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Tirsdag den 4. september 2012 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Valby Kulturhus, Teatersalen, Val-
gårdsvej 4-8, Valby, for at afholde en besigtigelses-
forretning i anledning af anlæg af ny bane Køben-
havn-Ringsted, Sektion By. Ved møderne den 4.-5. 
september 2012 behandledes de dele af projektet, 
som er beliggende i Københavns Kommune.   

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Kim Christensen og Finn 
Gerdes.    

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

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

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, projektleder Rikke Elise Mortensen og  

projektchef Karsten Brisell og byggeleder Georges 
Coutant sammen med projektleder Carsten Voltz-
mann, landinspektør Morten Krebs, landinspektør 
Roar Juul Borgen og ingeniør Rasmus Kørner Niel-
sen, alle COWI, samt ingeniør Hans Jørgen Klog, 
Rambøll, og ingeniør Ole Winther, DELTA.   

For Københavns Ejendomme mødte Susanne Waade 
og Jannie With Jakobsen. 

For Københavns Kommune, økonomiforvaltningen, 
mødte Liss Danchell. 

For DSB Ejendomsudvikling A/S mødte planlægger 
Birgit Voss.  

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Kommissarius fremlagde brev af  2. april fra Trans-
portministeriet, hvormed sagen er forelagt for kom-
missionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog. Den nye bane København-Ringsted. Sektion By. 
Stationering 0.100 – 3.640 (version 02.00)” med 
tilhørende oversigts- og besigtigelseplaner, tegn.nr. 
TEKSX_1_000097_045, TEKSX_1_000097_300, 
TEKSX_1_001800_301, TEKSX_1_000400_046, 
alle Rev. 01.00, alle dateret 5. juli 2012, samt ”Nor-
maltværsnit”, tegn.nr. TARTR_3_S_S1, Rev. A, 
dateret 6. september 2011, ”Normaltværsnit, trug”, 
TUCWX_3_UBNBES_001, Rev. 1, dateret 1. juni 
2012 og ”Normaltværsnit, tunnel”, 
TUCWX_3UBNBES_002, dateret 1. juni 2012.  

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.   

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj fremkomme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 

Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mu-
lighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres 
varer overalt i Danmark og udlandet.  

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

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 
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Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

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

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

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

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

 

 

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

 

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

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

forbedrede tilbud til både passagerer og godstrans-
portkunder.  

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

Trafikale forbedringer og muligheder 

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

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

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

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

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

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

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

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

VVM-redegørelse 

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

På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 
gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse 
og en indledende projektering af to mulige løsninger 
for en forbedring af banekapaciteten mellem Køben-
havn og Ringsted.  

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 

Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 

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

Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

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

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

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

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

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse:  

www.trafikstyrelsen.dk  Publikationer. I søgefunk-
tionen vælges Baneprojekter som emne, årstallet 
instilles til 2009 og under type vælges Høringsnotat. 

Lovgrundlag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Myndighedsforhold  

Myndighedsforhold i relation til Miljøbeskyttelseslo-
ven, Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vej-
lovene afhandles med Københavns, Hvidovre og 
Brøndby kommuner. Desuden drøftes placering af 
erstatningsskov med Naturstyrelsen. 

Naboinformation og orienteringsmøder 

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

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere 
indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeførin-
gen. Informationsbrevet havde generel karakter om 
lovens ikrafttræden. 

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

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

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

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

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

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

Sektionsopdelt besigtigelse 

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

Banedanmark har i maj 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Nord Etape 1, som omfatter 
Brøndby Kommune og som grænser op til Sektion 
By i stationering 3.640 

Dette besigtigelsesmateriale omfatter alene Sektion 
By, som er vist på figur 2. 
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Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på Sektion By. 

Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion By forventes det, at vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 2013. Jordarbejderne 
forventes påbegyndt i 2014, mens selve etableringen jernbanespor og kørestrøm forventes påbegyndt i 2016. 
Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 2018. 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_000097_045 Rev 01.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_000097_300 Rev 01.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_001800_301 Rev 01.00 

4 Reinfiltration   

 Tegningsnummer TEKSX_1_000400_046 Rev 01.00 

5 Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_S_S1 Rev A 

6 Normaltværsnit, trug  
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 Tegningsnummer TUCWX_3_UBNBES_001 Rev 1 

7 Normaltværsnit, tunnel  

 Tegningsnummer TUCWX_3_UBNBES_002 Rev 1 

 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse  

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

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

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord med forbindelse til en ny station på S-banen. 
Desuden opnås tilslutning ved Køge Nord til Lille 
Syd banen til/fra Køge og Næstved. 

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

Stationering  

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

Stationeringslinjen ligger i banens højre spors midte 
fra København til Ringsted. 

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

Denne besigtigelse omfatter Sektion By, som starter i 
st. 00.100 og slutter lige vest for Avedøre Havnevej, 
st. 3.640. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Banen dimensioneres på Sektion By til kørsel med 
persontog ved hastigheder op til 120 km/t frem til 
Hvidovretunnelen (st. 2.100), hvilket medfører, at 

følgende minimumsradier skal overholdes for at op-
retholde en vis komfort i togene ved den ønskede 
fart:  

• Mindste horisontalradius er 1.700 m 

• Mindste vertikalradius er 5.040 m 

Fra Hvidovretunnelen og frem til Avedøre Havnevej 
(st. 3.500) dimensioneres banen til kørsel med per-
sontog ved hastigheder op til 150 km/t, hvilket med-
fører, at følgende minimumsradier skal overholdes: 

• Mindste horisontalradius er 2.655 m 

• Mindste vertikalradius er 7.875 m 

Efter Avedøre Havnevej dimensioneres banen til 
kørsel med persontog ved hastigheder op til 200 
km/t. 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille. Den maksimale hæld-
ning må dog være 15,6 promille. 

Der er ingen sporskifter, transversaler eller vigespor 
på Sektion By. Der er en sporskæring ved tilslutnin-
gen til den eksisterende bane. 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Der er tre kategorier af tværprofiler på strækningen i 
Sektion By:  

• Bane på dæmning eller i åben grav 

• Bane i trug 

• Bane i tunnel 

Kategorierne beskrives enkeltvis nedenfor. 

Normaltværsnit på dæmning eller i åben grav 

Banens normaltværprofil på dæmning eller i åben 
grav, er vist på nedenstående figur. 
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Figur 3: Banens normaltværprofil på dæmning eller i åben grav, ej målfast. Se også Bilag 1. 

Tegningen viser normaltværsnittet med skråninger og afgravninger. Som udgangspunkt etableres skråninger 
med anlæg 2, hvilket betyder at en 1 m høj skråning er 2 m bred.  

Banen etableres på dæmning/i åben grav på følgende strækninger: 

• St. 0.100-0.500 i banens sydlige side 

• St. 0.100-0.460 i banens nordlige side 

• St. 3.520-3.640 i banens nordlige side 

Normaltværsnit, trug 

Banens normaltværprofil i trug er vist på nedenstående figur. 

 

Figur 4: Banens normaltværsnit i trug. Se også Bilag 2. 

 

Konstruktionen udføres med byggegrubeindfatning, 
som indgår i den permanente konstruktion. Konstruk-
tionsmetoden kan variere fra strækning til strækning 
alt efter de geotekniske og pladsmæssige forhold. I 
nødvendigt omfang udføres konstruktionen med 
jordankre til stabilisering samt til opdriftssikring af 
konstruktionen. Jordankrene kan være enten perma-
nente eller midlertidige.  

I de særlige bestemmelser i kapitel 5 og på besigti-
gelsesplanerne er angivet zoner, hvori der kan for-
ventes etableret jordankre. Dette er indeholdt i servi-
tut om trug- og tunnelkonstruktioner jf. afsnit 4.3.2. 

Konstruktionsmetoden anvendes i følgende statione-
ringer: 

• St. 0.460-0.880 i banens nordlige side 
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• St. 0.500-0.880 i banens sydlige side 

• St. 1.575-2.080 på begge banens sider 

• St. 2.640-3.520 på begge banens sider ekskl. 
Avedøre Havnevej, st. 3.422-3.462 

• St. 3.520-3.640 i banens sydlige side 

På enkelte delstrækninger udføres banen som drænet 
konstruktion med ballast og underballast beliggende 
på råjordsplanum uden betonbund. 

Normaltværsnit, tunnel 

Nedenstående figur viser den principielle udformning 
af banen, hvor den føres i tunnel. 

 

 

 

Figur 5: Banens normaltværsnit i tunnel. Se også Bilag 3. 

 

På figuren vises konstruktionsudformningen ved 
udførelse som insitustøbt konstruktion i en åben byg-
gegrube. Konstruktionsmetoden kan variere fra 
strækning til strækning alt efter de geotekniske og 
pladsmæssige forhold. I nødvendigt omfang udføres 
konstruktionen med jordankre til stabilisering samt til 
opdriftssikring af konstruktionen. Jordankrene kan 
være enten permanente eller midlertidige.  

I de særlige bestemmelser i kapitel 5 og på besigti-
gelsesplanerne er angivet zoner, hvori der kan for-
ventes etableret jordankre. Dette er indeholdt i servi-
tut om trug- og tunnelkonstruktioner jf. afsnit 4.3.2. 

På følgende strækninger føres banen i tunnel: 

• Kulbanetunnelen, st. 0.880-1.575 

• Hvidovretunnelen, st. 2.080-2.640 

• Avedøre Havnevej, st. 3.422-3.462 (uden be-
tonbund) 

Fritrumsprofil 

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

Som udgangspunkt anvendes der to typer 
fritrumsprofiler på Den nye bane København-
Ringsted: EBA-profilet, som er gældende i tunneler 
og under broer, og EA-profilet, som er gældende på 
strækninger uden for tunneler og broer. EA-profilet 
fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 6, EA-fritrumsprofilet 

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

Teknikhytte 

Der placeres en teknikhytte på ca. 50 m2 ved Aved-
øre Havnevej. Adgangen til hytten forventes at ske 
via den eksisterende adgang fra Avedøre Havnevej. 
Der etableres en intern sti til sporet/sporskiftet. 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt ni 
veje og stier i Sektion By. Derudover omlægges seks 

veje i Sektion By som følge af Den nye bane Køben-
havn-Ringsted. 

Udover de lukninger af veje og stier, som er beskre-
vet i skemaerne herunder, vil der forekomme restrik-
tioner i form af indsnævringer, hastighedsnedsættel-
ser mv. i forbindelse med selve udførelsen. 

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

Ved bygning af banen og de omlagte vejer skal der i 
umiddelbar nærhed af anlæggene eksproprieres area-
ler til midlertidig arbejdsplads. 

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

Grundet den fysiske nærhed til Holbækmotorvejen er 
disse forhold samt ombygningen af et antal af de 
skærende veje og stier blevet drøftet med Vejdirekto-
ratet. 

I de efterfølgende afsnit findes en gennemgang af 
samtlige vej- og stiomlægninger i Sektion By, som 
foranlediges af Den nye bane København-Ringsted. 

Overføring af veje og stier 

I alt skal syv veje og seks stier føres over banen. 

 

 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsespe-
rioden 

Retortvej 

St. 0.580- 0.800 

Krydser banen i 

St. 0.650 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Retortvej forlægges mod vest og tilsluttes Vigers-
lev Allé lidt vest for den eksisterende tilslutning. 

Der bygges en ny bro, hvor Retortvej krydser den 
nye bane. 

Den forlagte Retortvej etableres med et tværprofil 
bestående to kørebaner på 3,5 m, 2,5 m cykelsti 
og 2,5 m fortov i begge sider samt 0,5-1,0 m 
rabat i begge sider. 

I begge sider etableres kantsten mellem køreba-
ne/cykelsti samt cykelsti/fortov. 

Retortvej (med vejstationeringer): 

St. 100  

Bro samt vejstykker som ligger 
udenfor eksisterende vejanlæg 
anlægges uden særlige trafikfor-
anstaltninger. 

I forbindelse med trafikomlæg-
ningen til den nye bro vil Retort-
vej blive lukket.  

Alternativt etableres der en mid-
lertidig forlægning af Retortvej 
for at kunne opretholde den gen-
nemkørende trafik. Dette vil 
medføre en nedsættelse af ha-
stigheden. 

Lukningen eller omlægningen af 



04.09.2012 340  

Tilslutning til eksisterende Retortvej omkring 
indkørsel til CSC. 

St. 197 

Tilslutning af Frugtmarkedet, 

se vejbeskrivelse under afsnit 3.6 ”Omlægning af 
veje og stier”. 

Tilslutning etableres som overkørsel. 

St. 251 

Tilslutning af forlagt Kulbanevej, 

se vejbeskrivelse under afsnit 3.6 ”Omlægning af 
veje og stier”. 

Tilslutning som almindelig vejtilslutning. 

St. 262-285 

Bro over bane. 

St. 376 

Tilslutning af adgangsvej til genbrugsstation 
(tidligere Kulbanevej), 

se vejbeskrivelse under afsnit 3.6 ”Omlægning af 
veje og stier”. 

Tilslutning som almindelig vejtilslutning. 

St. 378 

Tilslutning af adgangsvej til industrigrunde (tid-
ligere del af Retortvej), 

se vejbeskrivelse under afsnit 3.6 ”Omlægning af 
veje og stier”. 

Tilslutning etableres som overkørsel. 

St. 472 

Tilslutning til Vigerslev Allé. 

Det eksisterende signalanlæg flyttes og tilpasses 
til det nye kryds idet Danshøjvej inkluderes i 
signalkrydset. 

Retortvej skønnes at have en 
varighed af 1-2 måneder. 

Sti i Kulbaneparken 

Ca. st. 800-1.200 

Stien forløber på langs af parken fra rednings-
plads ved Retortvej/adgangsvej til genbrugsstati-
onen til redningsplads ved Kulbanevej 

Nyanlæg 

Sti Vigerslev Vænge 

Ca. St. 0.960 

Type: 

Kommunal sti 

Stien forbinder Vigerslev Vænge og Kulbane-
vej/Hornemanns Vænge. 

Stien retableres over banetunnelen med 3,0 m 
grusbelægning med 0,5 m yderrabat langs stien. 

Entreprenøren skal under hele 
anlægsperioden sørge for en 
gangpassage på tværs af banetra-
ceet. 
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Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Sti ca. st. 1.250 Stien går fra Kulbanevej til Vigerslev Vænge i 
mellem de nye boldbaner.  

Stien etableres over banetunnelen med 3,0 m 
grusbelægning med 0,5 m yderrabat langs stien 

Nyanlæg 

Kulbanevej samt Vi-
gerslevvej 

St. 1.560 

 

Type: 

Kommunevej 

 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Den nye bane føres i en tunnel under Kulbanevej 
og Vigerslevvej. 

Dette betyder at de to veje skal hæves ca. 1,7 m i 
krydset Kulbanevej/Vigerslevvej 

Dette medfører at Kulbanevej retableres på en ca. 
200 m strækning fra krydset og mod vest, samt at 
Vigerslevvej skal omlægges mellem Vigerslev 
Allé og Folehaven. 

Begge veje retableres i princippet med tværprofil 
som de eksisterende veje, dog med mindre juste-
ringer på Kulbanevej. Til- og frakørsler til tank-
stationen tilpasses de ændrede koteforhold. 

Kulbanevejs tværsnit vil blive med 2 x 3,5 m 
kørebaner, 5,0 m parkering i sydlig side (mod 
Superbest), 2,0 m parkering mod nord. I sydlige 
side etableres et 2,5 m fortov og mod nord en 0,5 
m rabat. 

På den nordlige side fra Vigerslev Allé til ind-
kørslen til Finnebyen etableres en 2,5 m cykelsti 
og 2,5 m fortov. 

Vigerslevvejs tværsnit vil blive med 9,5 m køre-
bane/helle samt 2,5 m cykelsti og 2,5 m fortov i 
begge sider. Mod Vigerslevparken etableres en 
0,5 m rabat. 

I anlægsperioden lukkes Vi-
gerslevvej for at kunne udføre 
banetunnellen samt for at hæve 
vejen.  

Der etableres derfor en interims-
vej for Vigerslevvej. Interimsve-
jen lægges ind i Vigerslevparken 
mellem Vigerslev Allé og Fole-
haven med en interimstilkørsel til 
Tankstationen. 

Interimstilkørslen til tankstation 
skal ligeledes fungere som ad-
gang til Centerparken og den 
vestlige ende af Kulbanevej. 

Forbindelsen mellem Vigerslev-
vej og Kulbanevej skal derfor ske 
via en midlertidig forlægning af 
Kulbanevej  bag om Centerpar-
ken samt over parkeringspladsen. 
Interimsvejen bag om Centerpar-
ken etableres med to kørebaner 
og fortov i den ene side. 

Anlægsperioden hvor trafikken 
skal foregå via interimsvejene 
skønnes at have en varighed af 2-
2½ år. 

Sti i Vigerslevparken 

St. 1.590 

Type: 

Kommunal sti 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Der etableres en ny sti gennem Vigerslevparken 
som krydser banen på en bro umiddelbart op til 
Vigerslevvej. 

