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Supplerende besigtigelsesforretning den 26. august 2014. 
 

 
Tirsdag den 26. august 2014 kl. 9.00 samledes 
kommissionen ved hovedindgangen til Charlotten-
borg, Kongens Nytorv 1, 1051 København K. for at 
afholde supplerende besigtigelsesforretning i anled-
ning af etablering af Cityringen i København og Fre-
deriksberg kommuner.  

Til stede var kommissarius Helle S. Andersen, samt 
de af Transportministeren udpegede medlemmer af 
kommissionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Helge Søl-
gaard. Endvidere mødte den fra Den Fælleskommu-
nale Liste for Øernes Område udpegede medlem 
Frants Hagen Hagensen. Det andet medlem Simon 
Simonsen havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte enhedschef Christine 
Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-
tør Jesper Nielsen, ingeniør Katrine Falbe Hansen og 
advokat Jacob Schall-Holberg. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals.  

Følgende passerede:  

Kommissarius fremlagde brev af 21. april 2009 fra 
Transportministeriet, hvormed der er givet bemyn-
digelse til at afholde besigtigelsesforretning.  

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til Sup-
plerende Tekniske Bestemmelser nr. 2, ARL-0-AR-
EKSPR-Kgn-FOR-008, juni 2014 med tilhørende 
besigtigelsesplaner, Oversigtsplan – Kongens Ny-
torv, tegning nr. ARL-0-AR-EKSPR-Kgn-TGN-203, 
ver.2.0. og Besigtigelsesplan – Kongens Nytorv, 
tegning nr. ARL-O-AR-EKSPR-Kgn-TGN-213, 
ver.2.0. 

Følgende passerede: 

Besigtigelse 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet for de 
fremmødte repræsentanter for ejere og lejere. 

Forudsætninger 

For en nærmere beskrivelse af projektet, herunder 
forudsætninger for etablering af Cityringen (lov-
grundlag, baggrund for Cityringen og kommunal 
planlægning og tilladelser) samt generel projektbe-
skrivelse (stationer og skakte, udførelse samt trafik- 
og ledningsomlægninger m.m.), henvises til udskrift 
af ekspropriationskommissionens forhandlingsproto-
koller 3. hæfte af 9. og 10. juni 2009 (med henvis-
ning til 2. hæfte af 3. juni) og 19. hæfte af 10. de-
cember 2009.  

Projektbeskrivelse 

Særligt for Kongens Nytorv 
Det fremlagte projekt for etablering af Kongens Ny-
torv station udgør en del af det samlede projekt for 
etablering af Cityringen. 

Der er d. 9. juni 2009 afholdt besigtigelsesforretning 
for Kongens Nytorv, hvor hele lokaliteten blev be-
handlet på baggrund af ”Forslag til Tekniske be-
stemmelser Kongens Nytorv”. Den 30. september 
2009 blev der afholdt ekspropriationsforretning om-
handlende ledningsomlægninger og arkæologiske 
udgravninger på Kongens Nytorv på baggrund af 
”Arealfortegnelse, Kongens Nytorv nr. 1”.  

Den 29. august 2011 blev der afholdt supplerende 
besigtigelses- samt ekspropriationsforretning for 
Kongens Nytorv, hvor lokaliteten blev behandlet i 
baggrund af ”Forslag til Supplerende tekniske be-
stemmelser – Kongens Nytorv nr. 1” samt ”Arealfor-
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tegnelse, Kongens Nytorv nr. 2”. Ekspropriationsfor-
retningen omhandlede midlertidige arbejdsarealer.  

Den 7. november 2013 blev der afholdt ekspropriati-
onsforretning for Kongens Nytorv på baggrund af 
”Arealfortegnelse, Kongens Nytorv nr. 3”, hvor dele 
af lokaliteten blev behandlet. Der blev eksproprieret 
arbejdsareal til jordforstærkningsarbejder i Lille 
Kongensgade, samt revideret ekspropriation for ræk-
kefølgen af arbejder med etablering af sekantpæle 
m.m. omkring den kommende hovedtrappe.  

Det er nødvendigt, at supplere de vedtagne Tekniske 
bestemmelser for Kongens Nytorv med supplerende 
indgreb, da der skal udføres yderligere jordforstærk-
ning fra kælderen under ejendommen matr.nr. 428 
Øster Kvarter, København – McDonald’s restauran-
ten. 

Som supplement til øvrig overvågning af bygninger-
ne opsættes monitoreringsudstyr i McDonalds, Ma-
gasin, Hviids Vinstue og Charlottenborg.  

Ligeledes skal der etableres en række pumpebrønde 
til brug for en eventuel lokal grundvandssænkning. 
Nogle af disse udføres i kælderen under McDonald´s 
restauranten og Magasin.  

