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Torsdag den 15. august 2013, kl. 9.00, samledes 

kommissionen ved Charlottehaven på Østerbro for at 

afholde besigtigelsesforretning og ekspropriation 

vedr. ledningsomlægninger i anledning af anlæg af 

en Metro Cityring i København og på Frederiksberg, 

Nordhavnslinjen, herunder skakten ved Krausepar-

ken og metrostationerne Nordhavn og v/ Orientkaj i 

Københavns Kommune i henhold til Lov om en 

Cityring lov nr. 552 af 6. juni 2007 med ændring ved 

lov nr. 526 af 27. maj 2013. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt de 

fra den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer 

Kim Christensen og Frants Hagen Hagensen. 

Som repræsentant for Københavns Kommune til-

trådte Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 

Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Christine 

Hammer, projektchef Mikkel Kjær Jensen, landin-

spektør Allan Bak Aastrup, landinspektør Dorthe 

Lykke Nielsen, landinspektør Jesper Nielsen og in-

geniør Carsten Jakobsen. Endvidere mødte for Me-

troselskabet advokat Hanne Mølbeck, Adv.f. Bech-

Bruun. 

Fra Københavns Kommune mødte Britt Sternha-

gen, Vej & Park. 

Fra kommissariatet mødte endvidere Pia Pals. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. 

Kjeldsen. 

Kommissarius fremlagde brev af 21. april 2009 fra 

Transportministeriet, hvorved projektet er forelagt 

for kommissionen. 

Besigtigelse 

Kommissarius fremlagde Forslag til tekniske be-

stemmelser, Metro til Nordhavn, Besigtigelse Krau-

separken, Nordhavn og v/Orientkaj, Juni 2013, Do-

kument nr. ARL-0-AR-EKSPR-Gnh-FOR-001. 

Følgende passerede: 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet. 

Forudsætninger 

I udredningen om Cityringen fra maj 2005 er der 

forudsat mulighed for at etablere afgreninger fra Ci-

tyringen bl.a. en afgrening mod det nye byudvik-

lingsområde i Nordhavnen. 

I 2011 udarbejdede Metroselskabet og By & Havn 

"Udredning om en afgrening til Nordhavnen". Ud-

redningen belyser muligheden for at etablere en me-

tro til Nordhavn i forbindelse med anlæg af Cityrin-

gen. 

I juni 2012 blev der indgået politisk aftale mellem 

regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om 

etablering af en metro til Københavns Nordhavn. På 

baggrund heraf blev der i september 2012 indgået en 

aftale mellem staten, Københavns Kommune og Fre-

deriksberg Kommune om anlæg og drift af en afgre-

ning til Nordhavn fra Cityringen. 
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Lovgrundlag 

Metro til Nordhavn anlægges iht. Lov nr. 552 af 6. 

juni 2007 ”Lov om en Cityring”, idet der den 21 maj 

2013 blev vedtaget en ændring hertil, der medfører, 

at Cityringen kan udvides med en afgrening til Nord-

havn. 

Det er transportministeren, der er bemyndiget til at 

træffe dispositioner om en udvidelse af Cityringen 

med en afgrening til Nordhavn.  

Metroselskabet I/S forestår projektering, anlæg og 

drift af Cityringen. 

Metroselskabet I/S er etableret iht. Lov nr. 551 af 6. 

juni 2007 ”Lov om Metroselskabet I/S og Arealud-

viklingsselskabet I/S”. Metroselskabet ejes i fælles-

skab af Københavns Kommune, Frederiksberg 

Kommune og staten.  

Baggrund for metro til Nordhavn 

En ny bydel er under opførelse i Københavns Nord-

havn, og etablering af metro til Nordhavn vil have 

betydning for området samt de mange beboere og 

erhvervsdrivende, der i løbet af de kommende år 

bosætter sig i området. Metroen er en effektiv og 

miljøvenlig transportform, og en metro til Nordhavn 

medvirker til et markant løft af den kollektive trafik.  

Med en metro til Nordhavn skabes, sammen med 

Cityringen, direkte forbindelse mellem de nye byud-

viklingsområder og de centrale bydele, herunder de 

centrale eksisterende offentlige transportmuligheder i 

København og på Frederiksberg. 

Linjeføringen for metro til Nordhavn og dens sam-

menhæng med det øvrige banenet fremgår af figur 

1.2.1 og figur 1.2.2. 

 

Figur 1.2.1 Kortskitse af linjeføring og stationsplaceringer på den eksisterende metro, Cityringen og metro til 

Nordhavn 
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Figur 1.2.2 Linjeføringsdiagram, der viser Cityringens og metro til Nordhavns sammenhæng med det øvrige 

banenet 

 

Metroen til Nordhavn forudsættes anlagt som en 

integreret del af Cityringen med direkte forbindelse 

fra den kommende metrostation ved Østerport til to 

nye metrostationer - Nordhavn og v/Orientkaj. Me-

troen til Nordhavn forventes taget i brug i 2019, og 

vil senere kunne forlænges i takt med udbygningen af 

Nordhavnsområdet.  

Metroen til Nordhavn anlægges som en dobbeltrettet 

pendullinje mellem København H og v/Orientkaj.  

 

 

Figur 1.2.3 Pendullinje 
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Det vurderes, at 11.000 passagerer vil stige på et 

metrotog på metrostationerne Nordhavn og 

v/Orientkaj i et hverdagsdøgn. Metro til Nordhavn 

forventes at styrke den samlede trafikdækning i ho-

vedstadsområdet, idet den vil give en bedre betjening 

af de korte rejser i indre København.  

Kommunal planlægning og tilladelser 

Københavns Kommune har den 7. februar 2013 ved-

taget tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2011 med VVM-

redegørelse om miljøvurdering for metro til Nord-

havn. Københavns Kommune har den 4. marts 2013 

meddelt VVM-tilladelse til etablering af metro til 

Nordhavn.   

Århusgadekvarteret i Nordhavn er omfattet af lokal-

plan nr. 463 vedtaget af Borgerrepræsentationen den 

15. december 2011. Lokalplanen fastlægger rammer-

ne for udvikling af Århusgadekvarteret, der afgræn-

ses mod syd af Sandkaj og mod nord af Sundkaj. Der 

er mellem Københavns Kommune og By & Havn 

aftalt, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for 

Nordhavnsområdet. To af disse vil omfatte metrosta-

tionerne Nordhavn og v/Orientkaj. Lokalplanområ-

derne benævnes henholdsvis Århusgadekvarteret 

Vest (Nordhavn) og Trælastholmen (v/Orientkaj). 

Lokalplanforslagene er i offentlig høring fra juni til 

september 2013.  

Projekteringen af forpladser sker i et samarbejde 

mellem Metroselskabet, Københavns Kommune og 

By & Havn. Projekteringen vil fortsætte i de kom-

mende år.  

Tegningsoversigt  

Som bilag til Tekniske bestemmelser for metro til 

Nordhavn hører følgende tegninger: 

 Oversigtsplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-201, ver. 2.0 

 Oversigtsplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-202, ver. 2.0 

 Oversigtsplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-203, ver. 2.0 

 Oversigtsplan - Nordhavn, tegning nr. ARL-

0-AR-EKSPR-Nht-TGN-201, ver. 2.0 

 Oversigtsplan – v/Orientkaj, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Ork-TGN-201, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-211, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-212, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan - Krauseparken, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Krp-TGN-213, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan - Nordhavn, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-211, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – v/Orientkaj, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Ork-TGN-211, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – Krauseparken – Pejle- og 

reinfiltrationsbrønde, tegning nr. ARL-0-AR-

EKSPR-Krp-TGN-221, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – Nordhavn og v/Orientkaj 

– Pejle- og reinfiltrationsbrønde, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-221, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – Nordhavn og v/Orientkaj 

– Pejle- og reinfiltrationsbrønde, tegning nr. 

ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-222, ver. 2.0 

 Besigtigelsesplan – Nordhavn og v/Orientkaj 

– Ledninger, nedrivninger og vejadgang, 

tegning nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-

223, ver. 3.0. 

Projektbeskrivelse 

Generel projektbeskrivelse 

Metroen til Nordhavn udføres som en udvidelse af 

Cityringen og medfører anlæg af 2 gange 2,5 km 

ekstra spor samt to stationer og en nødskakt. 

Metroen til Nordhavn starter anlægsmæssigt i det 

underjordiske afgreningskammer under Sortedams 

Sø ved Øster Søgade, hvorfra den forløber i to sepa-

rate tunnelrør til Nordhavn.  

Efter den underjordiske metrostation ved Nordhavn 

føres metroen gennem en gravet tunnel (Cut&Cover) 

og herefter op på en højbane via en åben rampe til 

den overjordiske station v/Orientkaj. Den åbne rampe 

og højbanen udformes som tilsvarende anlæg på me-

troen i Ørestad.   

I Krauseparken på Østerbro etableres en nødskakt. 

Skakten fører fra terræn og ned til metrotunnellerne 

cirka 32 meter under gadeplan. 

Fra Nordhavn metrostation etableres en transfertun-

nel til Århusgade, hvorfra der vil være nem adgang 
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til Nordhavn S-togsstation. Banedanmark arbejder 

sideløbende med anlægget af en metro til Nordhavn 

på en ændring af Nordhavn S-togsstation, herunder 

en forlængelse af perronen mod nord, hvilket vil 

betyde kortere afstand mellem Nordhavn S-

togsstation og den kommende Nordhavn metrostati-

on. 

Nærværende anlægsprojekt ”Metro til Nordhavn” 

slutter umiddelbart efter metrostationen v/Orientkaj, 

men metroen kan senere forlænges i takt med udbyg-

ningen af Nordhavnsområdet. 

Stationering 

De to tunnelrør på metroen til Nordhavn har hver 

deres stationeringslinje. Stationeringslinjerne har 

startpunkt ved skakten ved Øster Søgade med stigen-

de stationering mod Nordhavn. 

Højre spor set fra Øster Søgade mod Nordhavn star-

ter i st. 160.000, og venstre spor starter i st. 260.000. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-

planer. 

Stationer 

Metro til Nordhavn anlægges med følgende to statio-

ner: 

 Nordhavn 

 v/Orientkaj (ved Orientkaj er en midlertidig 

betegnelse, idet det endelige navn fastlæg-

ges senere).  

Nødskakte og ventilation  

Ved Krauseparken etableres en nødskakt. Tunnel-

strækningen udluftes ved udluftningssystemer ved 

Nordhavn metrostation. 

 

 

Figur 3.1.3 Oversigtskort over Cityringen og metro til Nordhavn 
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Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) 

Metroen til Nordhavn bliver en integreret del af City-

ringen og skal derfor også serviceres af Cityringens 

kontrol- og vedligeholdelsescenter, CMC, der er 

under etablering på DSB’s tidligere kombiterminal 

syd for DSB’s værksteder og nord for Vasbygade.  

Udformning af stationer 

I lighed med Cityringen udføres stationerne på me-

troen til Nordhavn efter princippet ”mere af samme 

slags”. Det betyder, at Nordhavn metrostation udfø-

res som de eksisterende underjordiske metrostationer 

som f.eks. Nørreport, og at v/Orientkaj udføres som 

de eksisterende overjordiske stationer i Ørestad som 

f.eks. DR Byen. 

Nordhavn 

Konceptet for Nordhavn metrostation og det tekniske 

design er overordnet set udført med store åbne rum 

med nem adgang fra gade til perron under hensyn til 

de faktiske forhold på stedet. 

 

 

 

 

 

Figur 3.1.5.1 Længdesnit af Nordhavn metrostation. 

Transfertunnelen vises ikke i fuld længde.   

Fra stationsforpladsen er der adgang via trappe og 

elevatorer til mellemliggende niveau med billetsalg 

og herfra adgang ned til perronen. Se figur 3.1.5.1. 

Nordhavn metrostation forbindes med Nordhavn S-

togsstation. Fra metrostationens mellemniveau er der 

forbindelse via en transfertunnel med rullende fortov 

under Kalkbrænderihavnsgade. Via trappe eller ele-

vator kommer man op på gadeplan i Århusgade tæt 

på S-togsbroen. Banedanmark projekterer den videre 

passage fra Århusgade til Nordhavn S-togsstation. 

v/Orientkaj 

v/Orientkaj udføres som en overjordisk station. Fra 

stationsforpladsen er der adgang til perronen med 

billetsalg via trappe og elevator. Perronen er belig-

gende ca. 7 m over terræn. Se figur 3.1.5.2. 