Stien anlægges 6,0 m bred med 0,5 rabat i begge 
sider.  

Vigerslevparken vil blive benyt-
tet som arbejdsplads for tunnel-
entreprisen og vil i hele denne 
anlægsperiode ikke kunne benyt-
tes af gående eller cyklende. 
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Vigerslev Al-
lé/Hvidovrevej/Alling
vej 

St. 2.050-2.650 

 

Type: 

Kommunevej 

 

Vejmyndighed: 

Hvidovre -kommune 

Den nye bane føres i en tunnel under Vigerslev 
Allé og Allingvej. 

Dette medfører at Vigerslev Allé flyttes en smule 
mod nord samt hæves ca. 1 m omkring Hvidov-
regade. 

Hvidovregade samt Næsborgvej tilpasses den nye 
Vigerslev Allé i fornødent omfang. 

Alle berørte veje udføres med samme vejprofil 
som de eksisterende. 

Overkørslen til Næsborgvej retableres og der 
laves en overkørsel fra Hvidovregade til Vigers-
lev Allé. 

Vigerslev Allé etableres med 2 x 3,5 m kørebane, 
2,0 m cykelsti i begge sider samt 1,5 m fortov i 
den nordlige side. I den sydlige side afsluttes 
vejen mod motorvejen med 0,5 m rabat. 

Hvidovrevej retableres og tilpasses baneprojektet. 

Allingvej etableres med 2 x 3,5 - 4,0 m kørebane, 
2,0-2,5 m cykelsti i begge sider samt 2,0 m fortov 
i den nordlige side. I den sydlige side afsluttes 
vejen mod motorvejen med 0,5 m rabat. 

I anlægsfasen lukkes Vigerslev 
Allé mellem Hvidovrevej og 
Hvidovregade samt Allingvej 
mellem Hvidovrevej og Dalum-
vej. 

Ved Hvidovrevej vil tunnelen 
under vejen blive udført ad  to 
omgange, hvorfor trafikken vil 
være forlagt først til den ene side 
af vejen derefter til den anden 
side.  Herefter vil trafikken fore-
gå i nord- sydgående retningen 
uden indsnævringer af vejen, 
men Allingvej og Vigerslevvej 
vil stadig være lukket. 

Allingvej mellem Dalumvej og 
frem til Ulstrupvej: 

På denne strækning inddrages 
forhaverne fra de tilgrænsende 
ejendomme. Der etableres et  
interimsvejprofil med et mindst 3 
m bredt ensrettet kørebaneareal, 
1,5 m fortov samt 0,5 m til op-
sætning af hegn mod byggeplads. 

Strækningen ensrettes mod øst 
med udkørsel til Dalumvej. 

Allingvej mellem Ulstrupvej og 
Klardam: 

Eksisterende fortov bibeholdes til 
fodgængere. 

Eksisterende cykelsti benyttes 
som dobbeltrettet cykelsti med 
midterafstribning. 

4,5 m af eksisterende kørebane 
omlægges til 0,5 m hegn mod 
byggepladsen, 3 m til ensrettet 
kørebane og 1 m som sikker-
hedsafstand til cykelsti.  

 

Kørebanen ensrettes mod øst.  

Allingvej mellem  Klardam og 
Avedøre Havnevej: 

Eksisterende fortov bibeholdes til 
fodgængere. 

Interimscykelsti ud føres som sti 
i begge sider eller eksisterende 



 343 04.09.2012 

cykelsti benyttes som dobbeltret-
tet cykelsti med midterafstrib-
ning. 

Der etableres 2 kørebaner à 3 m 
og der udlægges 0,5 m til hegn 
mod byggepladsen. 

Varighed af vejlukninger og tra-
fikomlægninger: 

Trafikomlægningen på Hvidov-
revej vil have en varighed af 1-
1½ år.  

Varighed af trafikomlægninger-
ne på Vigerslev Allé skønnes til 
2½-3 år inkl. trafikomlægningen 
på Hvidovrevej. 

Varighed af trafikomlægninger-
ne på Allingvej skønnes til 3-3½ 
år inkl. trafikomlægningen på 
Hvidovrevej. 

Trafikomlægningen er ikke ende-
ligt afklaret, men det forventes at 
Allingvej bliver lukket ved til-
slutningen til Avedøre Havnevej 
i en kortere periode i forbindelse 
med trafikomlægningen på broen 
Avedøre Havnevej 

Sti ved Hvidovregade 

St. 2.150 

Type:  

Kommunalsti 

Vejmyndighed:  

Hvidovre Kommune 

Nuværende gangtunnel nedlægges i forbindelse 
med anlæg af ny banetunnel. 

Efter færdiggørelse af banetunnel etableres ny 
stibro.  

Stitrafikken henvises til at passe-
re Holbækmotorvejen ved Hvi-
dovrevej.  

Sti ved Ulstrupvej 

St. 2.665 

Type:  

Kommunalsti 

Vejmyndighed:  

Hvidovre Kommune 

Stibroen lukkes midlertidigt under jernbanebyg-
geriet i forbindelse med flytning af understøtnin-
ger.  

Broens overbygning retableres som eksisterende.  

Stibroen kan ikke benyttes i an-
lægsperioden. Stitrafikken henvi-
ses til at passere Holbækmotor-
vejen ved Hvidovrevej og/eller 
ved Avedøre Havnevej.  

Avedøre Havnevej 

St. 3.450 

 

Den nye bane føres under Avedøre Havnevej 
umiddelbart op ad broen over motorvejen. 

Avedøre Havnevej retableres med eksisterende 

Tunnelen under Avedøre Havne-
vej udføres i to etaper, hvilket 
medfører trafikomlægninger hen 
over motorvejsbroen og den nye 
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Type: 

Motorvejsbro/kom-
munevej 

 

Vejmyndighed: 

Vejdirektora-
tet/Brøndby Kommune 

tværprofil.  

Motorvejsramperne tilpasses baneprojektet.  

tunnel. 

Trafikomlægningen er ikke ende-
ligt afklaret, men det forventes at 
Allingvej bliver lukket, og det 
forsøges at opretholde to ligeud-
gående spor i begge retninger 
samt en ny rampetilkørsel for 
kørende fra nord. 

Interimssituationen skønnes at 
have en varighed af ½-1 år. 

Omlægning af veje og stier 

I alt skal yderligere 6 veje og stier omlægges i Sektion By. 

Omlagte veje Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Frugtmarkedet 

St. 0.480-0.600 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Frugtmarkedet afbrydes og den sydlige del dre-
jes for at blive tilsluttet den nye Retortvej med 
en overkørsel. 

Vejen retableres med 2 x 2,75 m kørebaner samt 
2,0-2,5 m rabat i hver side. 

Arbejdet udføres uden større trafik-
foranstaltninger. I forbindelse med 
tilslutning foretages mindre omlæg-
ninger af trafikken. 

Adgangsvej til om-
formerstation 

St. 0.540-0.580 

Type:  
Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Frugtmarkedet afbrydes. Der etableres adgangs-
vej til omformerstationen fra den afbrudte del af 
Retortvej. 

Adgangsvejen etableres 3,0 m bred med 1,0 m, 
rabat i begge sider. 

 

 

Kulbanevej 

St. 0.640-0.960 

Type: 

Kommunal vej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Kulbanevej gennemskæres af banen forlægges 
mod syd og tilsluttes den forlagte Retortvej. 

Forlagt Kulbanevej etableres med 2 x 3,25 m 
kørebaner, 2,0 m cykelsti i begge sider samt 2,5 
m fortov i nordsiden. På begge sider etableres 
0,5-1,5 m rabat. 

Arbejdet kan udføres uden de større 
trafikforanstaltninger. I forbindelse 
med tilslutning etableres mindre 
trafikomlægning. 
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Adgangsvej til indu-
strigrunde (og Gl. Re-
tortvej) 

St. 0.670-0.720 

Type: Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Den eksisterende Retortvej bibeholdes på et 
stykke parallelt med den nye Retortvej. De to 
veje forbindes med en kort adgangsvej. 

Den eksisterende Retortvej hæves hvor de to 
veje tilsluttes. 

Adgangsvejen etableres med et 2,5 m bredt 
fortov i vestsiden og 2 x 2,75 m kørebaner. På 
ydersiderne etableres 0,5 m rabatter. 

Arbejdet kan udføres uden større 
trafikforanstaltninger. I forbindelse 
med tilslutning etableres en mindre 
trafikomlægning. 

Adgangsvej til Gen-
brugsstation 

St. 0.720-0.820 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Den østlige del af eksisterende Kulbanevej bi-
beholdes som adgangsvej til genbrugsstationen. 
Den hæves ved tilslutningen til nye Retortvej og 
tværprofilet tilpasses tilkørselsforholdene til 
genbrugsstationen. 

Vejen etableres med fortov i den ene side samt 
kørebaner til og fra genbrugsstation.  

Adgangsvejen kan etableres uden 
større trafikforanstaltninger, idet 
genbrugsstationen kan holdes åben 
under hele anlægsperioden enten 
med indkørsel fra nord eller syd. 

Adgangsvej til Finne-
byen 

St. 1.510 

Type: 

Kommunal vej 

Vejmyndighed: 

Københavns Kommu-
ne 

Adgangsvejen til Finnebyen bibeholdes i det 
eksisterende tracé men hæves for at kunne til-
sluttes den hævede Kulbanevej. 

Vejen etableres med samme tværprofil som 
eksisterende. 

Der etableres en interimsvej til Fin-
nebyen der skal fungere som ad-
gangsvej under hele tunnelbyggeri-
et. 

Interimsvejen etableres fra den 
nordøstlige del af Finnebyen og 
tilsluttes via et parkeringsareal på 
matr. nr. 3179 Vigerslev, Køben-
havn til Vigerslev Allé. 

Varighed for interimsvejen skønnes 
til 2½-3 år.  

Vigerslev Al-
lé/Hvidovrevej/Alling
vej 

St. 1.810 – 1.970 

Type: 

Kommunevej 

Vejmyndighed: 

Hvidovre Kommune 

Der nedlægges to veje og et parkeringsområde. 
Vejareal og overkørsel erstattes af fortov og 
cykelsti. 

Arbejdet kan udføres uden større 
trafikomlægninger. 
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Holbækmotorvejen Støjskærm fjernes i anlægsperioden. 

Motorvejen retableres som eksisterende efter 
aftale med Vejdirektoratet. 

Støjskærm retableres efter aftale med Vejdirek-
toratet. 

De to eksisterende kørebaner ind 
mod København flyttes mod syd for 
at give plads til to af de tre eksiste-
rende kørebaner ud af København 
efterfølgende kan flyttes over mid-
terrabatten til den sydlige side. 

Trafikken på Holbækmotorvejen 
omlægges i en periode på 3-4 år 

 

Afvanding  

Vandløb 

Der er registreret et vandløb i Sektion By, Harrestrup 
Å. 

I dag er vandløbet rørlagt, der hvor det krydser med 
banen. 

Som en del af baneprojektet åbnes åen mellem Vi-
gerslev Allé og Motorvejen. Åens tværsnit udføres 
med en bundbredde på 6,5 m og åbrinker med anlæg 
1, hvilket betyder at en 1 m høj skråning er 1 m bred. 
Banen føres over åen på en sporbærende bro, der 
samtidig giver plads til en faunapassage på begge 
sider af åen.  

Afvanding af banen 

Banens afvandingssystem underopdeles i sektioner 
for hhv. Københavns, Hvidovre og Brøndby Kom-
mune med vandskel tæt ved kommunegrænserne. 

Afvanding af den del af banen som anlægges i Kø-
benhavns Kommune sker ved opsamling af regnvand 
i grøft- og ledningsanlæg hvorfra vandet ledes til 
dybdepumpestationen i Kulbanetunnelen i ca. st. 
1.200. 

Banedanmark etablerer et 3000 m3 forsinkelsesbassin 
i forbindelse med Kulbanetunnel konstruktionen. 
Bassinet placeres som anvist i tegningsbilagene og 
udleder til Københavns Energi’s afløbsystem.  

Afvanding af den del af banen som anlægges i Hvid-
ovre Kommune sker via trug og ledningsanlæg til 
dybdepumpestationen i Hvidovretunnelen i ca. st. 
2.150. 

Fra pumpestationen oppumpes regnvandet til det 
projekterede regnvandsbassin i Vigerslevparken, 
anlagt i kilen ved Holbækmotorvejen, den nye bane 
og Harrestrup Å, hvorfra vandet afledes ved reduce-
ret udløb til Harrestrup Å. 

Afvanding for den del af banen som anlægges i 
Brøndby Kommune sker via grøfter til en pumpe-
brønd placeret umiddelbart vest for Avedøre Havne-
vej i ca. st. 3.510. Fra pumpebrønden afledes regn-
vandet til bassin i ca. st. 3.770 hvorfra regnvandet 
ved reduceret udløb ledes til Stadsrendens sideløb. 

Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassinet 
vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg af 
servitutter. 

Afvanding af Holbækmotorvejen 

Anlæggelse af banen nødvendiggør flytning af det 
eksisterende afvandingsanlæg i det vestgående køre-
spor i Holbækmotorvejen, samt VD´s pumpebygværk 
placeret i brovederlaget ved Hvidovrevejs passage af 
Holbækmotorvejen. 

Den eksisterende afvandingsledning for motorvejens 
vestgående spor omlægges, så den respekterer den 
nye bane. 

Pumpebygværket anlægges fri af den nye bane, ved 
det østgående motorvejskørespor og umiddelbart vest 
for Hvidovrevejs overføring over Holbækmotorve-
jen. Den oppumpede rengvandsmængde fastholdes 
svarende til den eksisterende mængde på 225 l/s, 
ligesom tilslutningsstedet til Hvidovre Kommunes 
regnvandssystem principielt er uændret. 

Hvidovre Forsyning, skal som en række andre led-
ningsejere, omlægge deres regnvandsledning i Al-
lingvej/Hvidovrevej hvor regnvandet fra Holbækmo-
torvejen i dag ledes til. 

Regnvandet fra det omlagte afvandingssystem i mo-
torvejen tilsluttes det nyomlagte ledningsanlæg efter 
nærmere aftale med Hvidovre Forsyning.  

Afvanding af forlagte veje og stier 

Ved forlægning af veje og stier tilsluttes afvandings-
anlægget til det eksisterende fællessystem, hvor dette 
er muligt. Alternativt anlægges opsamlingsledninger 
i vejen. 
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Pumpestationer, banen 

I forbindelse med nødudgangene i st. 1.200 og 2.150 
(se afsnit 3.11) etableres der pumpestationer og tek-
nikrum under terræn. Pumpestationerne afvander 
udelukkende baneterræn. 

I st. 3.500 anlægges en pumpebrønd på nordsiden af 
banen som en selvstændig konstruktion. Pumpebrøn-
den afvander udelukkende baneterræn. 

Pumpestationer, motorvej  

For Vejdirektoratet anlægges der et erstatningsbyg-
værk i form af en pumpestation og et regnvandsbas-
sin i st. 2.400 på sydsiden af motorvejen samt led-
ninger til og fra pumpestation og bassin. 

På Sektion By forventes der, at skulle etableres ud-
ledning til følgende recipienter: 

 
 

Stationering Bassintype Recipient 

1.200 Underjordisk pumpebygværk Regnvandssystem i Kulbanevej 

1.800 Regnvandsbassin Harrestrup Å 

2.400 Underjordisk pumpebygværk Eksisterende spildevandsteknisk anlæg i 
Hvidovrevej 

3.640/3.850 Regnvandsbassin Stadsrendens sidetilløb 

 

Reinfiltration 

I forbindelse med anlæg af de dybtliggende tunneller 
skal der udføres grundvandssænkning for fastholdel-
se af en tør byggegrube. 

Grundvandsspejlet opretholdes ved brug af reinfiltra-
tion. Det vil sige, at det grundvand der pumpes op af 
byggegruberne reinfiltreres ved at pumpe vandet ned 
i jorden igen tæt ved byggegruberne, hvorved den 
hidtidige grundvandsstand opretholdes. Overvågning 
af grundvandsstanden foretages fra pejlebrønde.  

Projektet for reinflitration indeholder blandt andet et 
rørsystem bestående af en eller to ringe omkring de 
to tunnelprojekter i en afstand på ca. 100-500 m fra 
tunnelkonstruktionen jf. tegningsmaterialet. 

I besigtigelsesmaterialet er der angivet forslag til 
projektet for reinflitration.   

Det er den kommende entreprenør, der træffer den 
tekniske afgørelse om placering og antal af reinfiltra-
tions- og pejlebrønde i samarbejde med Banedan-
mark.  

Projektet for reinfiltration forventes først at foreligge 
efter ekspropriationerne er gennemført. Det forventes 
at brønde til pejling og reinfiltration efterfølgende 
kan gennemføres ved frivillige aftaler. 

Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion By skal der håndteres betydelige jord-
mængder. Indbygningsegnede jordmaterialer vil i vid 

udstrækning blive genanvendt ved etableringen af 
terrænreguleringer. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves ca. 400.000 m3 jord i forbindelse med etable-
ringen af bl.a. Kulbanetunellen i Københavns Kom-
mune og Hvidovretunellen i Hvidovre Kommune. 