Beskrivelse af anlægsarbejder ved Kongens Ny-
torv 

Nedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved 
Kongens Nytorv. Tillægget omfatter kun de arbejder, 
der er ændret i forhold til de tekniske bestemmelser 
vedtaget ved besigtigelsesforretningerne den 9. juni 
2009 og den 29. august 2011. 

I forbindelse med den endelige projektering af arbej-
derne med jordforstærkning under bygningerne, hvor 
tunnelboremaskinerne passerer i relativ kort afstand 
fra bygningsfundamenterne har det vist sig, at det er 
nødvendigt at supplere de tidligere planlagte jordfor-
stærkningsarbejder, som skal udføres fra den jordfor-
stærkningsskakt, der bliver etableret i Lille Kongens-
gade. Den supplerende jordforstærkning planlægges 
udført fra kælderen under McDonald´s restauranten, 
Kongens Nytorv 17. De jordforstærkende arbejder 
udføres ved, at der bores rør ned i jorden, hvorfra 
tyndtflydende mørtel presses ud i jorden og fylder 
sprækker og hulrum ud, når det størkner.  

I forbindelse med arbejdet i kælderen vil det være 
nødvendigt at fjerne selve elevatorhuset fra elevator-
skakten for at kunne få det påkrævede udstyr ind i 
kælderen.  

Som en del af den samlede overvågning af de om-
kringliggende ejendomme omkring tunneltraceet 
etableres et overvågningssystem til registrering af 
bygningsbevægelser. Systemet skal supplere den 
overvågning, der i forvejen foregår af bygningens 
ydre. Anlægget forventes at bestå af målere, der på-
monteres de omkringliggende bygninger, så deres 
bevægelser registreres.  

I tilfælde af at tunnelboremaskinerne må stoppes 
under bygningerne vil det være nødvendigt midlerti-
digt at sænke grundvandsstanden lokalt. Det gøres fra 
pumpebrønde, hvoraf der skal etableres en række ved 
og under McDonald´s og Magasin imellem de to 
tunneltraceer. 

For at sikre tunnelboremaskinen under boringen un-
der Magasinbygningen skal eksisterende varmekana-
ler samt et rum beliggende under kældergulv opfyl-
des. Kanalerne er ude af drift.  

Under passage af tunnelboremaskinerne sikres oven-
lysvindue over elevatorskakt i Magasin ved opsæt-
ning af stillads.  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Ved hovedindgangen til Charlottenborg, Kongens 
Nytorv 1/ Ved Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2 

For Charlottenborg mødte driftschef Christian Irving. 

Metroselskabet oplyste, at der vil blive sat monitore-
ringsudstyr op indvendig i kælderen ud mod Kgs. 
Nytorv. Målerudstyret skal tilses ca. hver 2. måned. 
Der er tale om en mindre installation.   

Repræsentanten henledte opmærksomheden på, at 
bygningen kunne være mindre stærk ved murene 
under kældervinduerne. Her er murene noget tyndere 
end de resterende mure i bygningen. 

Opsætning og tilsyn af monitoreringsudstyret vil ske 
efter nærmere aftale med ejendommen. I de ca. to 
dage, hvor boremaskinen passerer, vil der skulle ske 
en døgnovervågning af bygningen, herunder måleud-
styret. 

Repræsentanten meddelte i øvrigt, at der ikke ville 
være problemer med opsætning og tilsyn af måleud-
styret, således som Metroselskabet havde planlagt, at 
disse skulle placeres. 
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Ved Hviids Vinstue, Kongens Nytorv 19 

For Hviids Vinstue mødte direktør Per Møller. 

Metroselskabet oplyste, at der skal sættes monitore-
ringsudstyr op i restauranten. Metroselskabet vil be-
stræbe sig på, at indgrebet bliver så skånsomt som 
muligt, og at man vil forsøge at inddække installatio-
nen. Endvidere vil installationen så vidt muligt blive 
opsat udenfor restaurantens åbningstider. 

Repræsentanten henstillede at man ikke sætter måle-
udstyret op i forbindelse med julen, dvs i tidsrummet 
1. november – 31. december 2014. 

Repræsentanten henledte endvidere opmærksomhe-
den på en bærende væg i restauranten, som har for-
skubbet sig i den forløbne tid med Metroselskabets 
arbejder. Metroselskabet vil være opmærksom herpå 
og aftale forstærket tilsyn med restauranten i forbin-
delse med groutingen fra Lille Kongensgade. 

Metroselskabet oplyste, at der endnu ikke foreligger 
en endelig tidsplan. Man påregner dog at sætte må-
lerudstyret op allerede i efteråret 2014. 