Med henblik på at forbedre sikkerheden og driften af 

overjordiske metrostationer etableres afskærmende 

døre mellem station og tog, sådan som det kendes fra 

de underjordiske tunnelstationer på den eksisterende 

metro. 

 

’ 

Figur 3.1.5.2 Længdesnit af v/Orientkaj metrostation. 
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Udførelse 

Princippet ”mere af samme slags” betyder, at erfarin-

ger fra anlæg af den eksisterende metro inddrages 

ved anlæg af metroen til Nordhavn - både i forhold til 

anlægsudformning og konstruktionsmetoder, og i 

forhold til håndtering af og hensynstagen til om-

kringliggende bygninger. 

Tunnelstrækninger 

Tunnelstrækningen udføres fortrinsvis ved boring 

med tunnelboremaskiner i kalk-, ler- og sandlagene 

under København, idet hvert spor fremføres i sit eget 

tunnelrør.  

Tunnelborearbejdet genererer opgravet materiale i 

forbindelse med udboring af tunnelerne. Denne ”tun-

nel-muck” forventes anvendt til opfyldning i Nord-

havn.  

Boremaskinerne starter ved Nordhavn metrostation. 

Under boring af tunnelen transporteres mucken gen-

nem tunnelrørene tilbage til udgangen ved Nordhavn 

metrostation, hvorfra den transporteres bort. Der vil 

således ikke være transport af tunnelmuck gennem 

Østerbro til Nordhavn i forbindelse med etablering af 

metro til Nordhavn.   

Fra Nordhavn metrostation anlægges en Cut&Cover 

tunnel som går over i en åben rampe. En Cut&Cover 

tunnel konstrueres ved at lave en udgravning. Deref-

ter støbes tunnelelementerne og til sidst tilbagefyldes 

udgravningen. Transfertunnelen mellem Nordhavn 

metrostation og Århusgade udføres på samme måde.  

Sikring af bygninger 

Stabiliteten i undergrunden kan blive påvirket, både 

når grundvandet i stations- og skaktudgravninger 

midlertidigt pumpes væk af hensyn til anlægsarbej-

det, og når tunnelboremaskinen passerer. 

Overvågning af grundvandsstanden foretages fra 

pejlebrønde. Grundvandsspejlet fastholdes dels ved 

at begrænse indsivning af grundvand til byggegru-

berne og dels ved at nedpumpe vand i undergrunden 

omkring byggegruberne (reinfiltration). For så vidt 

angår den eksisterende metro er grundvandssænkning 

undgået i alle følsomme områder ved anvendelse af 

ovennævnte metoder. 

Pejle- og reinfiltrationsbrønde forventes udført i om-

råderne omkring Nordhavn metrostation og skakten i 

Krauseparken. 

For at forebygge at bygninger og andre anlæg på 

jordoverfladen sætter sig, når tunnelboremaskinen 

passerer, kan det være nødvendigt at jordforstærke 

(injicere cement) udvalgte steder, hvorved bæreevnen 

af jordlagene over de fremtidige tunneler forøges. 

Jordforstærkning forventes udført i området omkring 

Nordhavn metrostation. 

Det er den eller de kommende entreprenører, der 

træffer den tekniske afgørelse om placering og antal 

af pejle- og reinfiltrationsbrønde samt placering af 

jordforstærkning. I besigtigelsesmaterialet er der 

angivet zoner inden for hvilke der forventes udført 

pejle- og reinfiltrationsbrønde samt jordforstærkning. 

Ekspropriation af retten til at anlægge brønde og 

tilhørende vandledninger samt til at udføre jordfor-

stærkning vil først finde sted, når entreprenøren har 

fastlagt deres placering. 

Arbejdspladser 

Ved de fremtidige stationer og ved skakten indrettes 

der midlertidige arbejdspladser. Desuden vil omlæg-

ning af ledninger beslaglægge yderligere arbejdsarea-

ler i nærheden af stationsbyggepladserne. 

I anlægsperioden, hvor arbejdspladserne er i brug, vil 

der forekomme støj, støv og vibrationer i nærområ-

det. Anlægsarbejderne vil generelt overholde de 

grænseværdier, der fremgår af gældende lovgivning. 

I nogle tilfælde kan det dog ikke undgås at disse 

grænseværdier overskrides. Det kræver i så fald for-

udgående tilladelse fra Københavns Kommune.  

Anlæg af en metro til Nordhavn indebærer tre for-

skellige arbejdspladser: 

- Arbejdspladsen ved Krauseparken benyttes 

som arbejdsplads for skaktarbejde. 

- Arbejdspladsen ved Nordhavn metrostation 

benyttes som arbejdsplads både for den bo-

rede tunnel, Cut&Cover tunnel og stationsar-

bejde.  

- Arbejdspladsen v/Orientkaj fungerer som ar-

bejdsplads for banedæmnings-, viadukt- og 

stationsarbejde.  

Bygningsregistrering 

Metroselskabet vil foretage en generel undersøgelse 

og registrering af samtlige bygninger inden for en 

100 m bred zone over linjeføringen for metro til 
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Nordhavn. Desuden vil man inden for en 400 m bred 

zone identificere fredede bygninger, bygninger om-

fattet af ”Lov om Folkekirkens kirkebygninger og 

kirkegårde” samt bygninger klassificeret med høj 

bevaringsværdi, og sådanne bygninger medtages i 

undersøgelsen i relevant omfang. 

På baggrund af den generelle undersøgelse og an-

lægsentreprenørens detailprojekt, valg af udførelses-

metoder, skadesforebyggende tiltag og risikobereg-

ninger udvælges bygninger, der bliver gjort til gen-

stand for en detaljeret inspektion. Dette sker få må-

neder før anlægsarbejderne når frem til den pågæl-

dende ejendom. Inspektionen omfatter bl.a. registre-

ring af bygningen inklusive fotoregistrering af alle 

revner, deformationer etc., verifikation af byggesags-

arkivets oplysninger og, hvor det er relevant, nivel-

lement af udvalgte dele af bygningen.  

Trafikomlægninger 

Permanente trafikomlægninger 

Etablering af en metro til Nordhavn vil medføre en 

række permanente omlægninger af trafikken. 

Midlertidige trafikomlægninger 

I byggeperioden for metro til Nordhavn samt i perio-

den for ledningsomlægninger, vil trafikken i nødven-

digt omfang blive omlagt i gadenettet omkring ar-

bejdspladserne ved de enkelte stationer og nødskak-

ten.  

Alle trafikomlægninger tilrettelægges i samråd med 

vejmyndigheden i Københavns Kommune, der ind-

drager politiet, kommunernes trafikkøberfunktioner 

og trafikselskabet Movia, så kollektiv og individuel 

trafik fortsat kan afvikles, omend med indskrænknin-

ger. 

Ledningsarbejder 

Etablering af metro til Nordhavn nødvendiggør om-

lægning eller forstærkning af et antal eksisterende 

ledningsanlæg, som stort set omfatter alle lednings-

typer - vand, kloak, gas, el, fjernvarme, tele- og fi-

berkabler.  

Ledningsarbejderne vil med enkelte undtagelser være 

afsluttet, før det egentlige metrobyggeri påbegyndes. 

Nogle af ledningsarbejderne gennemføres med Me-

troselskabet som bygherre, mens andre udføres med 

de pågældende ledningsejere som bygherre. 

Der er blevet udarbejdet ledningsprotokol, som udgør 

aftalegrundlaget mellem Metroselskabet I/S og de 

enkelte ledningsejere. Ledningsprotokollen vil blive 

forelagt ekspropriationskommissionen med henblik 

på afklaring af eventuelle udestående spørgsmål og 

godkendelse.  

Protokollen indeholder alle relevante oplysninger 

vedrørende de pågældende ledningsarbejder, herun-

der nærmere fastlæggelse af projektering, udførelse, 

betaling, tidsplan, eventuelt servitutpålæg mv.  

Arkæologi 

Udgravninger på byggepladserne ved Krauseparken, 

Nordhavn og v/Orientkaj inspiceres af Københavns 

Bymuseum.  

Hvis der under udgravningerne sker fund i et større 

omfang end forventet, kan det medføre en forlængel-

se af den planlagte graveperiode og i sin yderste kon-

sekvens en forsinkelse af det samlede anlæg. 

Areal- og rettighedserhvervelser 

I henhold til ”Lov om en Cityring” kan alle nødven-

dige areal- og rettighedserhvervelser til etablering og 

anlæg af metro til Nordhavn ske ved ekspropriation. 

Ekspropriationerne sker efter reglerne i Lov om 

fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom (ekspropriationsprocesloven).  

Ved erstatningsfastsættelse gælder reglerne i § 51 

stk. 1 og 2 i ”Lov om offentlige veje” (om fradrag for 

fordele).  

Stationer og skakte vil hovedsageligt blive placeret i 

offentligt ejede vej- og parkarealer mv. hvor dette er 

muligt. Hvor det ikke er muligt at placere de perma-

nente anlæg og installationer i sådanne vej- og park-

arealer mv., erhverver Metroselskabet som hovedre-

gel de berørte arealer permanent.  

Der skal erhverves ret til midlertidig benyttelse af 

arealer til etablering af arbejdspladser, til omlægning 

af ledninger og til midlertidige vejadgange.  

Der skal erhverves ret til midlertidig og permanent 

placering af jordankre og ret til midlertidig etablering 

af pejlebrønde, reinfiltrationsbrønde og jordforstærk-

ning.   

I besigtigelsesmaterialet er angivet områder inden for 

hvilke brøndenes og jordankrenes endelige placering 
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senere fastlægges. Den konkrete placering fastlægges 

af den entreprenør, der skal udføre anlægget.  

Der skal erhverves ret til at inddrage parkeringsplad-

ser af hensyn til redningsveje og til nedrivning af 

enkelte bygninger.  

I henhold til jernbanelovens § 21e, har Metroselska-

bet I/S desuden, hvis det skønnes nødvendig, bl.a. 

adgang til at foretage jordbundsundersøgelser, opmå-

linger, afmærkninger og andre undersøgelser af 

udendørs arealer med henblik på at foretage undersø-

gelser og projektering af nye baneanlæg eller æn-

dringer af bestående baneanlæg. 

Tekniske aftaler 

En stor del af rettighedserhvervelserne vil finde sted 

på arealer tilhørende By & Havn, Københavns 

Kommune, DSB og Banedanmark.  

For disse arealer vil der blive indgået en række tekni-

ske aftaler om anlæg og drift af metro herunder mid-

lertidig og permanent overdragelse af arealer, nedriv-

ning af bygninger, etablering af omstigningsstation, 

opretholdelse af jernbanesikkerhed m.v.  

Aftalerne vil blive forelagt ekspropriationskommissi-

onen med henblik på afklaring af eventuelle udestå-

ende spørgsmål og godkendelse.  

Servitutpålæg 

På ejendomme over tunnelrørene samt på ejendomme 

grænsende til højbanen, metrostationerne og nød-

skakten tinglyses en servitut til sikring af metroan-

lægget (servitut om metro). Servituttens formål er at 

forhindre, at der for eftertiden foretages noget på 

ejendommene, der kan skade metroanlægget og der-

med forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed.  

For så vidt angår de underjordiske anlæg, tinglyses 

servitutten på alle ejendomme beliggende indenfor 

17 m målt fra centerlinjen af de to tunnelrør og 30 m 

målt fra yderkant af stations-, skakt- og rampekon-

struktionerne. Ved området mellem Østbanegade og 

Kalkbrænderihavnsgade tinglyses servitutten på alle 

ejendomme beliggende indenfor 25 m målt fra cen-

terlinjen af de to tunnelrør, da tunnelerne på denne 

strækning er placeret over kalklaget.  

For en række ejendomme mellem afgreningskamme-

ret ved Øster Søgade og skakten ved Krauseparken, 

hvor tunnelrørene for afgreningen mod Nordhavn 

kommer til at løbe tæt på eller under Cityringen, vil 

der blive pålagt servitut om metro for begge metro-

linjer.  