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af terrænhævninger omkring bane og veje i 
området.  

Der planlægges placeret jord i den fremtidige Kulba-
nepark, den eksisterende Vigerslevpark og i Bakke-
skoven, som er en yngre skov mellem Avedøre Hav-
nevej og Brøndbyøstervej. 

Kapaciteten af udsætningsområder, som er reservere-
de for Den nye bane København-Ringsted i Sektion 
By er ca. 300.000 m3. 

Det forventes at ca. 100.000 m3 jord er forurenet og 
skal bortskaffes uden for projektområdet. 

Eksisterende beplantning i Kulbaneparken, Vi-
gerslevparken og Bakkeskoven retableres efter nær-
mere aftale med kommunerne. 

Hegn m.v.  

I nødvendigt omfang etableres hegn på trugsektioner 
og fri bane for bl.a at forhindre passage af banen 
samt beskyttelse mod kørebaneledningsanlægget. 
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Nødudgange og behandlingspladser 

Der etableres nødudgangsbygværker i st. 0.850, 
1.200, 2.150, 2.400 og 2.750.  

Der etableres herudover udgange fra banens nødfor-
tov i st. 0.500, 1.670 og 3.500. 

Udgangene i st. 0.850, 2.750 og 3.500 udføres med 
redningsramper og enkeltløbstrapper. 

Udgangene i st. 1.200, 2.150 og 2.400 etableres med 
dobbeltløbstrapper. 

Ved nødudgangene i st. 0.850 og 1.670 etableres der 
behandlingspladser for beredskabet på ca. 900 m2. 

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

På Sektion By berøres Vigerslevparken (st. 1.580-
1.780), der er et langstrakt parkområde langs Har-
restrup Å (st. 1.770). Vigerslevparken er fredet og 
Harrestrup Å, der er rørlagt på strækningen, er be-
skyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  

I Hvidovre Kommune løber banen gennem et smalt 
grønt område mellem Allingvej og Holbækmotorve-
jen, hvori der ligger et regnvandsbassin (st. 3.000), 
der på grund af størrelse og naturindhold falder ind 
under § 3.  

I Brøndby Kommune berøres den sydligste del af 
området Bakkeskoven, der er fredskov (st. 3.460-
4.350). I alt berøres ca. 5,7 ha fredskov permanent og 
ca. 0,7 ha fredskov midlertidigt i Bakkeskoven.  

Sektion By (st. 0.100-3.640) vedrører matr. nr. 9a 
Brøndbyøster By, Brøndbyøster Bakkeskoven og 
omfatter ca. 0,6 ha fredsskov permanent og ca. 2,8 ha 
fredskov midlertidigt.  

På Sektion Nord (st. 3.640-3.900) er der vedrørende 
matr.nr. 10c Brøndbyster By, Brøndbyøster tilføjet 
yderligere et område i forhold til den afholdte besig-
tigelsesforretning på Sektion Nord som omfatter ca. 
0,7 ha fredskov midlertidigt samt vedrørende matr.nr. 
10a Brøndbyøster By, Brøndbyøster tilføjet yderlige-
re et område som omfatter ca. 0,01 ha fredskov mid-
lertidigt.  

Som kompensation for banens barriereeffekt og are-
aloptag etableres et erstatningsvandhul i Vigerslev-
parken, og Harrestrup Å frilægges på en ca. 80 m 
lang strækning gennem parken. Desuden etableres et 
nyt og større regnvandsbassin i Hvidovre Kommune i 
sammenhæng med Vigerslevparken 

Vigerslevparken og Bakkeskoven er i kommunalt 
eje. 

Der er i forbindelse med VVM’ens feltundersøgelser 
registreret en enkelt art af flagermus (brunflagermus) 
i Vigerslevparken (Lerknolden). 

Erstatningsbiotoper 

Der etableres et erstatningsvandhul i Vigerslevparken 
og Harrestrup Å fritlæggges på en ca. 80 m lang 
strækning.   

Faunapassager 

Der etableres en faunapassage under banen langs den 
frilagte Harrestrup Å i st. 1.770. Der etableres 1,5 m 
brede banketter med en frihøjde på 1 m på begge 
sider af vandløbet. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Konsekvenserne af støjende aktiviteter i anlægsperi-
oden vurderes med udgangspunkt i de grænseværdier 
der anvendes af de kommunale myndigheder. Kø-
benhavn, Hvidovre og Brøndby Kommuner tager 
udgangspunkt i en støjgrænse på 70 dB(A) indenfor 
normal arbejdstid (mandag-fredag kl. 07-18, dog 
målt over 8 timer). Hvidovre Kommune stiller dog 
krav til at særligt støjende aktiviteter, som etablering 
af spunsvægge, kun kan udføres i tidsrummet kl. 08-
16. Københavns Kommune har defineret en støj-
grænse på 40 dB(A) for øvrige tidsrum. 

Udførelse af støjende anlægsarbejder udenfor de 
fastsatte tidsrum (i praksis udenfor normal arbejdstid) 
eller udførelse af arbejder, som medfører overskri-
delser af de fastsatte støjgrænser, kan kun ske så-
fremt kommunerne har meddelt dispensation hertil. 

Støjende anlægsarbejder skal i alle tilfælde anmeldes 
til de respektive kommuner senest 14 dage før arbej-
det påbegyndes. 

På grund af anlægsarbejdets karakter kan det ikke 
undgås, at grænseværdier for støj periodevis vil blive 
overskredet. 

Af hensyn til eksisterende infrastruktur vil der blive 
behov for at arbejdet skal udføres i aften- og natpe-
rioden. Det vil primært være steder hvor broer og 
større veje skal ombygges eller hvor anlægsarbejdet 
foregår meget tæt på større veje. 

De steder hvor anlægsarbejdet foregår i nærheden af 
boligbebyggelse, og hvor projektets grænseværdier 
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for støj forventes overskredet, vil anlægsarbejdet 
blive tilrettelagt så støjgener minimeres mest muligt. 

Anlægsarbejderne forventes ikke at give anledning til 
bygningsskadelige vibrationer. Enkelte steder hvor 
anlægsarbejdet vil foregå meget tæt på bygninger, vil 
der stilles krav til den udførende entreprenør om at 
udføre vibrationsovervågning. Før anlægsarbejderne 
igangsættes, vil der blive gennemført fotoregistrering 
af nærliggende bygninger for at kunne vurdere even-
tuelle bygningsskader forårsaget af anlægsarbejder-
ne. 

I enkelte boliger tæt på anlægsarbejdet kan komfort-
grænseværdien for vibrationer periodevis blive tan-
geret eller overskredet. Københavns Kommune sæt-
ter en komfortgrænseværdi for vibrationer i boliger i 
rene boligområder på 75 dB(KB) og Hvidovre 
Kommune sætter en komfortgrænseværdi for vibrati-
oner på 80 dB(KB).  

I anlægsfasen nedtages eventuelt motorvejsskærm st. 
1.740-1.900 i  anlægsperioden. Skærmen retableres 
efterfølgende efter aftale med Vejdirektoratet. 

I anlægsfasen nedtages motorvejsskærm st. 1.900-
2.320 i anlægsperioden. Skærmen retableres efterføl-
gende efter aftale med Vejdirektoratet. 

Støj i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted er omfattet af 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra 
jernbaner: 

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

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

I henhold til Banedanmarks praksis, som er aftalt 
med Miljøstyrelsen, foretages der ikke støjbeskyttel-
se af eller ved bygninger, som anvendes til erhverv, 
kontor mv. 

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der skal opsættes 
støjskærme langs banen. Kriteriet er baseret på støj-
belastningstallet, SBT. SBT beregnes som ved tidli-
gere baneprojekter og angiver den andel af boliger, 
som ud fra geneundersøgelser må forvente at føle sig 
stærkt generet af støjen. For en sammenhængende 
boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelast-
ningstallet pr. km, SBT/km. Kriteriet for etablering af 

støjskærme er SBT/km ≥ 8 (valgt ud fra erfaringer fra 
blandt andet støjpuljen). 

Ved sammenhængende strækninger, hvor skærmkri-
teriet ikke er opfyldt, vil boliger, som bliver belastet 
af støj over grænseværdien få tilbudt støjisolering af 
belastede facader. Støjisoleringen bliver typisk forta-
get i form af udskiftning til mere støjisolerende vin-
duer. 

Identificering af de strækninger hvor der skal opsæt-
tes støjskærme, og hvor der er boliger der skal tilby-
des facadeisolation, gennemføres på baggrund af en 
ny støjberegning på et opdateret grundlag. 

Eksisterende skærm mod øst  i st. 0.180 – 0.600 for-
højes. 

Eksisterende skærm langs med Holbækmotorvejen, 
som midlertidigt fjernes, genopsættes efter aftale 
med Vejdirektoratet. 

Der etableres ny skærm langs med Allingvej fra 
Ulstrupvej til Avedøre Havnevej, jf. tillægbetænk-
ning til anlægsloven fra ca. st. 2.620 – 3.420, med en 
højde på 3 m. 

Vibrationer i driftsfasen 

Den ny bane København – Ringsted er omfattet af 
grænseværdier som svarer til Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for vibrationer: 

• 75 dB(KB) i boliger i boligområder (hele 
døgnet), børneinstitutioner og lignende, og 
boliger i blandet bolig / erhvervsområde i af-
ten- og natperioden (kl. 18 - 07). 

• 80 dB(KB) i boliger i blandet bolig / er-
hvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og 
kontorer, undervisningslokaler m.v. 

• 85 dB(KB) i erhvervsbebyggelse. 

Følegrænsen for vibrationer er 71-72 dB(KB), dvs. 
vibrationer godt kan være mærkbare, uden at de vej-
ledende grænseværdier nødvendigvis er overskredet. 

Hvis vibrationerne er kraftige nok, kan de give an-
ledning til at der udstråles hørbar lyd til rum i boli-
gerne. Dette betegnes strukturlyd. Strukturlyden er 
som regel fremherskende i det lavfrekvente område 
og reguleres derfor i forhold til Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier for lavfrekvent støj. 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lavfre-
kvent støj er: 
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  Lavfrekvent støj 
(A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz) 

aften / nat (kl. 18 - 07) 20 dB Beboelsesrum, herunder i børneinsti-
tutioner og lign. 

dag (kl. 07 - 18) 25 dB 

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum 30 dB 

Øvrige rum i virksomheder 35 dB 

 

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer 
undersøgelses mulighederne for vibrationsreduceren-
de tiltag, typisk i sporet. Placering og udformning af 
disse gennemføres på baggrund af måling og bereg-
ning af vibrationsudbredelsen mellem det fremtidige 
tracé for den nye bane og de nærliggende boliger.   

Kulturhistoriske forhold 

Finnebyen ligger ud til Vigerslevvej langs med Kul-
banevej. Den består af 14 træhuse, der anvendes til 
helårsbeboelse. Husene blev opført i 1947 som en af 
tre husvildebebyggelser i København for at afhjælpe 
boligmanglen efter krigen. Husene i Finnebyen er af 
Københavns Kommune udpeget som bevaringsvær-
dige og repræsenterer et bevaringsværdigt kulturmil-
jø. Det forventes at vibrationsniveauet vil indebære, 
at syv af de 14 beboelseshuse skal eksproprieres. 

Særlige forhold vedr. København Kommune 

I Københavns Kommune er der en række særlige 
fokusområder som beskrives herunder. 

Omfanget og placeringen af udsætningsområder i 
København Kommune er ikke endeligt afklaret med 
kommunen. 

Retortvej/Kulbanevej  

Projektet ved Retortvej og Kulbanevej er ændret i 
forhold til VVM-undersøgelsen i samarbejde med 
Københavns Kommune. Skæringspunktet med banen 
er flyttet tættere på eksisterende Retortvej og en 
rundkørsel er udgået af projektet. 

Udarbejdelse af en ny lokalplan for området pågår i 
Københavns Kommune. 

Kulbaneparken 

Som foreslået i VVM-undersøgelsen retableres eksi-
sterende entreprenøroplagspladser langs med Kulba-
nevej som en ny sammenhængende park med terræn-
regulering ind over tunnellen. 

Udarbejdelse af en ny lokalplan for området pågår i 
Københavns Kommune. 

Containerdepot 

Genbrugsstationen ved Kulbanevej har et mindre 
tilhørende containerdepot ved Hornemanns Vænge. 
Genbrugsstationen containerdepotet placeres ved 
siden af den eksisterende genbrugsstation mod vest.  

Fodboldbaner og klubhus 

De eksisterende boldbaner flyttes mod vest og gen-
etableres med nuværende størrelse med hegning. 
Københavns Kommune flytter klubhuset til et andet 
af kommunes idrætsanlæg inden opstart på anlægsar-
bejder. Efter nærmere aftale med Københavns Kom-
mune etableres et nyt klubhus i forbindelse med re-
tablering af boldbanerne. 

Banearealerne i Kulbaneparken 

Arealerne over den kommende Kulbanetunnel vil 
være Banedanmarks ejendom, men arealerne vil 
brugs- og vedligeholdsmæssigt blive stillet til rådig-
hed for Københavns Kommune efter etablering af 
fodboldbaner og park.  

Der vil i den forbindelse blive indgået en aftale, der 
definerer at drift og vedlighold af arealerne vil påhvi-
le Københavns Kommune, ligesom det vil blive defi-
neret inden for hvilke begrænsninger kommunen kan 
råde over arealerne, hvad angår bebyggelse, terræn-
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regulering, udgravning, etablering af ledningsanlæg 
samt oplag på arealerne. 

Vigerslevparken 

Vigerslevparken er fredet jf. FRS 66/2006. Frednin-
gen tillader imidlertid etablering af Den nye bane 
København-Ringsted. Parkens terræn reguleres om-
kring banen, omkring den forlagte stioverføring samt 
omkring Harrestrup Å. 

Der etableres et erstatningsvandhul i Vigerslevpar-
ken. Desuden etableres et nyt regnvandsbassin i Vi-
gerslevparken og et større regnvandsbassin i Hvidov-
re Kommune i sammenhæng med Vigerslevparken. 

Harrestrup Å 

Harrestrup Å er i dag rørlagt over ca. 120 m. Har-
restrup Å fritlægges på en ca. 80 m lang strækning 
gennem parken. Der etableres en ny banebro over 
den fritlagte å. Se også afsnit 3.7.1 

Særlige forhold vedr. Hvidovre Kommune 

I Hvidovre Kommune er der en række særlige fokus-
områder som beskrives herunder. 

Placering og udformning af stipassage i st. 2.140 og 
st. 2.660 er ikke endeligt afklaret med Hvidovre 
Kommune. 

Underføring af sti, Hvidovregade, (st. 2.140) 

Den eksisterende stitunnel under Holbækmotorvejen 
nedlægges. Der etableres en ny stibro over motorve-
jen. 

Anvendelse af tunnelen til tekniske ledningsanlæg 
pågår. 

Overføring af sti, Allingvej, (st. 2.660) 

Den eksisterende stibro over motorvejen og Allingvej 
lukkes midlertidigt.  Broens overbygning retableres 
som eksisterende. 

Særlige forhold vedr. Brøndby Kommune 

I Brøndby Kommune er der en række særlige fokus-
områder som beskrives herunder. 

Omfanget og placeringen af udsætningsområder i 
Brøndby Kommune er ikke endeligt afklaret med 
kommunen. 

Bakkeskoven matr. nr. 9a, 10c,10b og 10a 

Ved Bakkeskoven medfører projektet sideflytning af 
den eksisterende jordvold. Den nye/sideflyttede jord-
vold foreslås øget i højden til ca. 8 m over motorve-

jen og anlagt med skråning 1:2 mod banen og med 
varierende anlæg væk fra banen. 

Banedanmark har i samarbejde med Brøndby Kom-
mune arbejdet på at begrænse indgrebet i Bakkesko-
ven i overensstemmelse med ekspropriationskom-
missionens henstillinger, jf. forhandlingsprotollens 6. 
hæfte, side 177 og 183 fra besigtigelsesforretningen i 
maj måned 2012 vedrørende Sektion Nord, Etape 1.   

Det foreslås herefter, at der på matr.nr.  9a, 10a, 10b 
og 10c midlertidigt etableres en arbejdsplads på ca. 
30.000 m², et midlertidigt jorddepot på ca. 100.000 
m² samt en permanent terrænregulering/udsætnings-
område med en kapacitet på ca. 200.000 m³ for ind-
bygning af materialer fra Sektion By. 

Der etableres eventuelt en midlertidig motorvejsram-
pe ind over matr. nr. 9a Brøndbyøster By, Brøndby-
øster. 

Særlige forhold vedr. Vejdirektoratet 

Den nye bane København-Ringsted påvirker den 
eksisterende Holbækmotorvej i anlægsperioden. 

Eksisterende motorvejsspor flyttes midlertidigt i an-
lægsperioden jf. afsnit 3.6 over en strækning på ca. 1 
km.  