Ved Magasin, Kongens Nytorv 13-15 

For Magasin mødte Rasmus Andersson, advokat 
Rasmus Elverdam samt for ATP advokat Martin 
Mosegaard. 

Metroselskabet oplyste, at der skal sættes monitere-
ringsudstyr op i kælderen og inde i forretningen. Af 
hensyn til drift af forretningen vil opsætningen ske 
udenfor åbningstiderne. Monitoreringsudstyret i for-
retningen vil blive opsat over det sænkede loft. 

Metroselskabet oplyste endvidere at et ovenlysvindue 
over elevatorskakten skal brudsikres i forbindelse 
med tunnelboremaskinernes forbikørsel. Metrosel-
skabet vil være i fortsat dialog med berørt ejer og 
lejer om sikring af dette ovenlysvindue. Bl.a. vil Me-
troselskabet søge at undgå at sætte stillads op i den 
anledning. 

I forbindelse med jordforstærkningen skal der etable-
res en række pumpebrønde langs tunneltraceet til 
overvågning af grundvandsniveauet. Dette skal bl.a. 
ske under Magasins kælder. Endvidere skal nogle 
gamle varmekanaler beliggende under kælderniveau, 
som ikke længere er i brug, opfyldes. For at dette kan 
udføres, skal Metroselskabet have adgang til kælder-
rummet med en mindre boremaskine.  

Metroselskabet vil være i løbende dialog med Maga-
sin om indgrebet, herunder om retablering af kælder-
lokalet efterfølgende. 

I forbindelse med de igangværende anlægsarbejder 
(sekantpælearbejde) på Kgs. Nytorv, vil der ske en 
ændret placering af arbejdspladshegnet ud for Maga-
sin. Repræsentanten for Magasin opfordrede til, at 
arbejderne ville være tilendebragt før julehandlen 
dvs. senest den 1. november. Metroselskabet oplyste, 
at arbejderne først kunne forventes afsluttet medio 
november, allersenest 1. december 2014. 

Ved McDonald’s, Kongens Nytorv 17 

For McDonalds mødte Martin Birch samt advokat 
Martin Mosegaard. For Ejendomsinvest mødte Kurt 
Pedersen samt advokat Alex Puggard. 

Metroselskabet oplyste, at de jordforstærkende arbej-
der, også kaldet ”jetgrouting” i alt ville tage ca. 10 
måneder incl. forberedelse og retablering af arealer. 
Selve jetgroutingen tager 4-5 måneder. Det vil i peri-
oden både støje og svine meget. Hertil kan også fore-
komme vibrationer. Metroselskabet oplyste, at de 
påregner at begynde arbejdet vedrørende jet-
groutingen i juni 2015. 

Vedrørende støjpåvirkningen kan Metroselskabet 
ikke sige noget på nuværende tidspunkt, men Metro-
selskabet regner med, at der i midten af september 
2014 vil foreligge støjberegninger vedr. indgrebet.  

Metroselskabet er i løbende dialog med de berørte 
ejere og lejere om indgrebet. 

Metroselskabet oplyste, at de skal benytte hele kæl-
deren i den periode, hvor jordforstærkningsarbejder-
ne skal foregå. Elevatoren skal fjernes midlertidigt, 
og det vil ikke være muligt overhovedet at benytte 
kælderen eller dele heraf.  

McDonald´s oplyste i den forbindelse, at der bliver 
håndteret 30-40 ton varer om måneden gennem kæl-
derlokalerne. Funktionerne i kælderlokalet er afgø-
rende for, om restauranten kan opretholdes, da der er 
kølerum, opbevaring af madvarer, kundetoiletter og 
plads til tilberedning af morgenmad. Det bliver der-
for nødvendigt at flytte alle funktionerne i kælderlo-
kalet til andre lokaler, mens jordforstærkningen fore-
går.  

Spørgsmålet er herefter, om restauranten kan opret-
holdes i den periode, ca. 10 måneder, som indgrebet 
tager. 

I første omgang vil den kommende støjrapport om 
den beregnede støj vise, om restauranten overhovedet 
kan opretholdes.  

På forespørgsel fra McDonald´s om indgrebet kunne 
ske i etaper eller være mindre indgribende, har Me-
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troselskabet oplyst, at dette ikke kan gennemføres. 
Den valgte metode er den mest sikre måde at gen-
nemføre indgrebet på. 

Metroselskabet fortsætter dialog med McDonald´s. 

Repræsentanten for McDonald´s henledte opmærk-
somheden på behovet for godtgørelse for sagkyndig 
bistand i forbindelse med indgrebet.  

