udformning, der kan medvirke 
til at reducere ubehaget for trafikanterne ved passage 
gennem underførslerne.     

Banedanmark oplyste, der ikke bliver tale om ar-
bejdskørsel på interessentskabets arealer i forbindelse 
med anlægget langs med sydlige bred ved Vallens-
bæk Sø. Der ønskes alene en adgangsret til det fore-
slåede regnvandsbassin. Der vil dog være arbejdskør-
sel fra Vejlegårdsvej og til Vallensbæk Sø (ved vand-
skiklubben). Banedanmark er opmærksom på de 
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vandproblemer, der kan opstå som følge af stisænk-
ningen, og der etableres derfor et pumpeanlæg ved 
Horsestiens underføring under bane og motorringvej. 

Repræsentanterne for Ishøj Kommune fremsatte øn-
ske om, at den kommunale beboelsesejendom 
matr.nr. 10a Tranegilde By, Ishøj (”Frydekær”), 
hvorfra et større areal foreslås eksproprieret midlerti-
digt til udsætningsområde, eksproprieres permanent i 
sin helhed. Som begrundelse anførtes nærføringsge-
ner, støj og dominans fra den nye bane for boligen på 
ejendommen. Ejendommen anvendes aktuelt af 
kommunens socialforvaltning som botilbud. 

Banedanmark oplyste, at man ikke har ønske om at 
overtage ejendommen i dennes helhed.   

Repræsentanter for Danmarks Naturfredningsfore-
ning fremsatte synspunkter vedr. det fremlagte pro-
jekt.  Det blev herved oplyst, at der er konstateret en 
bestand af flagermus i skovarealet ved den vestlige 
ende af Vallensbæk Sø. Der blev givet udtryk for, at 
den model, der anvendes ved støjberegning, ikke 
tager højde for den forøgede lydudbredelse som følge 
af, at togtrafikken, specielt godstrafikken, på dette 
sted hæves op på en bro. Naturfredningsforeningen 
foreslog, at man støjdæmpede brokonstruktionen 
med støjskærme. Endelig fremsattes ønske om etab-
lering på dette sted af en vold af afgravet jord på 
nordsiden af motorringvejen, som kan skærme den 
bagvedliggende villabebyggelse.     

Banedanmark oplyste, at den anvendte model tager 
højde for de lokale terrænforhold og for banens kote i 
forhold hertil.  Banedanmark oplyste, at en bro-
konstruktion med en støjskærm på strækning af cirka 
500 m ligger udenfor anlægsloven. Banedanmark 
oplyste endvidere, at man ikke ønsker at etablere en 
støjvold som ønsket af repræsentanten for Danmarks 
Naturfredningsforening, idet dette vil inddrage en 
lodsejer, som ellers ikke berøres af projektindgreb. I 
øvrigt ligger villabebyggelsen nord for banen iflg. 
støjberegningerne uden for den kritiske støjbelast-
ningszone på 64 dB(A).  

Banedanmark vil forsøge at yderligere begrænse 
indgrebet i træbevoksningen ved vestenden af Val-
lensbæk Sø, herunder at skåne en bevoksning af po-
pler.  

Lederen af Vallensbæk Ridecenter forhørte, om Ba-
nedanmark ønsker erstatningsspørgsmålet vedr. ind-
grebet i centrets dressuranlæg afgjort ved ekspropria-
tionen eller ved indgåelse af aftale.   

Banedanmark oplyste, at man gerne ser en aftale-
mæssig løsning og vil kontakte centret med henblik 
herpå.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved indkørslen til Brentedalen 70, Ishøj. 

Banedanmark oplyste på dette mødested, at den fore-
slåede ekspropriation til midlertidigt arbejdsareal fra 
matr.nr. 3b Tranegilde By, Ishøj, frafaldes.   

Ægtefællen til ejeren af matr.nr. 3b Tranegilde By, 
Ishøj, fremsatte ønske om, at tracéet for den foreslåe-
de midlertidige arbejdsvej over ejendommen forlæg-
ges ind på den kommunale ejendom matr.nr. 2u Tra-
negilde By, Ishøj, fra det punkt på matr.nr. 3b, hvor 
skellet mod matr.nr. 2u slår et knæk mod nordvest.  
Dette vil medføre en betydelig reduktion af indgrebet 
på ejendommen.  Det blev dog påpeget, at et syrén-
hegn på denne måde vil blive gennembrudt, og det 
henstilledes, at gennembrydningen indskrænkes mest 
muligt.  