Regnvandsbassin og pumpebygværk under broen for 
Hvidovrevej flyttes til en placering syd for motorve-
jen jf. afsnit 3.7.2. 

Eksisterende støjskærm st. 1.900 til st. 2.320 nedta-
ges midlertidigt i anlægsperioden (eventuelt også st. 
1.740-1.900). Der pågår vurderinger om etablering af 
en midlertidig skærm er nødvendig i anlægsperioden 
under hensyn til de boliger som projektet fjerner. Jf. 
afsnit 3.13.1 og 3.13.2. 

Afvandingsledning for motorvejens vestgående spor 
omlægges på to strækninger, så den respekterer den 
nye bane og tilpasses krydsningen af banen ved Har-
restrup Å. 

De nordlige ramper og afvandingssystemet ved til-
slutningsanlægget Avedøre Havnevej tilpasses bane-
projektet.  

Trafikomlægningen for Sektion By koordineres med 
den efterfølgende Sektion Nord Etape 1 efter nærme-
re aftale med Vejdirektoratet jf. afsnit 3.6. 

Ejendomsretlige forhold 
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 Arealerhvervelser  

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der på Sektion By erhverves areal fra 134 jordstyk-
ker. 

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af seks ejendomme og to andelslejligheder på 
Sektion By. 

Der er gennemført fremrykkede ekspropriationer af  
én ejendom og fem andelslejligheder i henhold til 
anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted 
på Sektion By. 

Afskårne arealer 

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

De afskårne arealer søges primært afhændet direkte 
til naboer. Er dette ikke muligt, vil Banedanmark 
søge at bortforpagte arealerne. 

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

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut, ligesom banens kon-
struktioner vil blive sikret ved servitutter, der regule-
rer hvilke aktiviteter, der må finde sted på naboarea-
lerne. 

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

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

Eldriftservitut  

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

I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave C 
og D. 

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

fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede 
dele. 

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

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

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

Servitutter til beskyttelse af banens trug- og tun-
nel-konstruktioner 

For at sikre banens trug- og tunnelkonstruktioner skal 
der på de tilgrænsende ejendomme tinglyses servitut-
ter om f.eks. jordankre, støttemure og støjafskærm-
ning samt Banedanmarks fremtidige vedligehold af 
banen. 

I de særlige bestemmelser i kapitel 5 og på besigti-
gelsesplanerne er dette indeholdt i servitut om trug- 
og tunnelkonstruktioner.  

Servitutterne vil indeholde begrænsninger på udnyt-
telsen af arealerne. f.eks. i form af: 

• Begrænsninger i muligheden for at bebygge 
arealerne. 

• Begrænsninger i muligheden for oplag, der 
medfører øget belastning på arealerne. 

• Begrænsninger i muligheden for at udføre 
terrænreguleringer. 

• Begrænsninger i muligheden for at udføre 
udgravninger på arealet. 

Servitutterne omkring jordankre giver Banedanmark 
ret til permanent eller midlertidigt at anbringe jord-
ankre på banens naboarealer og til efterfølgende ved-
ligehold af jordankrene 

Af besigtigelsesplanerne fremgår en foreløbig vurde-
ring af, hvor langt disse servitutter rækker ind på de 
tilgrænsende ejendomme.  

Udformningen af konstruktionerne, herunder fast-
læggelse af behovet for at etablere jordankre, er end-
nu ikke fastlagt, idet det forudsætter yderligere pro-
jektering og valg af udførelsesmetode.  
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Den præcise formulering og udstrækning af servitut-
terne vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte 
ekspropriationer.  

Servitutter til beskyttelse af ledningsanlæg 

I forbindelse med omlægning af ledninger uden for 
fremtidige vejarealer og banearelaer vil ledningsejer-
ne pålægge servituter som sikrer ledningernes place-
ring. 

Den præcise formulering og udstrækning af servitut-
terne vil blive fastlagt i forbindelse med de enkelte 
ekspropriationer.  

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

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

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

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

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

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

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

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

Ledningsarbejder 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør 
flytning eller forstærkning af et antal eksisterende 
ledningsanlæg i Sektion By. Ligeledes kan der blive 
tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for 
at undgå ledningsflytninger.  

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. Flytning af eksisterende regnvands-
bassiner er også inkluderet. 

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

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes eller krydser over den kommende bane, 
typisk blive omlagt i forbindelse med vejomlægnin-
gen/brobyggeriet. 

Da banens tunnelsektioner ligger indeklemt mellem 
motorvejen og eksisterende veje og boligblokke, 
bliver det nødvendigt at omlægge ledninger til gader 
og veje, som ligger parallelt med den nye bane.  

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

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

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, kan Banedanmark forelægge spørgsmå-
lene for ekspropriationskommissionen. 

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

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

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

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

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

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-
ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetra-
ceet, i eksisterende vejarealer, og ved at placere ar-
bejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. 
på restarealer. 
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Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 
til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-
jord fra anlægsprojektet. 

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

Ekspropriationer 

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

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

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

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at 
etablere et erstatningsvandhul i Vigerslevparken og 
fritlægge Harrestrup Å på en ca. 80 m lang stræk-
ning. 

Vigerslevparken tilhører Københavns Kommune og 
området anvendes midlertidigt i anlægsperiden som 
arbejdsareal. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Kulturhistoriske forhold - arkæologi 

En række arkæologiske fund i den grønne kile langs 
Harrestrup Å og Vigerslevparken tyder på, at der kan 
forventes arkæologiske fund i Vigerslevparken. Kø-
benhavns Museum gennemfører derfor arkæologiske 
forundersøgelser i dette område, inden anlægsarbej-
det sættes i gang.  

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Den nye bane København-Ringsted, dæk-
ker en bred vifte af faglige discipliner – nedrivninger, 
etablering af nye naturområder, ledningsomlægnin-
ger, jordarbejder, vejomlægninger, bro- og tunnel-
konstruktioner, faunapassager og mindre konstrukti-

oner som støttemure, banetekniske arbejder som 
sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskif-
ter), kørestrømsanlæg mv. 

På Sektion By forventes det, at arbejdet med vejom-
lægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 
2013. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 2014, 
mens selve banearbejdet og retableringen af Vi-
gerslevparken forventes påbegyndt i 2017. Hele ba-
nen skal være klar til brug i december 2018. 

Ledningsejere vil forud for anlægsarbejdet påbegyn-
de ledningsomlægninger i 2012. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges. 
Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
signalanlæg, midlertidige hastighedsbegrænsninger 
m.m.), tilrettelægges i samråd med vejmyndigheder-
ne i Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommuner, 
samt med Vejdirektoratet som vejmyndighed. 

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

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. For nærmere gennemgang af trafikaf-
viklingen ved de skærende veje og stier henvises til 
afsnit 3.5 og 3.6. 

Varigheden af trafikforanstaltninger er som følger: 

• Retortvej lukning. Varighed 1-2 måneder. 

• Interimsvej – Vigerslevvej og ved Centerpark 
varighed 2-2½ år. 

• Trafikomlægning på Hvidovrevej 1-1½ år. 

• Lukning af Vigerslev Allé fra Hvidovrevej til 
Hvidovregade 2½-3 år. 

• Interimsvej – Allingvej varighed 3-3½ år. 

• Krydset Avedøre Havnevej i en periode på ca. 
½-1 år. 

Holbækmotorvejen: Trafikken på Holbækmotorvejen 
omlægges i en periode på 3-4 år. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde.  
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• Repræsentanten for Vejdirektoratet fremkom 
med følgende bemærkninger:  

o Der er en eksisterende vejbyggelinie 
fra motorvejens midte langs anlægs-
strækningen, og en del af den nye 
bane placeres inden for byggelinie-
arealet. Det er aftalt, at afstandskra-
vet til en udvidelse af motorvejen 
fastlægges konkret i nærmere samar-
bejde med mellem Banedanmark og 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har 
endnu ikke modtaget dokumentation 
for, at der i anlægsprojektet er taget 
højde for en motorvejsudvidelse.  

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

o Vejdirektoratet har som vejmyndig-
hed ikke godkendt forslag til trafik-
afviklingsplaner i anlægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at man er be-
kendt med de af Vejdirektoratet 
fremførte forbehold. Disse vil blive 
behandlet og afklaret i de fælles tek-
nikergrupper mellem Banedanmark 
og Vejdirektoratet og vil danne basis 
for entreprenørernes projektering af 
den nye bane.  

• Der fremlagdes brev af 3. september 2012 fra 
DONG Energy vedr. ejendommene matr.nr. 
3166 og 3176, Vigerslev, København.   

Vedr. den foreslåede arealreservation på 
matr.nr. 3166 til evt. brug for reinfiltration 
skal nærmere placering og projektdétailler 
koordineres med DONG Energy. Der gøres 
opmærksom på, at ledningsplaner for ejen-
domme tilhørende DONG Energy El-
distribution skal indhentes særskilt hos 
DONG Energy El-distribution, og ikke alene 
via LER.    

På matr.nr. 3176 har DONG Energy i hen-
hold til tinglyst deklaration netstation nr. 
51703 placeret.   

• Det blev af flere fremmødte stillet spørgsmål 
vedr. det foreslåede reinfiltrationsprojekt, 
herunder om der vil blive reinfiltreret vand 
fra arealet, hvor Valby Gasværk var belig-
gende  

Banedanmark oplyste, at formålet med for-
slaget om reinfiltration er at sikre denne 
valgmulighed for den kommende entreprenør 
for tunnelarbejdet.  Det fremlagte forslag er 
udtryk for den forventede maksimale ud-
strækning af eventuel reinfiltration.  Den en-
delige udformning og placering af boringer 
og brønde vil i givet fald blive projekteret af 
entreprenøren, som dog også har mulighed 
for at vælge udførelsesmåder, hvor der ikke 
kræves reinfiltration.  Teknikken med rein-
filtration er kendt og anvendes fx ved alle 
stationsarbejdspladser på den kommende Ci-
tyring (metro) i København og Frederiksberg 
samt ved arbejdet med etablering af Nord-
havnsvej i København.    

Banedanmark understregede, at der ikke ved 
reinfiltration sker nogen hævning af eksiste-
rende grundvandsspejl, og at der derfor ikke 
vil ske vandindtrængen i kælderrum m.v. i 
forbindelse med nedpumpningen.  Ned-
pumpningen sker i stor dybde, cirka 20 m, og 
der er udfra områdets geologiske forhistorie 
og jordsammensætning ikke grund til at ven-
te sætninger i de ovenliggende ejendomme.  

Banedanmark bekræftede, at der vil blive 
reinfiltreret grundvand fra den gamle gas-
værksgrund, men oplyste, at reinfiltrering af 
ikke-rent vand forudsætter myndighedsgod-
kendelse.  

• Der blev af flere fremmødte stillet spørgsmål 
vedr. etablering af jordankre og om den ser-
vitut, hvormed disse foreslås sikret.  

Banedanmark oplyste, at det ved anlæggel-
sen af tunneller og trugkonstruktioner vil væ-
re nødvendigt at sikre anlægget med jordank-
re, hvorved det opnås, at der ikke vil ske æn-
dringer på nabogrundene af betydning for 
konstruktionernes sikkerhed som følge af fx 
belastninger og/eller udgravninger. Servitut-
linierne i besigtigelsesmaterialet er udtryk for 
den maksimale udstrækning af servitutpå-
lægget. Den konkrete udstrækning vil først 
være kendt, når entreprenøren designer kon-
struktionen.  Ordlyden af servitutten er endnu 
ikke fastlagt. 

Det understregedes, at vedligeholdelse af 
jordankre ikke sker på privat areal, men ale-
ne foretages fra Banedanmarks eget areal.  
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Banedanmark oplyste på forespørgsel, at så-
danne servitutter efter Banedanmarks opfat-
telse ikke generelt sætter reelle begrænsnin-
ger i opretholdelse og vedligeholdelse af den 
bestående tingenes tilstand eller afskærer 
sandsynlig, fremtidig, lovlig udnyttelse af de 
berørte ejendomme.   

Om dette konkret er tilfældet, og om der skal 
ydes erstatning herfor, afgøres imidlertid af 
ekspropriationskommissionen.   

• I relation til vibrationer oplyste Banedan-
mark på forespørgsel, at bebyggelsen ”Gård-
stedet” efter de foreliggende beregninger ik-
ke vil rammes af vibrationer over de tilladte 
grænseværdier.  Fornyede beregninger vil 
inden udgangen af 2012 vise, om der er sket 
ændringer heri som følge af den udvikling af 
projektet, der er sket siden miljøredegørelsen 
(september 2009).   

Med hensyn til eventuelle vibrationsgener i 
den fremtidige driftssituation, oplyste Bane-
danmark, at man til den tid vil kunne rette 
henvendelse til Banedanmark, hvis man me-
ner, at der sker ændringer.  Banedanmark vil 
så forholde sig konkret hertil.  

• Banedanmark oplyste, at støjskærmen ved 
Holbækmotorvejens afslutning ved Foleha-
ven/Vigerslevvej vil blive fjernet midlertidigt 
i forbindelse med anlægsarbejdet. Banedan-
mark og Vejdirektoratet er i dialog om mu-
lighederne for at etablere en midlertidig af-
skærmningsløsning. Der vil dog ikke blive 
støjafskærmet mod Vigerslev Allé i Køben-
havns Kommune.  

• Repræsentanter for lodsejere på kommuneve-
jen Kongshaven stillede spørgsmål om den 
foreslåede midlertidige forlægning af Kulba-
nevej bag om butikscentret på matr.nr. 3160 
Vigerslev, København, herunder om eventu-
elle gener fra trafikken på den forlagte vej fx. 
fra arbejdskørsel. Repræsentanterne fore-
spurgte endvidere, om udkørslen fra 
Kongshaven til Vigerslevvej hæves, når sel-
ve Vigerslevvej hæves.    

Repræsentanterne påpegede, at de ikke er 
blevet indvarslede til besigtigelsesforretnin-
gen.  

Banedanmark oplyste, at der endnu ikke er 
taget endelig stilling til udformningen af den 

midlertidige forlægning af Kulbanevej.  Den 
midlertidige vej er ikke en byggepladsvej, 
men en forlagt offentlig vej. Det er Bane-
danmarks opfattelse, at eventuelle ulemper 
som følge af trafikken på den forlagte Kul-
banevej i anlægsperioden som udgangspunkt 
må tåles af vejens naboer.  

Der vil ske en lille hævning af udkørslen fra 
Kongshaven, når Vigerslevvej hæves.  

De pågældende beboere var ikke blevet sær-
skilt indvarslet til ekspropriationskommissi-
onens besigtigelsesforretning, fordi deres 
ejendomme ikke er direkte berørt af projek-
tet.  Der henvistes til den offentlige annonce-
ring.   

• En repræsentant for Valby Lokaludvalg fore-
spurgte, om det ville blive muligt at benytte 
de foreslåede redningsarealer også til rekrea-
tive formål, herunder til anbringelse af inven-
tar.  

Banedanmark oplyste, at spørgsmål om red-
ningsarealernes anvendelse og indretning 
henhører under arealernes ejere og bered-
skabsmyndighederne, men at det umiddelbart 
kan formodes, at der ikke ville blive tilladt 
anbringelse af inventar.  

• Repræsentanten for Københavns Kommune 
forespurgte, hvorfor cykel- og gangstien i 
Vigerslevparken ikke var foreslået ført under 
banen ved Harrestrup Å.  Det ville have givet 
et mere retliniet tracé sammenlignet til det 
fremlagte forslag.    

Banedanmark oplyste, at en løsning med un-
derføring var blevet undersøgt efter VVM-
fasen, men at man var gået bort fra mulighe-
den, fordi den viste sig at blive teknisk meget 
kompliceret. Løsningen var af samme grund 
ikke blevet økonomisk vurderet.   

Det fremlagte forslags snoede forløb skyldes, 
at man kun på denne måde kan få stien op i 
tilstrækkelig højde til at kunne krydse over 
banen, uden at stigningen på stien bliver 
uhensigtsmæssigt stejl.  

• Banedanmark oplyste, at der bliver afholdt et 
offentligt informationsmøde om projektet 
den 3. oktober 2012. 

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved ejendommen Frugtmarkedet 11, Valby. 

Repræsentanten for DSB Ejendomsudvikling A/S 
fremlagde brev af 4. september 2012 med bemærk-
ninger vedr. de umatrikulerede arealer Frugtmarkedet 
nr. 1 og Frugtmarkedet nr. 11 m.v.    

Bygningerne på Frugtmarkedet 1 tilhører lejer. Der er 
pant i bygningerne. Det er vigtigt for lejers erhvervs-
virksomhed, at der sikres adgang for lastbiler m.v. i 
anlægsperioden. DSB Ejendomsudvikling ønsker 
hele lejemålet overtaget i henhold til ekspropriati-
onsproceslovens § 16, hvis lejers erhvervsvirksom-
hed på grund af ekspropriationerne ikke kan opret-
holdes. 