Ved de overjordiske anlæg ved metrostation 

v/Orientkaj tinglyses servitut om metro på alle ejen-

domme beliggende indenfor 30 m målt fra nærmeste 

spormidte.  

For de underjordiske anlæg kan servitutten indeholde 

bestemmelser om:  

 Maksimal belastning 

 Maksimal udgravningsdybde 

 Oplag af brandfarlige væsker 

 Placering af ledninger med brandfarligt ind-

hold 

 Elektriske forhold 

 Placering af bygninger 

 Jordankre 

 m.m. 

For de overjordiske anlæg kan servitutten desuden 

indeholde bestemmelser om: 

 Maksimal byggehøjde 

 Jordankre 

 Beplantning 

 m.m. 

Beskyttelse af metro i offentlige vejarealer og uma-

trikulerede arealer 

På offentlige vejarealer og umatrikulerede arealer 

kan der ikke tinglyses servitut. Der vil i stedet i de 

tekniske aftaler med Københavns Kommune og By 

& Havn blive fastsat bestemmelser om, at Køben-

havns Kommune og By & Havn i deres administrati-

on af arealerne skal handle i overensstemmelse med 

metroservituttens bestemmelser.  

Hvis et offentligt vejareal nedlægges, vil kommunen 

være forpligtet til at tinglyse servitutten på det på-

gældende areal. Det samme gælder for By & Havn, 

hvis de umatrikulerede havnearealer matrikuleres. 

Særligt for Krauseparken 

Det fremlagte projekt for etablering af en nødskakt 

ved Krauseparken mellem Gammel Kalkbrænderi 

Vej og Krausesvej på Østerbro udgør en del af det 



15.08.2013 1082  

samlede projekt for etablering af metro til Nordhavn, 

således som beskrevet ovenfor.  

Beskrivelse af anlægsarbejder ved Krauseparken 

Skakten ved Krauseparken anlægges i en åben byg-

gegrube, der afgrænses af indfatningsvægge. Når 

skakten er etableret, vil en trappe og en udluftnings-

rist være det eneste synlige i gadeniveau. Trappen 

fører til skaktens bund, hvorfra der via en tværgående 

gangtunnel er adgang til de to tunnelrør. 

Arbejdspladsen ved Krauseparken indeholder føl-

gende overordnede faser: 

 Etablering af selve arbejdspladsen for skak-

ten. Dette omfatter fjernelse af byudstyr og 

beplantning, opstilling af byggepladshegn, 

kraner og skurvogne. 

 Etablering af indfatningsvægge for skakt. 

 Udgravning af skaktboks og støbning af 

vægge, mellemliggende dæk og skaktbund. 

 Montering af tekniske installationer og ud-

styr i skakten. 

 Afvikling af byggeplads og retablering af 

byggepladsareal. 

Varigheden for en skaktarbejdsplads er ca. 40 måne-

der.  

Placeringen af en skakt i Krauseparken er valgt ud 

fra en afvejning af en række faktorer herunder af-

stand mellem nødudgange, begrænsning af gener for 

naboer og trafik, det manglende behov for lednings-

omlægninger m.m.  

Skakten i Krauseparken anlægges i den sydlige del af 

parken over for Gammel Kalkbrænderi Vej 14. På 

nær cykel- og gangstien i parkens østligste side ind-

drages hele Krauseparken til byggeplads i anlægspe-

rioden. Der er ikke offentlig adgang til parken i den-

ne periode.  

Der udføres grundvandskontrol for at sikre grund-

vandsstanden omkring byggegruben, og der etableres 

derfor pejle- og reinfiltrationsbrønde inden for en 

radius af ca. 200 m fra byggegruben. Det grundvand, 

som pumpes væk fra byggegruben, reinfiltreres. Det 

vil sige, at grundvandet pumpes ned i jorden igen i 

området omkring byggegruben, hvorved grundvands-

standen opretholdes. 

Ved badmintonhallen på Krausesvej 12 skal der sik-

res redningsmulighed fra køkkenet på 1. sal ved re-

servation af areal til redningszone på metroarbejds-

pladsen og sikring af adgangsareal hertil. Areal ved 

den vestlige ende af badmintonhallen ryddes for be-

plantning, og der opsættes nyt hegn med låge for 

herved at etablere en flugtvej.  

Parkens udstyr fjernes og deponeres ligesom al be-

plantning fjernes. Alle parkens ca. 30 træer fældes. 

Parken retableres efterfølgende i henhold til aftale 

mellem Metroselskabet I/S og Københavns Kommu-

ne. 

Der etableres arbejdspladshegn i maksimalt 4 m høj-

de rundt om arbejdspladsen. Hegnets højde tilpasses 

omgivelserne. I det omfang gadebelysning nedtages, 

opsættes ny, midlertidig belysning.  

Indkørsel til metroarbejdspladsen sker fra Skander-

borggade i den nordlige side af byggepladsen. I den 

forbindelse vil ét træ på Krausesvej ud for Skander-

borggade blive fældet.  

Udkørsel fra byggepladsen sker ad Gammel Kalk-

brænderi Vej. 

Udkørselsforholdene medfører, at 3-4 offentlige par-

keringspladser på Gammel Kalkbrænderi Vej og på 

Silkeborggade eksproprieres midlertidigt.  

Ved udkørsel fra Gammel Kalkbrænderi Vej etable-

res mulighed for venstresving nordpå ad Strandbou-

levarden. Trafikomlægningen medfører, at der fældes 

2-3 træer i midten af Strandboulevarden. 

Tekniske aftaler 

Der indgås følgende aftaler om Krauseparken  

 Tillægsaftale til teknisk aftale mellem Kø-

benhavns Kommune og Metroselskabet I/S 

vedr. anlæg af Cityringen 

 Tillægsaftale til teknisk aftale mellem Kø-

benhavns Kommune og Metroselskabet I/S 

vedr. drift af Cityringen.  

Forhold til Lov om Cityring, kapitel 5 

Ifølge kapitel 5 i ”Lov om en Cityring” kan der på-

lægges byggelinjer til sikring af anlægget af Metro-

linjen, nedlægges forbud mod bebyggelse på ejen-

domme, som berøres af projekteringen, samt eventu-
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elt overtages arealer efter nærmere fastsatte bestem-

melser.   

Der har ikke på denne lokalitet været behandlet sager 

i henhold til lovens kapitel 5. Metroselskabet I/S vil 

orientere Københavns Kommune om de ejendomme, 

der er berørt af projekteringen. 

Fredningsforhold vedrørende Krauseparken   

Anlægsarbejderne ved Krauseparken vil ikke berøre 

bygninger, anlæg og områder, der er fredet efter na-

turbeskyttelsesloven, bygningsfredningsloven eller 

skovloven.  

Særligt for Nordhavn  

Det fremlagte projekt for etablering af Nordhavn 

metrostation øst for Kalkbrænderihavnsgade og nord 

for Århusgadekvarteret udgør en del af det samlede 

projekt for etablering af en metro til Nordhavn, såle-

des som beskrevet ovenfor.  

Beskrivelse af anlægsarbejder ved Nordhavn  

Nordhavn metrostation anlægges i en åben bygge-

grube, der afgrænses af indfatningsvægge indenfor 

hvilke stationen bygges.  

Efter etablering af de lodrette vægge anlægges der 

tag over størstedelen af boksen, der herefter udgraves 

til færdig dybde tilsvarende tunnelen. Herefter instal-

leres tunnelboremaskinen i bunden af stationsboksen, 

og boringen af de to tunnelrør igangsættes.  

Efter afsluttet tunnelboring færdiggøres Nordhavn 

metrostation og den fremtidige perron.  

Cut&Cover tunnelen og rampe anlægges ved at an-

lægge to indfatningsvægge. På størstedelen af denne 

strækning er det nødvendigt at etablere jordankre til 

at forankre indfatningsvæggene. Jordankrene kan 

være enten midlertidige eller permanente. I de særli-

ge bestemmelser i afsnit 4 og på besigtigelsesplanen 

er angivet zoner, hvori der kan forventes etableret 

jordankre.  

Arbejdspladsen ved Nordhavn omfatter følgende 

overordnede faser: 

 Omlægning af ledninger der hidtil har været 

placeret inden for stationsboksens areal samt 

inden for Cut&Cover tunnelen og rampetra-

ceet. Ledningsarbejderne vil primært foregå i 

konstruktionernes umiddelbare nærhed og i 

de nærliggende gader samt ved Nordhavn S-

togsstation. Dele af ledningsarbejderne vil 

nødvendiggøre midlertidige trafikomlægnin-

ger. 

 Etablering af selve arbejdspladsen for stati-

onsbyggeriet. Dette omfatter fjernelse af by-

udstyr, opstilling af byggepladshegn, kraner 

og skurvogne.  

 Etablering af indfatningsvægge for stations-

boks, Cut&Cover og rampe.  

 Udgravning af skaktboks og støbning af 

vægge og bund. 

 Udgravning af Cut&Cover samt rampe. 

 Indretning af byggeplads for tunnelarbejde, 

herunder separationsanlæg, oplagsplads for 

tunnelmuck, oplagsplads for tunnelelemen-

ter, betonblandeanlæg, ventilationsanlæg, 

værksteder mm. 

 Støbning af tunnel ved Cut&Cover stræk-

ning. 

 Støbning af bundplade ved rampe.  

 Udgravning og støbning af transfertunnel 

mellem Nordhavn S-togsstation og Nordhavn 

metrostation  

 Montering af tekniske installationer og stati-

onsudstyr i stationsboksen. 

 Afvikling af byggeplads og retablering af 

byggepladsareal.  

Faserne fra etablering af byggeplads for stationsbyg-

geri til og med afvikling af samme kan vare op til 65 

måneder. Hertil kommer varigheden af de forudgå-

ende ledningsarbejder. 

Stationsbyggeriet af Nordhavn metrostation udføres 

primært på del af det eksisterende Frihavnsareal be-

liggende mellem Århusgade og Glückstadtsvej. Der 

etableres hovedtrappe samt elevatorskakt både i den 

østlige ende af stationsboksen og på modsatte side af 

Kalkbrænderihavnsgade ved Århusgades underføring 

under jernbanen. Der etableres nødtrappe i den østli-

ge ende af stationsboksen. Desuden etableres en 

transfertunnel under Kalkbrænderihavnsgade.  

I forbindelse med byggeriet af Nordhavn metrostati-

on nedrives bygning ved Århusgade 117, ”Remisen” 
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ved Glückstadtsvej 3 samt ”Toldvagten” ved Glück-

stadtsvej 1. 

Der udføres grundvandskontrol for at sikre grund-

vandsstanden omkring byggegruben, og der etableres 

derfor pejle- og reinfiltrationsbrønde inden for en 

radius af op til ca. 700 m fra byggegruben. Det 

grundvand, som pumpes væk fra byggegruben, rein-

filtreres som hovedregel. Det vil sige, at grundvandet 

pumpes ned i jorden igen i området omkring bygge-

gruben, hvorved grundvandsstanden opretholdes. 

Overskydende grundvand pumpes ud i Nordhavns-

bassinet. 

Der etableres arbejdspladshegn i maksimalt 4 m høj-

de rundt om arbejdspladsen. Hegnets højde tilpasses 

omgivelserne. I det omfang gadebelysning nedtages, 

opsættes ny, midlertidig belysning.  

Tilkørselsforholdene i området ændres i 2013 – 2014. 

Den eksisterende adgang til Frihavnen flyttes mod 

øst til Containervej og der etableres to nye midlerti-

dige vejadgange til Århusgadekvarteret. Den ene 

vejadgang etableres ved Sundkrogsgade ud for Sund-

krogsgade 7-9, mens den anden vejadgang etableres 

ved en ny overkørsel fra Kalkbrænderihavnsgade ud 

for Redhavnsvej. På et senere tidspunkt etablerer By 

& Havn ny permanent adgangsvej fra Sundkrogsga-

de.  

Senere i anlægsperioden forlægges Kalkbrænderi-

havnsgade midlertidigt mod øst i forbindelse med 

etablering af transfertunnelen.  