Banedanmark oplyste, at den pågældende arbejdsvej 
bl.a. skal benyttes til transport af meget store kompo-
nenter for byggeriet af banebroen over Motorring 4, 
og at det derfor er tilstræbt, at tracéet så vidt muligt 
er ret og i hvert fald får så få knæk som muligt. Ba-
nedanmark vil undersøge de tekniske muligheder for 
en forlægning og drøfte spørgsmålet med kommunen 
som grundejer. Matr.nr. 2u benyttes til rekreative 
formål (spejderhytter m.v.). - Det er efterfølgende 
oplyst, at Banedanmark frafalder det i besigtigelses-
materialet anførte tracé, og at arbejdsvejen udføres 
med ændret tracé som ønsket af ejeren af matr.nr. 3b, 
idet syrénhegnet skånes mest muligt. 

Forpagteren af det kommunale areal matr.nr. 8al 
Tranegilde By, Ishøj, fremsatte forslag om ændret 
tracé for den midlertidige arbejdsvej.   

Banedanmark tilkendegav, at gennemførelse af for-
pagterens forslag vil indebære, at arbejdskørslen skal 
foregå på Brentevej. Brentevej vurderes ikke at være 
teknisk egnet til afvikling af den til dels meget tunge 
trafik, som skal foregå her.      

Forpagteren af det kommunale areal matr.nr. 2t Tra-
negilde By, Ishøj forhørte om placeringen af det fo-
reslåede erstatningsvandhul på ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at de foreslåede placeringer af 
erstatningsvandhuller generelt er udtryk for en vurde-
ring af biologisk hensigtsmæssighed samt af, hvor 
der formodes at være eksisterende våd-punkter i ter-
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rænet.  De konkrete placeringer vil ofte kunne juste-
res fx. for at undgå unødige ulemper for den land-
brugsmæssige drift.     

En repræsentant for Energinet.dk oplyste, at der er en 
gasledning delvis under udsætningsområdet ved Mo-
torring 4.  

Banedanmark oplyste, at man er opmærksom på for-
holdet og tager højde for ledningens tilstedeværelse i 
projektet.  

En repræsentant for Ishøj Kommune påpegede, at 
den midlertidige arbejdsvej over den kommunale 

ejendom matr.nr. 8al m.fl.Tranegilde By, Ishøj, vil 
kunne give gener for husdyrdriften i Ishøj Dyrepark.  

Banedanmark tilkendegav, at den præcise placering 
af vejen aftales nærmere i samarbejde med kommu-
nen.   

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Tirsdag den 14. august 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen ved underføringen af Winthersminde-
vej umiddelbart nord for Køge Bugt Motorvejen for 
at fortsætte den d. 13. august 2012 påbegyndte besig-
tigelsesforretning i anledning af anlæg af den nye 
bane København-Ringsted, Sektion Nord, Etape 2, i 
Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Bjarke Abel og Tony Chri-
strup.    

Som repræsentant for Ishøj Kommune, mødte landin-
spektør Malene Mølbak 

For Ishøj Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
teknisk direktør Ole Horskær Madsen, vejchef Erling 
Skovgaard-Holm og centerleder Hans Schmidt.  

Endvidere deltog fuldmægtig Pia Pals, Kommissa-
riatet.  

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.   

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, bygherrerepræsentant Rikke Elise Mor-
tensen, projektleder Susanne Frank, projektchef Ka-
sper Ulslev og byggeleder Richardt Søren Ole Brixen 
sammen med fagprojektleder Carsten Jørgensen og 

landinspektør Camilla Gottwald Bønnelycke, begge 
COWI samt ingeniør Anders Høgdal Larsen, Gront-
mij.  

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet en række 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig på de 
respektive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved underføringen af Winthersmindevej.  

Ejeren af matr.nr. 10d Tranegilde By, Ishøj, har med 
e-mail af 7. august 2012 fremsat ønske om totaleks-
propriation af ejendommen.   

Ejeren anfører, at ejendommen vil komme til at ligge 
meget tæt på den nye jernbane. Der vil komme en 
jernbane lige ud foran boligen på ejendommen på en 
bro, der ligger 11 m oppe i luften. Der vil være kon-
stant gene fra støj, lys og vibrationer fra passager- og 
godstog. Ejeren vil ikke kunne benytte sine udendørs 
arealer som tidligere på grund af væsentlig forhøjet 
støj. Ejeren har heste og tilbringer meget af sin fritid 
udendørs.  Et eventuelt tilbud om façadeisolering vil 
kun gavne, når man opholder sig indendørs. Ejeren 
anfører herudover, at hun har bekostet en gennemgri-
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bende renovering af boligen, og at ejendomsmæglere 
har oplyst, at hvis salg overhovedet er muligt, kan 
hun ikke påregne at få denne investering hjem ved et 
eventuelt salg på grund af byggeriet af den nye jern-
bane. Hertil kommer generne fra anlægsaktiviteten i 
byggeperioden.  