Bygningen på Frugtmarkedet 11 tilhører lejer.  Der er 
pant i bygningen. Hvis den foreslåede delvise ned-
rivning af bygningen medfører, at den resterende del 
af bygningen ikke kan anvendes efter sit formål, er 
det DSB Ejendomsudviklings opfattelse, at hele byg-
ningen skal nedrives i henh. t. ekspropriationsproces-
lovens § 16. Det er vigtigt for lejers erhvervsvirk-
somhed, at der sikres adgang for lastbiler m.v. i an-
lægsperioden. DSB Ejendomsudvikling ønsker hele 
lejemålet overtaget i henhold til ekspropriationspro-
ceslovens § 16, hvis lejers erhvervsvirksomhed på 
grund af ekspropriationerne ikke kan opretholdes.  

Der gøres opmærksom på, at der ved servitutpålæg 
bør dispenseres fra eksisterende bebyggelse.  

DSB Ejendomsudvikling finder, at ekspropriationen 
til den foreslåede private fællesvej bør udvides, såle-
des at alle lejemål på DSB Ejendomsudviklings areal 
sikres vejadgang. Vejen skal anlægges, så den er 
egnet til betjening af tung trafik og godkendes af 
vejmyndigheden før ibrugtagning.  

Det gøres gældende, at hvis anlægget medfører om-
lægning af DSBs og DSB Ejendomsudviklings egne 
ledninger på nuværende egne arealer, skal det ske 
ved Banedanmarks foranstaltning og på Banedan-
marks bekostning og risiko, efter anvisning fra DSB 
og DSB Ejendomsudvikling.   

Banedanmark oplyste, at den forlagte vej etableres 
som privat fællesvej med samme bredde og med 
samme egenskaber som den eksisterende.  

Ejeren af bygning på lejet grund Frugtmarkedet 11 
oplyste, at det ville være svært at opretholde virk-
somhedens aktivitet efter indgrebet i bygningen.    

Banedanmark oplyste, at bygningen Frugtmarkedet 
11 vil kunne være i uændret brug frem til 2016.  Man 
er i dialog med bygningsejeren om indgåelse af aftale 
på ekspropriationslignende vilkår, herunder om even-
tuel medekspropriation af den del af bygningen, der 
ikke nedrives, jf. ekspropriationsproceslovens § 16, 
men der er endnu nogen afstand mellem parterne.   

Banedanmark oplyste endvidere, at vejadgang vil 
blive opretholdt i hele anlægsperioden for ejendom-
mene på Frugtmarkedet.  Det kan ikke afvises, at der 
vil blive en vis tung trafik i forbindelse med arbej-
derne.   

Lejers bygning Frugtmarkedet 1 vil ikke blive berørt, 
men Banedanmark erkender, at det er vanskeligt at se 
på besigtigelsesplanen.   

Spørgsmål om ledningsomlægninger vil blive taget 
op i forbindelse med udarbejdelse af ledningsproto-
kol, samt evt. ved ekspropriationen.  

Repræsentanter for Grønttorvet København A/S op-
lyste, at man er i dialog med Banedanmark om ind-
gåelse af aftale på ekspropriationslignende vilkår i 
relation til indgrebene på selskabets ejendomme, 
matr.nr. 1300, 1991 og 1556 Valby, København, der 
alle er udlejede til forskellige erhvervsvirksomheder.   

Det er væsentligt for lejerne, at deres adgangsforhold 
ikke indskrænkes som følge af vejomlægninger m.v.  

Banedanmark oplyste, at man vil søge at minimere 
indgrebet på Retortvej, således at adgangsforhold og 
hegning ved virksomhederne på ovennævnte ejen-
domme berøres mindst muligt.  

Repræsentanter for Københavns Kommune tilkende-
gav, at man vil undersøge, om vejudlægget vedr. den 
omlagte Retortvej evt. kan indskrænkes, således at 
indgreb helt undgås for matr.nr. 1991 Valby, Køben-
havn.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Statoil, Retortvej 3, Valby. 

En repræsentant for ejer af ejendommen matr.nr. 
2103 Valby, København, som foreslås eksproprieret i 
sin helhed, spurgte, om der ved erstatningsfastsættel-
sen tages hensyn til forurening på ejendommen.  
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Kommissarius oplyste, at kommission tager spørgs-
mål om eventuel forurening på en ejendom i betragt-
ning ved erstatningsfastsættelsen.  

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 3188 Vigerslev, 
København, oplyste, at man er i dialog med Bane-
danmark om indgåelse af aftale på ekspropriations-
lignende vilkår i relation til indgrebet.   

Der opbevares sikkerhedskritiske data på ejendom-
men, som derfor skal være adgangssikret i hele an-
lægsperioden.  Det påpegedes endvidere, at installa-
tionerne på ejendommen kan være vibrations- og 
støvfølsomme.  Således vil det være meget kritisk, 
hvis køleanlægget for virksomhedens dataanlæg m.v. 
får nedsat ydeevne på grund af tilstopning med støv 
fra anlægsaktiviteterne.  

Banedanmark bekræftede, at man er i dialog om løs-
ninger på de praktiske problemer, som opstår for 
virksomhedens aktiviteter under anlægsarbejdet. 
Virksomheden skal i denne forbindelse oplyse, hvil-
ke vibrationer data-installationerne på ejendommen 
kan modtage.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Kulbanevej v. indkørsel til genbrugsstation. 

Banedanmark oplyste, at genbrugsstationen opret-
holdes i hele anlægsperioden. Der er enighed med 
Københavns Kommune om, at der fremtidig kun skal 
være én overkørsel fra offentlig vej til genbrugsplad-
sen.   

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Onsdag den 5. september 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen ved Rikken FC’s klubhus, Kulbane-
vej, Valby, for at fortsætte den d. 4. september 2012 
påbegyndte besigtigelsesforretning i anledning af 
anlæg af den nye bane København-Ringsted, Sektion 
By, i Københavns Kommune. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Kim Christensen og Finn 
Gerdes.    

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

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

For Banedanmark mødte chef for projektrelationer 
Jesper Sejl, projektleder Rikke Elise Mortensen og  

projektchef Karsten Brisell og byggeleder Georges 
Coutant sammen med projektleder Carsten Voltz-
mann, landinspektør Morten Krebs, landinspektør 
Roar Juul Borgen, landinspektør Mette Kjærgaard 
Jensen og ingeniør Rasmus Kørner Nielsen, alle 

COWI, samt ingeniør Hans Jørgen Klog, Rambøll og 
ingeniør Ole Winther, DELTA.   

For Københavns Ejendomme mødte Susanne Waade 
og Jannie With Jakobsen. 

For Københavns Kommune, økonomiforvaltningen, 
mødte Liss Danchell. 

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Jacob Asbjørn 
Jacobsen og ingeniør Jens Peter Henriksen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Følgende passerede:  

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Kulbanevej, Valby, ved Rikken FC’s klubhus. 

Beboerrepræsentanter fra ”Henriksgården”, Hoved-
stadens Almennyttige Boligselskab II, afd. 1801 
(matr.nr. 3165 Vigerslev, København), påpegede, at 
stien mellem Vigerslev Vænge og Kulbanevej, som 
afbrydes i forbindelse med anlægsarbejdet, er skole-
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vej for børn i to skoledistrikter (Lykkebo Skole og 
Kirsebærhavens Skole).  Det er derfor meget vigtigt, 
at perioden, hvor stien er afbrudt, bliver så kort som 
muligt, samt at den permanente løsning, der etable-
res, gøres egnet til passage med cykler, barnevogne, 
kørestole og rollatorer.   

Beboerrepræsentanterne påpegede endvidere, at den 
eksisterende asfalterede kørevej, der ligger ved 
vestenden af boldbanerne og som forbinder Vigerslev 
Vænge og Kulbanevej, vil blive afbrudt af tunnelar-
bejdet.  Det oplyses, at vejen har eksisteret i 40 år, 
samt at det vil skabe betydelige problemer for den 
kørende trafik til og fra Henriksgården, hvis vejen 
nedlægges permanent, idet al ud og indkørsel i givet 
fald vil skulle ske via det lysregulerede kryds Vigers-
lev Allé/Lykkebovej. Adgangsforholdene til og fra 
området i dette kryds er allerede nu uheldige.    

Beboerrepræsentanterne spurgte, om man har overve-
jet at vente med at etablere de banetekniske installa-
tioner indtil efter, at der er ”kommet låg på” tunnelen 
langs Kulbanevej, da dette dels vil være mere skån-
somt for byggepladsens naboer, dels vil fremskynde 
tidspunktet, hvor retableringen af boldbanerne kan 
påbegyndes.  

Beboerrepræsentanterne påpegede, at det var meget 
vigtigt, at boldbanerne retableres i rigtig størrelse 
a.h.t. banernes anvendelighed til turneringskampe.   

Banedanmark oplyste, at den eksisterende sti fra 
Vigerslev Vænge til Kulbanevej vil kunne bruges 
indtil 2014.  Omlægningen af Retortvej vil være ud-
ført, før såvel sti som kørevej igennem Kulbanepar-
ken afbrydes.  

Med hensyn til stien vil entreprenøren så hurtigt som 
muligt efter udførelsen af omlægningen af Kulbane-
vej etablere en midlertidig bro/stiforbindelse over 
tunnelarbejdspladsen.  Det bliver eventuelt en høj bro 
med skinne og/eller rampe til cykeltræk.   

Den permanente disponering af området, herunder 
placering og udformning af stier m.m. vil ske i dialog 
med kommunen.  

Banedanmark oplyste, at den omtalte kørevej formelt 
ikke er registreret som offentlig vej, men blot er et 
faktisk eksisterende vejstykke og derfor ikke bliver 
genetableret som led i baneprojektet.   

Repræsentanten for Københavns Kommune tilkende-
gav, at trafikudviklingen og de eventuelle trafiksik-
kerhedsmæssige udfordringer vil blive overvejet og 
håndteret i forbindelse med arbejdet med den kom-
mende lokalplan for området.  

Banedanmark oplyste, at man har ønsket at give de 
kommende entreprenører så frie rammer som muligt, 
og at man derfor ikke har villet foreskrive, at det 
banetekniske arbejde først udføres efter, at der er 
kommet overdækning på tunnellerne.   

Det blev oplyst, at der efter anlægsarbejdet vil være 
plads til retablering af to boldbaner. Københavns 
Kommune forestår anlægget af banerne. I anlægspe-
rioden er der etableret erstatningsbane ved Lykkebo 
Skole. Rikken FC’s klubhus m.v. flyttes midlertidigt 
til Valbyparken.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Centerparkens parkeringsplads. 

• Repræsentanter for ejerne af de ejendomme 
langs Kongshaven, som støder ud til den om-
lagte Kulbanevej fremlagde skriftligt indlæg 
(udateret).   

Det oplyses, at flere for nylig har købt hus 
med haver ud til parkeringspladsen bag Su-
perBest, samt at det på intet tidspunkt er op-
lyst, at der i en periode, som er op til flere år, 
skal køre en tosporet vej lige bag de pågæl-
dendes baghave.  

Det påpeges, at det er vigtigt, at der frem-
lægges en ordentlig, troværdig tidsplan for 
omlægningen af vejen, og ejerne appellerer 
om, at perioden bliver så kort som muligt.  

Ejerne ønsker, at larmen minimeres enten 
ved at bibeholde eksisterende træer eller ved 
at opsætte lydskærme. Endvidere ønskes 
fartbegrænsning samt bump eller chikane på 
den midlertidige vej for at forhindre, at der 
køres for hurtigt.   

Banedanmark oplyste, at der ikke sker ind-
greb i de pågældende ejendomme, og at man 
derfor har den opfattelse, at eventuelle ulem-
per og gener skal bedømmes på naboretligt 
grundlag. Dette indebærer efter gældende 
taksations- og retspraksis, at selv omfattende 
arbejder i offentlig vej som udgangspunkt 
skal tåles af vejens naboer.    

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at den 
midlertidige vej i bedste fald kun skal være i 
brug i 1½-2 år, men at man ikke på forhånd 
kan anse 3 år for usandsynligt.  Perioden 
kendes først med sikkerhed, når der primo 
2014 er indgået kontrakt med en entreprenør.  
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Der forventes alene mindre, lokal trafik på 
den forlagte, midlertidige vej, men man vil 
dog foretage en nærmere vurdering af dette 
spørgsmål.   

Spørgsmål om optimering vedr. midlertidig 
vej, parkeringspladser og varelevering i an-
lægsperioden samt retableringen efter an-
lægsarbejdernes afslutning håndteres i sam-
arbejde med ejeren og brugerne. 

Banedanmark påpegede, at Københavns 
Energi inden anlægsarbejdet skal forestå en 
større ledningsomlægning, der påfører områ-
det lignende ulemper som de kommende ba-
nearbejder, og at man derfor samarbejder 
med Københavns Energi om afværgeforan-
staltninger.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved Kulbanevej 22, Valby.(”Finnebyen”) 

• Der fremlagdes e-mail af 29. august 2012 fra 
lejeren af Kulbanevej 22.  Lejeren er uforstå-
ende overfor beslutningen om at fjerne hans 
bolig på grund af vibrationer og strukturlyd 
fra den kommende jernbanedrift, samtidig 
med at det umiddelbart overfor liggende hus, 
Kulbanevej 40, kan opretholdes. Han gør 
gældende, at hans hus vil kunne tåle påvirk-
ning med strukturlyd. Det gøres endvidere 
gældende, at huset ikke vil komme til at lig-
ge i vejen for tunnelarbejdet, da det er oplyst, 
at jordkørsel herfra skal foregå i udgrav-
ningstracéet.   

• Fremmødte lejere fra Finnebyen (matr.nr. 
2942 Vigerslev, København) spurgte, om de 
berørte huse ligger i vejen for anlægsarbej-
derne eller om forslaget om fjernelse alene 
beror på vibrationsgener. Det blev gjort gæl-
dende, at Finnebyen er et autentisk og meget 
bevaringsværdigt miljø.   

Det oplystes endvidere, at der er et rigt fugle-
liv i området.   

Lejerne foreslog, at man bevarer så mange 
som muligt af de berørte huse ved at flytte 
dem til en placering på matriklen, hvor de 
ikke ligger i vejen for anlægsarbejdet eller 
berørtes af vibrationer over gældende græn-
seværdier.  

Lejerne spurgte herudover, om man ikke for 
de huses vedkommende, som ikke direkte 
ligger i vejen for anlægsarbejderne, kunne 
tillade, at lejerne blev boende, hvis disse er-
klærede sig indforstået med at tåle eventuelle 
vibrationsgener.   

En repræsentant for lejerne foreslog endelig, 
at tracéet for den midlertidige adgangsvej fra 
Vigerslev Vænge ændres, således at det bli-
ver muligt at bevare en række mindre byg-
ninger. Ganske vist vil det medføre, at et 
større skur må nedrives, men dette er i meget 
dårlig stand og desuden ikke udlejet.   

Banedanmark oplyste, at forslaget om fjer-
nelse af huse i Finnebyen er begrundet med 
de forventede vibrationsgener fra banens 
drift og med anlægsarbejdets udførelse. Der 
er derfor i anlægsloven udtrykkeligt er skabt 
mulighed for overtagelse af 7 bestemte huse i 
Finnebyen, bl.a. Kulbanevej 22, og dette er 
lagt til grund ved projekteringen, herunder 
forslaget om arbejdspladsens udformning.     

Med hensyn til flytning af husene er det ret 
tvivlsomt, om de gamle, lette konstruktioner 
tåler at blive udsat for påvirkningerne ved at 
blive flyttet. Hertil kommer imidlertid, at 
Banedanmark har fået oplyst, at det vil være 
et krav for at genetablere husene på en ny 
placering, at husene bygningsteknisk føres 
op til gældende forskriftsmæssig standard.  
Givet, at det overhovedet er muligt, vil dette 
antagelig økonomisk forbyde sig selv.    

Banedanmark gav tilsagn om at ændre tracé-
et for den midlertidige adgangsvej som fore-
slået af lejerne, såfremt ejeren ønskede denne 
løsning også selv om dette vil medføre, at 
hus nr. 4 skal nedrives.  

Repræsentanter for udlejer, Københavns 
Ejendomme, oplyste, at man principielt ikke 
ønsker at udleje sundhedsfarlige boliger, 
herunder ejendomme med vibrations- og 
strukturlydproblemer, uanset om disses be-
boere i og for sig måtte erklære sig villige til 
at tåle sådanne ulemper for at kunne blive i 
deres hidtidige bolig. Lejere i Finnebyen, 
hvis huse må fjernes, vil blive genhuset, jf. 
lejelovens regler.    

På forespørgsel fra ekspropriationskommis-
sionen oplyste repræsentanterne for Køben-
havns Kommune, at man ikke ønsker at fra-
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vige sin principielle holdning, for så vidt an-
går ophold i boligerne i dette konkrete tilfæl-
de. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Vigerslev Allé ved indgang til Vigerslevparken. 

• En repræsentant for Valby Lokaludvalg op-
lyste, at der pågår dialog om bevarelse af vis-
se trægrupper i den berørte del af Vigerslev-
parken.  