I forbindelse med etablering af Nordhavn metrostati-

on, foretages ledningsomlægninger i de offentlige 

veje Sundkrogsgade, Kalkbrænderihavnsgade, Øst-

banegade og Århusgade. Derudover skal der ske 

ledningsomlægninger på PFA´s ejendom, Sund-

krogsgade 2, og på de interne veje i Frihavnskvarte-

ret, der er administreret af By & Havn, herunder 

Glückstadtsvej, Løfasvej, Århusgade, Lüdersvej, 

Redhavnsvej og Gittervej.  

Eksisterende beplantning, jernbanespor, byudstyr 

mv. inden for arbejdsarealer fjernes. Retablering 

aftales nærmere med de berørte ejendomme.   

Da Frihavnsområdet under alle omstændigheder flyt-

tes mod nord, og da den kommende metrobyggeplads 

ved Nordhavn primært er beliggende indenfor Fri-

havnens eksisterende toldgitter, Frihavnsgitteret, er 

det påkrævet, at selve gitteret flyttes i perioden for 

ledningsomlægningerne og i anlægsperioden. Flyt-

ningen af Frihavnsgitteret sker efter aftale med Skat 

og By & Havn. 

Aftaler 

Der indgås følgende aftaler om Nordhavn metrostati-

on:  

Der forventes indgået aftale med By & Havn om 

permanent og midlertidig arealoverdragelse i forbin-

delse med etablering af metrostation og transfertun-

nel, midlertidig arealoverdragelse til brug for led-

ningsomlægninger, midlertidige vejadgange mv. 

Derudover indgås aftale om nedrivning af bygninger 

og midlertidig flytning af Frihavnsgitteret.  

I forbindelse med ledningsomlægninger forventes ca. 

25 parkeringspladser på By & Havns arealer nedlagt 

midlertidigt. I forbindelse med metroarbejdspladsen 

forventes ca. 160 parkeringspladser på By & Havns 

arealer nedlagt permanent, som følge af stationsan-

lægget og områdets fremtidige udstykning.   

Der forventes indgået aftale med PFA Ejendomme 

A/S om permanent og midlertidig arealoverdragelse i 

forbindelse med etablering af metrostation og trans-

fertunnel, midlertidig arealoverdragelse til brug for 

ledningsomlægninger mv.  

I forbindelse med ledningsomlægninger forventes ca. 

35 parkeringspladser samt 1 containerplads på PFA´s 

ejendom nedlagt midlertidigt. Ledningsomlægnin-

gerne betyder endvidere, at ejendommens varmecen-

tral vil blive ombygget og at de interne brandveje 

omlægges. Som følge af, at de interne brandveje 

omlægges, eksproprieres ca. 20 parkeringspladser 

midlertidigt.  

I forbindelse med metroarbejdspladsen forventes ca. 

25 parkeringspladser samt 1 containerplads på PFA´s 

ejendom midlertidig eksproprieret. 

I forbindelse med omlægningen af Kalkbrænderi-

havnsvej vil et cykelskur på PFA´s ejendom blive 

fjernet.  

Der forventes indgået aftale med Banedanmark og 

Københavns Kommune om midlertidig arealoverdra-

gelse til brug for ledningsomlægninger og etablering 

af transfertunnel med trappeopgang og elevator ved 

viadukten ved Århusgade og flytning af en skurvogn, 

der er opholdssted for ”De frie fugle”. Skurvognen 

påregnes flyttet til et jernbaneareal længere mod nord 
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i retning mod Svanemøllen S-togsstation. Aftalen vil 

desuden indeholde bestemmelser om midlertidig 

lukning og forkortelse af spor inden for arbejdsarea-

let. 

Tekniske aftaler 

Der indgås følgende aftaler om Nordhavn metrostati-

on: 

 Teknisk aftale om omstigningsstation mel-

lem By & Havn, Københavns Kommune, 

DSB, Banedanmark og Metroselskabet I/S 

vedr. anlæg af Nordhavn metrostation. 

 Teknisk aftale om omstigningsstation mel-

lem By & Havn, Københavns Kommune, 

DSB, Banedanmark og Metroselskabet I/S 

vedr. drift af Nordhavn metrostation.  

Forhold til Lov om Cityring, kapitel 5   

Ifølge kapitel 5 i ”Lov om en Cityring” kan der på-

lægges byggelinjer til sikring af anlægget af Metro-

linjen, nedlægges forbud om bebyggelse på ejen-

domme, som berøres af anlægget, samt eventuelt 

overtages arealer efter nærmere fastsatte bestemmel-

ser. 

Der har ikke på denne lokalitet været behandlet sager 

i henhold til lovens kapitel 5. Metroselskabet I/S vil 

orientere Københavns Kommune om de ejendomme, 

der er berørt af projekteringen. 

Fredningsforhold vedrørende Nordhavn  

Anlægsarbejderne ved Nordhavn metrostation vil 

ikke berøre anlæg, bygninger og områder, der er 

fredet efter naturbeskyttelsesloven, bygningsfred-

ningsloven eller skovloven.  

Anlægget af Nordhavn metrostation betyder, at en 

bevaringsværdig bygning i Århusgade må fjernes. 

Bygningen ved Århusgade 117 nedrives i efteråret 

2013.  

Særligt for v/Orientkaj  

Det fremlagte projekt for etablering af en metrostati-

on ved v/Orientkaj øst for Orientplads og nord for 

Orientbassinet udgør en del af det samlede projekt 

for etablering af en metro til Nordhavn, således som 

beskrevet ovenfor.  

Beskrivelse af anlægsarbejder ved v/Orientkaj 

Mellem Nordhavn metrostation og v/Orientkaj me-

trostation føres metroen fra tunnelen via rampe og 

dæmning til en viadukt, hvorpå v/Orientkaj metrosta-

tion etableres. Denne etableres ud for Trælastkaj.    

Metrostation v/Orientkaj anlægges ved at støbe be-

tonsøjler, hvorpå stationen placeres. Viadukten udfø-

res på samme måde, hvor betonsøjler understøtter de 

enkelte brofag. Betonsøjlerne for både viadukten og 

stationen funderes på pæle. Denne metode er eksem-

pelvis tidligere benyttet ved Ørestad metrostation. 

Dæmningen udføres som 2 spunsvægge, der foran-

kres indbyrdes og efterfølgende fyldes med sand. Når 

dæmningen er etableret, kan bundpladen, der udgør 

underlaget for selve sporene, støbes.  

Arbejdspladsen ved v/Orientkaj indeholder følgende 

overordnede faser: 

 Ledningsomlægninger.  

 Etablering af selve arbejdspladsen. Dette om-

fatter etablering af køreareal, opstilling af 

byggepladshegn, kraner og skurvogne.  

 Etablering af indfatningsvægge til dæmning. 

 Støbning af søjler til viadukt og station. 

 Støbning af brofag. 

 Anlæg af stationen. 

 Montering af tekniske installationer og ud-

styr ved stationen. 

 Afvikling af byggeplads og retablering af 

byggepladsareal.  

Faserne fra etablering af byggeplads for stationsbyg-

geri til og med afvikling af samme kan vare op til 65 

måneder. Hertil kommer varigheden af de forudgå-

ende ledningsarbejder. 

I forbindelse med anlæg af metro til Nordhavn og 

den planlagte ændring af Frihavnsområdet er tilkør-

selsforholdene til Frihavnsområdet og dermed områ-

det ved Orientkaj blevet ændret permanent. Der er nu 

indkørsel via Containervej, hvor der også er blevet 

opført en ny toldbygning.  

Til selve metroarbejdspladsen v/Orientkaj vil der 

blive etableret indkørsel fra Sundkrogsgade.  
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Der etableres arbejdspladshegn i maksimalt 4 m høj-

de rundt om arbejdspladsen. Hegnets højde tilpasses 

omgivelserne. I det omfang gadebelysning nedtages, 

opsættes ny midlertidig belysning.  

Frihavnsgitteret bliver flyttet i takt med, at metroar-

bejdspladsen ændrer udstrækning.  

Beplantning, herunder ca. 10 træer, byudstyr m.m. 

fjernes efter aftale.   

En stor del af lagerhal beliggende Industrivej 2 lige 

nord for den kommende metrostation nedrives, da 

arealet skal anvendes som arbejdsareal. Ligeledes 

nedrives to cykelskure beliggende på parkeringsplads 

ved Orient Plads.   

I forbindelse med ledningsomlægninger eksproprie-

res midlertidigt ca. 65 parkeringspladser til personbi-

ler og ca. 30 parkeringspladser til lastbiler, anhænge-

re m. m. Som følge af metroarbejdspladsen ekspro-

prieres midlertidigt ca. 80 parkeringspladser til per-

sonbiler og ca. 30 parkeringspladser til lastbiler, an-

hængere m.m.  

Sideløbende med Metroselskabets projektering ud-

vikler By & Havn Nordhavnsområdet. Dette indebæ-

rer bl.a. etablering af kanaler, hvoraf en enkelt tæn-

kes at skulle forløbe under viadukten tæt ved 

v/Orientkaj metrostation. 

Aftaler 

Der indgås følgende aftaler om v/Orientkaj metrosta-

tion:  

Der forventes indgået aftale med By & Havn om 

permanent og midlertidig arealoverdragelse i forbin-

delse med etablering af metrostation, midlertidig 

arealoverdragelse til brug for ledningsomlægninger, 

midlertidige vejadgange mv. Derudover indgås aftale 

om nedrivning af bygninger samt midlertidig og 

permanent flytning af Frihavnsgitteret.  

Tekniske aftaler 

Der indgås følgende aftaler om v/Orientkaj metrosta-

tion:  

 Teknisk aftale mellem By & Havn, Køben-

havns Kommune og Metroselskabet I/S vedr. 

anlæg af v/Orientkaj metrostation. 

 Teknisk aftale mellem By & Havn, Køben-

havns Kommune og Metroselskabet I/S vedr. 

drift af v/Orientkaj metrostation.  

Forhold til Lov om Cityring, kapitel 5   

Ifølge kapitel 5 i ”Lov om en Cityring” kan der på-

lægges byggelinjer til sikring af anlægget af Metro-

linjen, nedlægges forbud om bebyggelse på ejen-

domme, som berøres af anlægget, samt eventuelt 

overtages arealer efter nærmere fastsatte bestemmel-

ser.  

Der har ikke på denne lokalitet været behandlet sager 

i henhold til lovens kapitel 5. Metroselskabet I/S vil 

orientere Københavns Kommune om de ejendomme, 

der er berørt af projekteringen. 

Fredningsforhold vedrørende v/Orientkaj  

Anlægsarbejderne ved v/Orientkaj metrostation vil 

ikke berøre bygninger, anlæg og områder, der er 

fredet efter naturbeskyttelsesloven, bygningsfred-

ningsloven eller skovloven. 

Metroselskabets præsentation af projektet ligger på 

Metroselskabets hjemmeside: www.m.dk 

Efter det indledende møde besigtigede kommissionen 

forholdene omkring den kommende skakt i Krause-

parken, idet forholdende omkring metrostationerne 

Nordhavn og v/ Orientkaj besigtigedes d. 16. august 

2013. 

Fremkomne bemærkninger, kommissionens vurde-

ringer og beslutning og de særlige bestemmelser 

fremgår samlet nedenfor under mødet den 16. august 

2013. 

Repræsentanten for Københavns Kommune, Britt 

Sternhagen, fratrådte forretningen. 

Herefter afsluttedes dagen møde 

 

Helle S. Andersen 

 

/Sine H. Kjeldsen 
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Fredag den 16. august 2013, kl. 9.00, samledes 

kommissionen i Nordhavn, Århusgade 120, 2100 

København Ø, for at fortsætte den d. 15. august 

2013 påbegyndte besigtigelses- og ekspropriations-

forretning i anledning af anlæg af en Metro Cityring 

i København og på Frederiksberg, Nordhavnslinjen, 

herunder skakten ved Krauserparken og metrostatio-

nerne Nordhavn og v/ Orientkaj i Københavns 

Kommune i henhold til Lov om en Cityring lov nr. 

552 af 6. juni 2007 med ændring ved lov nr. 526 af 

27. maj 2013. 