Ejeren oplyste på forretningen, at hun er nødt til at 
fælde et levende hegn af høje træer langs skellet mod 
matr.nr. 10e, som ellers ville have skærmet mod ud-
sigten til jernbanebroen. Årsagen hertil er, at hun vil  
anlægge en privat vej fra Winthersmindevej langs 
skellet som adgang til ejendommens møddingscon-
tainer.    

Banedanmark oplyste, at ejendommen kun berøres 
meget lidt af anlægsarbejdet, idet der alene vil være 
tale om en regulering af indkørslen i forbindelse med 
forlægningen af Winthersmindevej. Banedanmark 
finder herudover ikke, at de anførte gener giver 
grundlag for overtagelse af ejendommen.  Ejendom-
men ligger ca. 110 m fra midten af nærmeste spor og 
er i forvejen beliggende ca. 75 m fra Motorring 4. 
Der er endnu ikke udarbejdet nye støjberegninger for 
det ændrede projekt, men som anført af ejeren vil der 
med denne placering nok blive tilbudt façadeisole-
ring. Derimod vil der normalt ikke opstå vibrations-
gener på ejendomme, der ligger mere end 50 m fra 
sporet.  

Banedanmark oplyste, at skinneoverfladen på den 
nye bro på dette sted vil ligge cirka 12 m over eksi-
sterende terræn. Hertil vil komme højden af køreled-
ningsanlægget.       

Ejeren af matr.nr. 10e m.fl. Tranegilde By, Ishøj 
m.fl., fremsatte ønske om indskrænkning af det fore-
slåede arbejdsareal på ejendommen.  Han forespurgte 
endvidere, hvordan det foreslåede udsætningsområde 
vil blive drænet efter anlæggets udførelse.  Ejeren 
tilkendegav, at han ikke ønsker udsætning af muld på 
ejendommen, men at han gerne vil modtage areal fra 
Banedanmark.  

Banedanmark oplyste, at udsætningsområdet efter 
anlæggets udførelse vil blive sikret mod, at overfla-
devand udledes på naboejendommene. Hvis de gam-
le, lavtliggende dræn afbrydes, etableres en skærende 
ledning til håndtering af vand fra disse.    

Ejeren af matr.nr. 10c Tranegilde By, Ishøj, tilkende-
gav, at han muligvis kunne være interesseret i udsæt-
ning af muld på ejendommen. Han udtrykte endvide-
re interesse for at erhverve jord fra Banedanmark.   

Banedanmark undersøger mulighederne for jordud-
sætning.  

Repræsentanter for Ishøj Kommune oplyste, at man 
har planer om erhvervsudvikling på det afskårne 
areal af matr.nr. 11b Ishøj By, Ishøj, langs Motorring 
4, og at man eventuelt vil være interesseret i at indgå 
i et magelæg med afskårne arealer af Banedanmarks 
ejendomme mellem motorvejen og den nye bane.  

Repræsentanterne fremsatte endvidere ønske om et 
forenklet tracé for forlægningen af Winthersmindevej 
samt en mere direkte adgang til Winthersmindevejs 
underføring under motorvej og bane.     

Banedanmark har noteret sig de forskellige ønsker til 
jordfordeling. Man er indstillet på dialog herom og 
om ændret forlægning af Winthersmindevej. En ænd-
ret forlægning af Winthersmindevej betyder, at man 
skal undersøge en vejadgang til det afskårne areal af 
matr.nr. 11b Tranegilde By, Ishøj, fra Ishøj Stations-
vej.  Samtidig vil man, hvis den foreslåede opgrade-
ring af stiforbindelsen langs motorvejen over matr.nr. 
9a og 9h Tranegilde By, Ishøj, frafaldes, overveje at 
etablere en stiforbindelse langs nordsiden af banen 
fra Winthersmindevej over matr.nr. 9a og 9h, frem til 
Tranegilde Drængrøft. - Banedanmark har efterføl-
gende oplyst, at det vil være muligt at opnå vejad-
gang fra Ishøj Stationsvej til det afskårne areal.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved parkeringspladsen ud for Ishøj Stationsvej 60 og 
62. 