Banedanmark oplyste, at man ikke er be-
kendt med disse drøftelser, men at man, hvis 
det er muligt, forsøger at opretholde 2 
trægrupper i Vigerslevparken.  

Københavns Kommune vil fastholde an-
lægsmyndighedens forpligtelse til retablering 
som beplantningsområde, men spørgsmålet 
er ikke færdigdebatteret.  

• Det blev oplyst, at den eksisterende rørføring 
fra Vigerslev Allé til Holbæk Motorvejen 
ejes af Vejdirektoratet.  Efter anlægsarbej-
dets udførelse vil der heraf kun være stykket 
under Vigerslev Allé tilbage.  Ejerskabet til 
dette rørstykke foreslås efter forhandling at 
kunne overgå fra Vejdirektoratet til Køben-
havns Kommune.  

Kommissionens overvejelser og beslutninger.  

• I relation til Frugtmarkedet 11 finder kom-
missionen ikke, at der vil være grundlag for 
totalekspropriation af bygningen, da virk-
somheden efter kommissionens opfattelse 
fortsat vil kunne drives fra bygningerne efter 
delvis nedrivning.  Det er herved taget i be-
tragtning, at adgangs- og tilkørselsforhold til 
ejendommen ikke berøres.  

• Kommissionen godkender, at ejendommen 
matr.nr. 2103 Valby, København, totaleks-
proprieres.   

• I relation til stiforbindelsen mellem Vigers-
lev Vænge og Kulbanevej skal kommissio-
nen opfordre til, at såvel den midlertidige 
gangbro som den permanente stiforbindelse 
gøres så brugervenlig som muligt, samt at 
perioden, hvor det er nødvendigt med en 
midlertidig bro/sti bliver så kort som muligt.  
Kommissionen har herved taget i betragt-
ning, at den eksisterende sti benyttes som 
skolevej.   

• I relation til midlertidig forlægning af Kul-
banevej over matr.nr. 3160 Vigerslev, Kø-
benhavn, bemærker kommissionen, at man 
efter naboretlige regler skal tåle en midlerti-
dig vejforbindelse på naboejendommene, i 
hvert fald når arealet i forvejen anvendes til 
vareleverancer.   

De hensyn, som påpeges vedr. hegning mel-
lem interimsvejen og naboerne på Kongsha-
ven vil skulle håndteres gennem reglerne i 
Hegnsloven.  

Da der er tale om forlægning af en offentlig 
vej, finder kommissionen endelig, at den 
midlertidige løsning, herunder anlæg af sik-
kerhedsmæssigt tilfredsstillende fortove 
m.v., skal etableres efter et af vejmyndighe-
den godkendt projekt.   

• I relation til indgrebet i ”Finnebyen” 
(matr.nr. 2942 Vigerslev, København) skal 
kommissionen opfordre Banedanmark og 
Københavns Kommune til at genoverveje 
mulige løsninger, jf. de fremkomne forslag.  

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

Særlige bestemmelser 

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

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

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

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

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

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

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

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen: 
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• h.s. = højre side set i stigende stationering 

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

• b.s. = begge sider 

 

København Kommune 
Matr.nr. u.matr.nr. 
Valby, København 
(DSB) 

Stationering: 104 - 637, b.s. 
En del af bygningen Frugtmarkedet 11 nedrives. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Valby, København 
(Banedanmark) 

Stationering: 104 - 671, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 2081 
Valby, København 

Stationering: 418 - 607, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Frugtmarkedet (kom-
munevej). 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner på 
forlagt Frugtmarkedet (kommunevej). 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 1991 
Valby, København 

Stationering: 424 - 559, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af Retortvej (kommunevej).
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 1556 
Valby, København 

Stationering: 494 - 585, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Frugtmarkedet (kom-
munevej) samt til regulering af Retortvej (kommunevej). 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner på 
forlagt Frugtmarkedet (kommunevej). 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Kongshaven 

Stationering: 506 - 1.570, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Lindehaven 

Stationering: 168 - 620, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 1300 
Valby, København 

Stationering: 260 - 538, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Valby, København 
Kommunevej, Retortvej 

Stationering: 236 - 634, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Søndervangs 
Allé 

Stationering: 527 - 1.551, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 2103 
Valby, København 

Stationering: 532 - 610, b.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen og til regulering af kom-
munevejene Retortvej og Frugtmarkedet. 
Bygningen fjernes. 
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Matr.nr. 3188 
Vigerslev, København 
Herunder privat fællesvej 

Stationering: 530 - 932, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejene Retort-
vej og Kulbanevej. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner på 
forlagt Retortvej (kommunevej). 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3257 
Vigerslev, København 

Stationering: 614 - 942, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejene Retort-
vej og Kulbanevej. 
Der pålægges servitut om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og afvan-
dingsledning. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner på 
forlagt Kulbanevej (kommunevej). 
Der pålægges bestemmelse om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og 
afvandingsledning på forlagt Retortvej (kommunevej). 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Retortvej 

Stationering: 627 - 765, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Kulbanevej 

Stationering: 695 - 1.555, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og 
afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3237 
Vigerslev, København 
 

Stationering: 606 - 731, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af ejendommens 
overkørsel til eksisterende Retortvej (kommunevej). 

Matr.nr. 116 
Vigerslev, København 
 

Stationering: 713 - 1.438, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, rednings-
pladser og nødudgange. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Retortvej (kommune-
vej). 
Der pålægges servitut om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner, afvandings-
ledning og vejadgang til telemast. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Vigerslev Allé 

Stationering: 660 - 1.788, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3270 
Vigerslev, København 
Privat fællesvej, Danshøjvej 

Stationering: 764 - 834, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
  

Matr.nr. 124 
Vigerslev, København 
Herunder privat fællesvej 

Stationering: 792 - 868, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 5a 
Vigerslev, København 

Stationering: 824 - 1.112, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3166 
Vigerslev, København 

Stationering: 803 - 955, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 1f 
Vigerslev, København 
Privat fællesvej, Gladbovej 

Stationering: 873 - 975, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
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Matr.nr. 3167 
Vigerslev, København 
Herunder privat fællesvej, 
Hornemanns Vænge 

Stationering: 929 - 1.320, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Kulbanevej (kommune-
vej). 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3217 
Vigerslev, København 

Stationering: 927 - 1.028, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3165 
Vigerslev, København 

Stationering: 972 - 1.536, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej til matr.nr. 2942 smst. 
(Finnebyen).  

Matr.nr. 3269 
Vigerslev, København 
Privat fællesvej, Lundsfryd-
vej 

Stationering: 989 - 1.073, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 199 
Vigerslev, København 
Privat fællesvej, Lundsfryd-
vej 

Stationering: 1.063 - 1.085, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 3268 
Vigerslev, København 
Privat fællesvej, Lundsfryd-
vej 

Stationering: 1.069 - 1.090, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Lykkebovej 

Stationering: 1.079 - 1.291, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 2678 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.132 - 1.492, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 2864 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.183 - 1.230, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 2699 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.230 - 1.381, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3172 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.263 - 1.416, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3235 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.300 - 1.449, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3176 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.312 - 1.562, v.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3160 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.354 - 1.561, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3179 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.282 - 1.402, h.s. 
Der eksproprieres midlertidig areal til adgangsvej til matr.nr. 2942 smst. 
(Finnebyen).  
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Matr.nr. 2942 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.418 - 1.550, b.s. 
Der eksproprieres permanent syv Finnehuse, et vaskehus samt en mindre 
bygning ved den midlertidige adgangsvej. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej.  

Matr.nr. 3043 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.415 - 1.986, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Humlehaven 

Stationering: 1.491 - 1.521, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Vigerslevvej 

Stationering: 1.525 - 1.609, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 1243 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.526 - 1.565, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 1849 
Vigerslev, København 
Herunder del af privat fæl-
lesvej 

Stationering: 1.557 - 1.672, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration og 
midlertidig omlægning af Vigerslevvej.  

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Kommunevej, Folehaven 

Stationering: 1.401 - 1.693, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 3158 
Vigerslev, København 
Herunder del af privat fæl-
lesvej 

Stationering: 1.662 - 1.678, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til redningsplads. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 2440 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.607 - 1.727, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 118 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.615 - 1.710, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3302 
Vigerslev, København 
Herunder del af privat fæl-
lesvej 

Stationering: 1.669 - 1.783, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til redningsplads. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning, erstatningsnatur samt 
vejadgang til regnvandsbassin og telemast. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatningsnatur og 
reinfiltration.  

Matr.nr. 3306 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.640 - 1.687, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 3304 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.628 - 1.689, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. u.matr.nr. 
Vigerslev, København 
Statsvej, Motorvej 21 (Hol-
bækmotorvejen) 

Stationering: 1.683 - 1.764, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 3303 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.692 - 1.754, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
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Matr.nr. 366 
Vigerslev, København 

Stationering: 1.692 - 2.107, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

 

Herefter afsluttedes dagens møde.   

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

Mandag den 10. september 2012 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Scandic Hotel Hvidovre, Kettevej 
4, Hvidovre, for at fortsætte besigtigelsesforretningen 
i anledning af anlæg af ny bane København-
Ringsted, Sektion By. Ved møderne den 10., 11. og 
18. september 2012 behandledes de dele af projektet, 
som er beliggende i Hvidovre og Brøndby kommune.   

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Kim Christensen og Finn 
Gerdes.    

Som repræsentant for Hvidovre Kommune mødte 
Janne Kofod Hansen. 

Repræsentanten for Brøndby Kommune, juridisk 
konsulent Lise Schou Bredvig, mødte ikke.  

For Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, mød-
te byplanlægger Jens Schelde 

For Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
planchef Pia Nielsen sammen med formand for 
Brøndby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Vagn 
Kjær-Hansen. 

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Karsten Brisell, chef for pro-
jektrelationer Jesper Sejl og tunnelchef Kent Sønder-
gård sammen med landinspektør Morten Krebs, 
landinspektør Roar Juul Borgen og ingeniør Rasmus 
Kørner Nielsen, alle COWI, samt ingeniør Hans Jør-
gen Klog, Rambøll.   

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Henriette Kjær.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

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

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog. Den nye bane København-Ringsted. Sektion By. 
Stationering 0.100 – 3.640 (version 02.00)” med 
tilhørende oversigts- og besigtigelseplaner, tegn.nr. 
TEKSX_1_000097_045, TEKSX_1_000097_300, 
TEKSX_1_001800_301, TEKSX_1_000400_046, 
alle Rev. 01.00, alle dateret 5. juli 2012, samt ”Nor-
maltværsnit”, tegn.nr. TARTR_3_S_S1, Rev. A, 
dateret 6. september 2011, ”Normaltværsnit, trug”, 
TUCWX_3_UBNBES_001, Rev. 1, dateret 1. juni 
2012 og ”Normaltværsnit, tunnel”, 
TUCWX_3UBNBES_002, dateret 1. juni 2012.  

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.  For så vidt 
angår projektbaggrund, tegningsoversigt, generel 
projektbeskrivelse og ejendomsretlige forhold, hen-
vises til det ovenfor under. den 4. september 2012 i 
Københavns Kommune anførte.   

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde.   

• Repræsentanten for Vejdirektoratet fremkom 
med følgende bemærkninger:  

o Der er en eksisterende vejbyggelinie 
fra motorvejens midte langs anlægs-
strækningen, og en del af den nye 
bane placeres inden for byggelinie-
arealet. Det er aftalt, at afstandskra-
vet til en udvidelse af motorvejen 
fastlægges konkret i nærmere samar-
bejde med mellem Banedanmark og 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har 



 367 10.09.2012 

endnu ikke modtaget dokumentation 
for, at der i anlægsprojektet er taget 
højde for en motorvejsudvidelse.  

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

o Vejdirektoratet har som vejmyndig-
hed ikke godkendt forslag til trafik-
afviklingsplaner i anlægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at man er be-
kendt med de af Vejdirektoratet 
fremførte forbehold. Disse vil blive 
behandlet og afklaret i de fælles tek-
nikergrupper mellem Banedanmark 
og Vejdirektoratet og vil danne basis 
for entreprenørernes projektering af 
den nye bane.  

• Der fremlagdes brev af 11. august 2012 fra 
en række beboere på Allingvej med en række 
spørgsmål og bemærkninger til projektet og 
besigtigelsesmaterialet, herunder spørgsmålet 
om lukning af Allingvej m.v.   

Banedanmark har i besvarelse af 28. august 
2012 vedr. lukningen af Allingvej oplyst:  

I projektets miljøredegørelse fra september 
2009 er anført, at Allingvej lukkes for gen-
nemkørende trafik i anlægsperioden på cirka 
12 måneder.   

Banedanmark har imidlertid i détailprojekte-
ringen prioriteret længerevarende, midlerti-
dige trafikomlægning højere end en lang 
række af forskellige og korterevarende tra-
fikomlægninger. Derfor arbejdes nu med føl-
gende plan, der sikrer adgang i hele anlægs-
perioden til de boliger, der ligger langs med 
Allingvej: 

o Allingvejs tilslutning til Avedøre 
Havnevej lukkes i en periode for 
etablering af trafikomlægningen på 
broen Avedøre Havnevej, 9-12 må-
neder, sandsynligvis i 2013.  

o Allingvej fra Hvidovrevej til Dalum-
vej lukkes i en periode på 3-3½ år, 
sandsynligvis i 2014-2017.  

o Allingvej fra Dalumvej til Klardam 
bliver ensrettet med ét spor mod Da-

lumvej i en periode på 3-3½ år, 
sandsynligvis i 2014-2017.  

o Allingvej fra Klardam til Avedøre 
Havnevej er dobbeltrettet i en perio-
de på 3-3½ år.  

• Der blev af flere fremmødte stillet spørgsmål 
vedr.  etablering af jordankre og om den ser-
vitut, hvormed disse foreslås sikret.  

Banedanmark oplyste, at det ved anlæggel-
sen af tunneller og trugkonstruktioner vil væ-
re nødvendigt at sikre anlægget med jordank-
re, hvorved det opnås, at der ikke vil ske æn-
dringer på nabogrundene af betydning for 
konstruktionernes sikkerhed som følge af fx 
belastninger og/eller udgravninger. Servitut-
linierne i besigtigelsesmaterialet er udtryk for 
den maksimale udstrækning af servitutpå-
lægget. Den konkrete udstrækning vil først 
være kendt, når entreprenøren designer kon-
struktionen.  Ordlyden af servitutten er endnu 
ikke fastlagt. 

Det understregedes, at vedligeholdelse af 
jordankre ikke sker på privat areal, men ale-
ne foretages fra Banedanmarks eget areal.  

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at så-
danne servitutter efter Banedanmarks opfat-
telse ikke generelt sætter reelle begrænsnin-
ger i opretholdelse og vedligeholdelse af den 
bestående tingenes tilstand eller i sandsynlig, 
fremtidig, lovlig udnyttelse af de berørte 
ejendomme.   

Om dette konkret er tilfældet, og om der skal 
ydes erstatning herfor, afgøres imidlertid af 
ekspropriationskommissionen.   

• I relation til vibrationer oplyste Banedan-
mark på forespørgsel, at eksisterende bebyg-
gelse efter de foreliggende beregninger ikke 
vil rammes af vibrationer over de tilladte 
grænseværdier. Fornyede beregninger vil in-
den udgangen af 2012 vise, om der er sket 
ændringer heri som følge af den udvikling af 
projektet, der er sket siden miljøredegørelsen 
(september 2009).   

Nærmestliggende huse vil blive fotoregistre-
ret inden anlægsstart, således at der sikres et 
grundlag for bedømmelse af eventuelle rev-
nedannelser og sætningsskader.   
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Med hensyn til eventuelle vibrationsgener i 
fremtidige driftssituation, oplyste Banedan-
mark, at man til dén tid vil kunne rette hen-
vendelse til Banedanmark, hvis man mener, 
at der sker ændringer. Banedanmark vil så 
forholde sig konkret hertil.  

• Det blev af flere fremmødte stillet spørgsmål 
vedr. det foreslåede reinfiltrationsprojekt. 

Banedanmark oplyste, at formålet med for-
slaget om reinfiltration er at sikre denne 
valgmulighed for den kommende entreprenør 
for tunnelarbejdet.  Det fremlagte forslag er 
udtryk for den maksimale udstrækning af 
eventuel reinfiltration.  Den endelige ud-
formning og placering af boringer og brønde 
vil i givet fald blive projekteret af entrepre-
nøren, som dog også har mulighed for at 
vælge udførelsesmåder, hvor der ikke kræves 
reinfiltration.  Teknikken med reinfiltration 
er kendt og anvendes fx ved alle stationsar-
bejdspladser på den kommende Cityring 
(metro) i København og Frederiksberg samt i 
forbindelse med etablering af den nye Nord-
havnsvej i København. 

Banedanmark understregede, at der ikke ved 
reinfiltration sker nogen hævning af eksiste-
rende grundvandsspejl, og at der derfor ikke 
vil ske vandindtrængen i kælderrum m.v. i 
forbindelse med nedpumpningen.  Ned-
pumpningen sker i stor dybde, cirka 20 m, og 
der er udfra områdets geologiske forhistorie 
og jordsammensætning ikke grund til at ven-
te sætninger i de ovenliggende ejendomme.  