Deltagerne var de samme som ved gårsdagen møde, 

idet ingeniør Carsten Jakobsen fra Metroselskabet 

dog ikke mødte. Endvidere deltog Britt Sternhagen 

fra Københavns Kommune, Vej & Park, ikke i mø-

det denne dag. 

Følgende passerede: 

Ved dagens møde besigtigedes forholdene ved de 

kommende metrostationer Nordhavn og v/ Orient-

kaj. Endvidere blev der efterfølgende foretaget ek-

spropriation vedr. ledningsomlægninger i Nordhavn. 

Besigtigelse 

Fremkomne bemærkninger (samlet for hele stræk-

ningen for Nordhavnlinjen): 

De berørte ejere og brugere havde såvel på det indle-

dende møde som under selve besigtigelsen af lokali-

teterne lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte 

synspunkter. 

Idet der tillige henvises til enkelte bemærkninger 

under nedenstående særlige bestemmelser kan de 

fremkomne synspunkter fra det indledende møde 

samt det under besigtigelsen af lokaliteterne Krause-

parken, Nordhavn og v/ Orientkaj sammenfattes så-

ledes: 

Fremkomne spørgsmål af generel karakter: 

Flere af de fremmødte frygtede for sætningsskader 

og revnedannelser på nærliggende bygninger under 

metrobyggeriet og spurgte til forhold omkring byg-

ningsregistrering.  

Med hensyn til den kommende sikkerhedsservitut 

blev der fra de fremmødtes side gjort opmærksom på, 

at flere ejendomme var pålagt servitut om et bestemt 

antal parkeringspladser, og at det måske kunne blive 

et problem at opfylde denne servitut, hvis ikke man 

måtte udbygge p-kælderfaciliteterne på ejendomme-

ne på grund af sikkerhedsservitutten. En repræsentant 

for HOFOR udtrykte også bekymring med hensyn til 

den kommende sikkerhedsservitut, idet der både 

kunne være et problem med udbygning af kælderen i 

Østre Varmecentral ved Øster Allé (matr.nr. 135a 

Udenbys Klædebo Kvarter, København) og et pro-

blem med hensyn til olieoplaget. HOFOR fremlagde 

notat af 14. august 2013, der belyser problemstillin-

gen. 

Der blev også spurgt til omfanget af gener fra bygge-

riet, og om der ville blive tale om udvidet arbejdstid. 

Flere af de fremmødte opfordrede Metroselskabet til 

at lyddæmpe maskinerne på arbejdspladserne mest 

muligt, f.eks. ved mobil afskærmning omkring ma-

skinerne. En beboer gjorde opmærksom på, at han 

havde skifteholdsarbejde, og at han var bekymret for 

om det var muligt at sove mellem kl. 7.00 og 18.00, 

hvor der blev arbejdet på metroarbejdspladsen. 

Der blev spurgt til, om der også var larm og rystelser 

fra tunnelboremaskinerne, når de passerede under 

ejendommene. 

Der blev endvidere spurgt til planlagte trafikomlæg-

ninger og parkeringsforholdene, herunder nedlæggel-

se af p-pladser både under metrobyggeriet og efter 

det er færdigt. Der var forslag om, at parkeringsfor-

buddet i Nordre Frihavnsgade og Østerbrogade blev 

ophævet. Eventuelt kunne der også skaffe ekstra p-

pladser ved at lave skråparkering på Strandboulevar-

den. Der blev gjort opmærksom på, at der kunne 

komme et krydsningsproblem for fodgængere og 

cyklister ved krydset Gl. Kalkbrænderivej og Strand-

boulevarden. 

Endelig blev der spurgt til om der ville blive givet 

erstatning for støjgener m.v. i forbindelse med byg-

geriet.  

Der blev fremsat ønske om, at der i stedet for skakten 

i Krauseparken, blev anlagt en metrostation ved Ran-

dersgade. 

Metroselskabets svar: 

Med hensyn til bygningsregistrering oplyste Metro-

selskabet, at det ikke er alle bygninger på stræknin-

gen, der registreres. Metroselskabet har foretaget en 

første visuel gennemgang for at identificere sårbare 

bygninger, herunder bygninger med revnedannelser 

eller sætninger af ikke uvæsentlig omfang. Det er 

Metroselskabet selv, der afgør, hvad man betragter 

som allerede eksisterende væsentlige sætnings- eller 

revneskader. Endvidere vil der blive taget nogle få 

bygninger ud som ”stikprøver”. Ejerne af de bygnin-

ger der udtages vil blive varslet inden registreringen 

gennemføres, og de enkelte ejere vil kunne få tilsendt 

registreringsmaterialet for egen ejendom, hvis man 
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ønsker det. Registreringen vil ske i rimelig tid før 

anlægsarbejderne påbegyndes. Der vil i hele forløbet 

være løbende kontrol med grundvandsstanden bl.a. 

for at undgå sætningsskader. Hvis beboerne under 

byggearbejderne blive opmærksomme på nye eller 

øgede revnedannelser, bør man kontakte Metrosel-

skabet. Metroselskabet vil være ansvarlig for skader, 

som må tilskrives Metrobyggeriet. Erstatnings-

spørgsmålet må i givet fald afgøres ud fra almindeli-

ge erstatningsretlige principper. Hvis ikke Metrosel-

skabet udvælger bygningen til registrering, må man 

selv bekoste en registrering, hvis man finder behov 

herfor. 

De miljømæssige gener i form af støj og vibrationer 

m.v. blev nærmere gennemgået. Metroselskabet ori-

enterede om de registreringer og målinger, som vil 

blive gennemført. Der vil blive holdt løbende kontrol 

med vibrationerne, så man undgår, at de overstiger 

grænseværdien med risiko for bygningsbeskadigelse. 

På forespørgsel vedrørende støjbelastning og støj-

grænser oplyste Metroselskabet, at de arbejder, som 

kræver dispensation fra de gældende støjbestemmel-

ser, forventes at være af meget beskedent omfang. En 

dispensation forudsætter, at miljømyndighederne får 

fornøden dokumentation for, at en overskridelse af 

grænseværdien er nødvendig. Der er ikke umiddel-

bart planer om at søge om udvidet arbejdstid vedrø-

rende arbejdspladserne på Nordhavnslinjen. 

Hvis der er naboer til metroarbejdspladserne, der har 

skifteholdsarbejde eller arbejder på skæve tider, op-

fordres de til at rette henvendelse til Metroselskabet, 

der vil søge at finde en løsning. Metroselskabet har i 

forbindelse med andre arbejdspladser på Cityringen 

etableret soveordninger, hvor der kan stilles hotelvæ-

relse til rådighed. 

Der forventes ikke problemer med støj og rystelser 

fra tunnelboremaskinerne, der på hovedparten af 

strækningen borer i kalk i ca. 30 m dybde. Borema-

skinerne borer ca. 20 m om dagen, så de er hurtigt 

forbi. 

Det forventes ikke, at der i den endelige driftssituati-

on vil blive tale om nævneværdige støj- eller vibrati-

onsgener fra anlægget.  

For så vidt angår trafikomlægninger og de kommen-

de midlertidige og permanente p-forhold oplyste 

Metroselskabet, at udkørsel fra metroarbejdspladsen 

ved Krauseparken medfører, at 1 offentlig parke-

ringsplads eksproprieres midlertidigt på Gammel 

Kalkbrænderi Vej, og 2-3 offentlige parkeringsplad-

ser eksproprieres midlertidigt ved gennembrydning 

til Silkeborggade. 

De planlagte trafikomlægninger skal først godkendes 

af Københavns Kommune og Politiet, hvilket forven-

tes at ske inden længe. 

En repræsentant for Københavns Kommune oplyste, 

at der ikke umiddelbart er nye tiltag i gang vedr. en 

udvidelse af parkeringsmulighederne på vej som 

erstatning for de p-pladser, der inddrages midlertidigt 

under byggeriet. Men forslagene ville blive taget med 

hjem til drøftelse i kommunen. Det blev oplyst, at 

Borgerrepræsentationen tidligere har besluttet, at hvis 

man er direkte berørt af metroens byggepladser, kan 

man ansøge Center for Parkering om tilladelse til at 

parkere i nabozonerne, mens metrobyggeriet pågår. 

Dette gælder også med hensyn til byggeriet på Nord-

havnslinjen. 

Med hensyn til spørgsmålet om P- pladser m.v. i 

forhold til den kommende sikkerhedsservitut anførte 

Metroselskabet, at der næppe vil blive problemer 

med sikkerhedsservitutten i forhold til de pålagte 

servitutter om p-pladser, da tunnelen ligger i 30 m’s 

dybde. Men Metroselskabet vil gerne indgå i dialog 

med de pågældende ejere for at få afklaret tingene. 

Ejerne bedes kontakte Metroselskabet herom. 

Endvidere vil Metroselskabet tage kontakt til HOF-

OR for en afklaring af bestemmelserne i den kom-

mende sikkerhedsservitut i forhold til HOFORs olie-

oplag og udvidelsesplaner ved Østre Varmecentral. 

Metroselskabet oplyste følgende foreløbige tidsplan 

for metroarbejderne på Nordhavnslinjen: 
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Metroselskabet henstillede til ejendomsejerne, at 

selskabet så tidligt som muligt får informationer om 

påtænkte bygge- og renoveringsarbejder m.v. for 

berørte ejendomme, således at man kan søge at koor-

dinere aktiviteterne med metroarbejderne. 

Det blev oplyst, at der på Metroselskabets hjemme-

side (www.m.dk/cityringen) løbende vil være infor-

mationer om projektet. Når anlægsarbejderne går i 

gang, vil man kunne abonnere på at modtage nærme-

re informationer, når der foregår aktiviteter, som har 

interesse for den enkelte ejendom. På hjemmesiden 

vil man også kunne se forhandlingsprotokollerne for 

besigtigelsesforretningen. 

For så vidt angår spørgsmålet om erstatning for støj 

fra arbejdspladserne, anførte kommissarius, at der 

som udgangspunkt ikke er givet erstatning for støj i 

forbindelse med arbejdet om dagen på metroarbejds-

pladserne ved den del af Cityringen, som allerede er 

under anlæg. 

Fremkomne bemærkninger ved besigtigelse på de 

enkelte lokaliteter. 

Særligt vedr. Krauseparken: 

Ved besigtigelsen i Krauseparken blev der fra de 

fremmødte rejst spørgsmål om placeringen af pejle- 

og reinfiltrationsbrønde. Det fremgik, at en brønd 

ifølge kortbilaget ville blive placeret meget uheldigt 

på privat grund og tilmed muligvis berøre den private 

parkeringskælder. 

Metroselskabet lovede at være opmærksom på dette 

problem ved detailplanlægningen. 

Beboerne var utilfredse med, at projektet ved Krau-

separken var blevet udskudt til 2016. Dette betyder, 

at beboerne ikke kan sælge lejlighederne i en endnu 

længere periode. Beboerne spurgte også til, hvor 

længe det ville tage med etableringen af sekantpæle-

ne. 

Metroselskabet forklarede, at der ikke er grund til at 

inddrage Krauseparken til metroarbejdsplads før 

2016 da nødskakten etableres i forlængelse af tun-

nelboremaskinens passage af Krauseparken. Hvis 

Krauseparken inddrages til metroarbejdsplads i 2014, 

vil parken under alle omstændigheder skulle være 

indhegnet til efter tunnelboremaskinens passage. Det 

påregnes, at boring af sekantpæle vil vare i ca. 4 må-

neder på denne lokalitet. 

Der blev fra de fremmødte stillet spørgsmål om, 

hvordan Krauseparken vil blive retableret, når arbej-

derne er færdige. 

Metroselskabet anførte, at udgangspunktet er, at 

Krauseparken skal retableres som den står, men det 

er Københavns Kommune der afgør dette. Såfremt 

man ønsker en anden indretning af parken, skal man 

tage kontakt til Københavns Kommune desangående. 

http://www.m.dk/cityringen
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Det eneste synlige, der vil være fra metroanlægget, er 

en trappenedgang og en ventilationsrist. Spørgsmålet 

om retablering vil blive taget op med kommunen ca. 

et halvt år inden færdiggørelsen af skakten. 

Særligt vedr. Nordhavn Station. 