Forpagteren af matr.nr. 11b m.fl. Ishøj By, Ishøj, 
forespurgte, om det vil være muligt at benytte den 
foreslåede arbejdsvej langs motorvejen som adgang 
til det forpagtede areal.   

Banedanmark oplyste, man ikke havde indvendinger 
imod dette.   

Repræsentanterne for Ishøj Kommune forhørte om 
mulighederne for at flytte det foreslåede regnvands-
bassin på matr.nr. 46a Ishøj By, Ishøj, til banens 
vestside.   

Banedanmark og kommunen vil i samarbejde sikre, 
at der opnås en samlet løsning vedr. adgangsforhol-
dene til matr.nr. 11b m.fl., herunder under hensyn til 
løsningen med forlægningen af Winthersmindevej.  
Placering af regnvandsbassiner afklares i samarbejde 
med kommunen.   
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Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved Pilemarksvej 15, Ishøj.  

Ejerne af matr.nr. 6b Ishøj By, Ishøj, fremlagde brev, 
dateret 14. august 2012, hvori der anmodes om total-
ekspropriation af ejendommen.   

Ejerne har erhvervet ejendommen i 1997 på grund 
beliggenheden med kort afstand til København og 
samtidig i rolige landlige omgivelser i ”Den Grønne 
Kile”. De har derfor udført en total renovering af 
boligen, som skulle følges op med renovering af ud-
bygninger og forbedring af ejendommens energikil-
der.  Efter at der var meddelt reservation til jernba-
nen, var det imidlertid ikke længere muligt hverken 
at få financieret den fortsatte forbedring af ejendom-
mens bygninger eller at sælge ejendommen til en 
acceptabel pris. Det påpeges, at et areal på cirka 2 ha 
som følge af anlægget vil blive afskåret fra ejen-
dommen af banen. Ejerne finder det uacceptabelt 
fortsat at være fastlåst i uvished om deres liv i almin-
delighed og deres økonomiske fremtid i særdeleshed. 
De betragter ejendommen som deres pensionsopspa-
ring. Ejerne gør gældende, at en passende pris på 
ekspropriationsvilkår udfra det nuværende prisniveau 
vil være 9 mio kr. for en ejendom med denne belig-
genhed, størrelse og stand.   

Ejerne oplyste, at ejendommen er på ca. 11 ha, og 
samt det foreslåede indgreb vil betyde en reduktion 
med cirka 4 ha, incl. afskåret areal, således at rest-
ejendommen udgør cirka 7 ha.     

Banedanmark oplyste, at man i givet fald er indstillet 
på at medekspropriere ejendommens afskårne areal 
på banens sydside, men ikke fandt, at der er grundlag 
for at overtage ejendommen i sin helhed.   

En repræsentant for kræmmermarkedet, som afholdes 
hvert år i uge 33 på et areal ved Ishøj Bygade, der i 
forbindelse hermed ensrettes, anmodede om, at der 
bliver taget hensyn til aktiviteterne på næste års 
kræmmermarked. 

Banedanmark tilkendegav, at man noterer sig an-
modningen og vil tage hensyn hertil i mulig udstræk-
ning.  

Lejeren af boligen på den kommunale ejendom 
matr.nr. 46a, Ishøj By, Ishøj, har bl.a. med e-mail af 
13. august 2012 gjort indsigelse mod det fremlagte 
projekt, idet det gøres gældende, at nødvendigheds-
kravet er tilsidesat som følge af den midlertidige 
ekspropriation på ejendommen.   

Banedanmark oplyste, at det midlertidige arbejdsare-
al/udsætningsområde på ejendommen ved en fejl er 
vist for stort udstrækning på besigtigelsesplanen.  En 
fremmødt repræsentant for lejeren fik påvist arbejds-
arealets korrekte udstrækning på planen. Bygnings-
parcellen friholdes for indgreb. Hækken langs havens 
sydlige skel søges bibeholdt.  

Banedanmark oplyste endvidere, at man vil udarbej-
de en løsning for fremtidig adgang til ejendommen 
fra den nye Pilemøllevej.   

Repræsentanter for Ishøj Kommune fremsatte ønske 
om at deltage i udformningen af landskabet i forbin-
delse med jordudsætningen på matr.nr. 46a, idet man 
har et skovrejsningsprojekt på stedet.  