Det blev oplyst, at perioden, hvori der evt. 
vil skulle reinfiltreres, vil vare cirka tre år. 
Etablering af installationer m.v. til reinfiltra-
tion forventes at tage cirka trekvart år.  Det 
oplystes, at reinfiltration af ikke-rent vand 
forudsætter myndighedstilladelse.  

• Banedanmark oplyste, at støjskærmen ved 
Holbækmotorvejens afslutning ved Foleha-
ven/Vigerslevvej vil blive fjernet midlertidigt 
i forbindelse med anlægsarbejdet. Banedan-
mark og Vejdirektoratet er i dialog om mu-
lighederne for at etablere en midlertidig af-
skærmningsløsning.  

• Banedanmark oplyste på forespørgsel, at træ-
rækken langs Allingvej fjernes i forbindelse 
med anlægsarbejdet. Der retableres med be-
plantning af støjskærm efter anlægget. Det er 

en misforståelse, at bevoksning har egentlig 
dæmpende virkning i forhold til støj. Der-
imod kan bevoksning, der skjuler støjkilden 
visuelt, have en positiv psykologisk effekt.   

• Kommissionsmedlem Finn Gerdes spurgte, 
hvem der betaler for de omlægninger af bus-
trafik, som anlægsarbejderne medfører.   

Banedanmark oplyste, at sådanne udgifter 
afholdes af de berørte kommuner. 

• Repræsentanter for Brøndby Kommune gav 
udtryk for tilfredshed med den proces, som 
er foregået siden besigtigelsen på Sektion 
Nord, Etape 1 i maj, og med de resultater, 
man gennem dialog har opnået med hensyn 
til udformning og placering af arbejdsplads 
m.v. i Bakkeskoven, idet det dog påpegedes, 
at man ikke ønsker permanent jordudsætning 
i skoven udover det, som er nødvendigt til 
forhøjelse af støjvolden.  

Banedanmark bekræftede, at der ikke vil ske 
yderligere permanent jordudsætning.  

• Banedanmark oplyste sluttelig, at der vil væ-
re et offentligt informationsmøde den 10. ok-
tober 2012.  

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

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen overfor Vigerslev Allé 370, Hvid-
ovre. 

• Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 14pu 
m.fl. Hvidovre By, Hvidovre (E/F Hvidovre-
vang) ønskede, at der i givet fald tages hen-
syn til beplantningen på ejendommens friare-
aler i forbindelse med etablering af reinfiltra-
tionsanlæg.   

Banedanmark vil bestræbe sig på, at eksiste-
rende beplantning skånes.   

• En repræsentant for ejeren af matr.nr. 128 
Hvidovre By, Hvidovre, der foreslås total-
eksproprieret, anmodede om snarest muligt 
at få oplysning om, hvornår arealet skal 
rømmes. Ejeren har på arealet placeret en te-
lemast, der skal flyttes som følge af anlæg-



 369 10.09.2012 

get, og sagsbehandlingstiden vedr. etablering 
af en anden telemast på ny lokalitet kan være 
lang. Det oplystes, at mastejeren også i den 
fremtidige situation ønsker at være ejer af 
arealet, hvorpå den nye mast placeres.  

Banedanmark oplyste, at den nye telemast 
overvejes placeret på matr.nr. 2s Hvidovre 
By, Hvidovre. Adgangsforholdene til masten 
og et foreslået regnvandsbassin, der kommer 
til at ligge mellem Holbækmotorvejen og den 
nye jernbane, er endnu ikke helt fastlagt. Ad-
gangsvejen til arealet forventes at blive be-
liggende gennem Vigerslevparken. Ad-
gangsvejen drøftes mellem parterne og for-
ventes at komme på plads i détailprojekte-
ringsfasen.  

Repræsentanten for Hvidovre Kommune på-
pegede, at kommunen har udarbejdet en ma-
steplan. Den nye placering af telemasten vil 
skulle godkendes i henhold hertil.   

• Ejerne af matr.nr. 2at Hvidovre By, Hvidov-
re, udtrykte bekymring for, om deres hus evt. 
ville kunne tage skade af vibrationer ved an-
lægsarbejde og togdrift.  Ejerne bemærkede, 
at der tale om et enkelt bygget ældre hus i 
lette materialer.   

Banedanmark gav tilsagn om at foretage en 
bygningsregistrering i relation til vibrations-
påvirkninger.   

• Banedanmark oplyste i relation til ejendom-
men matr.nr. 2af og 2ag Hvidovre By, Hvid-
ovre, som p.t. er udlejet en autoforhandler, at 
man har ønske om ekspropriation i januar-
februar 2013 med henblik på overtagelse 1. 
marts 2013.  Banedanmark vil tage kontakt 
til ejeren.  

• Banedanmark oplyste i relation til ejendom-
men matr.nr. 61a Hvidovre By, Hvidovre, at 
ejendommens vejadgang til Vigerslev Allé 
lukkes, men at virksomheden på ejendom-
men vil kunne opretholdes både under og ef-
ter anlægsarbejdet. Banedanmark er i dialog 
med ejeren. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

I G Smiths Allé ved stien under Holbækmotorvejen. 

Repræsentanten for Hvidovre Kommune oplyste, at 
kommunen ønsker, at den kommende bro over bane 
og motorvej bliver handicapvenlig.   

Banedanmark oplyste, at dette har været undersøgt.  
For at få broen op i fornøden højde og samtidig sikre 
en så begrænset stigning, at broen efter de vejledende 
regler bliver handicapvenlig, skal der i hver ende af 
broen etableres meget lange spiralformede bygvær-
ker som adgang til broen, således at den forøgede 
omvej for handicappede ved udførelse med alminde-
lig trappeadgang kun vil være cirka 160 m. På denne 
baggrund har man udfra en samlet vurdering fore-
trukket at undgå de meget store bygværker.  Bane-
danmark vil udarbejde et notat herom til Hvidovre 
Kommune.  

Banedanmark oplyste endvidere på dette mødested, 
at en stor blodbøg på matr.nr. 11bt Hvidovre By, 
Hvidovre, søges skånet.   

Spørgsmålet om fjernelse af den eksisterende tunnel 
afklares mellem Banedanmark og Vejdirektoratet.     

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 
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Tirsdag den 11. september 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen på parkeringspladsen ved Toft Søren-
sens Vænge, Hvidovre, for at fortsætte besigtigelses-
forretningen i anledning af anlæg af den nye bane 
København-Ringsted, Sektion By.  

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

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Kim Christensen og Finn 
Gerdes.    

Som repræsentant for Hvidovre Kommune mødte 
Janne Kofod Hansen. 

For Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, mød-
te vejchef Michael Daugaard og byplanlægger Jens 
Schelde. 

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Karsten Brisell, chef for pro-
jektrelationer Jesper Sejl og tunnelchef Kent Sønder-
gård sammen med projektleder Carsten Voltzmann, 
projektleder Morten Krebs, landinspektør Roar Juul 
Borgen og ingeniør Rasmus Kørner Nielsen, alle 
COWI, samt ingeniør Hans Jørgen Klog, Rambøll.   

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Henriette Kjær.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Følgende passerede:  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen ved Toft Sørensens Vænge. 

• Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 46c 
Hvidovre By, Hvidovre (A/B Thorvaldsmin-
de), udtrykte bekymring for tilbageværende 
beboeres sikkerhed i forbindelse med fjernel-
sen af gavllejlighederne i to af foreningens 
boligblokke. Repræsentanterne påpegede 
endvidere, at nedrivningen vil kunne give 
problemer for de tilbageværende dele af 
bygningerne, fx i forhold til de tilstødende 
lejligheders eksisterende vådrum m.v.   

Repræsentanterne fremhævede de betydelige 
støj- og vibrationsgener, som arbejderne vil 
medføre for de nærmestboende. Endelig to-
ges forbehold for eventuelle indbliksgener 
fra trafikken på den kommende bro over ba-
ne og motorvej.  

Det oplystes, at matr.nr. 57b Hvidovre By, 
Hvidovre, ikke som anført i besigtigelsesma-
terialet ejes af Hvidovre Kommune, men af 
A/B Thorvaldsminde, samt at der ikke læn-
gere er kommunal pumpestation på andelsbo-
ligforeningens ejendom.  

Beboeren i andelslejligheden Vigerslev Allé 
386A, 2. sal mf., oplyste, at hun er sygeple-
jerske og har skiftende arbejdstider. Hun er 
derfor periodevis helt afhængig af at kunne 
sove i dagtimerne.  Hun får direkte væg til 
det store ombygnings- og anlægsarbejde, og 
det vil derfor ofte være umuligt at benytte 
lejligheden til at sove i om dagen, når der ar-
bejdes.  Hun ønsker, at lejligheden overtages, 
så hun får økonomisk mulighed for at flytte. 
Hvis dette ikke er muligt, ønsker hun tilbud 
om genhusning i de perioder under anlægs-
arbejderne, hvor hun arbejder nat eller aften.     

Banedanmark oplyste, at opgaven med fjer-
nelse af gavllejlighederne og etablering af 
nye gavle vil blive overdraget til professio-
nelle entreprenører med stor erfaring i ned-
rivnings- og ombygningsarbejder, og Bane-
danmark gav tilsagn om, at udførelsen vil 
være teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvar-
lig.   

Arbejdet med selve fjernelsen af gavllejlig-
hederne og ombygningen af blokkene i øv-
rigt vil formentlig kunne udføres på 8-10 
uger. Når entreprenøren er valgt, og ar-
bejdsmetoderne fastlagt, vil der blive afholdt 
et informationsmøde med beboerne.  

Banedanmark er i øvrigt dialog med andels-
boligforeningen om de bygningsændringer, 
herunder flytning af vaskekælder m.v., som 
projektet nødvendiggør.    

Det erkendtes, at anlægs- og ombygningsar-
bejderne på dette sted vil foregå meget tæt på 
de eksisterende boliger.  Der er i anlægslo-
ven hjemmel til midlertidig genhusning af 
beboere, som udsættes for særlige belastnin-
ger i deres boliger som følge af anlægsarbej-
derne. Banedanmark og Vejdirektoratet er 
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herudover i dialog om eventuel afskærmning 
af bebyggelsen mod byggepladsen og motor-
vejen, men det er uklart, om noget sådant 
teknisk kan realiseres.   

Banedanmark oplyste endvidere, at man frem 
til ekspropriationen vil søge at minimere 
indgrebene til ledningsomlægninger på ejen-
dommen, som i øvrigt vil blive koordineret 
med den forestående bygningsrenovering af 
Thorvaldsminde.    

• En fremmødt ejer af matr.nr. 10pe, Hvidovre 
By, Hvidovre, gjorde opmærksom på, at Ba-
nedanmarks kort er forældet, idet han havde 
fået en ny bygning på sin grund.   

Banedanmark vil opdatere kortmaterialet.  

• En repræsentant for Falcke Ejendomsservice, 
der ejer og udlejer en butik på hjørnet af Vi-
gerslev Allé og Hvidovrevej i ejendommen 
matr.nr. 46a Hvidovre By, Hvidovre, forhør-
te om adgangs- og parkeringsforhold i an-
lægsperioden.  

Banedanmark oplyste, at der vil være adgang 
til butikken i hele anlægsperioden. Der vil 
hele tiden være trafik ad Hvidovrevej over 
banen og motorvejen.  Der afvikles samtidig 
et kommunalt vejprojekt, hvorved vognba-
nerne omlægges. I forbindelse med arbejder-
ne er det en mulighed, at en parkeringsplads 
på Hvidovrevej ud for butikken forsvinder 
permanent eller midlertidigt. Der haves ikke 
generelt retskrav på parkeringsmuligheder på 
offentlige veje, hvorfor der i givet fald ikke 
vil blive spørgsmål om erstatning.    

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen på Rosenhøj, ved Hvidovrevej. 

Banedanmark oplyste, at cirka 27 parkeringspladser, 
ejet af Region Hovedstaden, vil blive inddraget mid-
lertidigt.  Eksisterende vejtræer på Rosenhøj skånes, 
men beplantning mod motorvejen berøres.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen til Hvidovrevej Butikstorv (ved 
Allingvej). 

• Der fremlagdes brev af 11. august 2012, med 
bilag, fra advokaten for ejeren af matr.nr. 10z 
Hvidovre By, Hvidovre, som er foreslået 

eksproprieret i sin helhed. I brevet gøres 
gældende, at det for ejeren er afgørende, at 
der snarest træffes beslutning om erstatnin-
gens størrelse, idet der er tale om, at man må 
finde en anden egnet ejendom til brug for 
kirkelige handlinger, og da der ellers kan op-
stå financielle problemer ved køb af en ny 
ejendom.   

• Repræsentanter for E/F Hvidovrevej 178-180 
(matr.nr. 10f Hvidovre By, Hvidovre), frem-
satte ønske om, at indgrebet med arbejds-
plads og forbindelsesvej mellem Dalumvej 
og Hvidovre på ejendommens parkerings-
plads begrænses mest muligt eller om muligt 
undgås.  Parkeringspladsen er af meget væ-
sentlig betydning for butikscentrets kunder 
og butikkernes omsætning, ligesom der til 
ejerlejlighederne i bygningen på ejendom-
men er knyttet tinglyst ret til parkering. Der 
er megen gående trafik, herunder af skole-
børn, udenfor centret og på pladsen. Parke-
ringspladsens kapacitet er allerede nu fuldt 
udnyttet, og hvis der skal fragå det foreslåede 
antal pladser i anlægsperioden, vil det skabe 
store problemer for ejendommens brugere og 
beboere, for varehåndteringen for butikkerne 
i centret og for hele trafiksikkerheden i om-
rådet.   

Det foreslås, at arbejdspladsen i stedet etab-
leres på det ubebyggede areal tilhørende Re-
gion Hovedstaden ved Hvidovrevej langs 
Rosenhøj, syd for Holbækmotorvejen. End-
videre kunne det være en mulighed at åbne 
den p.t. lukkede passage mellem Hvidovrevej 
og Dalumvej.  

Endelig drøftedes forskellige alternative løs-
ninger for trafikafviklingen om og ved bu-
tikscentret og parkeringspladsen.   

Banedanmark oplyste, at de forskellige mu-
ligheder m.h.t. arbejdspladsplacering og tra-
fikafvikling i forbindelse hermed er blevet 
undersøgt, og at man udfra en afvejning af 
fordele og ulemper i forbindelse med en sam-
let vurdering af involverede hensyn, herun-
der til trafiksikkerheden, har fundet, at det 
fremlagte forslag må anses for at være det 
bedst mulige.  

Banedanmark har efterfølgende oplyst, at 
man sammen med kommunen har evalueret 
de på forretningen fremkomne forslag til al-
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ternativ trafikafvikling m.v. Ingen af disse vil 
resultere i reduktion i antal beslaglagte par-
keringspladser, ligesom der ikke ses at blive 
opnået trafiksikkerhedsmæssige netto-for-
bedringer. Det fremlagte projekt ønskes der-
for fastholdt, idet man dog i den videre pro-

jektering vil søge at optimere arealanvendel-
sen gennem en fase- eller etapeinddeling af 
anvendelsen til arbejdsplads.   

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 
 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Tirsdag den 18. september 2012 kl. 9.15, samledes 
kommissionen på parkeringspladsen ved ejendom-
men Allingvej 8, Hvidovre, for at fortsætte den d. 10. 
september 2012 påbegyndte besigtigelsesforretning i 
anledning af anlæg af den nye bane København-
Ringsted, Sektion By, i Hvidovre og Brøndby kom-
muner. 

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

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Helge Sølgaard og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer, Kim Christensen og Finn 
Gerdes.    

Repræsentanten for Brøndby Kommune, juridisk 
konsulent Lise Schou Bredvig, mødte ikke.  

For Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
planchef Pia Nielsen, stadsgartner Jesper Purhus og 
vejchef Per Christiansen sammen med formand for 
Brøndby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Vagn 
Kjær-Hansen.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Karsten Brisell, chef for pro-
jektrelationer Jesper Sejl og tunnelchef Kent Sønder-
gård sammen med projektleder Carsten Voltzmann, 
landinspektør Morten Krebs, landinspektør Roar Juul 
Borgen og ingeniør Rasmus Kørner Nielsen, alle 
COWI, samt ingeniør Hans Jørgen Klog, Rambøll.   

For Vejdirektoratet mødte ingeniør Henriette Kjær. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter V. Rolnæs. 

Følgende passerede:  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Ved ejendommen Allingvej 8, Hvidovre.   