Repræsentanter for PFA oplyste, at der vil blive stil-

let 4 store statuer op på PFA-grunden langs med 

Kalkbrænderihavnsgade. Der er etableret fundamen-

ter hertil og de kan ikke flyttes. PFA vil være sikre 

på, at der er plads til statuerne under metroarbejder-

ne, og at de ikke beskadiges. 

Metroselskabet anførte, at det var sikret, at projektet 

gik uden om dem, men at man for en sikkerheds 

skyld vil se på det igen. 

By- og Havn anførte, at man ikke ønsker at afstå de 

arealer ovenpå metroen, der udlægges til byggeri, da 

det bliver svært at sælge byggefelter uden at have 

adkomst. Løsningen må være, at der i stedet bliver 

lagt servitutter på arealerne til fordel for metroen. 

Endvidere er By- og Havn enige i, at de arealer, hvor 

der skal etableres permanente installationer til Metro-

selskabet i lovgivningen er stillet til Metroselskabets 

frie rådighed, men der er kun tale om de arealer, der 

permanent skal bruges til metroen, ikke de arealer, 

der skal anvendes midlertidigt. Endvidere er der kun 

tale om, at arealer skal stilles til rådighed - og ikke 

bygninger. 

Metroselskabet anførte, at disse ting i første omgang 

bør drøftes nærmere imellem Metroselskabet og By- 

og Havn. Hvis ikke der kan opnås enighed, må 

kommissionen inddrages. 

En repræsentant for Banedanmark oplyste, at der 

burde ske en nærmere koordinering ang. ledningsom-

lægninger i området, idet man er bekendt med, at 

Københavns Forsyning (nu HOFOR) vil grave en 

vandledning ned til forsyning af krydstogtsskibe. Der 

skal søges gravetilladelse hertil hos bl.a. Banedan-

mark, og Banedanmark efterlyste bl.a. i den forbin-

delse en tidsplan for, hvor lang tid der ikke må gives 

gravetilladelser. 

Metroselskabet lovede at se på sagen. 

Særligt vedr. v/Orientkaj 

Der var ikke særlige bemærkninger angående denne 

lokalitet. 

 

 

 

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Kommissionen anmodede Metroselskabet om at tage 

kontakt til HOFOR for en nærmere afklaring af sagen 

vedrørende olieoplag m.v. ved Østre Varmecentral. 

På baggrund af besigtigelsen i Krauseparken fandt 

kommissionen, at Metroselskabet i den videre plan-

lægning frem mod ekspropriationerne bør være op-

mærksom på, at pejle- og reinfiltrationsbrønde så vidt 

det overhovedet er muligt bør placeres i vejarealer 

eller uudnyttede arealer. 

Det bemærkes, at kommissionen ikke har mulighed 

for at beslutte anlæggelsen af en metrostation ved 

Randersvej i stedet for skakten i Krauseparken, idet 

både linjeføring og stationer og skakte er fastlagt i 

anlægslov og kommuneplanlægningen. 

Med ovennævnte bemærkninger godkendte kommis-

sionen herefter projektet og fastsatte følgende: 

Særlige bestemmelser 

De to tunnelrør på metro til Nordhavn har hver deres 

stationeringslinje. Stationeringslinjerne har startpunkt 

ved skakten ved Øster Søgade med stigende statione-

ring mod Nordhavn. 

Højre spor set fra Øster Søgade mod Nordhavn star-

ter i st. 160.000 og venstre spor starter i stationering 

260.000. Hvor afstanden mellem de to spor når under 

30 m anvendes kun stationeringen for højre spor i de 

særlige bestemmelser. Det sker fra stationering 

161.020 (højre spor) og 261.220 (venstre spor).  

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 

stationeringsside: 

h.s. = højre side 

v.s. = venstre side 

b.s. = begge sider 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens 

samlede udstrækning på planerne.  

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge:  

 Ejendomme, der berøres af andre ind-

greb end servitut om metro, og som 

eventuelt også får pålagt servitut om 

metro. 

 Ejendomme, der alene pålægges servitut 

om metro. 

 Private fællesveje 
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 Offentlige vejarealer 

 Umatrikuleret havneareal 

Bliver en ejendom omfattet af indgreb, der ikke di-

rekte fremgår af besigtigelsesplanerne, er dette angi-

vet med ”særligt indgreb” samt vist med en orange 

trekant på besigtigelsesplanerne. 

 

Ejendomme, der berøres af andre indgreb end 

servitut om metro, og som eventuelt også får på-

lagt servitut om metro 

 

 

Ejendomme ved Krauseparken 

St. 160.986 – 161.033 v.s.  

Matr.nr. 781 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 9 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.008 – 161.050 v.s. 

Matr.nr. 226 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 11 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro.  

St. 161.027 – 161.069 v.s. 

Matr.nr. 241 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 13 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.032 – 161.090 v.s. 

Matr.nr. 1247 Udenbys Klædebo Kvarter, Krausesvej 12 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Øvrige forhold 

Areal ved den vestlige ende af badmintonhallen ryddes for beplantning, og der opsættes nyt hegn med låge. 

St. 161.047 – 161.110 b.s. 

Matr.nr. 4095 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 15 

Arealer 

Der eksproprieres ret til etablering af nødskakt. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

Adgangsforhold 

Der etableres midlertidig overkørsel fra Krausesvej. 

Der etableres midlertidig overkørsel til Gammel Kalkbrænderi Vej. 

Øvrige forhold 

Eksisterende beplantning og træer fjernes.  

Eksisterende parkinventar fjernes og deponeres efter aftale med Københavns Kommune.  

Parkens retableres efter aftale med Københavns Kommune. 
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Fra metroarbejdspladsen sikres brandredningsadgang til køkken på 1. sal på naboejendommen matr. nr. 1247 

Udenbys Klædebo Kvarter, Krausesvej 12. 

St. 161.067 – 161.131 b.s.  

Matr.nr. 4094 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 15A-C 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.177 – 161.242 v.s.  

Matr.nr. 132m Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborggade 10-12 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

 

Ejendomme ved Nordhavn / v/Orientkaj 

 

St. 161.284 – 161.506 b.s. 

Matr.nr. 1328 Udenbys Klædebo Kvarter, Strandboulevarden 76-88C, Hjørringgade 2-12A-D, Gammel 

Kalkbrænderi Vej 37-47 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.311 – 161.495 v.s. 

Matr.nr. 6111 Udenbys Klædebo Kvarter, Strandboulevarden 92-96, Århusgade 102-108 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.451 – 161.573 b.s. 

Matr.nr. 6335b Udenbys Klædebo Kvarter, Østbanegade 120 (Jernbaneareal - Nordhavn S-togsstation) 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.466 – 161.560 v.s. 

Matr.nr. 6182 Udenbys Klædebo Kvarter, Østbanegade 135, Århusgade 112 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

St. 161.468 – 161.630 v.s. 

Matr.nr. 4658 Udenbys Klædebo Kvarter, Ringkøbinggade 2 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.488 – 162.043 b.s. 

Matr.nr. 2 Frihavnskvarteret, ”Århusgadekvarteret i Frihavnen”, del af Århusgade, Løfasvej, Redhavnsvej, 

Billedvej, Jernvej, Gittervej, Glückstadtsvej 

Ejendommen er 12. juni 2013 udstykket i følgende matrikelnumre: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 

2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z og 2æ. 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation, transfertunnel og  

metrokonstruktion. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til nedrivning af bygninger. 

Der eksproprieres areal til midlertidig vejadgang. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af metrokonstruktion. 

Der eksproprieres ret til etablering af permanente jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til jordforstærkning. 

Der eksproprieres ret til midlertidig vejadgang. 

Der eksproprieres ret til midlertidig vejforlægning. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

Øvrige forhold  

”Særligt indgreb”: Frihavnsgitteret nedtages og nyt opsættes midlertidigt. 

Bygningen Århusgade 117 nedrives.  

Bygningen Glückstadtsvej 3 nedrives. 

Bygningen Lüdersvej 1 nedrives. 

Træer og beplantning indenfor arbejdsareal fjernes. 

Byudstyr fjernes og deponeres  

Jernbanespor fjernes. 

St. 161.530 – 161.173 b.s. 

Matr.nr. 6317 Udenbys Klædebo Kvarter, baneareal 

Arealer 

Der eksproprieres ret til etablering af transfertunnel med tilhørende elevator og trappe. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

Øvrige indgreb 

”Særligt indgreb”: Skurvogn for ”De frie fugle” fjernes og ny placering anvises.  

”Særligt indgreb”: Spor indenfor arbejdsarealet lukkes eller forkortes midlertidigt. 

Transformerstation flyttes. 

Beplantning fjernes. 

St. 161.628 – 161.694 v.s. 

Matr.nr. 4659 og matr. nr. 6321 Udenbys Klædebo Kvarter, Vordingborggade 89-95, Holstebrogade 2-6, 

Ringkøbinggade 8-12 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 161.652 – 161.782 v.s. 

Matr.nr. 6221 Udenbys Klædebo Kvarter, Middelfartgade 9-15 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.652 – 161.879 v.s 

Matr.nr. 2915 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 2 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation, nødtrappe og transfertunnel. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 
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Der eksproprieres midlertidigt arealer til ledningsomlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt arealer til vej- og stiomlægninger. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

Adgangsforhold  

Overgang mod Kalkbrænderihavnsgade lukkes midlertidigt under vejomlægningen. 

Øvrige forhold  

I forbindelse med metroarbejdsplads eksproprieres midlertidigt ca. 25 parkeringspladser. 

Der eksproprieres midlertidigt ca. 35 parkeringspladser i forbindelse med ledningsomlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt ca. 20 parkeringspladser i forbindelse med midlertidig brandveje.  

”Særligt indgreb”: Containerplads flyttes midlertidigt.  

”Særligt indgreb”: Varmecentral ombygges. 

”Særligt indgreb”: Cykelskur nedrives i forbindelse med vejomlægning. 

”Særligt indgreb”; Der etableres midlertidig adgang til Frihavnen. 

Beplantning, inventar, mv. på arbejdsarealet fjernes.  

Eksisterende hegn nedtages og der opsættes midlertidigt hegn. 

I forbindelse med metroarbejdsplads eksproprieres midlertidigt ca. 135 parkeringspladser på naboejendom-

men matr.nr. 5999 Udenbys Klædebo Kvarter. Parkeringspladserne udlejes af By & Havn til PFA.  

I forbindelse med nedrivning af toldbygningen, Lüdersvej 1, eksproprieres midlertidigt 17 parkeringspladser 

på naboejendommen matr. nr. 5999 Udenbys Klædebo Kvarter. Parkeringspladserne udlejes af By & Havn 

til PFA. 

St. 161.676 – 161.713 v.s. 

Matr.nr. 4747 Udenbys Klædebo Kvarter, Østbanegade 169 

Sundkrogsgade 21 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde 

St. 161.796 – 161.975 v.s. 

Matr.nr. 2266 Udenbys Klædebo Kvarter, Lautrupsgade 13-15 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.814 – 162.024 v.s. 

Matr.nr. 4276 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 3A-D, 5, 5A-E 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 161.873 – 161.998 v.s. 

Matr.nr. 5999 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 16 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrokonstruktion. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til nedrivning af bygninger. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til vejadgang til metroarbejdsplads. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af permanente jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 
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Der pålægges servitut om metro. 

 

Øvrige forhold 

I forbindelse med arbejdsplads til nedrivning af toldbygningen, Lüdersvej 1, eksproprieres midlertidigt 17 

parkeringspladser. Parkeringspladserne udlejes af By & Havn til PFA.  

I forbindelse med metroarbejdsplads eksproprieres midlertidigt ca. 135 parkeringspladser. Parkeringsplad-

serne udlejes af By & Havn til PFA.  

St. 161.930 – 162.072 v.s. 

Matr.nr. 6191 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 5H, 7, 7B, 9, 9A-B 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 162.023 – 162.159 v.s. 

Matr.nr. 5466 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 11, 11A,  

Sundkrogskaj 16 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 162.110 – 162.236 v.s. 

Matr.nr. 5467 Udenbys Klædebo Kvarter, Sundkrogsgade 13, Sundkrogskaj 20 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 162.203 – 162.320 v.s. 