Banedanmark oplyste, at man efter aftale med ejerne 
af matr.nr. 41c, 41d og 6h Ishøj By, Ishøj, vil ind-
skrænke arbejdsarealet ved den nordligste af de fore-
slåede vendepladser på Pilemøllevej (litra ”aa”), så-
ledes at hækkene mod vejen skånes, ligesom der ved 
projektet vil blive taget hensyn til indkørselsforhol-
dene til matriklerne.  

Ekspropriationskommissionen besigtigede herefter 
det foreslåede indgreb på ejendommen matr.nr. 16fc 
Vallensbæk By, Vallensbæk. Repræsentanter for 
virksomheden på ejendommen oplyste, at man bl.a. 
benytter ejendommen til produktion med vibrations-
følsomt maskinel.  Det aftaltes, at Banedanmark kon-
takter virksomheden med henblik på nærmere dialog 
om løsninger på dette spørgsmål.   

Kommissionens overvejelser og beslutninger.  

• Kommissionen finder ikke at have grundlag 
for at imødekomme ønsket om totalekspro-
priation fra ejeren af ejendommen matr.nr. 
10d Tranegilde By, Ishøj. Kommissionen har 
herved bl.a. taget i betragtning, at ejendom-
men kun i meget begrænset udstrækning be-
røres af fysiske indgreb.   

Kommissionen vil i og for sig ikke afvise, at 
den foreslåede banebro over Motorring 4 vil 
medføre en  mærkbar ændring af de visuelle 
forhold på det pågældende sted. Spørgsmålet 
om hvorvidt ejendommen herved eventuelt 
lider en værdiforringelse som følge af støj, 
nærføring og dominans fra anlægget, finder 
kommissionen imidlertid ikke at have grund-
lag for at bedømme før efter anlæggets udfø-
relse, jf. herved ekspropriationsproceslovens 
§ 21.  
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• Kommissionen finder ikke at have grundlag 
for at imødekomme ønsket om totalekspro-
priation fra ejerne af ejendommen matr.nr. 
6b Ishøj By, Ishøj. Kommissionen bemærker, 
at ejendommen ikke på det foreliggende 
grundlag kan siges at ville blive berørt af 
støj, nærføring eller dominansvirkning fra 
den nye bane på en måde og i en sådan grad, 
at dette vil kunne føre til et andet resultat 
uden meget betydelig præcedensvirkning for 
hele den offentlige anlægsvirksomhed.  

Kommissionen er i og for sig enig med eje-
ren i, at der vil blive tale om et meget betyde-
ligt indgreb, men finder, at ejendommen, der 
må bedømmes som fritidslandbrug, vil kunne 
opretholdes som sådant.   

For så vidt angår spørgsmålet om eventuel 
ejendomsforringelse som følge af støj, nær-
føring og dominans fra anlægget, finder 
kommissionen ikke at have grundlag for at 
bedømme dette før efter anlæggets udførelse, 
jf. herved ekspropriationsproceslovens § 21. 

• Kommissionen finder ikke at have grundlag 
for at imødekomme Ishøj Kommunes ønske 
om totalekspropriation af ejendommen 
matr.nr. 10a Tranegilde By, Ishøj. Kommis-
sionen har herved bl.a. taget i betragtning, at 
ejendommens bygningslod kun i meget be-
grænset udstrækning berøres af projektet, og 
at boligen på ejendommen allerede nu er 
svært støjbelastet som følge af nærheden til 
Motorring 4. 

• Kommissionen finder, at anlægsmyndighe-
den i forbindelse med omlægning af 
Horsestien bør sikre en hegning mod banen i 
en højde af mindst 120 cm.   

• Vedrørende det i besigtigelsebogens afsnit 
1.4, ”Myndighedsforhold”, anførte bemærker 
kommissionen: 

o Banedanmark er tillagt særlige myn-
dighedsbeføjelser, jf. Anlægsloven 
§§ 2 og 3 

o Kommissionen har herudover noteret 
sig Banedanmarks oplysning om, at 
omfanget af myndighedstilladelser 
ofte først er endeligt afklaret, når 

konstruktionsmetode m.v. er fastlagt 
af entreprenøren.  

o Kommissionen noterer sig endelig 
Banedanmarks tilsagn om, at Bane-
danmark i samarbejde med de rele-
vante myndigheder inden påbegyn-
delse af anlægsarbejderne, afhængigt 
af den konkrete situation, vil have 
afklaret, om der er behov for en ud-
talelse fra myndigheden eller om en 
egentlig tilladelse eller dispensation 
vil være nødvendig.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det forelagte projekt, idet den fastsat-
te følgende særlige bestemmelser.  

Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojek-
tet, er angivet i de særlige bestemmelser. 

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; per-
manente arealer, servitutter, midlertidige arealer. 

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

Det enkelte jordstykker stationeres i forhold til jord-
stykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. 

Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til Den 
nye bane København-Ringsteds stationeringslinje. 

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser 
dikteres af indgrebets startstationering i forhold til 
stationeringslinjen. Det betyder, at stationeringen af 
de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortlø-
bende. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

• h.s. = højre side set i stigende stationering 

• v.s. = venstre side set i stigende stationering 

• b.s. = begge sider 
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Vallensbæk Kommune 

Matr.nr. 1h 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.544 - 8.726, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1g 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.628 - 8.840, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1f 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.726 - 8.943, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1e 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.813 - 9.049, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og regnvandsbassin. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1d 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.912 - 9.111, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, pumpestation 
samt vendeplads samt et areal til inddragelse under transformerstationen på 
matr.nr. 97 ibd. som kompensationsareal.  
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1ar 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.964 - 9.086, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "ai" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vallens-
bækvej 

Stationering: 8.997 - 9.194, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 16fc 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.034 - 9.189, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. "aq" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Statsvej, Motorvej 21 og 
Motorvej 21 øst 

Stationering: 8.608 - 11.002, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 97 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.064 - 9.154, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  
Ejendommen modtager et kompensationsareal fra matr.nre. 1d og 1bt ibd. for 
det til banen afgivne areal.  

Matr.nr. 1bt 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 8.994 - 9.145, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej, samt et areal til inddra-
gelse under transformerstationen på matr.nr. 97 ibd. som kompensationsareal.  
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Matr.nr. "ca" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Brøndby-
vej 

Stationering: 9.077 - 9.153, v.s. 
Der pålægges bestemmelse om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. "as" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vallens-
bæk Torvevej 

Stationering: 9.067 - 9.243, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og pumpestation. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1a 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.153 - 9.504, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "bt" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunal sti, 
Horsestien 

Stationering: 9.204 - 9.560, v.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 15a 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.207 - 9.760, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til banen, herunder til udsætnings-
område og ledningsomlægning. 

Matr.nr. 15bs 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.235 - 9.505, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 16fz 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.329 - 9.521, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "z" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vallens-
bækvej 

Stationering: 9.462 - 9.519, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 12i 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.476 - 9.703, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 12k 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.497 - 9.851, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 16gb 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.517 - 9.637, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 12l 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.543 - 9.612, b.s. 
Ejendommen er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
Bygninger fjernes. 
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Matr.nr. "e" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Kirkebak-
ke Allé 

Stationering: 9.547 - 9.756, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af kommu-
nestien, Horsestien jf. afsnit 3.5.2 og til ledningomlægning. 

Matr.nr. "dk" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunal sti, 
Horsestien 

Stationering: 9.562 - 9.761, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af kommu-
nestien, Horsestien jf. afsnit 3.5.2 og til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 12a 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.567 - 9.761, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 12hr 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.658 - 9.849, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. "ar" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunal sti, 
Horsestien 

Stationering: 9.734 - 10.117, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 12hs 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.750 - 9.890, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 92 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.776 - 10.135, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og to pumpestati-
oner. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om pumpestation, eldrift, afvandingsledning og vejad-
gang til pumpestationer og regnvandsbassin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområder og 
ledningsomlægning. 

Matr.nr. 12hu 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.775 - 10.016, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 11cu 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.877 - 10.004, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunestien, Horsestien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 

Matr.nr. 10a 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 9.990 - 10.100, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 
 

Matr.nr. 10eæ 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.011 - 10.138, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde og 
ledningsomlægning. 
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Matr.nr. 9a 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.060 - 10.492, v.s. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning og vejadgang til banegrøfter samt 
regnvandsbassin og pumpestation på matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup 
Nykirke. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "cs" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vejle-
gårdsvej 

Stationering: 10.046 - 10.175, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. "v" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vallens-
bækvej og Vejlegårdsvej 
 

Stationering: 9.452 - 10.180, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. "al" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunevej, Vejle-
gårdsvej 

Stationering: 10.107 - 10.182, v.s. 
Der pålægges bestemmelse om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. "x" 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Kommunal sti, Sø-
holmstien 

Stationering: 10.166 - 10.317, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 9pt 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.167 - 10.322, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 9qf 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.167 - 10.184, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 9ps 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.170 - 10.325, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 84c 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.310 - 10.542, v.s. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning samt vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 15q 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.316 - 10.554, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning samt vejadgang til bane-
grøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
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Matr.nr. 4c 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 