Kommissionens overvejelser og beslutning 

Generelt noterer Kommissionen, at der er god dialog 
mellem Metroselskabet og de berørte ejere og lejere. 
Der er løbende information om de forskellige tiltag 
og hvordan de håndteres så skånsomt som muligt.  

Kommissionen henledte de berørte ejere på at infor-
mere berørte lejere og brugere om indgrebet. 

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

Særlige bestemmelser 

Cityringens stationering begynder i st. 0 ved Køben-
havn H metrostation i retning mod Rådhuspladsen og 
videre rundt mod uret. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-
planerne og er anvendt i de særlige bestemmelser. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
stationeringsside: 

h.s. = højre side  
v.s. = venstre side  
b.s. = begge sider 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens 
samlede udstrækning på planerne. 

Ejendommene er anført i følgende rækkefølge: 

Ejendomme 

Bliver en ejendom omfattet af indgreb, der ikke di-
rekte fremgår af besigtigelsesplanerne, er dette angi-
vet med ”særligt indgreb” samt vist med en orange 
trekant på besigtigelsesplanerne. 

St. 1.692 – 1.834 b.s.  

Matr.nr. 428 Øster Kvarter, København. Kongens 
Nytorv 13-15/Lille Kongensgade 15-17/Vin-
gårdstræde 4-6 (Magasin) 
Ejendommen har tidligere været besigtiget på besig-
tigelsesforretning d. 9. juni 2009. Der besigtiges nu 
med henblik på følgende supplerende indgreb på 
ejendommen. 

”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres ret til etablering af overvåg-
ningssystem.  
Der eksproprieres ret til opfyldning af gamle var-
mekanaler, der ikke længere er i brug. 
Der eksproprieres ret til etablering af pumpebrønd 
udført fra ejendommens kælder. 
Der eksproprieres ret til sikring af ovenlysvindue.  

St. 1.814 – 1.843 b.s.  

Matr.nr. 437 Øster Kvarter, København. Kongens 
Nytorv 17 /Lille Kongensgade 1-3 (McDonalds – 
tidligere Café à Porta) 
Ejendommen har tidligere været besigtiget på besig-
tigelsesforretning d. 9. juni 2009 og efterfølgende 
behandlet på ekspropriationsforretning d. 30. sep-
tember 2009. Der besigtiges nu med henblik på føl-
gende supplerende indgreb på ejendommen. 

Arealer - ”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres midlertidigt et areal i kælder til 
arbejdsareal til forstærkende arbejder.  

”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres ret til etablering af jordforstærk-
ning under ejendommen udført fra ejendommens 
kælder. 
Der eksproprieres ret til etablering af overvåg-
ningssystem.  
Der eksproprieres ret til etablering af pumpebrønd 
udført fra ejendommens kælder. 
Der eksproprieres ret til midlertidigt at fjerne ele-
vatorhus fra elevatorskakt. 

St. 1.821 – 1.855 v.s.  

Matr.nr. 4 Øster Kvarter, København. Kongens 
Nytorv 19/Lille Kongensgade 4 (Hviids Vinstue, 
Skindbuksen m.fl.) 
Ejendommen har tidligere været besigtiget på besig-
tigelsesforretning d. 9. juni 2009 og efterfølgende 
behandlet på ekspropriationsforretning d. 30. sep-
tember 2009. Der besigtiges nu med henblik på føl-
gende supplerende indgreb på ejendommen. 

”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres ret til etablering af overvåg-
ningssystem. Kulturarvsstyrelsen orienteres i hen-
hold til fredningsdeklaration af 26. juli 1993.  
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St. 1.963 – 2.036 h.s.  

Matr.nr. 271 Øster Kvarter, København. Kongens 
Nytorv 1 (Charlottenborg) 
Ejendommen har tidligere været besigtiget på besig-
tigelsesforretning d. 9. juni 2009. Der besigtiges nu 
med henblik på følgende supplerende indgreb på 
ejendommen. 

”Særlige indgreb” 

Der eksproprieres ret til etablering af overvåg-
ningssystem. Kulturarvsstyrelsen orienteres i hen-
hold til fredningsdeklaration af 3. april 1984. 
Herefter afsluttedes dagens forretning, idet protokol-
len blev underskrevet. 

 
 
 

 

 

Helle S. Andersen 

Helge Sølgaard      Leif Luxhøj-Pedersen    Frants Hagen Hagensen   

Jørgen Poulstrup   Søren Kjerside Hansen     Christine Hammer      

Jesper Jørgensen      Katrine Falbe Hansen     Jesper Nielsen     Jacob Schall-Holberg.  

 

/Pia Pals 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Isabel Gottlieb 
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