Matr.nr. 5937 Udenbys Klædebo Kvarter, Kalkbrænderiløbskaj 2, Sundkrogen 4-6, Sundkrogsgade 19 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 162.320 – 162.370 v.s. 

Matr.nr. 5872 Udenbys Klædebo Kvarter, Stubbeløbsgade 2 

Sundkrogsgade 21 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Ejendomme, der alene pålægges servitut om metro 

Ejendomme beliggende mellem Sortedam Dossering og Blegdamsvej/Trianglen 

Matr.nr. 551 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 129-131, Østerbrogade 25, 25A 

Matr.nr. 96 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 27 

Matr.nr. 649 Udenbys Klædebo Kvarter, Trianglen 1, Østerbrogade 29 

Matr.nr. 650 Udenbys Klædebo Kvarter, Trianglen 3 

Matr.nr. 97d Udenbys Klædebo Kvarter, Trianglen 5 

Matr.nr. 399 Udenbys Klædebo Kvarter, Trianglen 7, 7A-D 

Matr.nr. 1994 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 114, 114A-B 

Matr.nr. 1957 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 116, 116A 
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Matr.nr. 93 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 118 

Matr.nr. 94 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 120-122 

Matr.nr. 92c Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 105 

Matr.nr. 2405 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 105B 

Matr.nr. 1723 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 107-109 

Matr.nr. 651 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 121, Blegdamsvej 132 

Matr.nr. 426 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 125, 125A-B 

Matr.nr. 517 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 127 

Matr.nr. 2306 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 104A-C,  

Sortedam Dossering 85A-C 

Matr.nr. 2150 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 106, 106A-B,  

Sortedam Dossering 87 

Matr.nr. 1666 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 108, 108A-B,  

Sortedam Dossering 89 

Matr.nr. 705 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 116, 116A-B, 118,  

Sortedam Dossering 95A-B 

Matr.nr. 242 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 120, 122A-B,  

Sortedam Dossering 97-99 

Matr.nr. 386 Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 122B,  

Sortedam Dossering 101, 101A 

Ejendomme beliggende nord for Blegdamsvej og vest for Østerbrogade  

Matr.nr. 433 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 41 

Matr.nr. 436 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 43 

Matr.nr. 529 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 45 

Matr.nr. 557 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 47 

Matr.nr. 511 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 49  

Matr.nr. 1187 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 5 
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Matr.nr. 1174 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 7 

Matr.nr. 1886 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 9 

Matr.nr. 1885 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 11 

Matr.nr. 1884 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 13 

Matr.nr. 1883 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 15 

Matr.nr. 1882 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 17 

Matr.nr. 1881 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 19 

Matr.nr. 1880 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 21 

Matr.nr. 1879 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 23 

Matr.nr. 1878 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 25 

Matr.nr. 1877 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 27 

Matr.nr. 1876 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 29 

Matr.nr. 1875 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 31 

Matr.nr. 1874 Udenbys Klædebo Kvarter, Olufsvej 33  

Matr.nr. 5243 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 25-27 

Matr.nr. 4967 Udenbys Klædebo Kvarter, Blegdamsvej 29A-B, 31 

Matr.nr. 158a Udenbys Klædebo Kvarter, Fælledparken 

Matr.nr. 5005 Udenbys Klædebo Kvarter, Øster Allé 3-5 

Matr.nr. 135a Udenbys Klædebo Kvarter, Øster Allé 6 

Ejendomme beliggende øst for Østerbrogade og syd for Nordre Frihavnsgade 

Matr.nr. 2562 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 6-8 

Matr.nr. 2563 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 10 

Matr.nr. 1164 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 12, 12A-C 

Matr.nr. 1192 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 14 

Matr.nr. 1946 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 16 

Matr.nr. 1849 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 18 
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Matr.nr. 1224 Udenbys Klædebo Kvarter, Faksegade 17-19,  

Nordre Frihavnsgade 18B 

Matr.nr. 1222 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 20,  

Faksegade 22 

Matr.nr. 1221 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 22 

Matr.nr. 691 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 24,  

Petersborgvej 6 

Matr.nr. 613 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 26 

Matr.nr. 496 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 28 

Matr.nr. 2402 Udenbys Klædebo Kvarter, Fakse Tværgade 2-6 

Matr.nr. 2646 Udenbys Klædebo Kvarter, Odensegade 2-8 

Matr.nr. 2647 Udenbys Klædebo Kvarter, Odensegade 5, 5A 

Matr.nr. 3231 Udenbys Klædebo Kvarter, Odensegade 7 

Matr.nr. 1941 Udenbys Klædebo Kvarter, Odensegade 9 

Matr.nr. 113b Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 72 

Matr.nr. 1896 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 74-76, Odensegade 3, Nordre Frihavnsgade 2-4 

Ejendomme beliggende nord for Nordre Frihavnsgade mellem Østerbrogade og Randersgade 

Matr.nr. 2848 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 3,  

Sankt Jacobs Gade 15 

Matr.nr. 5320 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 5 

Matr.nr. 441 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 7-11 

Matr.nr. 3382 Udenbys Klædebo Kvarter, Sankt Jacobs Gade 11 

Matr.nr. 2849 Udenbys Klædebo Kvarter, Sankt Jacobs Gade 18-20 

Matr.nr. 2903 Udenbys Klædebo Kvarter, Victor Borges Plads 8-16,  

Ribegade 2 

Matr.nr. 3491 Udenbys Klædebo Kvarter, Ribegade 3 

Matr.nr. 3568 Udenbys Klædebo Kvarter, Ribegade 4-6 
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Matr.nr. 4537 Udenbys Klædebo Kvarter, Carl Johans Gade 8-12 

Matr.nr. 3920 Udenbys Klædebo Kvarter, Carl Johans Gade 13 

Matr.nr. 4514 Udenbys Klædebo Kvarter, Carl Johans Gade 14 

Matr.nr. 3490 Udenbys Klædebo Kvarter, Carl Johans Gade 15 

Matr.nr. 3020 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 4 

Matr.nr. 2969 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 5 

Matr.nr. 3221 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 6 

Matr.nr. 3342 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 7 

Matr.nr. 3222 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 8 

Matr.nr. 3343 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 9 

Matr.nr. 3139 Udenbys Klædebo Kvarter, J. E. Ohlsens Gade 11 

Matr.nr. 977 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 17 

Matr.nr. 999 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 19 

Matr.nr. 1040 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 21 

Matr.nr. 1091 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 23 

Matr.nr. 2832 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 25 

Matr.nr. 2902 Udenbys Klædebo Kvarter, Victor Borges Plads 2-6,  

Nordre Frihavnsgade 29 

Matr.nr. 2901 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 31,  

Sankt Jacobs Gade 22 

Matr.nr. 309 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 84, 84A-D 

Matr.nr. 2096 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 86 

Matr.nr. 3948 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 88, 88A-G, 90 

Matr.nr. 3637 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 92, 92A 

Matr.nr. 2644 Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbrogade 94,  

J. E. Ohlsens Gade 2 
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Ejendomme beliggende mellem Randersgade og Silkeborggade 

Matr.nr. 249 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 10-12,  

Gammel Kalkbrænderi Vej 2-4 

Matr.nr. 2853 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 8, Grenågade 13 

Matr.nr. 3129 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 16,  

Gammel Kalkbrænderi Vej 10 

Matr.nr. 3128 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 12,  

Hobrogade 17 

Matr.nr. 2858 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 14,  

Hobrogade 10 

Matr.nr. 2881 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 16 

Matr.nr. 3329 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborggade 5-7,  

Gammel Kalkbrænderi Vej 17 

Matr.nr. 3331 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborggade 13, Krausesvej 20 

Matr.nr. 3425 Udenbys Klædebo Kvarter, Hobrogade 5-11 

Matr.nr. 3426 Udenbys Klædebo Kvarter, Hobrogade 13-15 

Matr.nr. 2852 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 3 

Matr.nr. 3928 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 5-7 

Matr.nr. 3161 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 8 

Matr.nr. 3929 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 9 

Matr.nr. 3160 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 10 

Matr.nr. 3930 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 11 

Matr.nr. 3159 Udenbys Klædebo Kvarter, Grenågade 12-14 

Matr.nr. 3330 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborggade 9-11 

Matr.nr. 3390 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 6-8 

Matr.nr. 2145 Udenbys Klædebo Kvarter, Randersgade 2-4,  

Nordre Frihavnsgade 41 
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Matr.nr. 2147 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 43, 43A 

Matr.nr. 2780 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 45 

Matr.nr. 2781 Udenbys Klædebo Kvarter, Nordre Frihavnsgade 47 

Ejendomme beliggende syd for Århusgade mellem Silkeborggade og Østbanegade 

 

Matr.nr. 3326 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborg Plads 4-6 

Matr.nr. 3325 Udenbys Klædebo Kvarter, Horsensgade 1, Silkeborg Plads 2 

Matr.nr. 3339 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborggade 8, Horsensgade 2-4 

Matr.nr. 3324 Udenbys Klædebo Kvarter, Horsensgade 3-5 

Matr.nr. 3323 Udenbys Klædebo Kvarter, Horsensgade 7-9 

Matr.nr. 3327 Udenbys Klædebo Kvarter, Silkeborg Plads 8, Vejlegade 2 

Matr.nr. 3328 Udenbys Klædebo Kvarter, Vejlegade 4-10 

Matr.nr. 3018 Udenbys Klædebo Kvarter, Vejlegade 12 

Matr.nr. 3322 Udenbys Klædebo Kvarter, Horsensgade 11-13,  

Strandboulevarden 71 

Matr.nr. 3016 Udenbys Klædebo Kvarter, Strandboulevarden 73 

Matr.nr. 3017 Udenbys Klædebo Kvarter, Strandboulevarden 75  

Matr.nr. 132d Udenbys Klædebo Kvarter, Vejlegade 7-9,  

Strandboulevarden 77-81, Viborggade 82A-B 

Matr.nr. 6108 Udenbys Klædebo Kvarter, Gammel Kalkbrænderi Vej 51A-B, Østbanegade 117-131, Hjør-

ringgade 18A-B 

Private fællesveje 

St. 260.053 – 260.959 v.s. 

Matr.nr. 6238 Udenbys Klædebo Kvarter, del af Rothesgade  

Servitutter 

Vejarealet pålægges bestemmelser om metro. 

St. 161.587 – 161.770 v.s.  

Matr.nr. 2503 Udenbys Klædebo Kvarter, Holstebrogade, Ringkøbinggade, del af Middelfartgade, del af 

Østbanegade 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 
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St. 161.763 – 161.790 v.s. 

Matr.nr. 2747 Udenbys Klædebo Kvarter, del af Østbanegade 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.770 – 161.796 v.s. 

Matr.nr. 4289 Udenbys Klædebo Kvarter, del af Østbanegade 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.843 – 161.908 v.s. 

Matr.nr. 5982a Udenbys Klædebo Kvarter, del af Sundkrogsgade 

 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 161.975 -162.023 v.s. 

Matr.nr. 5982b Udenbys Klædebo Kvarter, del af Sundkrogsgade 

Areal 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres ret til midlertidig vejadgang. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af permanente jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Vejarealet pålægges bestemmelser om metro. 

St. 161.979 -162.392 v.s. 

Matr.nr. 5034 Udenbys Klædebo Kvarter, del af Sundkrogsgade 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Der eksproprieres areal til midlertidig vejadgang. 

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af permanente jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Vejarealet pålægges bestemmelser om metro. 

St. 162.365 – 162.393 v.s. 

Matr.nr. 5772 Udenbys Klædebo Kvarter, Stubbeløbsgade    

Servitutter 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 
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Offentlige vejarealer 

 

 

St. 260.804 – 260.969 b.s. 

Matr.nr. 6354 Udenbys Klædebo Kvarter, Carl Johans Gade,  

del af Ribegade  

Servitutter 

Vejarealet pålægges bestemmelser om metro. 

St. 160.940 – 161.265 b.s. 

Litra ”p” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Gammel Kalkbrænderi Vej, Krau-

sesvej, Skanderborggade, Marstalgade, del af Silkeborggade, Vejlegade, Hor-

sensgade 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Øvrige forhold 

1 træ fældes ved indkørsel til skaktarbejdsplads. 