Stationering: 10.319 - 10.573, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunestien, Mosestien. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 
3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift samt vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 9px 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Herunder del af privat 
fællesvej, Mosestien 

Stationering: 10.505 - 10.932, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 
 

Matr.nr. 6d 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Herunder del af privat 
fællesvej, Mosestien 

Stationering: 10.468 - 10.932, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 
 

Matr.nr. 5l 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Herunder del af privat 
fællesvej, Mosestien 

Stationering: 10.555 - 10.950, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 
3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10k 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Herunder del af privat 
fællesvej, Mosestien 

Stationering: 10.518 - 10.956, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti, jf. afsnit 
3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 9ct 
Vallensbæk By, Vallens-
bæk 
Herunder del af privat 
fællesvej, Mosestien 

Stationering: 10.448 - 10.928, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 
 

Høje Taastrup Kommune 

Matr.nr. 120 
Taastrup-Valby By, Taa-
strup Nykirke 

Stationering: 10.932 - 11.429, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpesta-
tion. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommunesti jf. afsnit 
3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning samt vejadgang til 
regnvandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde.

Matr.nr. "cb" 
Taastrup-Valby By, Taa-
strup Nykirke 
Statsvej, Motorvej 21 øst, 
Motorvej O4 syd samt Mo-
torring 4 

Stationering: 10.956 - 11.732, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunestien, Vejleåstien. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlæg-
ning. 
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Matr.nr. "do" 
Taastrup-Valby By, Taa-
strup Nykirke 
Kommunal sti, Sti ved Fry-
denlund (Søholmstien) 

Stationering: 11.272 - 11.287, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. 121 
Taastrup-Valby By, Taa-
strup Nykirke 

Stationering: 11.295 - 11.488, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde og led-
ningsomlægning. 

Ishøj Kommune 

Matr.nr. 37a 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 10.919 - 11.258, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 

Matr.nr. 48 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.240 - 11.337, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 37b 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.248 - 11.429, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin og pumpestation på 
matr. nr. 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udsætningsområde. 

Matr.nr. 3b 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.262 - 11.955, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 2u 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.721-11.851 v.s.  
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 10a 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.359 - 11.979, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "ae" 
Tranegilde By, Ishøj 
Statsvej, Motorvej 21 øst og 
Motorring 4 

Stationering: 11.488 - 12.692, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til bane. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
 

Matr.nr. 2t 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.583 - 11.911, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 8al 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.879 - 12.761, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. "c" 
Tranegilde By, Ishøj 
Kommunevej, Brentedalen 

Stationering: 11.868 - 12.063, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 2s 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.891 - 12.629, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 10e 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.736 - 12.045, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til etablering af ny pri-
vat adgangsvej. 

Matr.nr. "at" 
Tranegilde By, Ishøj 
Kommunevej, 
Winthersmindevej 

Stationering: 12.027 - 12.142, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af kommunevejen, 
Winthersmindevej jf. afsnit 3.5.2 samt til etablering af to private veje. 
Tre afskårne arealer eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. "af" 
Tranegilde By, Ishøj 
Kommunevej, 
Winthersmindevej 

Stationering: 12.034 - 12.234, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskåret del af Winthersmindevej eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 9a 
Tranegilde By, Ishøj 
Herunder del af privat fæl-
lesvej 

Stationering: 12.042 - 12.386, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Winthersmindevej jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift samt vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10d 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.949 - 12.061, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af privat adgangsvej.

Matr.nr. 10c 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 11.922 - 12.105, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Winthersmindevej jf. afsnit 3.5.2. 

Matr.nr. 9h 
Tranegilde By, Ishøj 
Herunder del af privat fæl-
lesvej 

Stationering: 12.340 - 12.658, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny privat fællesvej jf. af-
snit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 9b 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 12.342 - 12.623, b.s. 
Ejendommen er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
Bygninger fjernes. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Arealer der ikke anvendes til banen søges afhændet efterfølgende. 

Matr.nr. 7a 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 12.110 - 12.643, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 9k 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 12.418 - 12.434, v.s. 
Ejendommen er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
Bygninger fjernes. 
Arealer der ikke anvendes til banen søges afhændet efterfølgende. 

Matr.nr. 9c 
Tranegilde By, Ishøj 

Stationering: 12.423 - 12.628, v.s. 
Ejendommen er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
Bygninger fjernes. 
Arealer der ikke anvendes til banen søges afhændet efterfølgende. 