• Ejerne af matr.nr. 10ø Hvidovre By, Hvidov-
re, fremlagde brev (udateret), hvori er rede-
gjort synspunkter m.v. vedr. projektet.  Ejer-
ne er bekymrede for vibrationer fra den 
kommende bane. De oplyser, at deres hus 
med kælder er beliggende 6 m fra den fore-
slåede jernbanetunnel og anmoder om vibra-
tionssikring af hele banestrækningen frem til 
Ulstrupvej, og ikke kun fra Hvidovregade til 
Hvidovrevej.  Endvidere anmoder ejerne om, 
at der for at reducere forventede indbliksge-
ner etableres et midlertidigt plankeværk mel-
lem det midlertidige fortov og huset. Ejerne 
ønsker, at fældning af træer i forhaven sker 
hurtigst muligt.    

Banedanmark oplyste, at grænseværdierne 
for vibrationer ikke i følge de udarbejdede 
beregninger overskrides for denne ejendom. 
Man vil dog undersøge spørgsmålene i rela-
tion til ejendommens kælder til brug for mø-
det den 10. oktober 2012.  

• Ejeren af matr.nr. 10aa Hvidovre By, Hvid-
ovre, oplyste, at han driver erhvervsvirksom-
hed på adressen og derfor har behov for mu-
ligheden for kundeparkering i ejendommens 
indkørsel for at kunne opretholde virksom-
heden.  

Banedanmark tilkendegav, at man er indstil-
let på at finde en løsning i samarbejde med 
ejeren.  
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• Ejeren af matr.nr. 10ac Hvidovre By, Hvid-
ovre, oplyste, der er erhvervsvirksomhed på 
ejendommen, og at det derfor er nødvendigt, 
at man kan beholde parkeringsmuligheden på 
ejendommen, evt. ved etablering af ny parke-
ringsplads mod vest.  

Banedanmark tilkendegav, at man er indstil-
let på at finde en løsning i samarbejde med 
ejeren. 

• Ved ejendommen matr.nr. 10af, Hvidovre 
By, Hvidovre, konstateredes, at der muligvis 
er en divergens mellem forholdene på stedet 
og skel ifølge matrikelkortet.  Banedanmark 
vil inden ekspropriationen afklare dette for-
hold.   

• Banedanmark oplyste på forespørgsel, at der 
vil blive hegnet til byggepladsen i hele an-
lægsperioden.  

Ejeren af matr.nr. 10bu Hvidovre By, Hvid-
ovre, oplyste, at familien behøver mere 
plads, og at man gennem længere tid har 
prøvet at sælge ejendommen. På grund af 
usikkerheden med det kommende anlægsar-
bejde er dette imidlertid ikke muligt, ligesom 
der ikke kan opnås yderligere lån i ejen-
dommen. Ejeren forhørte om ejendommen 
eventuelt kan overtages af anlægsmyndighe-
den.   

Banedanmark oplyste, at ejendommen ikke 
er direkte berørt af anlægsarbejdet, og at man 
derfor ikke finder, at betingelserne for over-
tagelse efter gældende praksis kan anses for 
opfyldt. Spørgsmålet om overtagelse afgøres 
i givet fald af ekspropriationskommissionen.  

Banedanmark vil inden ekspropriationen un-
dersøge, om projektet kan optimeres, således 
at indgreb på ejendommen undgås.   

• Flere fremmødte fremsatte forslag om, at 
man af hensyn til en bedre trafikafvikling i 
anlægsperioden åbnede for adgang til Al-
lingvej fra Ejstrupvej og Ulstrupvej.  

Banedanmark oplyste, at dette ikke var en 
mulighed, man havde haft i den indledende 
projektering, og at det derfor ikke var vurde-
ret, om der kunne opnås fordele herved. Ba-
nedanmark vil overveje denne mulighed, 
hvis Hvidovre Kommune ønsker dette.  

• Ejeren af matr.nr. 10pc Hvidovre By, Hvid-
ovre, gjorde opmærksom på, at markeringen 
i marken syntes at vise, at der sker indgreb 
på ejendommen i form af midlertidigt ar-
bejdsareal, hvilket imidlertid ikke fremgår af 
besigtigelsesmaterialet.    

Banedanmark bekræftede, at der ikke sker 
indgreb på ejendommen. Markeringen i mar-
ken har på dette sted alene til formål at vise 
udstrækningen af det arbejdsareal, som her 
ligger helt på vejarealet. Besigtigelsesmateri-
alet kan give det indtryk, at der sker indgreb i 
ejendommen, herunder i ejendommens hæk. 
Dette er ikke tilfældet.   

• Banedanmark oplyste, at det foreslåede ar-
bejdsareal på Allingvej fra Klardam til 
Avedøre Havnevej alene omfatter vejarealet, 
med dobbeltrettet fællessti, indtil fortovs-
kant. Markeringen på besigtigelsesplanen 
angiver, at arbejdsarealet skal omfatte arealet 
indtil skel mod boligejendommene. Dette er 
ikke tilfældet.   

Et stort æbletræ på hjørnet af Klardam og Al-
lingvej søges skånet.   

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Parkeringspladsen på Brøndbyøstervej overf. Mus-
limsk Gravplads. 

• Repræsentanter for Brøndby Kommune, 
Teknisk Forvaltning, gjorde gældende, at en 
godkendelse af det fremlagte projekt vil in-
debære valgfrihed for Banedanmark m.h.t. 
placering af jordoplæg. Af hensyn til forøget 
jordkompression i det allerede vandlidende 
område ønsker kommunen imidlertid, at et 
alt for stort jordoplæg i den lysning med en-
kelte træer i Bakkeskoven, som er foreslået 
til arbejdsplads, undgås.   

Banedanmark tilkendegav, at problemer med 
jordkomprimering vil kunne håndteres i for-
bindelse med den almindelige retablering af 
arealet efter anvendelsen.  Der er fortsat dia-
log mellem Banedanmark og kommunen om 
den nærmere håndtering af jordudsætningen.   

• Repræsentanten for Vejdirektoratet gjorde 
opmærksom på, at spørgsmålet om adgang til 
redningspladsen ved Avedøre Havnevejs 
overføring over Holbækmotorvejen endnu 
ikke har været drøftet mellem parterne, men 
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bør komme på plads i détailprojektringsfa-
sen.   

Kommissionens overvejelser og beslutninger.  

• Kommissionen konstaterer, at Banedanmark 
og A/B Thorvaldsminde er i god dialog om 
de meget indgribende anlægsarbejder og af-
værgetiltag på ejendommen.   

Kommissionen henstiller, at der inden an-
lægsarbejdets påbegyndelse etableres til-
fredsstillende konkrete løsninger og aflast-
ningsordninger for beboerne i de nærmest-
liggende lejligheder.   

Kommissionen henstiller endvidere, at Ba-
nedanmark sikrer sig, at beboerne i de lejlig-
heder, hvis overtagelse endnu udestår, får til-
bud om ”mageskifte” med lejlighed i den bo-
ligblok, som alligevel ikke bliver berørt.  

Kommissionen henstiller endelig, at ejen-
dommen så vidt muligt sikres med stø-
jafskæmning, særligt i forbindelse med 
spunsnings- og/eller sekantpæle-arbejdet.  

• Kommissionen skal opfordre Banedanmark 
til at være butiksejeren i ejendommen 
matr.nr. 46a Hvidovre By, Hvidovre, be-
hjælpelig i forbindelse med evt. påkrævet 
ekstraordinær skiltning m.v. i anlægsperio-
den.   

• Kommissionen godkender den foreslåede to-
talekspropriation af matr.nr. 10z Hvidovre 
By, Hvidovre.  

• I relation til overtagelse af ejendommen 
matr.nr. 10bu Hvidovre By, Hvidovre, har 
kommissionen forståelse for ejerens vanske-
lige situation, men finder ikke at have grund-
lag for at imødekomme en evt. anmodning 
herom, da ejendommen efter det oplyste ikke 
berøres af væsentlige indgreb.   

Kommissionen anmoder Banedanmark om i 
fornødent omfang at være ejeren behjælpelig 
med formidling af information om karakteren 
og betydningen af de påtænkte indgreb (jord-
ankre).   

• Kommissionen skal anmode Banedanmark til 
i samarbejde med Hvidovre Kommune at 

sikre sig, at den foreslåede midlertidige løs-
ning ved Hvidovrevejs Butikstorv optimeres 
såvel i relation til parkeringspladsens kapaci-
tet og indretning, vareleverancer og trafikaf-
viklingen, herunder for gående trafik og sko-
levejstrafikken.  

• For så vidt angår de foreslåede indgreb i 
Brøndby Kommune, tager kommissionen 
parternes bemærkninger på det indledende 
møde og mødestedet til efterretning.   

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

Særlige bestemmelser 

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

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

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

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

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

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

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

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen: 

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

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

• b.s. = begge sider 

 



 375 18.09.2012 

Hvidovre Kommune 
Litra "db" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, Sønderkær 

Stationering: 1.727 - 2.252, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Litra "bo" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Statsvej, Holbækmotorvejen 

Stationering: 1.754 - 3.412, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 2r 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.764 - 1.808, v.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen. 
 

Litra "dq" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, I. G. Smiths 
Allé 

Stationering: 1.756 - 2.116, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 2s 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.773 - 1.808, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
 
 

Matr.nr. 2t 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.778 - 1.809, b.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen. 
 

Litra "fm" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.783 - 2.122, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og 
afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 2sp 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.808 - 1.845, v.s. 
Jordstykket er overtaget af Banedanmark ved fremrykket ekspropriation d. 
18. januar 2012, Forhandlingsprotokol 2. hæfte, side 7. 
 

Matr.nr. 2v 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.808 - 1.846, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 

Matr.nr. 2u 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.808 - 1.847, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 

Matr.nr. 2bb 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.845 - 1.883, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 

Matr.nr. 2af 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.846 - 1.883,  
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen og regnvandsbassin. 
Bygninger fjernes. 
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Matr.nr. 2ag 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.846 - 1.885, b.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen. 
 
 

Matr.nr. 14b 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 1.856 - 2.059, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 2ai 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.882 - 1.921, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 
 

Matr.nr. 2ah 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.884 - 1.923, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Trafikstyrelsen v/Banedanmark. 

Litra "bp" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunalt areal, Grønt 
område og P-plads 

Stationering: 1.920 - 2.079, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen. 
 

Matr.nr. 2g 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 1.909 - 1.979, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "z" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, Eriksminde 
Allé 

Stationering: 1.950 - 2.238, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 128 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 1.964 - 1.986, b.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen. 
Bygninger fjernes. 

Matr.nr. 14pu 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.002 - 2.070, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 9e 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 1.972 - 2.066, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 5eh 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Bytoften 

Stationering: 2.017 - 2.092, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 9b 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Vigerslev Allé 

Stationering: 1.990 - 2.059, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Vigerslev Allé (kom-
munevej). 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 61a 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.058 - 2.117, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Vigerslev Allé (kom-
munevej). 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 2d 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Bytoften 

Stationering: 1.995 - 2.186, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Litra "bs" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Næsborgvej 

Stationering: 1.854 - 2.119, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
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Matr.nr. 5b 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Bytoften 

Stationering: 2.090 - 2.216, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Litra "fr" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Hvidovregade 

Stationering: 2.110 - 2.250, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til nødtrappe fra trug- og 
tunnelkonstruktioneren. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Litra "g" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, I. G. Smiths 
Allé 

Stationering: 2.116 - 2.148, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
  

Litra "eæ" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Vigerslev Allé 

Stationering: 2.118 - 2.135, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner og afvan-
dingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 11bt 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 2.132 - 2.325, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Litra "bq" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunal sti, Sti 

Stationering: 2.133 - 2.326, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Litra "h" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Vigerslev Allé 

Stationering: 2.133 - 2.339, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner og afvan-
dingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 56 
Hvidovre By, Hvidovre 
 

Stationering: 2.147 - 2.171, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til nødtrappe fra trug- og tunnel-
konstruktioneren. 
Der eksproprieres permanent areal til stiforbindelse over Holbækmotorve-
jen og banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Vigerslev Allé (kom-
munevej). 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 11bø 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 2.148 - 2.170, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 46h 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.151 - 2.210, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Litra "bt" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Toft Søren-
sens Vænge 

Stationering: 2.159 - 2.350, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
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Matr.nr. 46c 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.166 - 2.289, h.s. 
I alt skal seks lejligheder i de to østlige bygninger nedrives. Banedanmark 
har overtaget fire af de seks lejligheder ved fremrykket ekspropriation. Se 
hæfte 1, s. 1-2 og hæfte 2, s. 1-3. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Vigerslev Allé (kom-
munevej). 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 21b 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.165 - 2.320, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "aa" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Baunebakke-
vej 

Stationering: 2.182 - 2.358, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 57b 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.185 - 2.206, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 10pg 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.184 - 2.228, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "ab" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Bytoften 

Stationering: 2.192 - 2.372, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 13dg 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 2.175 - 2.236, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "bu" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunalt areal, P-plads 

Stationering: 2.208 - 2.289, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 45b 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.198 - 2.300, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "a" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, Kettegård Allé 

Stationering: 2.261 - 3.381, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 11bm 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 2.260 - 2.559, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 10pe 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.273 - 2.363, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 46g 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.283 - 2.327, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 11bp 
Hvidovre By, Risbjerg 

Stationering: 2.269 - 2.666, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Matr.nr. 46a 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.312 - 2.347, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Litra "p" 
Hvidovre By, Risbjerg 
Kommunevej, Hvidovrevej 

Stationering: 2.234 - 2.360, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
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Matr.nr. 45d 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.295 - 2.380, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 

Litra "fs" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Hvidovrevej 

Stationering: 2.336 - 2.400, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner og afvan-
dingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 11a 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.355 - 3.132, v.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Litra "br" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Allingvej 

Stationering: 2.369 - 3.413, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og til nødudgang fra trug- og 
tunnelkonstruktioneren. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og 
afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Matr.nr. 10f 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.372 - 2.436, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration.  

Litra "al" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Dalumvej 

Stationering: 2.380 - 2.441, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 10z 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.389 - 2.433, h.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til banen. 
Bygningen nedrives. 

Litra "ai" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, M Bechs Allé 

Stationering: 2.394 - 3.168, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Litra "cu" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Dalumvej 

Stationering: 2.431 - 2.459, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 

Matr.nr. 10æ 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.442 - 2.459, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Litra "bn" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommuneveje, Klovborgvej, 
Ulstrupvej, Ejstrupvej og 
Klardam 

Stationering: 2.445 - 3.176, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til reinfiltration. 
  

Matr.nr. 10ø 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.458 - 2.475, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Matr.nr. 10aa 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.475 - 2.492, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Matr.nr. 10ab 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.490 - 2.509, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Matr.nr. 10ac 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.506 - 2.526, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  
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Matr.nr. 10ad 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.524 - 2.543, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Matr.nr. 10ae 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.541 - 2.560, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres areal til midlertidig forlægning af Allingvej.  

Matr.nr. 10af 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.558 - 2.577, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bo 
Hvidovre By, Hvidovre 
 

Stationering: 2.574 - 2.593, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
 

Matr.nr. 10bp 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.591 - 2.611, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 131 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.611 - 2.619, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 10br 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.638 - 2.657, h.s. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 105 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.644 - 3.412, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 10dc 
Hvidovre By, Hvidovre 
Herunder del af privat fæl-
lesvej, Stråkær, Stendam, 
Bredkær, Engkær, Drivkær 
og Grundkær 

Stationering: 2.790 - 3.187, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til reinfiltration. 
 

Matr.nr. 10bs 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.654 - 2.673, h.s. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bt 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.670 - 2.689, h.s. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bu 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.686 - 2.705, h.s. 
Der pålægges servitut om eldrift og trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bv 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.702 - 2.721, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bx 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.718 - 2.737, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10bz 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.733 - 2.761, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Matr.nr. 10by 
Hvidovre By, Hvidovre 

Stationering: 2.736 - 2.777, h.s. 
Der pålægges servitut om trug- og tunnelkonstruktioner. 

Litra "ag" 
Hvidovre By, Hvidovre 
Kommunevej, Rebæk Allé 

Stationering: 3.162 - 3.208, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Brøndby Kommune 
Litra "bp" 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 
Statsvej, Motorvej 21 (Hol-
bækmotorvejen) 

Stationering: 3.405 - 3.884, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Litra "ar" 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 
Kommunevej, Avedøre Hav-
nevej 

Stationering: 3.416 - 3.478, h.s. 
Der pålægges bestemmelse om trug- og tunnelkonstruktioner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 9a 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 

Stationering: 3.471 - 3.899, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om vejret til teknikhytte. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 94 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 

Stationering: 3.474 - 3.480, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift, trug- og tunnelkonstruktioner og vejret til 
teknikhytte på matr.nr. 9a Brøndbyøster By, Brøndbyøster. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 10c 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 
 

Stationering: 3.641 - 3.898, b.s. 
Jordstykket er tidligere blevet besigtiget d. 10. maj 2012 i forbindelse med 
anlæg af Den nye bane København-Ringsted Sektion Nord etape 1. 
Udover det tidligere besigtigede skal der eksproprieres midlertidigt ar-
bejdsareal. 

Matr.nr. 10a 
Brøndbyøster By, Brøndby-
øster 

Stationering: 3.786 - 3.898, b.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. Dette er tidligere blevet besig-
tiget.  

 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.   
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