Der eksproprieres midlertidigt parkeringspladser i forbindelse med udkørsel fra 

skaktarbejdsplads og for at sikre gennemkørsel fra metrobyggeplads til Strand-

boulevarden. 

St. 161.000 – 161.217 h.s 

Litra ”dd” Udenbys Klædebo Kvarter, Melchiors Plads,  

del af Marstalgade, del af Nordre Frihavnsgade,   

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

St. 161.272 – 161.318 b.s. 

Litra ”dc” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Strandboulevarden. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Øvrige forhold  

Der etableres mulighed for venstresving ved udkørsel fra Gammel Kalkbrænderi 

Vej.  

Der fældes 2-3 træer. 

St. 161.299 – 161. 592 h.s. 

Litra ”i” Udenbys Klædebo Kvarter, del Gammel Kalkbrænderi Vej, del af Øst-

banegade, Hjørringgade. 

Arealer 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

St. 161.319 – 161.699 v.s. 

Litra ”av” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Århusgade, Vardegade, Herningga-

de, del af Vordingborggade, del af Østbanegade  

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 
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St.161.624 – 162.058 v.s. 

Litra ”r” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Kalkbrænderihavnsgade 

Arealer 

Der eksproprieres ret til etablering af transfertunnel og tilhørende elevator og 

trappeskakt. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

Øvrige forhold 

Vejen omlægges i forbindelse med ledningsarbejder. 

Vejen omlægges i forbindelse med metroarbejdsplads. 

St. 161.607 – 161.632 v.s. 

Litra ”bz” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Århusgade 

Arealer 

Der eksproprieres ret til etablering af transfertunnel med tilhørende elevator og 

trappeskakt. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

 

St. 161.693 – 161.989 v.s. 

Litra "s" Udenbys Klædebo Kvarter, Del af Sundkrogsgade 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrationsbrønde. 

 

St.161.460 – 161.652 b.s. 

Litra ”bæ” Udenbys Klædebo Kvarter, del af Kalkbrænderihavnsgade 

Arealer 

Der eksproprieres ret til etablering af transfertunnel og tilhørende elevator og 

trappeskakt. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til ledningsomlægninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af midlertidige jordankre. 

Der eksproprieres ret til jordforstærkning. 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Øvrige forhold 

Vejen omlægges i forbindelse med ledningsarbejder. 

Vejen omlægges i forbindelse med metroarbejdsplads. 
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Umatrikuleret havneareal 

St. 161.917 – 162.649 b.s. 

Umatrikuleret havneareal Frihavnskvarteret, område 

omkring v/Orientkaj 

Arealer 

Der eksproprieres permanent et areal til metrostation 

og -konstruktion. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsare-

al. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til lednings-

omlægninger. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ned-

rivning af bygninger. 

Rådighedsindskrænkninger 

Der eksproprieres ret til etablering af pejlebrønde. 

Der eksproprieres ret til etablering af reinfiltrations-

brønde. 

Der pålægges servitut om metro. 

Adgangsforhold 

På ejendommen etableres indkørsel til metrobygge-

plads. 

Øvrige forhold 

”Særligt indgreb”: Frihavnsgitteret flyttes ad flere 

omgange i henhold til metroarbejdspladsen. 

Del af lagerhal beliggende Industrivej 2 nedrives. 

2 cykelskure nedrives. 

Byudstyr mm. fjernes. 

Jernbanespor fjernes. 

I forbindelse med ledningsomlægninger eksproprie-

res midlertidigt ca. 65 parkeringspladser og ca. 30 

parkeringspladser til lastbiler.  

I forbindelse med metroarbejdspladsen eksproprieres 

midlertidigt ca. 80 parkeringspladser og ca. 30 parke-

ringspladser til lastbiler.  

Metroselskabet og By & Havn drøfter de forbereden-

de arbejder til etablering af kanal under kommende 

viadukt til metro.   

Herefter fratrådte Metroselskabets advokat Hanne 

Mølbeck forretningen.  

Ekspropriation (til ledningsomlægninger) 

Kommissarius fremlagde brev af 13. august 2013 fra 

Transportministeriet, hvori der er givet bemyndigel-

se til at foretage kombineret besigtigelse og ekspro-

priation ved ledningsomlægninger på to ejendomme 

i Nordhavn (matr.nr. 5999 Udenbys Klædebo Kvar-

ter, København, og matr.nr. 2915 ibd.). 

Kommissarius fremlagde endvidere Arealfortegne nr. 

1, Metro til Nordhavn, Nordhavn, Juli 2013, doku-

ment nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nht-FOR-001 med 

tilhørende Oversigtsplan, dokument nr. ARL-0-AR-

EKSPR-Nnt-TGN-231 ver 2.0, Ekspropriationsplan – 

Ledninger, dokument nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nnt-

TGN-251 ver 3.0 og Specialplan – P-pladser, doku-

ment nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nnt-TGN-256, ver 4.0. 

Endvidere fremlagdes Supplerende Oplysninger nr. 

1, Arealfortegnelsen, Metro til Nordhavn, Nordhavn, 

August 2013. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Nht-004, matr.nr. 5999 Udenbys Klædebo 

Kvarter, København, beliggende Sundkrogsgade 16, 

2150 Nordhavn. 

Ejer: Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Nordre 

Toldbod 7, 1259 København K. 

Lb.nr. Nht-004/Br001 matr.nr. 5999 Udenbys Klæ-

debo Kvarter, København, beliggende Sundkrogsga-

de 16, 2150 Nordhavn. 

Bruger: PFA Ejendomme A/S, Sundkrogsgade 4, 

2100 København Ø. For brugeren mødte adm. direk-

tør Michael Bruhn, advokat Jon Dyhre Hansen, Jan 

Stokholm og Benny Kromann. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Metroselskabet har oplyst, at det er aftalt med ejeren, 

at eventuel erstatning for inddragelse af P-pladser er 

et anliggende mellem brugeren og Metroselskabet. 

Metroselskabet varsler ejeren og brugeren mindst 14 

dage før parkeringspladserne inddrages. 

Erstatningsspørgsmålet, der afhandles med brugeren, 

blev udsat til en senere forretning. 

Lb.nr. Nht-011, matr.nr. 2915 Udenbys Klædebo 

Kvarter, København, beliggende Sundkrogsgade 2, 

2100 Nordhavn. 

Ejer: PFA Ejendomme A/S, Sundkrogsgade 4, 2100 

København Ø. For ejeren mødte adm. direktør Mi-

chael Bruhn, advokat Jon Dyhre Hansen, Jan Stok-

holm og Benny Kromann. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen med de 

ændringer, der fremgår af ændret Ekspropriations-

plan dokument nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-

251, ver 3.0, dateret 15. august 2013, specialplan 

dokument nr. ARL-0-AR-EKSPR-Nht-TGN-256, ver 

4.0, dateret 16. august 2013. Metroselskabet vil sna-

rest udarbejde en revideret specialplan (ver 5.0), da 

der er markeret 2 parkeringspladser for meget som 

eksproprieret på specialplan (ver 4.0). Specialplanen 

sendes til Kommissarius og PFA Ejendomme. 
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Metroselskabet oplyste, at de nævnte ændringer i 

arealfortegnelsen er foretaget efter ønske og i dialog 

med PFA Ejendomme. Ændringerne omhandler et 

ændret forløb af den omlagte fjernvarmeledning end 

tidligere oplyst, idet fjernvarmeledningen tilsluttes til 

eksisterende varmecentral i det sydvestlige hjørne af 

ejendommen. Det vil herefter ikke være nødvendigt 

med en permanent ombygning af varmecentralen.  

Ændringen medfører, at der vedrørende det i areal-

fortegnelsen anførte indgreb nr. 2 skal anvendes et 

midlertidigt arbejdsareal på 385 m
2
 (i stedet for 102 

m
2
), og at der midlertidigt skal inddrages 22 parke-

ringspladser (i stedet for 2 parkeringspladser). End-

videre vil perioden for den midlertidige brug vare 2 

mdr. (i stedet for 14 dage). Endelig berøres 8 parke-

ringspladser til brug for adgang til brandvejen (i ste-

det for 7 som anført i arealfortegnelsen).  

Med hensyn til det i arealfortegnelsen beskrevne 

indgreb nr. 3 berøres 15 parkeringspladser til brug 

for adgang til brandvej.  

Endvidere vil det udover det i arealfortegnelsen be-

skrevne indgreb nr. 4 anførte være nødvendigt mid-

lertidigt at ekspropriere 17 m
2
 til offentlig adgang til 

Frihavnsområdet over PFA Ejendommen gennem 

rondel i perioden fra 1. januar 2014 til 1. april 2014. 

Arealet på 17 m
2
 er den sydligste del af de 170 m

2
, 

der midlertidigt eksproprieres til vejformål, jf. ind-

greb 4. 

Det blev endvidere konstateret, at den nye container-

plads beslaglægger 6 p-pladser. PFA Ejendomme 

oplyste, at der lejes mindre containere på grund af 

snævre kørselsveje i forbindelse med afhentning på 

den nye plads. Det bliver herefter sandsynligvis ikke 

nødvendigt at rykke plantestensmuren. 

Metroselskabet oplyste endvidere, at der efter ønske 

fra PFA Ejendomme er drøftelser i gang mellem 

Metroselskabet, PFA Ejendomme og By- og Havn 

om mulighederne for at ændre adgangsforholdene i 

forbindelse med til udførelsen af ledningsomlægnin-

gen på PFA Ejendommes ejendom i forhold til det i 

arealfortegnelsen anførte. PFA Ejendomme ønsker så 

vidt det er muligt at undgå arbejdskørsel på ejen-

dommen af hensyn til især personalets sikkerhed. 

PFA Ejendomme foreslår, at der åbnes i Frihavnsgit-

teret, således at arbejdskøretøjerne kan køre ind på 

ejendommen denne vej. Flytningen af Frihavnsgitte-

ret vil i givet fald skulle godkendes af SKAT. By og 

Havn har lovet at drøfte spørgsmålet med SKAT 

snarest muligt. 

PFA Ejendomme anførte, at hvis ikke SKAT vil være 

med til denne løsning, ønsker PFA Ejendomme, at 

der indsættes en ”spærretid” for arbejdskørsel i tids-

rummet mellem kl. 7.00 – 9.00 og kl. 15.00 – 17.00, 

hvor medarbejderne henholdsvis møder / forlader 

deres arbejdsplads. Metroselskabet tilkendegav at 

være indforstået hermed i givet fald.  

PFA Ejendomme foreslog på mødet, at man under-

søgte muligheden for at brandvæsenet accepterede, at 

de i stedet for at køre lige over de med brunt marke-

rede p-pladser på specialplanen, kunne køre over de 

med gult markerede p-plaser. Herved ville der kunne 

opretholdes flere p-pladser. 

Metroselskabet vil drøfte mulighederne for at opti-

mere løsningen med brandvæsenet.  

Metroselskabet varsler ejeren mindst 14 dage før 

parkeringspladserne inddrages. 

Der forholdes som anført i protokollen under forbe-

hold for de mulige drøftede justeringer. 

Godkendelse af aftaler  

Metroselskabet anmodede på mødet om, at kommis-

sionen godkendte følgende aftaler vedrørende me-

trostrækningen Nordhavnslinjen: 

 Aftale af 14. maj 2013 mellem Metrosel-

skabet, By- og Havn og Københavns 

Kommune (med tilhørende planer bilag 1-7) 

om midlertidig arealoverdragelse til brug for 

ledningsomlægninger m.v. i forbindelse med 

udvidelse af Cityringen med en afgrening til 

Nordhavnen. 

 Aftale af 1. august 2013 mellem Metrosel-

skabet, Banedanmark og Københavns 

Kommune (med tilhørende planer bilag 1 og 

2) om midlertidig arealoverdragelse til brug 

for ledningsomlægning i forbindelse med 

udvidelsen af Cityringen med en afgrening til 

Nordhavn. 

Kommissionen godkendte de to aftaler med forbe-

hold for Transportministeriets ekspropriationsbe-

myndigelse på baggrund af det ved besigtigelsesfor-

retningen passerede. Aftalerne vil blive tilført for-

handlingsprotokollen. 
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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