Matr.nr. 11b 
Ishøj By, Ishøj 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Ishøj Stationsvej 

Stationering: 12.522 - 13.332, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, to pumpestationer, regnvands-
bassin og vendeplads. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej for matr. 
nr. 11a Ishøj By, Ishøj jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift samt vejadgang til pumpestationer, regn-
vandsbassin og banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og ledningsomlægning. 
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Matr.nr. "ah" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Ishøj Stati-
onsvej 

Stationering: 13.189 - 13.367, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og radiohytte. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af privat fællesvej for matr. 
nr. 11b og 11a Ishøj By, Ishøj jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 7c 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 12.982 - 13.341, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. "ap" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Ishøj Stati-
onsvej 

Stationering: 13.332 - 13.370, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. "al" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Vejleåvej 

Stationering: 13.359 - 13.432, v.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift samt afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 14ay 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.365 - 13.413, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 

Matr.nr. 7b 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.365 - 13.654, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til etablering af bushol-
deplads. 

Matr.nr. "bæ" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Vejleåvej 

Stationering: 13.353 - 13.714, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledninger. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "ab" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Ishøj Bygade 

Stationering: 13.437 - 14.348, v.s. 
Der pålægges bestemmelse om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af kom-
munevejen, Pilemøllevej og kommunal sti, Ishøjstien jf. afsnit 3.5.2. 

Matr.nr. 7d 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.444 - 13.708, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af kommunevejen, Ishøj 
Bygade og etablering af busholdeplads jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning samt vejadgang til bane-
grøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til etablering af bushol-
deplads. 

Matr.nr. 120 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.510 - 13.731, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift samt afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 46a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.525 - 14.064, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Ishøjstien 
jf, afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og sidetagsområde. 

Matr.nr. 41b 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.824 - 14.085, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til til etablering af to vendepladser. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af vendepladser. 
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Matr.nr. "aa" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Pilemøllevej 

Stationering: 13.746 - 13.959, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af vendepladser. 
 

Matr.nr. 41d 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.849 - 13.953, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til til etablering af vendeplads. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af vendeplads. 

Matr.nr. 41c 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.919 - 13.971, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til til etablering af vendeplads. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af vendeplads. 

Matr.nr. "o" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Pilemøllevej 

Stationering: 13.951 - 14.389, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og vejadgang til banegrøft. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til etablering af vende-
plads og forlægning af kommunevejen, Pilemøllevej jf. afsnit 3.5.2 . 
Afskåret areal eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 6h 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.942 - 14.005, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6s 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.886 - 14.154, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til til etablering af vendeplads. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etablering af vendeplads. 

Matr.nr. 47a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.823 - 14.059, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunestien, Ishøjstien 
jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 126 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.031 - 14.909, h.s. 
Eksisterende privat vej, Valmuestien benyttes som midlertidig arbejdsvej. 

Matr.nr. "cl" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunal sti, Pilemarks-
vej 

Stationering: 14.051 - 14.069, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Matr.nr. "by" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Pilemarks-
vej/Ishøj-stien 

Stationering: 14.059 - 14.152, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 46b 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.066 - 14.195, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, Pilemøl-
levej og kommunal sti, Ishøjstien jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift samt vejadgang til banegrøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde. 

Matr.nr. 51 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.067 - 14.278, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, Pilemøl-
levej jf. afsnit 3.5.2. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur samt vejadgang til bane-
grøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 56a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.067 - 14.142, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejene, Pile-
møllevej samt kommunal sti, Ishøjstien jf. afsnit 3.5.2. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 49a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.129 - 14.375, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og regulering af kommunevejen, Pilemøllevej jf. afsnit 3.5.2 samt lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 6r 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.059 - 14.743, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af privat adgangsvej.

Matr.nr. 6b 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.190 - 14.776, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og pumpestati-
on. 
Afskåret areal mellem banen og Vejleåvej eksproprieres eventuelt.  
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur og 
regulering af kommunevejen, Pilemøllevej samt privat indkørsel jf. afsnit 
3.5.2. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 89 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.358 - 14.421, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 5e 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.022 - 15.070, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 90 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.689 - 14.782, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 91 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.753 - 14.791, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. "ai" 
Ishøj By, Ishøj 
Kommunevej, Vejleåvej 

Stationering: 14.335 - 14.804, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 6a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.599 - 14.881, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4e 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 14.143 - 14.964, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 4a 
Ishøj By, Ishøj 

Stationering: 13.988 - 14.994, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.   
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